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Lectori salutem!

Immár második alkalommal jelenik meg a pozsonyi magyar tanszék 

évkönyve. Külön örömünkre szolgál, hogy a gyűjtemény címéhez 

méltón ismét pozsonyi újdonságokról, hírekről tudósíthatunk. Az 

évkönyv elsődleges célja nem változott: továbbra is igyekszik doku-

mentálni a tanszéken zajló tudományos, művészeti és pedagógiai te-

vékenységet, hogy felmutassa annak legjobb eredményeit.

Helyzetünkből adódóan kiemelt figyelemmel kísérjük és támogat-

juk a szlovákiai magyarság sorsával kapcsolatos kutatásokat, a szlo-

vák–magyar kapcsolatok és kölcsönhatások vizsgálatát, de mindezt 

az egyetemes tudomány hitével, szakmai szigorával és gazdag esz-

köztárával tesszük. Tanszékünk négy oktatási programja (magyar 

szakos tanárképzés, tolmácsképzés, hungarológiai képzés, finn nyel-

vi és irodalmi képzés) a tudományterületek széles skáláját vonultatja 

fel, s épp ez a sokszínűség hat ösztönzőleg arra a csapatmunkára, 

melynek eredményei remélhetőleg folyamatos igényességgel mu-

tatkoznak majd meg a jövőben is. A team-munka sikerét bizonyítja

a tanszékünkön zajló Irodalmi és nyelvi menedzselés című (1/0233/

11-es számú) projekt is, melynek részeredményei hasonlóan a koráb-

bi kötethez, ebben az évkönyvben is olvashatók.

A tanszék immár második évkönyve nem pusztán az oktatók mű-

helyéből kikerült tudományos dolgozatokat szándékozik felsorakoz-

tatni, de helyet kapnak benne a doktoranduszok, illetve a tehetséges 

hallgatók legjobb munkái is. A tudományos tevékenység mellett tan-

székünk hagyományosan irodalom- és művészetcentrikus orientált-

ságú: ezt bizonyítja az évkönyv irodalmi melléklete is, mely hallgató-

ink szépírói munkáiból is ízelítőt nyújt. 

Évkönyvünket tanszékünk egykori oktatói, Sas Andor (1887–1962), 

Turczel Lajos (1917–2007), Sima Ferenc (1917–2005), Csanda Sán-

dor (1927–1989) és Garaj Lajos (1932–2008) emlékének ajánljuk.

Lectori salutem!

Už druhýkrát vychádza zborník Katedry maďarského jazyka a lite-

ratúry UK v Bratislave. Je pre nás potešením, že verní odkazu názvu 

ročenky Vás opakovane môžeme informovať o novinkách týkajúcich 

sa našej vedeckej dielne. Primárnym cieľom zborníka je aj naďalej 

dokumentovať vedeckú, umeleckú a pedagogickú činnosť katedry

a predstaviť najvýznamnejšie výsledky našej práce.

Vychádzajúc z nášho postavenia pozorne sledujeme tak prieskumy 

týkajúce sa osudu Maďarov na Slovensku ako aj výskumy v oblasti 

slovensko-maďarských vzťahov a vzájomných vplyvov, pričom naša 

vedecká činnosť je založená výlučne na odbornej spôsobilosti a viere 

v univerzálnu vedu. Všetky štyri študijné programy (učiteľstvo akade-

mických predmetov, prekladateľstvo a tlmočníctvo, hungarológia, fín-

sky jazyk a kultúra) zabezpečené našou katedrou demonštrujú širokú 

škálu multidisciplinárnych vedeckých a odborných tém. Táto mno-

hofarebnosť súčasne vyžaduje aktívnu teamovú prácu a samozrejme 

efektívne a dôveryhodné výsledky. Jedným z dôkazov úspešnej ko-

munikácie spolupracovníkov katedry je aj trojročný vedecký projekt 

pod názvom Literárny a jazykový manažment (č. 1/0233/11), ktorého 

čiastkové výsledky sú taktiež prezentované v tomto zborníku.

Druhé číslo ročenky teda v prvom rade predstavuje vedeckú čin-

nosť kolegov, ale svoje miesto v nej našli aj práce našich interných 

doktorandov a nadaných poslucháčov. Okrem vedeckovýskumnej 

činnosti sa katedra tradične orientuje na literárno-umeleckú činnosť 

– o tom svedčí aj príloha zborníka, ktorá prezentuje umeleckú tvori-

vosť poslucháčov katedry.

Zborník tentokrát venujeme pamiatke niekdajších spolupracov-

níkov katedry Andora Sasa (1887 – 1962), Lajosa Turczela (1917 – 

2007), Ferenca Simu (1917 – 2005), Sándora Csandu (1927 – 1989) 

a Ľudovíta Garaja (1932 – 2008).
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Lanstyák István

A nyelvi dekorizmus és a hozzá 

kapcsolódó nyelvhelyességi ideológiák1

Annotáció: Írásomban három nyelvhelyességi ideológiával, a nyelvi 

dekorizmussal, a nyelvi fonicizmussal és a nyelvi expresszivizmussal fog-

lalkozom. Közös jegyük, hogy jelen van bennük a „szépség” képzete, vagy 

a hangalakra, vagy a jelentésre, vagy a kettő kapcsolatára vonatkozóan.

A bevezető fejezetben tisztázom a „nyelvhelyességi ideológia” fogalmát, 

és bemutatom vizsgálódásaim empirikus hátterét. Utána egy-egy fejezetet 

szentelek a kiválasztott nyelvi ideológiák bemutatásának. A rövid záró feje-

zetben vizsgálódásom tanulságait összegzem.

Kulcsszavak: nyelvi ideológia, nyelvhelyességi ideológia, nyelvi dekorizmus, 

nyelvi fonicizmus, nyelvi expresszivizmus, nyelvi purizmus, nyelvi konzer-

vativizmus, nyelvművelés, nyelvhelyesség

1. Bevezetés

A magyar nyelvművelők rendkívül gazdag ötlettárból merítenek, 

mikor nyelvhelyességi döntéseiket2 indokolni, ill. magyarázni pró-

bálják. Többnyire a kifogásolt, ill. támogatott nyelvi formák valamely 

1 Az írásom alapjául szolgáló kutatások az 1/0233/11 számú, Jazykový a lite-
rárny 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.

2 A h e l y e s s é g r e  lásd Myhill 2004; vö. még Dahlstedt 1976: 20; Domonkosi 
2007a: 42; Lanstyák 2003, 2007c, 2010b; a helyesség laikusi felfogására lásd 
Domonkosi 2007b: 143–149.
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valós vagy vélt, belső vagy külső tulajdonsága szolgál az érintett nyel-

vi formák helytelenítésének vagy elfogadásának indokául, ill. magya-

rázatául. Ilyen belső nyelvi tulajdonság például a rendszerszerűség, 

egyszerűség, monoszémia, tömörség, rövidség, „pontosság” (struk-

turális tulajdonságok); az expresszivitás, „természetesség”, „stílusos-

ság” (stiláris tulajdonságok); a szinonimitás, illetve mindezeknek az 

ellentéte. Szintén nyelvi („külső nyelvészeti”) tulajdonságok a régi-

ség, „magyarosság”, idegen eredet.3 Nyelven kívüli tulajdonságok 

viszonylag kevés ideológiában jelennek meg; ilyen pl. a valamely tár-

sadalmi csoport(ok)hoz való jellemző kötődés, erkölcsi értékekhez 

való vélt vagy tényleges kapcsolódás, használati gyakoriság.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a ny e l v h e l y e s s é -

g i  i d e o l ó g i á k  a nyelvművelők által kifogásolt, ill. támogatott 

nyelvi formák valós vagy vélt nyelvi és – ritkábban – nyelven kívüli 

tulajdonságaival kapcsolatos gondolatok, gondolatrendszerek, ame-

lyek a nyelvhelyességi értékítéletek indoklásául, ill. magyarázatául 

szolgálnak. A nyelvhelyességi ideológiák a nyelvi ideológiák egyik 

jellegzetes csoportját alkotják4; azt is mondhatjuk röviden, hogy

a nyelvhelyességi ideológiák a nyelvhelyességi ítéletek indoklására, 

ill. magyarázatára szolgáló nyelvi ideológiák.5

A nyelvhelyességi ideológiákat a nyelvhelyességgel kapcsolatos 

metanyelvi diskurzusokban vizsgáltam; fő forrásként a Nyelvművelő 

kézikönyv és a Nyelvművelő kéziszótár 2. kiadása szolgált. Ezekben 

a munkákban főként az elméleti igényű szócikkeket, valamint azo-

kat a tárgyi és nyelvi szócikkeket, szócikkrészleteket tekintettem át, 

amelyekben nyelvhelyességi ítéletek találhatók; összesen több mint 

hatvan elméleti igényű és több mint kétszázötven nyelvhelyességi jel-

legű kérdésről készítettem kivonatot az elmúlt két év során. Egy-egy 

szócikkben tipikus esetben nemcsak egy, hanem két, három, sőt nem 

kevés esetben ennél is több ideológiára találtam utalást.

Az így épülő adatbázisból merítve korábbi közleményeimben be-

mutattam a nyelvi moralizmust (Lanstyák 2010c), a nyelvi elitizmust 

(Lanstyák 2011a) és a nyelvi graficizmust (Lanstyák 2011d). Ezt

a sort folytatom most három, egymással szorosan összefüggő nyelv-

helyességi ideológia, a nyelvi dekorizmus6, a nyelvi fonicizmus és

a nyelvi expresszivizmus bemutatásával. 

2. Nyelvi dekorizmus 

A ny e l v i  d e k o r i z m u s  makroszinten az a meggyőződés, hogy 

a közlés szépsége abszolút érték; mikroszinten az a meggyőződés, 

hogy az előnyösebb esztétikai tulajdonságokkal rendelkező, „stílu-

sos” nyelvi forma eredendően helyesebb, mint a kevésbé szépnek, 

kevésbé stílusosnak tartott forma. A dekorizmus tehát egy nyelvi 

forma vélt vagy valós esztétikai tulajdonságait teszi a nyelvhelyességi 

ítélet alapjává. A dekorizmus átfogó kategóriának tekinthető, melybe 

beletartozik egyfelől a nyelvi formák hangzásbeli „szépségére” (is) 

vonatkozó fonicizmus, másfelől a nyelvi formák jelentésbeli „szép-

ségére”, valamint a nyelvi formák hangzásbeli és jelentésbeli „szép-

ségének” kapcsolatára vonatkozó expresszivizmus. Az egyéb nyelv-

helyességi ideológiák7 közül rokon az elegantizmussal, távolabbról

a perfekcionizmussal és más szempontból a naturizmussal.

A nyelvi dekorizmus a Nyelvművelő kézikönyv-beli hét nyelv-

helyességi kritérium közt a maga egészében nincs jelen, csupán3 Azokat a tulajdonságokat, amelyek inkább a „valós” kategóriába tartoznak, 
idézőjel nélkül, azokat, amelyek inkább a „vélt” kategóriába, idézőjelesen tün-
tettem föl.

4 A nyelvi ideológiák tartalmi csoportjaira lásd Lanstyák 2011b.
5 A nyelvi ideológiákra lásd 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; Lanstyák 2009a, 2011b, Maitz 2006: 309–310; Sebők 2012a, 
2012b; Szabó 2012. A nyelvi ideológiák, nyelvi mítoszok és nyelvi babonák 
egymáshoz való viszonyára lásd Lanstyák 2007a, 2007b, 2010a, 2010b; a nyel-
vi ideológiák és nyelvi problémák kapcsolatára lásd Lanstyák 2011c.

6 Korábbi közleményeimben ez az ideológia „nyelvi esztétizmus” néven szere-
pelt. Itt köszönöm meg Sebők Szilárdnak, hogy fölhívta a figyelmemet arra, 
hogy ez a megnevezés esztétikatudományi szempontból nem megfelelő, mi-
vel az „esztétizmus” a szépségen kívül elvileg más esztétikai minőségekre is 
vonatkoztatható lenne (vö. Szerdahelyi 2003: 8).

7 Helykímélés céljából eltekintek a dolgozatomban említett különféle ideoló-
giák meghatározásától; ezek a meghatározások megtalálhatók egyik korábbi 
írásom (Lanstyák 2011b) mellékletében.
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a hangzási oldala jelenik meg – utolsóként – a felsorolásban; ezzel 

alább, a nyelvi fonicizmusnál fogunk foglalkozni. Az, hogy a „szép-

ség” nehezen alkalmazható a nyelvhelyesség kritériumaként, nyilván

a „szépség” kategóriájának nagyfokú szubjektivitásával magyarázha-

tó. Leginkább a hangzási szépség az, amely bizonyos mértékben ob-

jektíve is megragadható: a szépnek tartott formák könnyen ejthetőek, 

a könnyű ejthetőség pedig levezethető az objektíve meghatározható 

fonémasorrendi szabályoknak való megfelelésből. A jelentésbeli 

szépség megragadása sokkal nehezebb, mint a hangzásbeli szépségé, 

ha egyáltalán lehetséges. Egy másik, objektíve is megragadható as-

pektusa a szépségnek a változatosság; ez is a hangzásban ragadható 

meg objektív módon.

A vizsgált kézikönyvek vonatkozó szócikkeinek áttanulmányo-

zásából az a tanulság vonható le, hogy a szerzők számára a szép-

ség nehéz megragadhatósága sokszor nagyon is „jól jön”, mert

a „szépség”-re való hivatkozással el lehet leplezni a kevésbé vállalt 

– főleg purista és konzervativista – indítékokat. Ezt látjuk azokban 

az esetekben, amikor a nyelvművelők – hogy, hogy nem – az idegen 

szavak magyar megfelelőit tartják szépnek. Így pl. a vizsgált művek 

szerzői a hétvégi ház szókapcsolatot szebbnek állítják a víkendház 

összetett szónál (NymKsz.2 2005: 602; vö. még NyKk. II: 1221). En-

nek az lehet az oka, hogy a hétvégi ház védelmében nem találtak 

más érvet, mint annak megfoghatatlan „szépségét”, mivel a víkend-

ház rövidebb is, tömörebb is, és még csak pontatlanabbnak, ne-

hezebben ejthetőnek vagy megértési nehézségeket okozónak sem 

mondható (ezeket az ideológiákat, a brevizmust, a szintetizmust, 

az egzaktizmust, a fonicizmust és a percepcionizmust szokták más 

esetekben bevetni a támogatott formák mellett); ebből is látszik, 

hogy a purizmus jóval erősebben érvényesül, mint az említett ide-

ológiák.

Nemcsak a közvetlen, hanem még a vélt vagy tényleges közvetett 

kölcsönszavak, ill. szerkezetek is „csúnyá”-nak minősülhetnek pu-

rista okokból. Pl. ha nem vesszük figyelembe a szerzők purizmusát, 

lehetetlen rájönni, miért lennének a nincs itthon, nem tartózkodik 

otthon/a munkahelyén, úton/távol van kifejezések szebbek, mint az el 

van utazva (NymKsz.2 2005: 146). Az el van utazva a nyelvművelők 

számára még nyilván mindig idegenszerűnek érződik, ezért minősí-

tik „csúnyább”-nak szinonimáinál (amelyek azonban inkább prag-

matikai szi no ni mák, nem pedig azonos jelentésű megfelelők).

A következő példában jól látszik, hogy a dekorista érv az utol-

só kapaszkodási pontja a puristának, aki nagy elterjedtsége miatt 

(uzualizmus) az idegen eredetű nyelvi formát már nem tekintheti 

helytelennek. A NyKk. (I: 608) idegenszerűnek tartja ugyan a felhoz 

vmit vki ellen; hibául hoz fel; stb. kifejezéseket, de „általános elter-

jedtségük miatt” már nem tekinti őket hibásnak, és nem is hoz fel 

ellenük semmit, csupán „egy fokkal szebbnek” ítéli ezeket: érveket 

sorakoztat fel vki ellen; azt rója fel neki; hibául ró fel neki vmit; azt veti 

a szemére; stb. Bár a javasolt változatok talán valóban képszerűbbek, 

és ennyiben „szebbek” is, viszont felhozhatjuk ellenük, hogy több-

ségük egyszersmind terjengősebb és nehézkesebb is, nem beszélve 

arról, hogy más a stílusértékük: a javasolt kifejezések a mindennapi 

beszélt nyelvi közlésekbe nem illenek bele.

A dekorizmus sajátos, közvetett megnyilvánulása az a paranoiás, 

semmivel alá nem támasztható félelem, hogy az idegen szavak és az 

„idegenszerűségek” kiszorítják a használatból „magyar” megfelelő-

iket, ez pedig a nyelv „elszürküléséhez” vezet (lásd NymKsz.2 2005: 

250; NyKk. I: 958). Abból, hogy az ősi eredetű, ill. belső keletkezésű 

szavak kiszorulásával – a magyar nyelvművelők szerint – „szürkül-

ne” a nyelv, az következne, hogy az ősi eredetű, ill. belső keletkezésű 

szavak eredendően „színesebbek”, azaz szebbek, expresszívebbek, 

mint idegen eredetű megfelelőik, hiszen ha nem így volna, akkor az 

ősi eredetű, ill. belső keletkezésű szavak esetleges kiszorulásával csak 

más színezetű, de nem szürkébb lenne az átvevő nyelv. 

Amint a fenti példákból láttuk, a nyelvi dekorista érvelésnek álta-

lában nem az a célja, hogy a különlegesen „szép” nyelvi formák ter-

jedését segítse elő (a valamilyen szempontból vonzó nyelvi formák 

terjednek anélkül is), hanem az, hogy más, többnyire purista vagy 

konzervativista alapon elutasított formák megbélyegzéséhez indokot 

találjon: az indokot ilyenkor a „tiszta pedigréjű” vagy hagyományos 

forma vélt vagy valós előnyös esztétikai tulajdonságai szolgáltatják.

Részleges kivételként érdemes utalni a Nyelvművelő kézikönyv 

tűz szócikkére, amely meglepő példája annak, hogy egy neologiz-

must, amely ráadásul konzervativista és szisztemista alapon is tá-

madható volna, a kéziszótár a dekorizmus és az expresszivizmus 
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nevében elfogad: a tűz szó szlengben kialakult jelentésváltozását és 

szófajváltását.

Az argóban a tűz főnevet mondatszószerűen is alkalmazzák: tűz! azaz: 

’baj van!’, majd ebből: ’futás!’, ’gyerünk!’, ’siess(ünk)’. Igei jellegűvé válá-

sát az is mutatja, hogy már igekötős származéka is van: eltűz ’gyorsan 

elmegy, elfut valahonnan’, pl. eltűzünk, mert jön az ellenőr!8 Ezek a kifeje-

zések csak a bizalmas beszélt nyelvben fogadhatók el, annak viszont még 

javára is válnak színességükkel. (NymKsz.2 2005: 577)

E meglepő engedékenységnek az lehet az oka, hogy a tűz ilyen 

használatát a nyelvművelőknek nyilván nem sikerült idegen mintára 

visszavezetniük (legalábbis idegen mintára a szócikkben nem tör-

ténik utalás), így tehát belső magyar fejleménynek tekintik, amely 

purista szempontból „feddhetetlen”.

A dekorizmus a köznyelvi és nyelvjárási kiejtés összehasonlításá-

ban is megjelenik, méghozzá a nyelvjárási kiejtés javára: a Nyelvmű-

velő kézikönyv szerint a köznyelvi kiejtés „talán színtelenebb a nyelv-

járásinál” (NyKk. I: 1188). Vagyis a köznyelv e tekintetben, annak 

ellenére, hogy amúgy a nyelvhelyesség letéteményese, előnytelenebb 

tulajdonsággal rendelkezik – talán. Könnyen lehet azonban, hogy 

itt is rejtett purizmusról és/vagy konzervativizmusról van szó, mivel

a köznyelv sokak szemében „idegenszerűbb”, vagy legalábbis kevésbé 

„tősgyökeres” a nyelvjárásoknál.

3. Nyelvi fonicizmus

A ny e l v i  f o n i c i z m u s  az a meggyőződés, hogy a könnyebben 

ejthető vagy más szempontból előnyösebb hangzású nyelvi forma 

eredendően helyesebb a nehezebben ejthetőnél vagy más szempont-

ból előnytelenebb hangzásúnál. Az egyéb nyelvhelyességi ideológiák 

közül a fonicizmus rokon a graficizmussal és a szimplicizmussal, to-

vábbá a percepcionizmussal; azon aspektusa révén, amely a hangzás 

„szépségére” vonatkozik, rokon mindazokkal az ideológiákkal, ame-

lyekkel rokon a dekorizmus és az expresszivizmus.

A nyelvi fonicizmus a nyelvhelyesség megítélésének a Nyelvmű-

velő kézikönyv által számba vett szempontjai közül (NyKk. I: 20) az 

utolsónak említettel, a „j ó  h a n g z á s ,  e s z t é t i k u m”  kritériumával 

hozható kapcsolatba: a nyelvhelyességi szempontból megítélt nyelvi 

elem „beleillik-e nyelvünk hangrendszerébe, s kiejtése, hangzása és 

írásképe könnyed, kellemes, tetszetős-e”. Amint látjuk, a fonicizmus, 

ill. dekorizmus mellett itt megjelenik a szisztemizmus is (a hang-

rendszerbe való beilleszkedés), amely tulajdonképpen a szubjektív 

„szépségérzet” leginkább megfogható objektív alapja, mivel nyilván 

épp a szokatlan hangkombinációk miatt nehezen ejthető szavak ér-

ződnek a beszélők számára „csúnyának”.

A nyelvi fonicizmus – egyéb ideológiák társaságában – egy má-

sik elméleti igényű szócikkben is megjelenik (NyKk. II: 379–380), 

amelyből kiderül, hogy egy neologizmus akkor úszhatja meg 

a nyelvőrök általi üldözést, ha szükség van rá, hiányt pótol (ne-

cessziz mus, homogenizmus), be tud illeszkedni a nyelvi rendszer-

be (szisztemizmus, konzervativizmus), kiejtése és leírása nem okoz 

nehézséget (fonicizmus, graficizmus). (lásd még NyKk. I: 381) Ha-

sonlóan nyilatkozik a NyKk. (II: 273–274) a nemzetközi szavakról, 

amelyek végül is a neologizmusok egy sajátos csoportját alkotják:

a kézikönyv szerzői akkor tartják – elvben – a nemzetközi szavakat 

megfelelőnek, ha nem okoznak kiejtésbeli vagy megértésbeli nehéz-

séget (látjuk, hogy a fonicizmus mellett a percepcionizmus ideológi-

ája is megjelenik itt). 

Az említett elméleti szócikkek arra utalnak, hogy a fonicizmus 

fontos nyelvi ideológia; ennek ellenére a konkrét nyelvi jelenségek-

ről szóló szócikkekben a fonicista ideológia ritkán jelenik meg, ami 

érthető is, mivel a szavak hangalakja csak kivételes esetekben okoz

a beszélőknek problémát, így eleve ritkán van lehetőség ilyen alapon 

egy szót helyteleníteni. Leginkább az idegen eredetű szavak adhat-

nának erre lehetőséget, de olyan szót, amelyet valóban indokoltan 

marasztaltak volna el fonicista alapon (amely tehát valóban nagyon 

nehezen ejthető volna), nem találtam a kivonatolt anyagban (ami-

nek nyilván az az egyszerű oka van, hogy a tényleg nagyon nehezen 

8 Az érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy az értelmező kéziszótár ezt a je-
lentést nem a tűz főnévhez, hanem a homonim tűz igéhez kapcsolja, annak 6. 
jelentéseként: kissé durva Sietősen (el)megy. Példamondata: „tűzzünk innen!”. 
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ejthető szavak vagy be sem kerülnek a nyelvbe, vagy megrekednek 

valamely szaknyelvi regiszterben, s így nem is kerülnek a nyelvmű-

velők látószögébe).9

Fonicista alapú elutasítás jelenik meg például a jetski főnévvel kap-

csolatban, melynek „leírása és kiejtése az átlagos magyar nyelvhaszná-

lónak nehézséget okozhat” (NymKsz.2 2005: 275). Objektíve a [dzsecki] 

hangalak ejtése nem tűnik egy mai magyar beszélő számára különösen

nehéznek; esetleg az írás- és az ejtésmód eltérése lehet a beszélők számá-

ra zavaró, s ez lehet az ürügye a helytelenítésnek. Egy másik példában,

a vignetta szó esetében (lásd NyKk. II: 1221, NymKsz.2 2005: 602) még 

egyértelműbb, hogy valójában nem a szó kiejtésének a nehézsége, ha-

nem az írásmód és az ejtésmód eltérése okozza a problémát; itt a szó 

ejtésének egyedüli „nehézsége” a [vinyetta] és a [vinnyetta] közti inga-

dozás, amely azonban csak a homogenista ideológia fényében problé-

ma. A megoldási javaslat jól mutatja, hogy a fonicista ideológia itt is 

inkább csak fügefalevél a purizmus eltakarására: „Az írási és kiejtési 

nehézségek elkerülhetők a magyar megfelelők használatával: címke, 

gyári jegy, fejléc, keresztléc, széldísz, záródísz stb., mikor miről van szó.” 

(NymKsz.2 2005: i. h.)10

Előfordul, hogy a fonicista szempont olyan idegen szó esetében 

is megjelenik, melyben sem szokatlan hangkapcsolat nem található, 

sem eltérés az írás- és ejtésmód közt. A német eredetű racsni szakszó 

a NyKk. szerint „előnytelen hangzású” (II: 552), a NymKsz.2 szerint 

pedig „kellemetlen hangzású” (2005: 458). Bár ezzel a megállapítás-

sal bizonyára nagyon sok anyanyelvi beszélő értene egyet (jómagam 

sem igen tüntetném föl a racsni-t a tíz legszebb magyar szót tartal-

mazó egyéni listámon), mégis érződik, hogy a racsni elutasításának 

fő oka idegen eredete, nem pedig „kellemetlen hangzása”. Ez jól lát-

szik, ha az egész szócikket idézzük:

Német eredetű, kellemetlen hangzású szakszó. Szerencsére vannak jó 

magyar megfelelői: fogaskerékfajta neveként zárókilincs v. kilincsmű,

a horgászeszköz megjelölésére kerepes orsó v. tömören, hangutánzó szó-

val: berregő. (NymKsz.2 i. h.)

A köznyelvben nem vagy csak ritkán használt idegen eredetű 

szakszavak nehéz kiejtésük ellenére is elfogadást nyerhetnek. Ilyen

a sgraffito, melyet a vizsgált kiadványok elsősorban olaszos [zgraffitó] 

ejtéssel tartanak helyesnek, de elfogadják „a magyar nyelvérzék szá-

mára” természetesebb [zgrafittó] formát is (NyKk. II: 646, vö. még 

NymKsz.2 2005: 482).

4. Nyelvi expresszivizmus

A ny e l v i  e x p r e s s z i v i z m u s  makroszinten az a meggyőződés, 

hogy a stilisztikailag jelölt, expresszív, az átlagosnál nagyobb érzelmi 

töltésű közlés abszolút érték; mikroszinten az a meggyőződés, hogy 

a stilisztikailag jelölt, expresszív, érzelmileg telített nyelvi forma ere-

dendően helyesebb a stilisztikailag jelöletlen, expresszív érték nélküli 

nyelvi formánál. Az expresszivizmus ugyanazokkal az ideológiákkal 

rokon, mint a dekorizmus, esetleg ezenkívül megemlíthetjük még az 

aformalizmust.

A nyelvhelyesség Nyelvművelő kézikönyv-beli hét szempontja 

közt a „stílusosság” hatodikként szerepel, imigyen: „stílusosság, az 

alkalomnak való megfelelés: használata kifejező módon alkalmaz-

kodik-e a tárgy, az alkalom, a nyelvi rétegkörnyezet, a beszédhely-

zet föltételeihez, még ha az új forma eltér is a szabályszerűtől?”. Ez

a megfogalmazás jól mutatja, hogy a nyelvművelők tudatában meny-

nyire összemosódik a nyelvi helyesség és a diskurzusbeli helyesség. 

A szerzők itt a diskurzusbeli „helyesség”-nek fogalmazták meg egy 

kritériumát, nem pedig a nyelvi helyességnek, ami az adott kontex-

tusban teljes értelmetlenség, hiszen egyfelől bármilyen stílusértékű 

 9 Az egyetlen kivétel a csakugyan nehéz ejtésűnek tekinthető sgraffito szó, ame-
lyet viszont a kézikönyvek – paradox módon – nem helytelenítenek.

10 A NyKk. (II: 1221) a fonicizmus mellett a necesszizmus ideológiáját is segít-
ségül hívja a magyar eredetű megfelelők szorgalmazásában: „Mivel e visz-
szaszorulóban levő, szinte fölösleges idegen szónak helyesírása is, kiejtése is 
gondot okoz, ráadásul valamennyi fontosabb jelentésében jól helyettesíthető 
magyar szavakkal vagy, helyette inkább ez utóbbiakat alkalmazzuk: címke, 
szalagcímke, gyári jegy, ill. fejléc, keresztléc, ill. széldísz, záródísz.”. Az idézett 
szakasz fontos elméleti hozadéka, hogy a jól ismert „szükséges idegen szavak” 
és „fölösleges idegen szavak” mellett a „szinte fölösleges idegen szavak” kate-
góriája is megkülönböztethető. 
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és jellegű nyelvi elem stíluselemmé válhat egy diskurzusban, másfe-

lől bármely nyelvi forma, amely nem nyelvbotlásként vagy hiányos 

nyelvtudás eredményeként jön létre, valamilyen kontextusban he-

lyénvaló.

Abból, ahogyan a szerzők az egyes nyelvi elemekre vonatkozó szó-

cikkekben említik ezt a kritériumot, arra következtethetünk, hogy

a „stílusosság” kritériuma valójában azokra az elemekre vonatkozik, 

amelyek kontextustól függetlenül is expresszívek, azaz a sajátos stí-

lusérték szerves része a szó egy vagy több jelentésének, nem csak 

alkalmilag tesz rá szert a szó valamely konkrét diskurzusban.

Az expresszivista ideológia is, akárcsak a dekorizmus és a fo ni-

cizmus, többnyire más, erőteljesebb ideológiák – főleg a konzerva-

tivizmus és a purizmus – alapján történő helytelenítés megerősí-

tését, ill. e kevésbé „szalonképes” ideológiák részleges elleplezését 

szolgálja. Például amikor a NyKk. azoknak az igekötős formáknak 

a használatát szorgalmazza, amelyek „szemléletesebben, természe-

tesebben fejezik ki ugyanazt az értelmet” (I: 606), alighanem kon-

zervativista indítékból próbálja a hagyományos igekötők használa-

tát erőltetni, bár a felsorolt példák egy részében némileg csakugyan 

szemléletesebb a nyelvművelők által támogatott forma, mivel kevés-

bé deszemantizálódott igekötőt tartalmaz, s így a tartalmat valamivel 

képszerűbben fejezi ki, pl. felaprít helyett: szét- v. összeaprít; feldara-

bol helyett: szétdarabol; fölfeslik helyett: kifeslik.

Feltehetőleg a purista indítékot van hivatva elleplezni az ex presszi-

vista szemlélet érvényesítése a messzemenő, ill. messzemenően sza-

vak esetében, melyekről a szótár azt állítja, hogy német mintájúak,

a „magyar szemlélettől idegen”-ek, vagyis purista és idiomista ala-

pon helyteleníti őket. Ugyanakkor a szócikkben maga a tanács már 

így fogalmazódik meg: „Már csak a sablon elkerülése végett is mond-

junk helyette más szót, pl.: teljes mértékben, nyomatékosan, alaposan, 

teljesen, a legteljesebben, mindenben, tökéletesen.” Objektíve ezek az 

alternatív javaslatok nem tűnnek sokkal metaforikusabbnak vagy 

más okból stilisztikailag jelöltebbnek, mint a messzemenően, inkább 

ellenkezőleg. Az expresszivista fordulatra itt alighanem azért volt 

szükség, mert – ahogy a szótár is beismeri – a messzemenően „el-

terjedt” kifejezés, és ezért purista alapon nem annyira szalonképes 

dolog helyteleníteni.

Hasonló a helyzet a figyelmen kívül hagy kifejezéssel, amelyről 

megtudjuk, hogy „német hatásra alakult ki” (purizmus), de nem sza-

bad azt sem figyelmen kívül hagynunk, hogy „ma már természetes 

eleme nyelvünknek” (naturizmus) (NymKsz.2 2005: 187; lásd még 

NyKk. I: 1219). Ilyen körülmények közt purista alapon a figyelmen 

kívül hagy kifejezést nem volna ildomos helyteleníteni, nyilván ezért 

vetik be nyelvőreink az expresszivizmus ideológiáját: „A beszélt 

nyelvben azonban ne feledkezzünk meg kifejező, ízes szinonimáiról 

sem: ügyet sem vet rá, nem törődik vele, észre sem veszi.” (NymKsz.2 

i. h., lásd még NyKk. i. h.) A tanács őszinteségének érzetét eléggé 

gyöngíti, hogy az ügyet sem vet rá sokkal inkább írott, mint beszélt 

nyelvi (legalábbis a mai városi nyelvben), a másik kettő viszont nem 

látszik semmivel se expresszívebbnek a kifogásolt kifejezésnél.

Ugyanez mondható el a legfőbb ideje szókapcsolatról, amely a 

NymKsz.2 szerint szintén német mintát követ, és szintén gyakran 

használatos, ezért idegenszerűsége már „kissé enyhült” (2005: 334). 

Éppen ezért a purista alapú elutasítást a szerzők nem érzik elegendő-

nek, így azt megtoldják a helyette javasolt kifejezések expresszivista 

és idiomista alapú támogatásával: arra biztatják az olvasók, hogy

a legfőbb ideje kifejezést „lehetőleg helyettesítsük színesebb, ma-

gyarosabb szinonimáival: itt az ideje, hogy elinduljunk; éppen ideje 

elindulni; most már okvetlenül válaszolj neki.” Mivel nem vagyok

a stilisztika szakembere (de legfőbb ideje, hogy azzá váljak), csak 

mint anyanyelvi beszélő állapítom meg: a javasolt kifejezéseket nem 

érzem semmivel sem stílusosabbnak az elmarasztalt legfőbb ideje, 

hogy elinduljunk; legfőbb ideje válaszolni neki kifejezéseknél.

A vizsgált munkákban nemcsak arra vannak példák, hogy az 

expresszivista indoklással szorgalmazott formák semmivel sem 

stílusosabbak a kifogásolt formáknál, hanem az is előfordul, hogy

a Nyelvművelő kézkönyv által javasolt nyelvi formák expresszivista 

szempontból sokkal előnytelenebbek, mint a kifogásoltak, miközben 

a kézikönyv épp az ellenkezőjét állítja:

A beszélt nyelvi stílusok közül olykor meglepően sok magyartalanság 

akad olyanok mindennapi társalgásában, akik idegen nyelven nem is 

tudnak. Az ifjúság nyelvében például sokszor olyan divatos szólamok 

gyökereznek meg, amelyeknek idegen mintájára a fiatalok nem is gon-
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dolnak: például a „kedélyeskedő” öreglány ’idős nő, anya’ a német altes 

Mädchen és az angol old girl mása. Ugyancsak sok idegen kifejezés tük-

röződik a sportnyelvben: ilyen a „labda“ jelentésű bőr, a ‚csapat‘ jelentésű 

tizenegy és sok hasonló tükörszó. De ezek jobbára nem magyartalanok,

s legföljebb túlzó divatozásuk miatt stílustalanok. (NyKk. I: 959) 

Az idézett kifejezések mint a nyelvi rendszer elemei egyértelműen 

stílusosabbak szokványos megfelelőiknél. A kézikönyv nyilván azért 

tartja őket mégis stílustalannak, mert abból indul ki, hogy ezek olyan 

gyakran fordulnak elő, hogy emiatt már a diskurzusokban nincs meg 

az a kifejező erejük, amit várnánk tőle.

A Nyelvművelő kéziszótárban az expresszivista ideológia őszin-

te alkalmazására is találtunk néhány példát: olyan eseteket, amikor 

„idegenszerű” kifejezéseket azért fogadnak el mégis a szerzők, mert 

azok expresszívebbek hagyományos megfelelőiknél; vagyis ezekben 

a ritka esetekben az expresszivista ideológia erősebbnek bizonyul 

mind a konzervativizmusnál, mind pedig a purizmusnál. Ilyenek 

a német mintájú hegyezi a fülét (NymKsz.2 2005: 229) és a szintén 

német mintájú lámpaláz (NymKsz.2 2005: 329), valamint az angol 

kifejezés fordításaként keletkezett zöldmezős beruházás (NymKsz.2 

2005: 615). Az első kettő esetében a nyelvművelői támogatáshoz az 

is hozzájárult, hogy ezek – ahogy a kéziszótár is megállapítja – meg-

honosodtak (uzualizmus); a harmadik viszont új, így ez az a példa, 

ahol a nyelvművelői elfogadás egyértelműen expresszivista ideoló-

giai alapú.

5. Összegzés

Írásomban három nyelvhelyességi ideológiával foglalkoztam: a de-

korizmussal, valamint az annak egy-egy aspektusát kiemelő 

fonicizmussal és expresszivizmussal. Együttes tárgyalásukat az tet-

te lehetővé, hogy mind a háromban jelen van a közlés, ill. a nyel-

vi formák „szépsége” mint a nyelvhelyesség kritériuma. Míg az 

expresszivizmus teljes mértékben a dekorizmus egyik sajátos ese-

tének tekinthető (csak a szépségről szól), addig a fonicizmus csak 

átfedődik vele (a szépség csak egyik aspektusa, a fonicizmus főleg

a könnyebb-nehezebb kiejtésről szól).

Vizsgálódásom fő tanulsága, hogy a dekorizmus, a fonicizmus 

és az expresszivizmus megjelenése a Nyelvművelő kézikönyvben és

a Nyelvművelő kéziszótárban korántsem magyarázható a nyelvmű-

velők elkötelezettségével valamiféle „nyelvi szépség” iránt, hanem 

minden jel arra mutat, hogy a legtöbb esetben más, erőteljesebb,

a magyar nyelvművelésben a mai napig domináns, de nyelvész kö-

rökben nyíltan egyre kevésbé vállalható ideológiák, a purizmus és

a konzervativizmus elleplezésére szolgálnak. Az idegen nyelvi elemek 

és szerkezetek „csúnya”-ként való beállítása egyrészt az emberekben 

mélyen gyökerező xenofób érzület miatt tűnhet meggyőzőnek (ami 

idegen, az nem jó, nem szép, nem barátságos stb.), másrészt objektív 

oka is van: az idegen eredetű szavak egy része olyan hangkapcsolato-

kat tartalmaz, melyek a magyarban szokatlanok, így kiejtésük némi-

leg nagyobb mentális erőfeszítést igényelhet, mint az „átlagos” nem 

idegen eredetű szavaké, az emberek tudatában pedig a szépség in-

kább a könnyűséggel, könnyedséggel, míg a csúnyaság inkább a ne-

hézkességgel kapcsolódik össze. Esetleg a szokatlan szemléleti alapú, 

más kultúrába ágyazott szavak, kifejezések jelentésük szempontjából 

is okozhatnak nehézséget, s ezzel a „csúnyaság” képzetét kelthetik, 

ez azonban egyelőre csak spekuláció, amire a vizsgált kézikönyvek 

anyagában nem találtam bizonyító anyagot. 



26 27

Hivatkozások

Dahlstedt, Karl-Hampus 1976. Societal Ideology and Language Cultivation: 

The Case of Swedish. International Journal of the Sociology of Language 

10, 17–50.

Domonkosi Ágnes 2007a. Az értékelés és a minősítés a nyelvművelésben. 

Domonkosi Ágnes–Lanstyák István–Posgay Ildikó szerk., Műhelytanul-

mányok a nyelvművelésről. Dunaszerdahely–Budapest: Gramma Nyelvi 

Iroda–Tinta Könyvkiadó. 38–51.

Domonkosi Ágnes 2007b. Nyelvi babonák és sztereotípiák: a helyes és

a helytelen a népi nyelvészeti szemléletben. Domonkosi Ágnes–Lanstyák 

István–Posgay Ildikó szerk., Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. 

Dunaszerdahely–Budapest: Gramma Nyelvi Iroda–Tinta Könyvkiadó. 

141–153.

Gal, Susan 2006a. Contradictions of standard language in Europe: Impli-

cations for the study of practices and publics. Social Anthropology 14, 

163–181.

Gal, Susan 2006b. Linguistic Anthropology. Brown, Keith főszerk., Encyclo-

pedia of Language and Linguistics. 7. kötet. Oxford: Elsevier Publishers. 

(2. kiadás.) 171–185.

King, Kendall A. 2000. Language ideologies and heritage language educa-

tion. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 3/3, 

167–184.

Kroskrity, Paul V. 2000. Regimenting languages. Kroskrity, Paul V. szerk., 

Regimes of Language. Santa Fe: Santa Fe School of American Research 

Press. 1–34.

Laihonen, Petteri 2001. Multilingualism in the Romanian Banat: Elite and 

everyday language ideologies. Hannonen, Pasi–Lönnquist, Bo–Barna, 

Gábor szerk., Ethnic Minorities and Power. Fonda Publishing: Helsinki. 

11–45.

Laihonen, Petteri 2004. A romániai bánsági (bánáti) tolerancia és többnyel-

vűség a nyelvi ideológiák tükrében. Kovács Nóra–Osvát Anna–Szarka 

László szerk., Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdés-

köréből III. Budapest: Akadémiai Kiadó. 81–97.

Laihonen, Petteri 2006. Egy finnországi nyelvész reflexiói a Bánságról. Ko-

runk 17/1, 46–54. 

Laihonen, Petteri 2008. Language Ideologies in Interviews: A Conversation 

Analysis Approach. Journal of Sociolinguistics 12/5, 668–693.

Laihonen, Petteri 2009a. Language Ideologies in the Romanian Banat. 

Analysis of Interviews and Academic Writings among the Hungarians and 

Germans. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Laihonen, Petteri 2009b. A magyar nyelvi standardhoz kapcsolódó nyelvi 

ideológiák a romániai Bánságban. Lanstyák István–Menyhárt József–

Szabómihály Gizella szerk., Tanulmányok a kétnyelvűségről IV, 47–77.

Laihonen, Petteri 2009c. Nyelvi ideológiák a romániai Bánságban. Borbély 

Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga szerk., Nyelvideológi-

ák, attitűdök és sztereotípiák. Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra: Tinta 

Könyvkiadó. 321–329.

Lanstyák István 2003. A Magyar értelmező kéziszótár a nyelvhelyesség fog-

ságában. Magyar Nyelvőr 127/4, 370–388.

Lanstyák István 2007a. A nyelvi tévhitekről. Domonkosi Ágnes–Lanstyák 

István–Posgay Ildikó szerk., Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. 

Du naszerdahely–Budapest: Gramma Nyelvi Iroda–Tinta Könyvkiadó. 

154–173.

Lanstyák István 2007b. Általános nyelvi mítoszok. Domonkosi Ágnes–

Lanstyák István–Posgay Ildikó szerk., Műhelytanulmányok a nyelvműve-

lésről. Dunaszerdahely–Budapest: Gramma Nyelvi Iroda–Tinta Könyv-

kiadó. 174–212.

Lanstyák István 2007c. A nyelvhelyesség mint nyelvi probléma. Kisebbség-

kutatás 16/2, 199–213.

Lanstyák István 2009a. Nyelvi ideológiák és filozófiák. Fórum Társadalom-

tudományi Szemle, 11/1, 27–44.

Lanstyák István 2010a. A nyelvi babonák életerejéről. Nyelvi ideológiák 

és filozófiák a Nyelvművelő kéziszótárban. Beke Zsolt–Lanstyák Ist-

ván–Misad Katalin szerk., Hungarológia a szlovák kultúra kontextusá-

ban. Pozsony/Bratislava: Stimul. 95–116. http://stella.uniba.sk/texty/

HUNzbornik.pdf (2011. július 6-i letöltés.)

Lanstyák István 2010b. Nyelvhelyesség és nyelvi ideológia. Beke Zsolt–

Lanstyák István–Misad Katalin szerk., Hungarológia a szlovák kultúra 

kontextusában. Pozsony/Bratislava: Stimul. 117–145. http://stella.uniba.

sk/texty/HUNzbornik.pdf (2012. július 6-i letöltés.)

Lanstyák István 2010c. A moralizmus mint nyelvhelyességi ideológia. 

Csernicskó István–Fedinec Csilla–Tarnóczy Mariann–Vančoné Krem-

mer Ildikó szerk., Utazás a magyar nyelv körül. Írások Kontra Miklós tisz-

teletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 58–67.



28 29

Lanstyák István 2011a. Az elitizmus mint nyelvhelyességi ideológia. Koz-

mács István–Vančoné Kremmer Ildikó szerk., A csitári hegyek alatt. Írá-

sok Sándor Anna tiszteletére. Nyitra: Arany A. László Társulás–Konstan-

tin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara. 137–146.

Lanstyák István 2011b. A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről. 

Misad Katalin–Csehy Zoltán szerk., Nova Posoniensia. Pozsony: Szenczi 

Molnár Albert Egyesület–Kalligram Kiadó. 13–57.

Lanstyák István 2011c. Nyelvi problémák és nyelvi ideológiák. Hires-László 

Kornélia–Karmacsi Zoltán–Márku Anita szerk., Nyelvi mítoszok, ideoló-

giák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és 

gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó–

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 

48–58. 

Lanstyák István 2011d. A graficizmus mint nyelvhelyességi ideológia. Meny-

hárt József–Szabómihály Gizella szerk., Tanulmányok a kétnyelvűségről 

VI. Dunaszerdahely: Gramma Nyelvi Iroda. Megjelenés alatt.

Maitz Péter 2006. A nyelvi nacionalizmus a dualizmus kori Magyarorszá-

gon. Egy nyelvi ideológia elemei. Magyar Nyelv 102/3, 307–322.

Myhill, John 2004. A parameterized view of the concept of „correctness” 

Multilingua 23/4, 389–416.

NyKk. I–II. 1980–1985. Kovalovszky Miklós–Grétsy László főszerk., Nyelv-

művelő kézikönyv. Budapest: Akadémiai Kiadó.

NymKsz.2 2005. Grétsy László–Kemény Gábor szerk., Nyelvművelő kéziszó-

tár. Budapest: Tinta Könyvkiadó. (Második, javított és bővített kiadás.)

Sebők Szilárd 2012a. Nyelvi ideológiai mechanizmusok vizsgálata. Szakdol-

gozat. Pozsony: FF UK.

Sebők Szilárd 2012b. A metaforák és a nyelvi ideológiák kapcsolata egyes 

matanyelvi diskurzusokban. Ebben a kötetben. (Megjelenés alatt.)

Szabó Tamás Péter 2012. „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”. 

A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében. 

Dunaszerdahely: Gramma Nyelvi Iroda.

Szerdahelyi István 2003. Bevezetés az esztétikába. Főiskolai tankönyv. Buda-

pest: Zsigmond Király Főiskola. http://mek.oszk.hu/06300/06322/06322.

pdf (2011. július 6-i letöltés.)

Woolard, Kathryn A.–Schieffelin, Bambi B. 1994. Language Ideology. An-

nual Review of Anthropology 23, 55–82.

Zhrnutie

Vo svojom príspevku sa na základe empirického materiálu pochádzajúceho 

z dvoch príručiek maďarskej jazykovej kultúry zaoberám troma z mnohých 

jazykových ideológií slúžiacich na odôvodnenie kodifikačných rozhodnu-

tí: jazykovým dekorizmom, jazykovým fonicizmom a jazykovým expresi-

vizmom. Jazykový dekorizmus je na makroúrovni presvedčenie, že krása 

komunikátu je absolútnou hodnotou; na mikroúrovni ide o presvedčenie, 

že jazyková forma s výhodnejšími estetickými vlastnosťami je nezávisle od 

komunikačnej situácie lepšia, správnejšia ako jazyková forma, ktorá je es-

teticky menej pôsobivá. Jazykový fonicizmus je presvedčenie, že jazyková 

forma, ktorá má z hľadiska výslovnosti výhodnejšie vlastnosti (napr. je ľah-

šie vysloviteľná, je „ľubozvučnejšia“) je nezávisle od komunikačnej situácie 

lepšia, správnejšia ako jazyková forma, ktorá znie menej „pekne“. Jazykový 

expresivizmus je na makroúrovni presvedčenie, že štylisticky príznakový, 

expresívnejší komunikát, komunikát s väčším emocionálnym nábojom je 

absolútnou hodnotou; na mikroúrovni ide o presvedčenie, že štylisticky 

príznaková, expresívna jazyková forma, jazyková forma s väčším emocio-

nálnym nábojom je lepšia, správnejšia ako štylisticky nepríznaková forma 

bez expresívnej hodnoty.
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Sebk Szilárd

A metaforák és a nyelvi ideológiák 

kapcsolata egyes metanyelvi 

diskurzusokban1

Annotáció: A nyelvi ideológiák tartalmi összefüggéseinek feltérképezése 

nem mindig ad elfogadható magyarázatot az egyes nyelvről szóló szöve-

gek ideológiáinak együttes előfordulására. Dolgozatomban e problémának

a megoldásához szeretnék hozzájárulni egy új szempont, a metafora meta-

nyelvi szövegekben betöltött szerepének felvázolásával. A kérdést elméleti 

síkon közelítem meg, a metafora és a nyelvről való beszéd- és gondolkodás-

mód összefüggéseinek szemléltetésével, majd ezt a viszonyt a tudományos 

és pszeudotudományos metanyelvi diskurzus két jellegzetes metaforáján, 

az eszköz- és organizmus-metafora példáján mutatom be. Végül azt a fo-

lyamatot próbálom meg leírni, amely során a metafora szemléleti háttere 

fokozatosan egyfajta gondolkodási stratégiává alakul, és nyelvi ideológiai 

funkcióban jelenik meg. 

Kulcsszavak: nyelvi ideológia, metafora, diskurzus, nyelvművelés 

1. Bevezetés

A metafora és az ideológia címbeli összekapcsolása első ránézésre 

talán kicsit furcsának tűnik, a két dologról ugyanis merőben eltérő 

területeken szokás beszélni. Az előbbi a köztudatban jellemzően az 

irodalom és a stilisztika tárgykörébe tartozik, az utóbbi pedig első-

sorban a politikai vagy a politikáról szóló diskurzusokat asszociálja. 

Ez a két egymástól távol eső terület a nyelvészetben talál közös neve-

zőre. A metafora a kognitív nyelvészet egyik alapvető fogalma; az ide-

ológia pedig nyelvészeti összefüggésben, egyfelől a nyelv és hatalom 

viszonyát vizsgáló kritikai diskurzuselemzésnek (Critical Discourse 

Analysis), másfelől a nyelvészeti antropológia és a szociolingvisztika 

területéhez köthető ideológiakutatásnak a központi kategóriája.

Dolgozatomban ezeknek az irányzatoknak az elméleti keretében 

vizsgálok meg egy a nyelvi ideológiák kutatását érintő kérdést. Ha 

elfogadjuk azt a kognitív nyelvészeti kiindulópontot, mely szerint

a gondolkodás és a nyelv metaforikus, és hogy a nyelv szerveződését 

a kognitív struktúrák határozzák meg, valamint hogy a nyelvi ideo-

lógiák rövid távon a nyelvhasználatot, hosszú távon pedig a nyelvi 

változást is jelentősen befolyásolják, érdemesnek tűnik megvizsgálni, 

hogy e két terület között vannak-e átfedődések. Mivel abból a hipoté-

zisből indulunk ki, hogy a metaforát és a nyelvi ideológiát nem kezel-

hetjük elszigetelt, különálló kategóriákként, és mindkét szempontot 

fontos érvényesíteni a diskurzuselemzés során, a dolgozat fő kérdése 

az lesz, hogy mikor esik egybe a metafora a nyelvi ideológiával, és 

hogy ezek kölcsönösen hogyan erősíthetik egymást. Ehhez először 

a metaforának a nyelvtudományban és a pszeudotudományos me-

tanyelvi diskurzusokban betöltött szerepét nézzük meg, majd olyan 

eseteket veszünk szemügyre, ahol a metafora ideológiai funkcióban 

jelenik meg. 

2. A metafora szerepe a nyelvtudományban

Csűry Bálint, valamint a jóval később tevékenykedő George Lakoff 

és Mark Johnson munkásságának köszönhetően mára nyilvánvalóvá 

vált, hogy a metafora nem csupán költői díszítőelem, hanem a nyelv 

egyik nagyon fontos működési elve – Csűry szavaival: „a legnagyobb 

alkotó erők egyike az emberi beszédben” (Csűry 1910: 48, idézi 

Szilágyi 1999: 350). Megjelenése teljesen általános jelenség a min-

dennapi beszélt nyelvben, és a költészetnek is ez az egyik jellegzetes 

1 A dolgozat alapjául a Nyelvi ideológiai mechanizmusok vizsgálata címmel írt 
szakdolgozatom első fejezete szolgált. Az itt olvasható szöveg ennek rövidí-
tett, átdolgozott változata.
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eszköze. A tudomány „nyelvében” azonban ennek az eszköznek nem 

jár kitüntetett szerep, mert könnyen veszélybe sodorhatná a meg-

közelítés objektivitását; a szigorú módszertan nem engedi meg azt 

a kockázatot, hogy a metafora a mindennapi beszélt nyelv egysze-

rűségéhez, vagy a fogalmi jelentésektől többé-kevésbé elrugaszko-

dott költészethez közelítse a tudományos diskurzust. Ha a metafora 

mégis megjelenik, akkor nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a mondot-

tak metaforikusan értendők, azaz hogy illusztrációról vagy egyfajta 

gondolkodási segédeszközről van szó. A metaforára való utalás ezért 

jellemzően már az értelmezett jelenség megnevezésében is meg szo-

kott jelenni. Példaként a családfaelmélet, a szivárványelmélet, a hul-

lámelmélet hozható föl a nyelvrokonság-elméletek köréből, vagy

a hullám-metafora a nyelvi változások terjedésének értelmezési 

módjai közül (vö. Fehér 2011: 83). A metafora az említett esetek-

ben kettős szerepet tölt be: egyfelől jelentéskiterjesztésről van szó, 

vagyis arról, hogy egy új, még nem teljesen érthető fogalmat (például

a „nyelvi változás terjedésé”-t) egy meglévő, már jól érthető fogalom 

(például a hullám) segítségével próbálunk megragadni és megnevez-

ni (vö. Tolcsvai Nagy 2010: 87); másfelől a metafora elvont dolgok 

szemléltetőeszközeként jelenik meg, nem névadás céljából, hanem 

avégett, „hogy egyáltalán beszélni tudj[unk] olyasmiről is, amiről 

másképpen igencsak körülményes volna, ha nem éppen lehetetlen” 

(Szilágyi 1999: 350). 

A tudomány – mint már szó volt róla – igyekszik kerülni a me-

taforizálást, illetve csak a legindokoltabb esetekben alkalmazza. 

Ennek nem is nehéz megfelelni olyan tudományokban, melyeknek 

– ahogy Dilthey fogalmaz – „vizsgálati tárgya az érzékekben adott”, 

viszont annál nehezebb azokban, melyek a „közvetlen belső valósá-

got” teszik vizsgálati tárgyukká (Dilthey 1900: 472, idézi Bókay 1997: 

87). A nehézség abban áll, hogy míg – Szilágyi N. Sándor jóval egy-

szerűbb fogalmait kölcsönözve – az „odakint” létező világ jelensége-

iről mondottak igazságértéke tapasztalati úton ellenőrizhető, addig 

az „idebent” létező világról nem lehet közvetlen tapasztalatokat sze-

rezni (vö. 2002: 159–161). De mivel az ember gondolkozása olyan, 

hogy azt érti igazán, amit valamilyen módon ott tud látni maga előtt 

(Szilágyi 1999: 350), az „idebenti” világ leképezéséhez metaforákra 

van szüksége. 

Ezt jól szemlélteti például a nemzet fogalma, illetve az ehhez kap-

csolódó strukturális metafora, amely erről az egyes beszélők fejében 

kialakult konstruktumról folyó beszédmódot szervezi. A nemzetnek, 

akárcsak az embernek, lehet élete, születése, temetése, ifjúkora, férfiko-

ra, öröme, bánata, (romlatlan) erkölcse, sőt teste, szíve, ütőere, sebe stb.; 

a nemzet lehet bátor, büszke, szabadságszerető, békés, árva, vitéz stb. 

– mint azt Czier Andrea különböző írásművekből kigyűjtött példái 

bizonyítják (1995, idézi Szilágyi 1996: 55). Vagyis: még ha a nemzet 

és az ember fogalma nem is cserélhető föl egymással, azaz ha a nem-

zet szónak nincs is ’ember’ jelentése, az arról való beszédmódot, sőt 

valamelyest a hozzá való viszonyulást is a nemzet-ember strukturális 

metafora alakítja (erről részletesen lásd Szilágyi 2002; 1996: 54–57). 

A szintén „idebent” létező nyelv esetében a „minek nevezzelek?” 

költői kérdésre adott válasz – a nemzet példájától eltérően – nem 

egységes. Van, aki úgy beszél a nyelvről, mintha gép vagy számító-

gép lenne (vö. „a nyelv szerkezete”), van, aki eszközt lát benne (vö. 

„nyelvhasználat”), illetve építőkockák halmazát (vö. a mondat felépí-

tése; a komplex nyelvi egységek bontása), mások élőlényként szem-

lélik (vö. a nyelv élettörténete) – de a sor folytatható lenne. A mi 

szempontunkból nem fontos kimeríteni ezt a listát (amely talán soha 

nem lenne teljes), a felsorolás csupán a nyelv megragadásának sok-

féleségét igyekszik érzékeltetni. Ha ez a sokféleség egymás mellett 

jelenik meg, könnyen fölvetődik a kérdés: ha valami ennyifélekép-

pen megragadható, azaz ennyi mindenre hasonlít, akkor mi is az 

tulajdonképpen? A válaszok viszont ugyanazt a sokféleséget tükrö-

zik, amit kérdésünkkel éppen hogy át szerettünk volna lépni, vagyis

a valóban föltett kérdésünkre nem kapunk, nem kaphatunk választ, 

mivel az csakis a különféle szemléletek és metaforák felől érkezhet. 

A kérdésünk tehát más lesz: az, hogy milyen szerepet töltenek be

a nyelvről való gondolkodásban a metaforák?

3. Metaforák a tudományos és pszeudotudományos 

metanyelvi diskurzusokban

A tudományos diskurzusok egyik jellemző nyelvértelmezési módja 

az eszköz-metafora. Ez a felfogás a nyelvet egy eszközhöz hasonlítja, 
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amely valamilyen cél elérését teszi lehetővé, azaz – Kiss Jenő szavai-

val – „célirányos, s mint ilyen a kommunikációs partnerek intenci-

óinak megvalósítását szolgálja” (Kiss 2005a: 44). Az eszköz értékét 

– legyen szó akár egy szög beveréséről a deszkába, akár egy adott je-

lentéstartalom kifejezéséről –, az alapján mérjük, hogy a cél megva-

lósítása mennyire sikeresen és effektíven megy végbe (Mukařovský 

2007: 100). Például: harapófogóval is lehet kalapálni, de a cél eléré-

sét megkönnyíti, ha a szögek beveréséhez kalapácsot használunk. 

A nyelv esetén is hasonló a helyzet: az éhséget, az étel kívánását 

úgy is kifejezhetjük, hogy „úgy megkívántam azt a gőzölgő levest

a sparhelton, nem kóstolhatnám meg?”, de ha a cél csupán az igény 

mielőbbi kielégítése, akkor a körülmények ecsetelése és a beszédpart-

ner figyelembe vétele pusztán hátráltató tényezővé válik, és a legha-

tékonyabb „eszköz” a cél eléréséhez, az „adj enni!” forma és a felszó-

lító mód „használata” (!) lesz. Vagyis: az eszköz-metafora keretében

a hatékonyság kulcsfontosságú kritériummá válik. Ez az a szempont, 

amely olyan kategóriáknak nyit utat – a nyelvészeten általában kí-

vül eső – metanyelvi diskurzusokban, mint az „egyszerűsödés”, „bo-

nyolódás”, „igény” vagy „szükség”,2 melyek ún. pszeudopragmatikai 

értelmezésekbe torkollnak. Ez – Juraj Dolníkot parafrazeálva – azt 

jelenti, hogy például a nyelvi változások magyarázatát nem a nyelv-

használók viselkedésében, illetve a kommunikációban keressük, 

hanem az egyes nyelvi adatok megjelenésének okaiban és céljaiban, 

melyeket egy a kommunikáción kívül eső megfigyelő objektív állás-

pontjából igyekszünk hozzárendelni a beszélők nyelvi viselkedésé-

hez (Dolník 2010: 119). Például annak a jelenségnek az okait, hogy

a szóvégi helyzetű tővéghangzók körülbelül a 13. század elejére eltűn-

tek a magyarból, elkezdjük az eszköz-metafora alapján értelmezni, és 

megállapítjuk, hogy a 13. század embere már fölöslegesnek tartotta 

egy magánhangzóval, azaz egy szótaghosszal megtoldani szótöveit; 

vagyis ha a változást úgy magyarázzuk, hogy az akkori beszélő ezek 

mellőzésével időt és energiát akart megtakarítani, mert rájött, hogy 

közlendőjét anélkül teheti hatékonyabbá, hogy a közlemény tartalma 

megváltozna.

Az eszköz-metaforának van egy másik megjelenési módja, amely 

eszköz ugyan, de másfajta szemléletmód húzódik meg mögötte:

a nyelvet nem olyan eszközként képzeli el, mint amilyen egy szer-

szám, hanem inkább olyanként, amilyen egy gép vagy egy számí-

tógép (vö. Lanstyák 2009: 35–36), melyek bár szintén eszközök, 

de más fogalomrendszer és szemlélet kapcsolódik hozzájuk, mint

a szerszámokhoz. Illusztrációként a számítástechnikából kölcsönzött 

input/output fogalmak említhetők. E metafora szerint a nyelv olyan, 

mint egy számítógép, ahol bemenő és kimenő információkról, illetve

a kettő közötti átalakító műveletekről kell beszélni. Ennek illusztrálá-

sára Imrényi input-meghatározását idézném példaként: „a szintaxis 

Inputja (!) feltehetően azoknak a szavaknak a halmaza, amelyekből

a mondatot felépítjük, […] drasztikus leegyszerűsítéssel élve: az In-

put azt fejezi ki, hogy »mit is akarunk mondani«” (Nyr. 2007: 197). 

Tehát, ha mondani akarunk valamit, kell egy input, amibe belerak-

hatjuk akár az információt, akár a metaforikus „építőanyagot” és a 

szerszámokat, hogy „föl lehessen építeni” a mondandót, az outpu-

tot. 

A metanyelvi diskurzusok következő lehetséges támpontja az

a nyelvészeti naturalizmus gondolatvilágára visszavezethető metafo-

ra, mely a nyelvet természeti organizmusnak tekinti. A nyelvi válto-

zások értelmezése ebben az esetben egy élő szervezet működésének 

és (át)alakulásának analógiájára épül. Ilyen például a nyelvi válto-

zások fejlődés-metaforája. Ennek irányelvszerű működ(tet)ése főleg 

a nyelvművelő irodalomra jellemző, amiről az olyan programszerű-

en megfogalmazott célok tanúskodnak, mint „az előnyös fejlődési 

irányzatok erősítése, támogatása” (NyKk I: 18); vagy az olyan, a nyelv 

„fejlődését” evidenciának tekintő kérdések, hogy „helyénvaló-e, ér-

demes-e nyelvhelyességi minősítésekkel »beleavatkozni« az élő nyelv 

természetes fejlődésébe?” (NymKsz.2 2005: 11). De a fejlődés-meta-

fora ugyanúgy áthatja a nyelvi változások tudományos vizsgálatát is, 

még akkor is, ha ezek ilyen értelmezésétől a nyelvtudomány élesen el 

akar határolódni. A tudományos diskurzus a nyelvi változás terminus 

használatát tartja helyénvalónak, mivel ez tényközlő, értékítéleteket 

nem hordozó, semleges kifejezés, szemben a fejlődéssel (Kiss 2005a: 

23). Mégis: ha kifejezetten metaforákat keresve olvasunk nyelvészeti 

tanulmányt, a metafora előbb-utóbb előkerül. Maradjunk továbbra 

2 E fogalmak használatáról a nyelvi változások összefüggésében l. Nádasdy 
2008a: 71–74; 1997: 17.
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is Kiss Jenőnél, aki az előbbi tézisszerű megállapítás egyik megfogal-

mazójaként, A magyar nyelv és az Európai Unió c. írásában így fejezi 

ki magát: „A korlátozatlan használat minden nyelv fejlődésének leg-

fontosabb feltétele s fennmaradásának legfőbb biztosítéka” (2005b: 

18; kiemelés – S. Sz.). Példaként hozhatjuk fel Kiefer Ferencet is, 

akit Kiss az említett tanulmányában idéz: „Ha szakmai kérdésekről 

megfelelő magyar szókincs hiányában csak angolul tudnak majd 

egymással tárgyalni…, akkor félő, hogy nyelvünk elveszíti fejlődőké-

pességét” (Kiefer 1999: 130, idézi Kiss 2005b: 21; kiemelés – S. Sz.). 

Ennél jobb metaforát arra, hogy egy korábbi nyelvállapot terminoló-

giáját folyamatosan frissíteni, bővíteni kell, aligha találunk; a régi és 

újabb nyelvállapot közötti különbség ún. értékítéletektől mentes le-

írása pedig nyilván sokkal bonyolultabb megfogalmazást követelne. 

Ha azonban következetesen mégis ezt az utóbbi, bonyolultabb utat 

választanánk, és kiiktatnánk a fejlődés-metaforát, akkor is fölmerül-

ne a kérdés, hogy mit kezdünk az olyan nyelvészeti terminusokkal, 

mint például a nyelvi szétfejlődés vagy különfejlődés.3 

Az organizmus-metaforának – a fejlődés mellett – számos más 

jele is megmutatkozik a metanyelvi diskurzusokban. Maradjunk

a tudományos diskurzusnál. Nem igényelnek kommentárt a követ-

kező kifejezési módok Kiss Jenő Magyar nyelvtörténetében: „a nyelv 

története nyelvi élettörténet”; „nyelv(ek) életének minden esemé-

nye”; egykori jelenségegyüttesek, állapotok, „amelyekből a szóban 

forgó nyelvek kisarjadtak” (2005a: 13, 14, 20; kiemelések – S. Sz.) 

stb. Vagyis a metafora szerint a nyelvnek van „élete”; de ha például

a kontaktusnyelvészet terminusait nézzük, az is látszik, hogy a szer-

vezethez hasonlóan a nyelv „meg is halhat” (l. nyelvhalál); sőt, ha egy 

nyelvtanuló egy bizonyos folyékonysági szint elérése után abbahagyja

a tanulást, a köztes nyelv – az őslényekhez hasonlóan – megkövesed-

het, fosszilizálódhat.4 Az ilyen terminusok megléte miatt tehát nem 

egészen helytálló múlt időben, pusztán tudománytörténeti keretben 

beszélni erről a metaforáról – ahogy azt pl. Nádasdy teszi (2008b: 

44). A nyelvet a mai napig el lehet és jellemzően el is szokás orga-

nizmusként képzelni, még (mint láttuk) tudományos munkákban is; 

csak ma már – a 19. századi nyelvészettől eltérően – ezt többnyire 

nem valóságként, hanem metaforaként szokás kezelni.

Ha viszont a nyelvművelés diskurzusát nézzük, a nyelv-organiz-

mus egészen valószerűnek tűnik, és ez további biológiai metaforák 

felé nyit utat. Ez már a Nyelvművelő kézikönyv nyelvművelés-meg-

határozásából is kitűnik, melyet – mint arra Sándor Klára rámutat 

(2001b: 153) – alapjában véve az ÉrtSz.-ból vettek át. Az NyKk.

a nyelvművelés két értelmezése közül az elsőben ezt írja: „nyelvmű-

velésnek nevezzük az alkalmazott nyelvtudománynak azt az ágát, 

amely a nyelvhelyesség elvei alapján, a nyelvi műveltség terjeszté-

sével igyekszik segíteni a nyelv egészséges fejlődését” (1985: 349; ki-

emelés – S. Sz.). A nyelvi organizmus „egészsége” és „fejlődése” tehát 

nemcsak hogy a nyelvművelés beszédmódjában, hanem már annak 

önmeghatározásában is erőteljesen jelen van.5

A nyelvművelés biológiai metaforáira nem térünk ki részletesen, 

csupán az ezekkel kapcsolatos szakirodalomra utalunk, és megemlít-

jük, mennyi „baj” érhet egy ilyen „élő” nyelvet a nyelvművelői meg-

közelítés szerint. A nyelvet betegségek6 és járványok7 támadhatják 

meg, sőt fekélyek jelenhetnek meg annak „testén” (lásd Sándor 2002), 

3 Meg kell azonban említeni, hogy az ÉKsz.2-ben a fejlődik ige címszavának 
értelmezésében van egy olyan jelentése a szónak, amely nem feltétlenül utal
a tökéletesedésre, és csupán azt fejezi ki, hogy valami ’valamely irányba vál-
tozik, alakul, fordul’ (2009). A szónak ezzel a semleges jelentésével azon-
ban itt nem foglalkozunk. Egyfelől azért nem, mert az idézett példáinkban 
nyilvánvalóan nem ebben a jelentésben szerepel a szó; másfelől, mert csak 
a nyelvészet és nyelvművelés diskurzusát vizsgáljuk. A nyelvészeti szakiro-
dalom pedig élesen elhatárolódik e szó használatától, éppen annak értékelő 
jellege miatt (lásd Kiss 2005a: 23); a nyelvművelő irodalomban pedig a szó 
értékítéleteket hordozó jelentése egyértelműen kitűnik – mint arra a megfe-
lelő helyen majd utalni is fogunk. Mellesleg jegyzem meg, hogy az ÉrtSz. nem 
tünteti föl, bár implikálja a fejlődés értékítéletektől mentes önálló jelentését. 
A szó ÉKsz.2-beli, semlegesként számon tartott jelentésnél az ÉrtSz.-ben 
ilyen értelmezés áll: ’teljesebb, kialakultabb irányban alakul, változik; fordul 
vmilyen irányban’.

4 Ezekről a terminusokról lásd Lanstyák 2002; a „nyelvhalál” metaforájáról
(a „nyelvszületés” mellett) lásd Nádasdy 2008c.

5 A biológia metaforák leginkább a nyelvművelés-történet negyedik, ún. „Ma-
gyarosan” korszakát jellemezték (lásd Sándor 2001b).

6 Ennek részletes elemzését Bárczi egyik művén lásd Nádasdy 2008b: 48–53.
7 Erről Kosztolányi egyik írása kapcsán lásd Sebők 2011; Sándor 2001a.
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amelyek ellen – hogy egy másik metaforára is utaljunk – védekezni, 

harcolni kell (a „harcos metaforákra” lásd Sándor 2001b). Mindez 

azt jelenti, hogy a nyelvművelők szerint nemcsak a nyelv mint egész 

működhet élő szervezetként, hanem ezen belül külön egységet al-

kotnak a nemkívánatos, illetve helytelenített elemek, amelyek mint 

a szervezettől idegen mikroorganizmusok, veszélyeztetik az „élő” 

nyelv „egészségét”. Vagyis: meg kell különböztetni egy jól működő, 

egészséges organizmust, és más organizmusokat, melyek az előbbi 

zavartalan, „egészséges működését” igyekszenek megbontani – pél-

dául az idegen szavakat, vagy a nyelvi demokratizmus „káros tünete-

ként”, illetve „vadhajtásaként” számon tartott trágárságokat (ez utób-

bira lásd Bachát 1987: 327). Ugyanilyen elv szerint működik a kert, 

illetve az ehhez tartozó gyomlálás és a fattyúhajtások metszésének 

metaforája is (lásd Sándor 2002). 

A biológiai metaforák utolsó példájaként ismét Nádasdy Ádám 

egyik írását hozom föl, melyet ezúttal nem hivatkozásként, hanem 

illusztrációként idézek. A nyelvész és a nyelvművelő közötti különb-

séget bemutató hasonlata, miszerint „a nyelvész csak biológus lehet, 

nem orvos, hiszen a nyelv nem lehet beteg” (2008b: 53), számunkra 

azért nagyon érdekes, mert – függetlenül attól, hogy tudományos vagy 

pszeudotudományos metanyelvi diskurzusról van-e szó – ez egyben 

azt is jól mutatja, mennyire kézenfekvő organizmus-metaforában gon-

dolkodni a nyelvről. Összegezve elmondhatjuk, hogy még ha Nádasdy 

az idézett írásának legelején múlt időben beszél is az organizmus bio-

lógiai metaforájáról, és ha a nyelvtudomány ezektől igyekszik is elha-

tárolódni, ez az egyik legjellemzőbb metafora, amely a nyelvről való 

gondolkodást tudatosan vagy nem tudatosan, ma is meghatározza.

4. A metaforák ideológiai olvasata

A tudományos és pszeudotudományos metanyelvi diskurzusok me-

taforáinak alkalmi, mondhatni mintavételszerű bemutatása után 

ezek ideológiai vetületét fogjuk közelebbről megnézni. Az idézett 

példáinkat ugyanis nem csak a metaforák, hanem a nyelvi ideológiák 

felől is megközelíthetjük, sőt azokat mindkét szempontot érvényesít-

ve érdemes igazán megvizsgálni. De hogyan jutunk el a metaforától 

a nyelvi ideológiáig?

Mivel az „idebent” létező nyelvről – mint azt már a második feje-

zetben kifejtettük – csak az „odakint” létező világból szerzett tapasz-

talatok alapján tudunk beszélni, a metaforát a metanyelvi diskurzu-

sok szükségszerű velejárójaként kell számon tartanunk. A nyelvhez 

kapcsolódó metaforák azonban egy konkrét, nyelvről folyó diskur-

zusba ágyazva, ha eleinte szemléltetőeszközként is jelennek csak 

meg, a gyakori előfordulásuk során, egyfajta nyelvről való gondol-

kodási stratégiává alakulnak. A metafora eredeti funkciója fokozato-

san érvényét veszti, és határai elkezdenek összemosódni a nyelvvel, 

ami ezáltal egyre „megfoghatóbbá” kezd válni, s a metafora elkezdi 

meghatározni azt, amihez eredetileg csak mint egy lehetséges értel-

mezési mód vagy segédeszköz kapcsolódott. A kognitív szemantika 

szóhasználatával ezt úgy is mondhatjuk, hogy a forrástartomány és

a céltartomány szerepet cserél, és az eredeti céltartomány tulajdonsá-

gai átvetítődnek a forrástartományra. Ennek az „átvetítődési” folya-

matnak az a vége, hogy a strukturális hasonlóságot idővel azonosság 

váltja föl, és a metafora „majdnem olyan mintha” elve leegyszerű-

södik, átalakul a jóval könnyebben megragadható „az, ami” elvre.8

A metaforát ilyen stádiumában már az adott szemléleten belül ma-

radva nem is igazán lehet észrevenni. Jó példa erre az építőkocka-

modell, melyet a Magyar grammatika még az ezredfordulón is kü-

lönösebb magyarázat nélkül alkalmaz (Tolcsvai Nagy 2005: 28; vö. 

MGr., Lengyel 2000: 24). Ez azt jelenti, hogy még egy olyan leíró 

jellegű munkában is, mint a Magyar grammatika, úgy képes megje-

lenni egy szemléltetőeszköz, hogy közben – szinte észrevehetetlenül 

– a nyelv teljesen természetes működési elvének „adja ki magát”. 

A nyelv ilyen jellegű értelmezési kerete azonban már egybeesik

a nyelvi ideológiák „tágabb”-nak nevezett értelmezésével, miszerint 

„a nyelvi ideológiák olyan gondolatok, gondolatrendszerek, amelyek 

a nyelvi rendszerrel, a nyelvhasználattal, a nyelvi közösségek helyze-

tével, a nyelvek egymáshoz való viszonyával stb. kapcsolatos bármi-

8 Erről az átalakulásról kicsit más összefüggésben lásd, pontosabban hallgasd 
Szilágyi 2011: 13 (előadás 26–29. perc).
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lyen tények és eljárások magyarázatára, ill. igazolására szolgálnak, 

attól függetlenül, hogy ezeknek van-e »elnyomó« célzatuk vagy sem” 

(Lanstyák 2011: 16). Ennek fényében a már említett építőkocka-mo-

dell metaforáját mint a nyelvi rendszer működését magyarázó nyel-

vi ideológiát tarthatjuk számon. Ugyanez a helyzet áll fenn a Kiss 

Jenőtől idézett megfogalmazásban is, miszerint a nyelv „célirányos, 

s mint ilyen a kommunikációs partnerek intencióinak megvalósí-

tását szolgálja” (Kiss 2005a: 44). A nyelvi ideológiák szemszögéből 

azt mondhatjuk, hogy a nyelv eszköz jellegét hangsúlyozó metafora 

(lásd célok és a neki „szolgáló” eszközök), a neutralista9 hangnem 

mellett, a nyelvi instrumentalizmust és kommunikacionizmust is 

„előhívja”.10 Az Imrényitől idézett input-meghatározásról ugyan-

ezek mondhatók el a nyelvi racionalizmus hozzáadásával; és ezek-

hez hasonlóan instrumentalista, valamint kommunikacionista érve-

lést találunk a föntebbi példánkban is, a tővéghangzók eltűnésének 

posztpragmatista magyarázatában. 

Példaanyagunkban szándékosan nem tértünk ki eddig az eszköz-

metafora működ(tet)ésének legnyilvánvalóbb esetére, a nyelvművelő 

irodalomra. Bár a nyelvművelők állításai és érvelési technikái között 

számtalan olyan van, amely ebben a metaforában gyökerezik, még-

is úgy láttam jónak, ha ezt nem a metafora, hanem inkább a nyelvi 

ideológiák felől közelítjük meg. Itt ugyanis nyilvánvaló, hogy nem 

praktikus hasonlatokkal van dolgunk, hanem a nyelvművelők olyan 

értékítéleteiről, amelyeket a nyelven kívüli világ működési elvei sze-

rint próbálnak legitimálni. Mert – ahogy arra Juraj Dolník rámutat 

– az eszköz-metaforával könnyen átvihető a nyelvre az emberek esz-

közökhöz fűződő beállítottsága, mely szerint ezeket folyton tökélete-

síteni kell, hogy minél jobban betöltsék funkciójukat és megkönnyít-

sék használóik munkáját (Dolník 2010: 36). Vagyis azt mondhatjuk, 

hogy a nyelvművelők általában nem csak a nyelvre tekintenek esz-

közként, hanem a metaforára is, amely – akárcsak az ideológia – cél-

jaik elérését szolgálja. Röviden: a nyelvművelés metaforái gyakran 

nyelvi ideológiaként működnek. A metafora – épp ideológiai termé-

szete miatt – nem szokott expressis verbis kifejeződni, inkább csak az 

egyes ideológiák szemléleti háttereként jelenik meg. Például a ledeg-

radál igéről az NymKsz.2 a következőt írja: 

„Fölösleges benne a lefelé való mozgást, módosítást érzékeltető le ige-

kötő, mivel az idegen alapszó amúgy is tartalmazza ezt a jelentésmoz-

zanatot. Jó magyar megfelelőik: lefokoz, (vmivé) alacsonyít, körülírással 

alacsonyabb beosztásba helyez […]” (NymKsz.2 2005: 332). 

Az indoklás számára evidens, hogy ha egy kifejezés tartalmi 

szempontból fölösleges eleme(ke)t tartalmaz, akkor az, mivel nem 

elég hatékony, eleve nem is lehet jó. Az eszköz-metafora felől néz-

ve ez az érvelési mód arra hasonlít, mikor a tévében egy termékis-

mertető műsorban arról próbálják meggyőzni a nézőt, hogy meg-

lévő konyhai eszközei helyett használjon egy újat, azt, amelyet épp 

most kínálnak föl neki, mert ez egymaga képes helyettesíteni min-

den más konyhai eszközt, s így helyet, időt és energiát lehet megta-

karítani. A nyelvi ideológiák oldaláról nézve pedig a kijelentésben

a nyelvi instrumentalizmus, izomorfizmus, kommunikacionizmus 

és necesszizmus érhető tetten.

A biológiai metaforák, illetve – példáinknál maradva – a nyelv 

„életével”, „fejlődésével” és „halálával” kapcsolatos metaforák, a nyel-

vi ideológiák felől nézve, azt a meggyőződést tükrözik, miszerint 

– Lanstyák István nyelviutópizmus-meghatározását kölcsönözve 

– „a nyelv egy állandó tökéletesedési folyamatban vesz részt”, ami 

maga után vonja azt is, hogy „a nyelvi változások összességükben 

nyelvi fejlődésként jellemezhetőek” (Lanstyák 2010: 144). Ez azt je-

lenti, hogy a nyelvi utópizmus és a fejlődés-metafora gyakorlatilag 

ugyanannak a dolognak két különböző fele. Ha azonban a biológiai 

metafora túl hangsúlyos szerepet kap, vagy valaki túlbecsüli a je-

lentőségét, akkor további, az élő szervezet fejlődése szempontjából 

aggasztó körülmény is megjelenhet – gondolhatunk itt például a már 

tárgyalt betegség-metaforákra –, amelyek céltudatos óvintézkedése-

9 A dolgozatban szereplő nyelvi ideológiák megnevezéseit Lanstyák Istvántól 
kölcsönöztem. A neutralizmus és a dolgozatban előforduló összes többi nyel-
vi ideológia meghatározásai megtalálhatók a munka függelékében – a szerző 
jegyzékéből idézve és válogatva.

10 A szó azért került idézőjelbe, mert nem tudjuk, hogy valóban a metafora 
hívta-e ezt a két ideológiát elő, vagy az ideológiák hívták maguknak elő ezt
a metaforát, mintegy a saját státusuk megerősítéseképpen.
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ket és nyelvi ideológiai lépéseket igényelnek. Így kapcsolódhatnak

a nyelvművelő irodalomban a nyelvi utópizmushoz olyan ideológi-

ák, mint a nyelvállapot romlásával fenyegető nyelvi dekadentizmus 

vagy a szintén ezzel kapcsolatos destruktivizmus, valamint az ezeket 

az ideológiákat igazoló protektivizmus. 

Ennek egyik mintapéldáját a magyar nyelv alkotmányi szintű 

védelmével kapcsolatos javaslatban találhatjuk: „Az állam alapvető 

feladata a magyar nyelv óvása, ápolása és fejlesztése”.11 Az „óvás” 

a protektivizmus, az „ápolás” a destruktivizmus a „fejlesztés” pe-

dig az utópizmus ideológiájára utal, és mindhárom az élő szervezet 

metaforájának a másik, ideológiai oldalaként jelenik meg. A szem-

léletmód, melyet a metafora kínál, mélyen el van rejtve, és csupán 

az ideológiai megfontolások támaszaként, a nyelvpolitikai érvelés-

mód meggyőzőerejének növelése céljából tűnik föl. Ezen a ponton 

azonban a biológiai metafora eredeti funkciója teljesen eltorzul, és 

hatalmi érdekek érvényesítésének az eszközévé válik: mint nyelvi 

ideológiai megközelítésmód, már nem csak a föntebbi „tágabb”-

nak nevezett, hanem a szűk értelemben vett nyelviideológia-értel-

mezés keretébe is kényelmesen belefér. Eszerint ugyanis „a nyelvi 

ideológiák olyan gondolatok, gondolatrendszerek, amelyek a nyelvi 

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 

rendelkező társadalmi rétegek vagy csoportok más rétegek vagy 

csoportok fölötti uralmukat létrehozzák, fenntartsák, ill. megerősít-

sék” (Lanstyák 2011: 15–16).

Mindezek alapján tehát elmondható, hogy a biológiai metafora 

elemzése után is ugyanarra a következtetésre jutottunk, mint az esz-

köz-metafora kapcsán: az „odakint” létező világ „logikája”, nem csak 

arra alkalmas, hogy a nehezen elképzelhető, „idebent” létező nyelvet 

szemléltesse és segítsen annak értelmezésében, hanem arra is, hogy 

nyelvi ideológiai célok táptalaja vagy hatalmi érdekek érvényesítésé-

nek egyik legitimáló eszköze legyen. 

5. Összegzés

Dolgozatomban a tudományos és pszeudotudományos metanyelvi 

diskurzusokat szervező metaforákat igyekeztem – a teljeség igénye 

nélkül – bemutatni, melyeket a hozzájuk kapcsolódó nyelvi ideoló-

giák szempontjából is megvizsgáltam. A metaforák nyelvi ideológiai 

olvasata három dologra mutatott rá. Az egyik, a metafora oldaláról 

nézve az, hogy a metafora nyelvi ideológiai szerepet is betölthet: 

olyan esetben, amikor nem szemléltetőeszközként vagy valamilyen 

kognitív struktúra megnyilvánulásaként jelenik meg, hanem bizo-

nyos célok elérését szolgálja, vagy legalábbis a nyelvi vonatkozású 

magyarázatok ilyen célok fényében/árnyékában fogalmazódnak 

meg, a metaforát nyelvi ideológiaként tarthatjuk számon. A másik,

a nyelvi ideológiák oldaláról nézve az, hogy bizonyos nyelvi ideológi-

ák együttes megjelenése és összekapcsolódása nagy valószínűséggel 

a háttérben húzódó metaforával magyarázható. A harmadik pedig, 

hogy a metafora és nyelvi ideológia kölcsönösen erősítheti egymás 

pozícióját, szemléleti és értelmezési keretet nyújtva a nyelvről folyó 

tudományos vagy pszeudotudományos diskurzusoknak – a nyelv-

rendszertani leírásoktól kezdődően, a nyelvművelői tanácsokon ke-

resztül, a törvényhozó szervek nyelvpolitikai döntéseivel bezárólag.

11 Lásd a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetője, Cservák Csaba által előterjesz-
tett javaslatot 2010: 19.
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Zhrnutie

Opis obsahovej stránky jazykových ideológií nie vždy môže poskytnúť od-

poveď na otázku, prečo sa jazykové ideológie jednotlivých metajazykových 

textov vyskytujú práve v tej kombinácii, v akej sa vyskytujú. Novým zreteľom 

pri riešení tohto problému však môže byť kognitívnolingvistická téza, podľa 

ktorej jazyk je súčasťou vnútornej skutočnosti človeka, o ktorej sa rozpráva 

pojmami vonkajšieho, empiricky uchopiteľného sveta, resp. metaforami. 

Východiskovým bodom príspevku bolo skúmanie vzájomného vzťahu 

metafor o jazyku a jazykových ideológií. Na jednej strane sme sa pokúsili 

odpovedať na otázku, ako sa môže určitá metafora stať podkladom pre rôzne, 

obsahovo nesúvisiace jazykové ideológie a ako sa môžu tieto dva riadiace 

princípy metajazykových diskurzov vzájomne podporovať. Na strane druhej 

sme si všímali postupnú premenu metafor na interpretačné stratégie, ktoré 

určujú spôsoby rozmýšľania o jazyku a spôsoby, ako sa tieto stratégie stávajú 

jazykovou ideológiou. Tento proces sme sledovali na príklade metafory ná-

stroja a organizmu v textoch vedeckého a pseudovedeckého charakteru.

Výsledky skúmania je možné zhrnúť do troch bodov. Po prvé, na základe 

početných úryvkov a lingvistických termínov sme dospeli k záveru, že me-

tafora nástroja a metafora organizmu sú dodnes dôležité stratégie rozmýš-

ľania o jazyku, tak v pseudovedeckom, ako aj vo vedeckom metajazykovom 

diskurze. Po druhé sa ukázalo, že určitá metafora o jazyku a s ňou súvisiaca 

jazyková ideológia sú dve rôzne stránky toho istého spôsobu interpretácie 

určitého jazykového javu: metafora organizmu a ideológia jazykového uto-

pizmu súčasne podporujú ideu vývoja jazyka a metafora nástroja s jazy-

kovým komunikacionizmom a inštrumentalizmom ideu zdokonaľovania 

jazykových prostriedkov. Po tretie môžeme konštatovať, že metafory o ja-

zyku sa môžu stať spoločným menovateľom rôznych, obsahovo nie celkom 

súvisiacich jazykových ideológií. Napríklad v návrhu ústavnej ochrany ma-

ďarského jazyka vytýčenie takých cieľov ako „ochrana“, „opatera“ a zabez-

pečenie podmienok pre „vývin“ jazyka, teda uplatnenie protektivistickej, 

deštruktivistickej a utopistickej jazykovej ideológie získava svoje opodstat-

nenie v rámci metafory organizmu. 
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Függelék

A szövegben előforduló nyelvi ideológiák alábbi meghatározásait Lanstyák 

István A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről c. tanulmányának 

(2011: 46–57) függelékéből vettem át.

1. Nyelvi dekadentizmus – erősebb formájában az a meggyőződés, hogy 

a nyelv az idők folyamán romlik, nem csupán változik, azaz a nyelvi 

változások összességükben destruktív jellegűek, csökkentik a nyelv ki-

fejezési lehetőségeit, vagy legalább „szépségét”, „erejét”; enyhébb formá-

jában az a meggyőződés, hogy a nyelv az idők folyamán romolhat, de 

ez a romlás nem szükségszerű, pl. nyelvművelő tevékenységgel a romlás 

megakadályozható.

2. Nyelvi destruktivizmus – az a meggyőződés, hogy a (standard nyelvvál-

tozat normáinak nem megfelelő) nyelvhasználat romboló hatású lehet

a nyelvre nézve, azaz ha az emberek bizonyos, ártalmasnak tekintett 

nyelvi formákat gyakran használnak, vagy amúgy ártalmatlan nyelvi for-

mákat használnak nem megfelelő módon, ezzel árthatnak a nyelvnek.

3. Nyelvi instrumentalizmus – az a meggyőződés, amely a nyelv eszköz 

jellegét hangsúlyozza, s a nyelvalakításban a nyelv funkcionális differen-

ciálódásának elősegítését szorgalmazza.

4. Nyelvi izomorfizmus – mikroszinten az a meggyőződés, hogy az egyet-

len funkcióval (jelentéssel) rendelkező nyelvi formák eredendően he-

lyesebbek, mint azok, amelyeknek több funkciójuk (jelentésük) van.

5. Nyelvi kommunikacionizmus – az a meggyőződés, melynek hívei a nyel-

vi közlés funkcióját valamely tartalom átadására szűkítik le, s nem vesz-

nek tudomást a nyelv egyéb fontos funkcióiról, mint amilyen az identi-

tásjelző vagy az esztétikai funkció.

6. Nyelvi necesszizmus – 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.

7. Nyelvi neutralizmus – az a meggyőződés, hogy a nyelvi változások álta-

lában véve nem értékelhetők kedvezőnek vagy kedvezőtlennek; erősebb 

formájában az a meggyőződés is, hogy a nyelvi változásokba való embe-

ri beavatkozás pedig aggályos.

8. Nyelvi protektivizmus – 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” biztosítá-

sáról, óvni-védeni kell a rá leselkedő „veszélyektől”.

9. Nyelvi racionalizmus – az a meggyőződés, hogy a nyelvi szerkezete-

ket 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”.

10. Nyelvi utópizmus – az a meggyőződés, hogy a nyelv egy állandó töké-

letesedési folyamatban vesz részt, a nyelvi változások tehát összességük-

ben nyelvi fejlődésként jellemezhetőek.
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Cs. Nagy Lajos

Változás és hagyományőrzés

Medvesalja és környéke magyar 

lakosságának nyelvhasználatában

Annotáció: A tanulmány Medvesalja és környéke magyar lakosságának

a nyelvhasználatában a hangtan és alaktan szintjén vizsgálja a változáso-

kat és a hagyományőrzést. Az összehasonlítás alapja A magyar nyelvjárás-

ok atlaszának és a Medvesalja magyar nyelvjárási atlaszának a korpusza.

A két adatfelvétel között megközelítőleg 50 év telt el, ezáltal lehetőség nyílik 

megalapozott következtetések levonására. A dolgozat első része a lezajlott 

változásokat mutatja be, a második pedig a hagyományőrzés legjellemzőbb 

eseteit tárja föl. A tanulmányt kiegészítő térképmellékletek a Medvesalja 

magyar nyelvjárási atlasza c. könyvből származnak. 

Kulcsszavak: nyelvi változás, hagyományőrzés, változásvizsgálat, Medvesalja, 

nyelvi szintek, névszótövek, igetövek, névszóragozás, igeragozás 

1. Bevezetés

A medvesalji falvak az egykori Gömör megyének Nógráddal határos 

délnyugati részén – a mai Szlovákia területén – a Gortva-patak völ-

gyében fekszenek. 

Eredetileg Gömöralmágy, Medveshidegkút, Óbást, Gömör pé ter-

fala, Tajti és Vecseklő településeket szokás medvesalji falvaknak ne-

vezni (vö. Benkő Éva 1986: 13). A környékbeliek az előbbi falvaktól 

északra fekvő Ajnácskőt tartják a választónak. Tőle déli irányban az 

egész területre érvényes ma már a „medvesalji” jelző, hiszen a gaz-

dasági-társadalmi-kulturális kapcsolatok szorosabbá váltak. A falvak 

lakói átjárnak egymáshoz dolgozni, mulatni, s gyakori a szomszéd 

faluból való házasodás is.

A vidék legkorábbi alapítású, XIII. századi települése Bást és 

Almágy. E tájékon − a földrajzi nevek tanúsága szerint − a magyarság 

a legkorábbi lakos. A középkorban − Tajti és Dobfenek kivételével 

− jelentős számú nemesség élt ezen a vidéken, de egységes neme-

si vidék a felszíni viszonyok miatt nem alakulhatott ki. A XIX−XX. 

században a medvesalji települések a jobbágy többségű falvak közé 

tartoztak. A régió lakossága leginkább földműveléssel és állattartás-

sal foglalkozott. A falvak határa a XIX. század második feléig, a mo-

csaras területek lecsapolásáig alig változott. Azóta az erdők területe 

is megfogyatkozott, s nőtt a szántóföldek aránya.

Medvesalja  lakossága római katolikus vallású, kultúrájában, 

népszokásaiban, nyelvjárásában erősen hagyományőrző, nem egy 

tekintetben archaikus. A tizenkét települést (1. Sőreg, 2. Ajnácskő, 

3. Csevice, 4. Gömöralmágy, 5. Dobfenek, 6. Gömörpéterfala,

7. Óbást, 8. Egyházasbást [Újbást], 9. Bakóháza, 10. Vecseklő, 11. 

Medveshidegkút, 12. Tajti) [A kutatópontok térképe] magában 

foglaló tájegység mai lakosságának döntő többsége mezőgazdasá-

gi munkából igyekszik megélni, de egyre többen járnak be a közeli 

városokba, Fülekre, Rimaszombatba dolgozni. A fiatalok pedig, mi-

helyt tehetik, elhagyják falujukat.

A 2001-es népszámlálási adatok szerint a vizsgált körzetben

4841-en éltek, közülük 4371 volt magyar nemzetiségű, vagyis 90,29%.

A magyar nemzetiség aránya legnagyobb Tajtiban (96,11%), az 

országhatárhoz legközelebb eső településen, a legkisebb pedig 

Ajnácskőn (86,25%), a határtól viszonylag legmesszebb fekvő nagy-

községben, melynek népessége bő másfélszerese (1164 fő) a követ-

kező legnagyobb településének (Gömöralmágy: 701 fő). A terület 

lélekszáma rohamosan csökkent: két évtized alatt 16,5 %-kal fogyat-

kozott az összlakosság. 1980-hoz képest a magyarok száma 1129-cel

(20,5 %-kal) lett kevesebb, a szlovák, roma és egyéb nemzetiségé vi-

szont 173-mal (58,25 %-kal) gyarapodott (vö. Gyurgyík 1994: 157–

160 és Gyurgyík 2002: 7–14). 

Funkcionális nyelvjárásvesztést − egyben nyelvvesztést is − ered-

ményez Medvesalján egyrészt a magyar anyanyelvű lakosság fogyá-
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sa (az idősek elhalálozása és a fiatalok elköltözése), másrészt a ki-

sebbségi lét a maga összes negatív következményével. A határ menti 

helyzet ugyan nyelvileg viszonylag kedvező lenne (kishatárforgalom, 

Salgótarján közelsége, magyar rádió, televízió, sajtó hatása stb.), de 

az utódállam ilyen helyeken alapiskolákat is nehezen, középisko-

lákat, felsőoktatási intézményeket pedig egyáltalán nem hoz létre,

s a munkahelyteremtés sem kimondott érdeke. A tanulni, dolgoz-

ni, egyáltalán a megélni akaróknak nincs sok választási lehetőségük: 

kénytelenek elhagyni szülőfalujukat, s kisebb-nagyobb városokban 

(Rimaszombat, Fülek, Kassa, sőt Pozsony), illetve − nem ritkán − az 

anyaországban telepednek le.

Mivel a kutatás elsősorban a nyelvjárási alaprétegre irányult, ezért 

az idősebb korosztályból, a 60 éven felüliekből választottuk adatköz-

lőinket. Ezek a nemzedékek − különösen a 71 év fölöttiek − lehettek 

volna az 1950 és 1960 között gyűjtött MNyA. adatközlői is, ha tör-

ténetesen Medvesaljára is kiterjedt volna az atlaszgyűjtés. Közülük

65-től kérdeztük ki a nagyatlasz lexikai és morfológiai kérdéseit.  Ezáltal 

megközelítőleg 80 000 adathoz jutottunk (78 260). Medvesaljától nem 

messze azonban északra is, délre is vannak kutatópontok (Cssz–17: 

Bolyk, Cssz–18: Magyarhegymeg, Cssz–19: Zsip; H–6: Karancslapujtő, 

H–7: Bárna, H–10: Borsodszentgyörgy), s az innen származó adatok 

szolgálhatnak a jelen változásvizsgálat alapjául. 

Az adatközlők  kiválasztásának további szempontja volt az, hogy az 

egyes településekre jellemző foglalkozási, iskolázottsági és nemiségi 

arányokat is tükrözze az adatközlők összessége. Helybeli, de legalábbis 

medvesalji születésű, a faluból keveset eljárt őslakos legyen az illető. 

A kutatás empirikus  jellegű. Erről a tájegységről kevés nyelvi ada-

tunk van, s ebből következően általában szerényebbek, nyelvi szin-

tenként különbözőek a nyelvhasználati ismereteink is. Bár a hangtan , 

az alaktan  és a szókincstan  területéről akadnak elszórtan régi (pl. 

Borovszky é. n.: 199−203; a nyelvészeti pályázatokban: Csűry-ver-

seny, a Magyar Nyelvőr, a Magyar Nyelv, a Magyar Népnyelv, a Ma-

gyar Nyelvjárások, a Nyelvészeti Füzetek köteteiben) adatok, de ezek 

kevésbé rendszerszerűek (vö. Kázmér 1973: 209–215). E tájegység 

beszélőközösségének nyelvi variabilitását a palóc nyelvjárási jelensé-

geken belül is kevéssé ismerjük, ezért nélkülözhetetlennek tartom − 

legalább a kérdőíves gyűjtés alapján − azok bemutatását. 

A változásvizsgálat kiindulási pontjának Imre Samu nyelvjárási 

monográfiáját tekintem, hiszen a nagyatlasz adatai alapján ő fogal-

mazta meg mind a mai napig legárnyaltabban az egyes nyelvjárástí-

pusok – köztük a középpalóc, ahova Medvesalja is tartozik − legfőbb 

sajátosságait (vö. Imre 1971: 349−351). 

A következőkben a hangtan és az alaktan területéről mutatom 

be azokat a legfontosabb nyelvjárási jelenségeket, amelyek egyrészt 

az ezredforduló táján már kevésbé jellemzőek, mint az atlaszgyűj-

tés korában voltak, másrészt pedig azokat, amelyek ma is élő elemei

a medvesalji nyelvhasználatnak. 

2. Változások

2.1. Változások  a hangtan  köréből

1. Az ly fonéma  a középpalóc nyelvjárásban eléggé stabilnak mutatko-

zik (vö. Imre 1971: 350), de mintha megbomlani, fellazulni látszana ma 

már ez az állandóság. Elmozdulás tapasztalható az l’ és a j irányába: 

konkoly (1., 4−7., 10−12.), konkol’ (2−4., 9., 10.), konkoj (8−11.); pulyk™ 

(2−4., 6., 9., 12.), pul’k™ (1., 4., 10.), pulk™ (7., 12.), pujk™ (1., 8.) [360. tér-

kép]. Erről a kérdésről bővebben lásd Cs. Nagy Lajos 1995: 203−209.

2. Általános jelenség az i előtti t ~ ty, d ~ gy, n ~ ny, l ~ ly szemben-

állás, bár területünkön az atlasz adataihoz képest elmozdulás történt 

a depalatális  irányba. A dinnye esetében például a H–10., Cssz–17., 

18. pontokon a d-s változat „újabb alak” minősítést kapott az általá-

nos gy-vel szemben. Gyűjtésem idején Medvesalján már hozzávető-

leg fele-fele arányban él a két realizáció egymás mellett: dinnye (2., 3., 

5., 7., 8., 10., 12.), gyinnye (1., 4., 6., 9., 11., 12.) [34. térkép]. Hasonló 

képet mutat a dijó ~ gyijó is. Lényegesen kevesebb adatban mutatha-

tó ki a palatalizáció  a t (kƒticƒbogˆr ~ kƒtyicƒbogˆr ~ kƒtyicƒ, öblíti ~ 

öblítyi) és az l (ribizli ~ ribizl’i ~ ribizlyi) esetében.

Szó végén is előfordul az n palatalizációja, egymás mellett él a két 

forma: gereb(n (2., 3., 8−11.) ~ gereb(ny (1−7., 10., 12.), v#szon (1−3., 

5., 8., 10−12.) ~ v#szony (4., 6., 7., 9.).

3. Még élő, de a korábbihoz képest már csak szórványos jelenség

a meg igekötő g-jének hasonulása az ige szókezdő mássalhangzójá-
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hoz: mëff™k™d (7.), de mëkf™k™d (1., 4., 8., 10., 12.); mëmmos™kodik 

(2., 3.), mëmmozsgyik (5.), mëvvetyi [az ágyat] (6.), de mëgvetyi

(10., 12.).

Imre Samu azon feltételezése, hogy „a hasonulás bizonyos fokig 

függ az indukáló msh.-tól is” (Imre 1971: 264), adataim alapján nem 

igazolható. Inkább arról van szó, hogy a palóc nyelvjárás erősebben 

hajlamos a hangellentétek teljes hasonulással való feloldására, mint 

más nyelvjárások, illetve a köznyelv. Deme László megállapításá-

val érthetünk egyet: „a hasonulás, ha bekövetkezik, általános, a hang 

minőségétől független” (Deme 1956: 265). Ez azt is jelenti, hogy

a meg igekötő g hangja elvileg − és gyakorlatilag is − minden más-

salhangzóhoz hasonulhat. Ha föllapozzuk az ÚMTsz. meg igekötős 

szavait a megabajgattól a megzsurmolig (173 lap), akkor szép szám-

mal találunk hasonulásos változatokat: mëbb™gzott (Óbást) ’<étel> 

megsavanyodik’, mëccondollyik (Me.kövesd) ’megtorpan, vissza-

hőköl’, meccsólkollya (A.csitár) ’megcsókolja’, mëllaktam (Kolon) 

’beeszik’, jóllakik’, mërroskadt (Mátraalja), mëttanáta (Somoskőújfa-

lu), mëzzabát (Besenyőtelek) ’<ember mértéktelen evéstől, ivástól> 

megcsömörlik’; mëzzs™ró ’megzsarol’. Az Ipoly menti palóc tájszótár 

is sok hasonló adatot közöl (vö. Tóth 1987: 183−190) stb. 

E kérdéskörrel kapcsolatban ezek után azt lenne érdemes bemu-

tatni, hogy a régió mely településein általánosabb a teljes hasonulás. 

Az adatokat térképen ábrázolva megállapíthatnánk − a nagyatlasszal 

összevetve − e fontos nyelvjárási sajátosság jelenséghatárait.

4. A -val, -vel rag v-je területünkön ma már hasonult formában 

is előfordul: késvel (1−12.) ~ késvel (10.), l#bv™l (1−5., 7., 10., 12.) ~ 

l#bb™l (2−3., 6., 8., 9., 11.) [541. térkép]. Adataim alapján kijelent-

hetjük, hogy Imre Samu kizárólagos megállapítása korunkban nem 

érvényes (vö. Imre 1971: 351).

2.2. Változások  az alaktan  köréből

2.2.1. A névszótövek  

1. „Az ó ~ a, ő ~ e váltóhangot mutató tövek nyelvjárásainkban 

gyakoribbak, mint a köznyelvben. E gyakoriság földrajzi aspektusa 

azonban egyelőre nem nagyon körvonalazható” − írja Imre Samu 

(1971: 303). Bár teljes biztonsággal körvonalazni én sem tudom ezt

a jelenséget, de néhány adalékkal bővíthetem eddigi ismereteinket. 

Az ó ~ a váltakozás a disznó : disznaja alakpár esetében sokkal rit-

kább keleten, mint nyugaton, s elsősorban az északi területeken for-

dul elő a diszna- tő (vö. Imre uo.). Medvesalji adataim ezt csak rész-

ben igazolják, ugyanis ma a disznój™ (1−3., 5−10., 12.) az uralkodó,

s a diszn™j™ (2−4., 10−11.) már visszaszorulóban van, vagyis változás 

mutatható ki e tőváltozat használatában [329. térkép].

A csípője (MNyA.  516.) morfológiai címszóhoz tartozó adatok kö-

zött Medvesalján egy kutatóponton fordul elő csípeje ~ csípeji (12.),

a csípője az általánosabb (1−3., 6., 8−11.), s több helyen a tompor™ 

járja. Az atlaszban a H–7. és 10. pontról nincs adat, a Cssz–17-en csí-

pője („újabb” minősítéssel), a H–6., és a Cssz–18., 19. pontokon pedig 

csípeje. A csípeje változatot a RagSz. ritkább használatúnak tartja (vö. 

Elekfi 1994: 135). Az erdeje (MNyA. 991.) realizációja Medvesalján 

főként erdej( (1−4., 7., 10., 12.) és erdeji (5., 6., 11.), s csupán egy 

helyen erdőj( (8.), egy másikon pedig erdőji (12.). Az atlaszban

a H–6. és a Cssz–17−18. pontokon egymás mellett található az erdeje 

~ erdeji és az erdőj( ~ erdőji adat, s csak a Cssz-19-esen áll önmagá-

ban az erdej(. Az mindenképpen kiderül, hogy ma is használják az 

ő-s alakot, de kisebb körben, mint az atlasz gyűjtése korában. „Ez

a tőcsoport hajlik az egyalakúságra” − állapítja meg a MMNy. című 

tankönyv (Rácz szerk. 19712: 108). A medvesalji adatok az erdeje ese-

tében azt mutatják, hogy itt az egyalakúság felé vezető úton még ke-

vésbé indult el ez a tőtípus. Az egyalakúsodást azonban keresztezheti 

a mezője és mezeje, a tetője és teteje, a tüdője és tüdeje stb. alakpárok 

köznyelvben mutatkozó jelentésbeli elkülönülése.

2. A v-s változatú névszótövek  viselkedése sokrétűbb a nyelvjárások-

ban, mint a köznyelvben (vö. Imre 1971: 304−5). A morfológiai célzatú 

címszók közül a faluk (MNyA.  982.), a tetűk (MNyA. 979.), a tetves 

(MNyA. 980.) és a füves (MNyA. 83.) adatait tanulságos bemutatni.

Medvesalján főváltozat  a f™luk (1., 4−12.), mellékváltozat  a köz-

nyelvi f™lv™k (2., 3., 10., 11.). A kiválasztott atlaszpontokon egyönte-

tűen f™luk (H–6., 7., 10., Cssz–17−19.) található.

A nyelvatlaszban egységesen tetyűk (H–6., 7., 10., Cssz–17−19.) 

adatokat jegyeztek föl. Gyűjtésemben a tetyűk (4−7., 9−12.) ~ tetűk 

(8.) alak a domináns, s a tetvek (1−3.), valamint a tetyvek (1−4.) pe-
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dig másodrendűek. A tetű -s képzős származékában a v-s tövű válto-

zat, a tetves ~ tetyves (1−12.) az uralkodó gyűjtési területemen is, az 

atlaszban is (H–7., 10., Cssz–17−19.). Csupán a H–6. ponton fordul 

elő tetyűs alak, de az is „ritka” minősítéssel.

„Főképpen a palóc területekre jellemző […] a fű : fűves megoldás” 

− állapítja meg Imre Samu (1971: 305). A kiválasztott atlaszpontok 

mindegyikén fűves található, Medvesalján azonban a fűves (1., 4., 5., 

7., 9., 10.) mellett a köznyelvi füves (2., 3., 8.) is feltűnik. 

2.2.2. Az igetövek 

1. A hangzóhiányos változatú tövek  használatára a következő sajá-

tosságok jellemzők. Az őrzi alak esetében általános a hangzóhiányos 

tő, csupán a 6. kutatópontomon találkozunk a szótári tővel: őrizi. 

Az atlasz megfelelő pontjain mindenütt őrzi. A múlt idejű alakban

a szótári tő a főváltozat : őriszte (1−5., 7−12.) [608. térkép], őrisztétek 

(1−12.), őrisztek (1−12.), őriszték (1−5., 7., 9−12.), akárcsak az atlasz-

ban, de: őrzötte (1−3., 6., 8.), ôrzöttét(k (8.), ôrzött(k (6., 8.) és ôrzötték 

(2., 3., 6., 8.) is előfordul. Az atlaszban a hangzóhiányos tőből alakult 

igék − az őrzötték kivételével − többnyire „ritka” minősítésűek. Az 

őrzötték általános használatú volt a H–7., 10. és a Cssz–18. pontokon. 

Elmozdulás tapasztalható tehát a köznyelv irányába. Az atlasz hang-

zóhiányos változatú adatainak mintegy fele „ritka” jelzésű, a szótári 

tőből alakultak használata viszont általános. Mindössze a H–7. pon-

ton található a szótári tőnek ilyen minősítése. A medvesalji adatok-

ban a szótári tő a domináns.

A fürdik ige paradigmái közül a fürödtem és a fürödnél alakokra 

kérdeztek rá az atlasz munkatársai. Mindkét ige esetében az adott 

helyekről csak hangzóhiányos változatok  vannak: fürdöttem (H–6., 

7., Cssz–18., 19.) ~ fürd(ttem (H–10) ~ fird(ttem (Cssz–17.); fürdené 

(H–6., 7., Cssz–18., 19.) ~ firdené (H–10., Cssz–17.). Medvesalján 

is a hangzóhiányos alak a főváltozat . Mindössze a 10. kutatóponton 

váltakozik a füröttem ~ fürdöttem [612. térkép]. A fürödnél forma 

azonban ismeretlen, helyette a fürdenél kizárólagos használatú min-

den ponton. Megjegyzendő, hogy a RagSz. a fürdöttem alak ritkább 

voltát jelzi, viszont a fürödne ~ fürdene egyenrangú változatként sze-

repel (vö. Elekfi 1994: 47). 

Imre Samu erről a tőtípusról mint hangzótoldó-hangzóvesztő tö-

vekről azt állapítja meg, hogy a Zagyva−Tisza−Sajó közti területen 

a „teljes tő használata (pl.: »sepresz«, »seprettem«, »fürdeni«, »für-

döttem«, »őrzötte«, »őrzöttek« stb. […] általánosabb, mint máshol” 

(1971: 306). Felhívja arra is a figyelmet, hogy a tőhasználatot jelen-

tősen befolyásolhatja a toldalék. A medvesalji adatok igazolják Imre 

azon megállapítását, hogy „bizonyos területi ingadozást” (uo.) mu-

tatnak a tőmorfémák.

2. Az eszik és az iszik ige múlt idejű egyes szám 3. személyű alak-

jának két változatát ismerik Medvesalján. Általános a magánhangzós 

tőből képzett forma: ett ~ (tt (1−12.) [604. térkép]; itt (1−12.), de 

mellettük megjelenik a v-s tőből alakult evett (2., 3., 10.), ivott (2., 3., 

12.) is. Az atlaszban az (tt, itt alak az uralkodó (vö. Imre 1971: 307), 

az (v(tt és az ivott (H–6.) variáns pedig „ritka” minősítésű.

2.2.3. A névszóragozás

1. A -ni, -nyi határozórag  két jelentésben (’-{ék}hoz’ és ’-{ék}nál’) 

is él ezen a területen (vö. Imre 1971: 318, 351). Az atlaszbeli ada-

tok az -(ék)hoz funkcióban még gyakoribb előfordulást mutatnak 

(H–6., 7.: Erzsinyi, Ferencnyi; Cssz–17−19: Erzsinyi, F(rinyi), mint

a medvesaljiak: 4.: Erzsiéknyi, Ferencnyi; 7.: Erzsinyi, Ferinyi.

A -nyi rag ’-éknál’ jelentésben még ma is viszonylag gyakoribb. 

Erről tanúskodnak adataim: Ferencnyi (4., 5., 7.) S#ndornyi (1., 4., 7.), 

S#ndor™knyi (10.). Az atlasz a toldaléknak jórészt általános használa-

tát bizonyítja, a medvesalji gyűjtés pedig − viszonylagos megterhelt-

sége ellenére is − azt, hogy ez a határozóragunk napjainkban erősen 

visszaszorulóban van már az idősebbek nyelvében is. Az atlaszban 

még adatolt -tt raggal (Cssz–19.: F(rin(tt, S#ndornott) Medvesalján 

már nem találkoztunk.

2. Az -éknál toldalék  fordul elő az -ékhoz helyén és jelentésé-

ben, igaz, itt nem családnevet vagy foglalkozást jelölő névszókon, 

mint másutt (vö. Imre 1971: 318), hanem névmási határozószóban. 

Ezt bizonyítják a hozzánk címszóhoz tartozó medvesalji adataim. 

A hoz z#nk (1−8., 10−12.) főalak mellett, illetve vele váltakozva

a n#lunk (7., 9., 11.) is használatos. Az atlaszbeli pontokon is előfor-

dul ez a kettősség, ott azonban a n#lunk tekinthető főváltozatnak, 
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a hozz#nk (H–6. ponton „ritka” jelzésű, a Cssz–17., 18-as helyeken 

mindkét realizáció szerepel) pedig alacsony előfordulású mellék-

változatnak.

2.2.4. Az igeragozás

1. Az ikes ragozás  rendszere az egész nyelvterületen erősen meg-

bomlott (vö. Imre 1971: 320). Ezt bizonyítják a következő adataim. 

Kijelentő mód jelen idő egyes szám 1. személyben általános rago-

zásban ™lszok (1−12.), a nagyatlaszban szintén; feltételes mód jelen 

idő egyes szám 1. személyben általános ragozásban innék (1−12.), 

az atlaszban inn#k ~ innék váltakozva; feltételes mód jelen idő egyes 

szám 3. személyben általános ragozásban inn™ (1−12.), az atlaszban 

szintén.

2. A határozott ragozás  kijelentő mód jelen idő többes szám 1. sze-

mélyű ragja kétalakú: -uk/-ük, -juk/-jük. Az atlasz tanúsága szerint 

a nyomjuk címszóhoz tartozó válaszok döntően j nélküli realizáci-

ójúak: nyomuk (H–6., 7., 10., Cssz–17−19.), csupán a H–7. ponton 

váltakozik a köznyelvi formával, a H–6-on pedig a nyomjuk „ritka” 

minősítésű. A megnézzük címszó adatai között egyetlen j-s alak van

a H–10. ponton „újabb alak” jelzéssel. Ezekhez képest a 90-es évek 

közepéről származó anyagomban − bár főváltozat  még a nyomuk 

(1−4., 6−11.) a nyomjuk (5., 10., 12.) [618. térkép] alakkal szemben 

− az elmozdulás a köznyelvi irányba erőteljesebb. Ezt mutatja az a 

tény, hogy a m(gnézük (4−6., 9., 10., 12.) és a m(gnézzük (1−3., 7., 

8., 11.) a kutatópontok számát tekintve azonos számban fordul elő. 

Imre Samu még a nyomuk, m(gnézük típus általánosságát állapíthat-

ta meg (vö. Imre 1971: 323, 351). 

2.2.5. Az igeképzők

1. Érdekes szembenállást mutat a az –l(ik) és a –z(ik) képző: s#rlik ~ 

s#rzik. Az atlasz mindkét alak közel azonos arányú jelentkezését iga-

zolja. A H–6. És a Cssz–18., 19. Pontokon például mindkettő meg-

van. A medvesalji anyagban egymástól földrajzilag jól elhatárolható 

a két variáció, a domináns sˆrzik (2−7., 9−12.) és a sˆrlik (1., 8.) mel-

lékváltozat használata.

5. A füröszti címszóhoz kapott fürdetyi ~ firdetyi alakváltozatok 

kizárólagossága Imre Samu megállapítását igazolja, vagyis azt, hogy 

ezen a területen a füröszti nem használatos (vö. 1971: 327).

3. Hagyományőrzés

3.1. Hagyományőrzés a hangtan  köréből

A ma is legáltalánosabb palóc hangtani jelenséggel, az a helyén ejtett 

™-val és az á helyén ejtett #-val nem foglalkozom.

1. Az ™ önálló hangeszköz  volta ma már csakugyan nyomaiban él, 

változat az é mellett (vö. Imre 1971: 350), de egyes kutatópontokon 

elég szabályosan jelentkezik mind az egytagú, mind pedig a többtagú 

morfémákban: d™r (2., 3., 5., 9., 10.) [665. térkép], g™m (7.,10.), l™gy 

(5., 10.), l™k (10.), ny™l (5., 10.) stb.; lev™l (5.,10.), eb™d (5., 10., 11.), 

szek™r (1., 9., 10.), teny™r (4., 10.) stb. Közülük a nyél e-vel is előfor-

dul: nyel (6., 7., 9.), kaszanyel (1−3.,11., 12.).

2. Ma is jellemző a „szekér : szekeret” típusú névszótövek  szótári 

tövében az é helyén előforduló e fonéma (vö. Imre 1971: 350). Az 

előbb felsoroltak közül a levél : level (1.,7., 9., 11., 12.), a szekér : szeker 

(1−4., 6., 8., 9.) tartozik ide, s rajtuk kívül még többel bővül a sor, pl.: 

eger (1−3., 5−7., 10−12.), kerek (5−10., 12.), vereb (1., 3., 5., 6., 10.) 

stb. Az e gyakoriságát még tovább növelik a hangátvetéssel párosu-

ló tereny (2−4., 9., 11., 12.), valamint az egyéb esetek: hetfő (1−5., 

10−12), közepső(ujj) (2−6., 8−12.) stb.

3. Tőszóban az r után ma is gyakori a j helyetti ny fonéma , igaz,

a realizációk váltakoznak a területünkön (vö. Imre 1971: 350). A per-

je minden kutatópontomon ny-es megvalósulású: pernye (1−12.).

A nyelvatlasz környékbeli kutatópontjai közül a Cssz–18−19-ről csak 

j-s adat van (p(rje), a H–10-esen és a Cssz–17-esen pedig egymás 

mellett használatos a j-és az ny-es alak. A H–6−7-es összehasonlí-

tási ponton ny-es formát találunk. A sarjú címszónál Medvesaljáról 

mindössze két kutatóponton (1., 5.) jegyezhettünk föl j-s adatot, az 

összes többin s™rnyó vagy s™rnyú a realizáció. A környező MNyA. –

kutatópontok közül a Cssz–17−19-en váltakozik a használatuk,
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a H–pontokon egyöntetűen s™rnyú. A ‚megellik’ jelentésű borj™zik 

(1., 4., 8., 10., 12.) részben váltakozik a borny™zik (2., 3., 6., 7., 10., 

11.) formákkal, részben egyedül fordul elő. Az atlasz megfele-

lő kutatópontjain − ahol egyáltalán így nevezik ezt a folyamatot − 

szintén nem egységes a kép. A H–6-on és a Cssz–17-en borny™zik 

és borj™zik, a Cssz–18−19-en m(bborny™zik. Avv™rjú ~ v™rnyú két 

címszóban is megjelenik, a feketevarjúnál és a szürkevarjúnál. Ame-

lyik kutatópontomon van v™rjú adat, és nem csókának hívják ezeket

a madarakat, ott általános az ny-es alak: feketev™rjú : v™rnyú (1−8., 

10., 12.), szürkev™rjú : v™rnyú (1−3., 6., 7., 9−11.).

4. Ma is általános, hogy pótlónyúlással kiesik az l az -ol-, -öl- 

hangkapcsolatokban (vö. Imre 1971: 350): nyolc ~ nyóc (1−12.), 

gyümölcs ~ gyümőcs (1−12.), szemöldök ~ szemődök (4−7., 9., 11., 

12.). Ehhez hasonló, de pótlónyúlás  nélküli jelenség tapasztalható 

a bajusza (a kukoricáé) címszó adataiban is: sz#k™ (3−6., 11., 12.) 

és még általánosabban a szálka realizációiban: sz#k™ (1., 2., 4−6., 

9−12.). Az l más hangkapcsolatokban, sőt szó végén is kieshet.

A szótagzáró l nélküli forma áll szemben az l-essel: szív™ (1.,4., 5., 

11., 12.) ~ szilv™ (2−4., 6−12.), kóub#sz (11.) ~ kolb#sz (1−12.). Szó-

végen is megtörténhet az l kiesése: kanál: k™n# (2., 4., 9−12.), köpül: 

köpű (2., 3., 7.), küpű (6., 7., 9.). Megjegyzendő, hogy a nagyatlasz  

adott pontjain is hasonló adatok találhatók, sőt a kanál esetében 

k™n™‡ is (H−6., Cssz−17.).

5. „Az ó, ő, é fonéma monoftongusban realizálódik” − állapítja 

meg Imre Samu az atlasz adatai alapján (1971: 350). Adataim egy-

értelműen azt bizonyítják, hogy kutatási területemen − ha nem 

is egyenletesen erősen − élnek a diftongusok . Hangsúlyos, hang-

súlytalan és szóvégi helyzetben egyaránt sűrűn találkozhatunk 

velük.

Kny. ó : nyj. óu: góulyƒ (1−3., 5., 6., 8., 9., 11., 12.), sóuskƒ (1., 4−6., 

9−12.) [76. térkép], kóustoló (2−4., 12.) stb.; ƒnyóusom (1., 4., 9−12.), 

pokróuc (1−5., 9−12.), spenóut (1−3., 5., 9., 11., 12.) stb.; bƒgóu (1−5., 

9−12.), fúróu (1., 3., 5., 8−11.), kóustolóu (1., 6., 9., 11., 12.) stb.

Kny. ő : nyj. őü: bőüg (1.,5., 9−11.), csőüdör (1., 4., 5., 9., 10., 11.) 

[291. térkép], vőülegény (1., 9., 11.) stb.; kocsikenőücs (4., 5., 9., 11., 

12.), szeplőüs (1., 4., 9−11.), szemőüdök (5., 9., 11.) stb.; élesztőü (1., 9., 

11., 12.), felhőü (1., 5., 9., 10.), vésőü (1−3., 5., 9−12.) stb. 

Kny. é : nyj. éi: géige (2., 3.), héit (1−3., 8., 9., 11.), széin (1., 5., 9.) 

stb.; ingg™lléir (5., 10.) öcséim (4., 5., 9., 12.), ügyvéid (2., 3., 11.) stb.; 

karalábéi (9., 10.).

6. A kny. ny : nyj. n szóvégi helyzetbeli szembenállása (de pa la ta li-

záció ) erre a területre jellemzőbb, mint az atlaszgyűjtés idején lehetett. 

Imre Samu csak az íny ~ ín változatot említi meg egy viszonylag köze-

lebbi és egy távolabbi pontról, a Cssz–17-ről és a Cssz–22-ről (vö. Imre 

1971: 253). Adataim között szép számmal találtam példákat a szóvégi 

ny n-es realizációjára. Az íny lexémának szélesebb körben használa-

tos ín (1−4., 6., 9., 11., 12.) megvalósulása mellett más szavakban is 

előfordul − igaz, szórványosabban − az előbbi jelenség. Például az asz-

szony utótagúakban: kom™™sszon (8), kom™sszon (12.), kom#m™sszon 

(6.), meny™sszon (6., 8., 12.), n#sz™sszon (6., 8., 12.), illetve egyéb ny 

végű lexémákban: legény: legén (7.), legénk( (12.); fenőtok: tokm#n (4.); 

függöny: függön (2.); fösvény: fösvén (6.); kormányvas: korm#n (6.); 

patkány: p™tk#n ~ potk#n (1−4.) [679. térkép]; stb. A szórványosabb 

előfordulást az magyarázza, hogy a fenti fogalmakat sokszor más sza-

vakkal nevezik meg. Az apalatális n-ezéssel kapcsolatban arra hívja 

föl Deme László a figyelmet, hogy „látszólagos jelentkezése bizonyára 

több helyen is nem más, mint a paradigmatikus n ~ ny váltakozásnak 

mássalhangzóval kezdődő szuffixum előtti (s esetleg abszolút szóvé-

gi) alakja” (Deme 1956: 248). 

Itt megjegyzendő, hogy anyagomban a legtöbb példa az ó difton-

gizálódására található, majd valamelyest kevesebb az ő-re, s még keve-

sebb az é-re. A nyelvatlasz érintett kutatópontjairól csak szórványosan 

jegyeztek föl diftongusos adatokat, s azok egy hányadának is a második 

eleme a nyomatékosabb. A bemutatott kettőshangzók korábbi erősebb 

meglétét bizonyítja Kovács István szógyűjteménye is (Kovács 1939). 

3.2. Hagyományőrzés az alaktan  köréből

3.2.1. A névszótövek  

1. A szekér : szekeret tőtípusban az alapalak é-je helyén ma is általá-

nos az e a -re határozóragos  formákban: szekerre (1., 4., 6., 9., 12.), 

legfeljebb az ™ fordul elő néhány kutatópontomon: szek™rre (2., 10., 

11.). Figyelemre méltó azonban, hogy a nyelvatlasz a H–7-es pontról 
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közöl − igaz, újabbnak minősített − szekérre adatot. Hasonlóan álta-

lános ez a jelenség az -n határozóragos alakokban is: szeker(n (1−6., 

9., 11., 12.), de már két településen a szekér(n (1., 10.) is előfordul.

A környező atlaszpontok közül a H–7-es kivételével mindegyi-

ken csak szeker(n található. Ezen a helyen az „újabb” minősítésű 

szekér(nn-t is adatolták. Az é ~ e gyakori megfelelését Imre Samu is 

megállapítja (vö. Imre 1971: 350). 

2. Imre Samu jelzi, hogy a palóc területeken hozzávetőlegesen 

Balassagyarmattól Kassáig a hét számnév ragozási sorának több 

tagjában tűnik föl az é, mint a köznyelvben (vö. Imre 1971: 149). 

A medvesalji adatok ezt a jelzést megerősítik: hetet (1−3., 5., 6.), de 

hétet (4., 7−9., 11., 12.).

3. A mai köznyelvünkben az egyalakú tőtípushoz tartozó méh szó 

korábbi é ~ e váltakozása őrződött meg a területünkön általános léc 

~ lecet megoldáshoz hasonlóan (vö. Imre 1971: 303). A méh eseté-

ben történetileg két tővel állunk szemben, a méh és a méhe tövek-

kel. „A magyarban a két szótagú változatok feltehetően kicsinyítő 

képzős formák” — tájékoztat a TESz. méh1 szócikke. Ezt az elhomá-

lyosult képzést őrizte meg Medvesalja  és környékének nyelvjárása.

A mássalhangzós tő -k többesjeles alakjának tőbeli magánhangzója

é ~ ™ váltakozást mutat: méhek (1.), méjek (11.) ~ m™hek (5., 10., 12.). 

Kutatópontjaim felén viszont az elhomályosult származék él, s bizo-

nyos toldalékok előtt az eke : ekét tőtípus mintájára viselkedik: méh-

ék (2−4., 7−9.). A vizsgált atlaszpontokon a méhék adat a domináns 

(H–6., 7., 10., Cssz–17−19.), a méhek realizáció három helyen fordul 

elő (H–6., 10., Cssz–17.), de csupán a főváltozat  mellett. Közülük is 

az egyik „ritka” minősítéssel.

Az előbbinél is színesebb képet mutat a méhei (MNyA.  1116.) 

címszóhoz tartozó adatok sora. Medvesalján: méhi (4.), méheji (1., 

10., 12.), méhéji (1., 6−9.) és méhéjei (2., 3., 5.) [371. térkép]. A sze-

mélyjelezés alapjaként mind a méh, mind pedig a méhe tő egyaránt 

használatos. Az atlasz adataiból az derül ki, hogy a magyarországi 

kutatópontokon (H–6., 7., 10.) párhuzamosan fordul elő mindkét tő: 

méheji ~ méhéji, sőt méhéjei („ritka” minősítéssel), a határon túli he-

lyekről (Cssz–17−19.) azonban csak méhéji alakokkal találkozunk.

4. A bokor : bokrot tőtípushoz tartozó bagoly tárgyragos és -k 

többesjeles alakjainak a köznyelvi hangzóhiányos formája mellett 

megtalálható a szótári tőből alkotott változat is: b™glyot (1−5., 7., 8., 

11.), de b™golyt (6., 9., 12.), b™gót (8., 10., 11.) [691. térkép]; b™glyok 

(1−5., 7., 9., 11., 12.), de b™go|ok (6., 12.), bagók (8., 10.). A közeli at-

laszpontokon is hasonló kettősség mutatkozik: b™glyot (H–6., 7., 10., 

Cssz–18., 19.), de b™golyt (H–6., Cssz–18., mindkét helyen „ritka” 

minősítéssel), b™gót (H–6., 7., Cssz–17., 18.); b™glyok (H–6., 7., 10., 

Cssz–18., 19.), b™golyok (H–6., „ritka” minősítéssel), b™gók (H–6., 7., 

Cssz–17., 18., a 18-as ponton „ritka” minősítéssel).

A jászlak morfológiai címszóhoz (MNyA.  1017.) tartozó adatok 

a fentiekhez hasonló sajátosságot mutatnak. A tőtanilag köznyelvi 

j#szl™k (1−4., 8., 11.) forma mellett a teljes tőből alakult j#szolyok 

(5−7., 9., 12.) is él. Az atlaszban a magyarországi pontokon a j#szolyok 

(H–6., 7., 10.) a domináns, a 10-es ponton azonban j#szúk adat is van. 

A határon túli kutatópontokon mindhárom alak előfordul: j#szolyok 

(Cssz–18.), j#szl™k (Cssz–19.) és j#szók (Cssz–17., 18.). Megjegyzen-

dő, hogy a b™gót, b™gók és j#szók alakokban a tővégi mássalhangzó 

kiesése következtében módosult tőhöz kapcsolódnak a toldalékok.

5. A nyelvjárásokban is erősen megbomlott a borjú : borja tőtípus, 

és gyakran az egyalakú magánhangzós végű tövek mintájára viselke-

dik. Ehhez a tőváltozáshoz jelentéselkülönülés is társulhat (vö. Imre 

1971: 303). Ez a kettősség mutatkozik meg a -k többesjel, valamint 

az egyes szám 3. személyű birtokos személyjel  előtt is. A bornyú-k 

(1−3., 5−9., 12.), a bornyú-j™ (2., 3., 5−8., 11., 12.), valamint a borjú-

j™ (10.) főalakok mellett jóval ritkábbak a borny-™k (4., 11.), a borj-™k 

(10.), a borny-™ (4−7., 12.), valamint a borj-™ (1., 10.) tőváltozatok . 

A jelentéshasadás  is érzékelhető Medvesalja  egyes kutatópontjain. 

A 6., 10. és 12. sorszámú településeken a rövidebb forma a tehén 

birtokos mellett, a hosszabb forma pedig a gazda birtokos mellett 

fordul elő. A többi településen nem választhatók szét ilyen tisztán

a tőváltozatok. Az atlasz vizsgált pontjainak adatai a borny™ ~ bor-

nyúj™ kettősséget mutatják. A H–10. ponton lejegyzett alakok tük-

röznek a fentiekhez hasonló jelentéshasadást.

3.2.2. Az igetövek 

1. A hangzóhiányos változatú tövek  közül a sepersz és a sepertem ala-

kok vizsgálata tanulságos. A sep(rsz ~ s(pr(sz változatok közül mind 
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Medvesalján, mind az atlasz kiválasztott helyein a hangzóhiányos 

az általános, emellett azonban Medvesalján a 2., 3., 10. pontokon, 

valamint az atlasz H–7. és Cssz–17. pontján sep(rsz, illetve s(p(rsz.

A s(p(rtem (6., 8., 10.), söpörtem (2., 3., 5.) ~ s(pr(ttem (1−4., 9., 

11., 12.), söpröttem (1.) variánsok használata egyensúlyban van ma 

is éppúgy, mint az atlasz felvétele idején volt [610. térkép]. Ugyan-

ezt az azonos mértékű megterhelést mutatja a megőröli ~ megőrli 

változatpár is: megőröli (2., 8., 10−12.) ~ megőrli (1., 5., 9., 12.), illetve 

megőröli (H–6., Cssz–17., 18.) ~ megőrli (H–6., Cssz–18., 19.). 

2. Az sz-es, d-s és v-s változatú megesküsznek igének területünkön 

a d-s változata a domináns: m(gesküdnek (1−7., 9−12.), mindössze

a 8. kutatóponton m(gesküsznek. Az atlasz környező pontjain is min-

denütt a d-s tövű realizáció található, csupán a H–6. és a Cssz–17. 

pontokon fordul elő a m(gesküsznek, s ott is „ritka” minősítéssel.

3. A köznyelvi formával szemben ma is csak tővéghangzó nélkü-

li alakhoz kapcsolódik a múlt idő jele az egyalakú üt esetében: ütt( 

(1−12.). Ez a jelenség, mely többek között a palóc területeken is mu-

tatkozik, igen stabil jelenleg is (vö. Imre 1971: 308). 

4. Az n-es változatú igetövek  közül a megy viselkedése érdemel 

figyelmet, ugyanis a kijelentő mód jelen idejű egyes szám első sze-

mélyű alakban az n-es tövet mint főváltozatot találjuk nyelvjárási te-

rületünkön: m(n(k (1−12.), ezzel váltakozik a m(gy(k (2., 3., 9., 10.) 

[593. térkép]. Az atlaszban csupán a H–7. ponton m(gy(k, a többin 

egyöntetűen m(n(k (H–6., 10., Cssz–17−19.) 

3.2.3. A névszóragozás

1. A köznyelvitől eltérően egyes területeken más toldalék fordul 

elő időt, időpontot jelentő főneveken (vö. Imre 1971: 319−320).

A hajnalban alak helyett a h™jn™lb™ (1−3., 5−12.) fővariáns mellett 

jelentkezik a h™jn™lkor (4., 11.) ~ h™jn™lkó (8.) forma is. A környező 

atlaszpontokon is található -kor ragos változat: h™jn™lkor (H–7., 10., 

Cssz–18.), igaz, mindegyik helyen csak a -ba ragos variáció mellett 

létezik.

2. A többes szám 1. személyű több birtokra utaló birtokos névmás  

medvesalji realizációi igen színes képet mutatnak. Egymás mellett 

él a mijejink (1.) az archaikus emijénk (6., 7., 12.), eménk (8.) és az 

emijônk (10−11.) változatokkal [724. térkép]. A 6. kutatópontomon 

’tietek’ jelentésben ettéitek alak is járatos. Az ÚMTsz. is fölvesz emienk 

’a mienk’, etied ’a tied’ és etietek ’a tietek’ címszókat, s a szócikkekben 

többek között emiönk, emmink, emmiőnk adatokat közöl Heves me-

gyéből és Palóc-vidékről. Az atlaszban a Cssz–18., 19. pont kivételé-

vel minden összehasonlítási helyen található e- kezdetű forma. 

3.2.4. A birtokos személyjelezés

A 3. személyre utaló személyjel nemcsak az egyes, hanem a többes 

szám 3. személyű birtokosra is utalhat. A többes számú birtokos-

ra alakilag is rámutató, kongruens -uk/-ük, -juk/-jük toldalék soha 

nem volt általános használatú. Ha az adatközlők  kérdésekre adott 

válaszait, illetőleg mondatkiegészítéseit a kérdésekkel, a kiegészí-

tendő mondatokkal együtt vizsgáljuk, akkor érdekes szintaktikai 

tanulságokat is megfogalmazhatunk azzal kapcsolatban, hogy mely 

esetekben egyeztetnek az adatközlők a többes szám 3. személyű 

birtokossal, s melyekben nem. Csak ez a minimális kontextusbeli 

vizsgálat ad lehetőséget a tipizálásra, hiszen ennek alapján állapít-

ható meg, hogy a birtokszón a birtokos számának a jelölése meg-

bízható-e, vagy nem. A birtokával egy összetevőben szereplő nem 

névmási birtokos esetében (Elveszett a fiúk kalapja.) a szám jelö-

lése megbízható (vö. Kiefer szerk. 1992: 189−193). Ez a sajátosság 

a területi nyelvváltozatokra is kiterjedő általános törvényszerűség. 

Nem megbízható jelölésű a birtokos, ha személyes névmással van 

kifejezve (Az ő kertjük szebb.), vagy ha a mondatban a birtokos 

egyáltalán nem szerepel (A gyümölcsösük szépen terem.), vagy ha

a birtokos ugyan nem névmás, de birtokától elkülönülten, vele 

nem egy összetevőben foglal helyet (A fáknak még csak a levelük 

sem mozdul.). Az ún. birtoklásmondatban ki van zárva, hogy a bir-

tokos birtokszavával egy összetevőben jelenjék meg (A kistelepü-

léseknek alig van pénzük.). Újabban ez utóbbi két esetben is már 

megbízhatónak tartja nyelvünk a birtokos számának jelölését, ezért 

a birtokszó levelük, illetve pénzük helyett szinte kötelezően levele, 

illetve pénze.

A medvesalji nyelvjárásban is jórészt nem megbízható jelölésű-

nek tarthatjuk a nem névmási birtokost. Az idősebb korosztályok 



66 67

az egyeztetésben is a régi, archaikusabb nyelvváltozatot képviselik. 

Többnyire nem tekintik megbízható jelölésűnek a birtokos számát, 

ha birtokával nem egy összetevőben áll. A disznójuk esetében azon-

ban mintha az új változat felé közelednének, vagyis megbízhatónak 

számítana a birtokos (vö. Cs. Nagy 1997, 2009). 

3.2.5. Az igeragozás

1. A rendhagyó megy ige változataival kapcsolatban  a medvesalji és 

az atlaszbeli adatok alapján kutatott területemről az alábbiak állapít-

hatók meg.

A mégy (1−12.) főváltozat  mellett mindössze egy településen él 

a mész (10.). Az atlaszban mindenütt mégy, a Cssz–19-en méc’sz is 

előfordul.

A m(gy (1−3., 5., 6., 9−12.) főváltozat  mellett a m(gy(n (2−4., 7., 8., 

10.) is gyakori. Az atlasz kutatópontjain egyenlő arányban váltakozik 

a két forma. 

A m(gyünk (2., 3., 5., 10.) alak önállóan és változatként egyaránt 

előfordul, de a m(nünk ~ m(nônk (1−4., 6−9., 11., 12.) a domináns. 

A környező atlaszpontokon m(nônk ~ m(nünk adatok találhatók. 

Ugyanezt a párhuzamosságot mutatják az egyes szám 1. személyű 

alak realizációi (m(n(k ~ m(gy(k).

Minden bizonnyal itt Medvesalja  környékén húzódik a gy : n szem-

benállás határa, ugyanis a Cssz–1−16-ig (Rététől Csábig) , valamint 

a H–1−3., 5. (Kemence, Patak, Nógrádmarcal; Nagylóc) pontokon 

gy-s adatok találhatók, a Cssz–20−26-ig (Gicétől Deregnyőig), gy-s 

és ny-esek, az L–pontokon (Szinpetritől Tiszadobig) gy-sek, ny-esek 

a jellemzők, de n-esek is előfordulnak.

3.2.6. Az igeképzők

1. A -dos és a -kod deverbális verbumképző  a kap tőhöz való kapcso-

lódásában a következő jellemzőket mutatja. 

Medvesalján főváltozat  a -dos képzős származék: k™pdos (1−8., 

10−12.), de helyenként váltakozik a -kod képzőssel: k™pkod (2., 3., 

10−12.). A 9. kutatóponton kiegészül az -ik-kel is az előbbi alak: 

k™pkogyik. A közeli atlaszpontokon − mint Imre is megállapítja −

a k™pdos változat az uralkodó, a k™pkod pedig ritkább (vö. 1971: 326). 

A H–6. ponton ikes alak is előfordul „ritka” minősítéssel. 

2. Az -ul denominális igeképző  szemben áll Medvesalján a vele 

rokon jelentésű -od/ik képzővel. Bár a m(jj™vút (1−12.) a főváltozat , 

de a 2. és a 3. kutatóponton emellett él a m(jj™vodott is. Az atlaszban 

a H–7. ponton találunk m(jj™vudott ~ m(jj™vodott adatokat. 

3. Gyűjtési területemen a köznyelvben választékos gyúl ige ige-

kötős alakja, a m(ggyúl (1−6., 8., 9., 11.) dominánsként áll szemben

a m(ggyull™d (2., 3., 7., 10., 12.) képzett formával. Az atlasz adatainak 

tanúsága szerint is a m(ggyúl változat a jellemző. A H–6. ponton en-

nek az ikes alakját is följegyezték. A m(ggyull™d csak a H−10. kutató-

ponton szerepel „ritka” minősítéssel.

3.2.7. A főnévi igenév képzője 

A főnévi igenév képzője  területünkön háromalakú. A tövében ve-

láris i-t tartalmazó iszik főnévi igenevének egyik gyakori változata 

az inny™ (4−6., 9., 11., 12.), a másik, hasonlóan sűrű előfordulású 

az innyi (1−3., 7., 8., 11.), a harmadik pedig a ritkább inni (2., 3., 

10.) [602. térkép]. Az atlaszbeli inny™ ~ innyi adatok medvesaljihoz 

hasonló gyakoriságú előfordulására utalhatott Imre Samu, amikor 

a dunántúli realizációk mellett a keletebbre lévő ritkábbakra is cél-

zott (vö. Imre 1971: 327). A -nyi képző e régióban is uralkodó jel-

legét bizonyítják a medvesalji hínyi (1−7., 9−12.), hívnyi (8.), vala-

mint az atlaszbeli hínyi (H–6., 7., 10., Cssz–17—19.) adatok. Mind 

Medvesalján, mind pedig az előbbi atlaszpontokon a híni igen ritka, 

mindössze két-két ponton fordul elő a hínyi változataként. 

4. Összegzés

Nyelvi változáshoz több oknak, az okok rendszerének az együttes 

érvényesülése vezet. Medvesalja lakosságának nyelvjárási jellemzőit 

elsősorban nemzeti kisebbségi helyzetéből adódó anyanyelv-haszná-

lati korlátozottsága határozza meg. A változást segíti az is, hogy − 

bármennyire is büszkék népi hagyományaikra, nyelvjárásuk archa-

ikus elemeire − mégis a budapesti rádió- és tévéadók műsoraiban 
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elhangzó beszédet tartják sokszor fenntartások nélkül szépnek, te-

hát követendőnek. A helyzetet még súlyosbíthatják a gyakran nyelvi 

szempontból is igénytelen kereskedelmi rádió- és tévéadók határon 

túl is fogható műsorai. A nyelvjárási sajátosságok eltűnésének irányá-

ba hat az is, hogy a politikai változások következtében − szerencsé-

re − lényegesen könnyebb a személyes kapcsolattartás, a közvetlen 

nyelvi érintkezés az anyaországiakkal, tehát a nyilvánosság színtere 

kitágul, ezzel együtt pedig gyengül a nyelvjárási teljesítőképesség.

A nyelvi közlés célszerűsége, a nyelvi viselkedés, a nyelvileg hasonul-

ni vágyás is segíti ezt a folyamatot. 

Reméljük azonban, hogy a globalizáció ellenhatásaként előbb-

utóbb nálunk is beszélhetünk − ha nem is nyelvjárási reneszánszról, 

mint jó néhány nyugat-európai országban (vö. Kiss 2001: 254) −, de 

legalábbis a nyelvjárások társadalmi méretű fölértékelődéséről.

Hivatkozások 

Benkő Éva 1986. Nagycsalád a Medvesalján. Debrecen: Kossuth Lajos Tudo-

mányegyetem Néprajzi Tanszéke.

Borovszky Samu é. n. Magyarország vármegyéi és városai. Gömör-Kishont 

vármegye. Budapest: Apollo Irodalmi Társaság.

Deme László 1956. Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái. Budapest: 

Akadémiai Kiadó.

Deme László–Imre Samu szerk. 1968–1977. A magyar nyelvjárások atlasza 

I–VI. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Elekfi László 1994. Magyar ragozási szótár. Budapest: MTA Nyelvtudomá-

nyi Intézete.

Gyurgyík László 1994. Magyar mérleg. A szlovákiai magyarság a népszámlá-

lási és a népmozgalmi adatok tükrében. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.

Gyurgyík László 2002. A magyarlakta települések magyar és szlovák nem-

zetiségű lakosságának megoszlása az 1991-es és a 2001-es népszámlálás 

adatai alapján. Gondolat, 2. évf. 3. sz. 7−14.

Imre Samu 1971. A mai magyar nyelvjárások rendszere. Budapest: Akadé-

miai Kiadó.

Imre Samu 1981. Egy fogalomkör nyelvjárási megnevezésének típusai. Ma-

gyar Nyelv, 77. évf. 1. sz. 1–20. 

Kázmér Miklós 1973. A csehszlovákiai magyar nyelvjáráskutatás. Csanda 

Sándor szerk., Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského, 

Philologica 25. Bratislava: Univerzita Komenského. 207–223.

Kiefer Ferenc (szerk.) 2002. Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan. Bu-

dapest: Akadémiai Kiadó.

Kiss Jenő (szerk.) 2001. Magyar dialektológia. Budapest: Osiris Kiadó.

Kovács István 1939. Szógyűjtemény a visszatért Óbástról. Debrecen: Magyar 

Népnyelvkutató Intézet.

B. Lőrinczy Éva (főszerk.) 1979–2010. Új magyar tájszótár I–V. Budapest: 

Akadémiai Kiadó.

Cs. Nagy Lajos 1995. Az ly realizációi Medvesalján. Kassai Ilona szerk., Két-

nyelvűség és magyar nyelvhasználat. Budapest: MTA Nyelvtudományi 

Intézete. 203–209.



70 71

Cs. Nagy Lajos 1997. Az egyes számú 3. személyű birtokos személyjel pár-

huzamos alakjainak realizációi Medvesalja és környéke idősebb nemze-

dékének nyelvében. Magyar Nyelvjárások 34. 51–64.

Cs. Nagy Lajos 2003. Lexikológiai vizsgálatok Medvesalján. Komárom–

Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum Könyv-

kiadó.

Cs. Nagy Lajos 2006. A meg igekötő g-je teljes hasonulásának szo cio ling visz-

tikai vizsgálata Medvesalja mai nyelvében. Benő Attila–Szilágyi N. Nán-

dor szerk., Nyelvi közösségek − nyelvi jogok. Kolozsvár: Anyanyelvápolók 

Erdélyi Szövetsége. 255−266. 

Cs. Nagy Lajos 2009. Inkongruenciajelenségek a 3. személyű birtokos többes 

voltának jelölésében. É. Kiss Katalin−Hegedűs Attila szerk., Nyelvelmélet 

és dialektológia. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Elméleti 

Nyelvészeti Tanszék − Magyar Nyelvészeti Tanszék. 177−186.

Cs. Nagy Lajos 2011. Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza. Nagykapos: 

Luminosus n. o. Kiadó.

Rácz Endre (szerk.) 1971
2
. A mai magyar nyelv. Budapest: Tankönyvkiadó.

Tóth Imre 1987. Ipoly menti palóc tájszótár. Budapest: Magyar Nyelvtudo-

mányi Társaság.

Summary

The paper focuses on the research of the changes and tradition at the level 

of phonology and morphology in the language use of Hungarians living 

in Medvesalja and its surrounding regions. The basis of the comparison 

is the database of the A magyar nyelvjárások atlasza (The Atlas of the 

Hungarian Dialects) and the Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza (The 

Atlas of the Hungarian Dialect in Medvesalja). Between the data gathering 

for the two atlases 50 years have passed which gives the opportunity to 

draw valid consequences. The first part of the paper presents the changes 

that have taken place, the second deals with the most characteristic cases 

of tradition keeping. The maps annexed to the paper are taken from the 

Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza (The Atlas of the Hungarian Dialect 

in Medvesalja).
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Mellékletek

A térképek szerkezeti fölépítése a következő: a térkép sorszáma után talál-

ható a címszó magyarul, alatta szlovák és angol nyelven, majd pedig A ma-

gyar nyelvjárások atlasza térképlapjának a sorszáma a kérdező mondattal 

együtt. 

A nyelvi adatok melletti számok az alábbi településeket jelzik:

1. Sőreg, 2. Ajnácskő, 3. Csevice, 4. Gömöralmágy, 5. Dobfenek, 6. 

Gömörpéterfala, 7. Óbást, 8. Egyházasbást (Újbást), 9. Bakóháza, 10. 

Vecseklő, 11. Medveshidegkút, 12. Tajti. A kutatópontok térképe erről tá-

jékoztat.
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Misad Katalin

A magyar szaknyelvek

és a magyar nyelvű terminológia 

tendenciái kisebbségi helyzetben,

különös tekintettel Szlovákiára1

Absztrakt: A tanulmány a magyar szaknyelvek helyzetével és a magyar nyel-

vű terminológia tendenciáival foglalkozik kisebbségi helyzetben, különös 

tekintettel Szlovákiára. Az írás egyrészt áttekinti a szakterület legfontosabb 

elméleti kérdéseit: a magyar szaknyelvkutatás eredményeire támaszkodva 

vizsgálja a szaknyelvek helyét a nyelvi rendszerben, valamint a szaknyelvek 

és a terminológia kapcsolatát; másrészt a kisebbségi helyzetben folytatott 

szaknyelvi tervezés lehetőségeit, feladatait és módszereit kutatja. Egyik fő 

célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a kisebbségi helyzetben folytatott 

szaknyelvi tervezés egy átfogó, reálisan megszerkesztett programot kíván, 

melynek megvalósítását nehezen lehet elképzelni az anyaországi, valamint 

az utódállamokban tevékenykedő nyelvészek, valamint az egyes szaktudo-

mányok képviselőinek együttműködése nélkül.

Kulcsszavak: szaknyelv, szaknyelvkutatás, terminológia, szaknyelvi tervezés

1. Bevezetés

A 21. század első évtizedét a különböző tudományterületek roha-

mos fejlődése jellemzi, ennek pedig természetszerű következménye 

a szaknyelvek fejlődése. Napjainkban a szakszókincsek a magyar szó-

készletnek nagyobb részét alkotják, mint a közmagyar szavak, s egyes 

feltételezések szerint az informatikai forradalom korában jóval több 

szaknyelvi – elsősorban írott nyelvi – produktum jelenik meg, mint 

köznyelvi vagy szépirodalmi (vö. Kiss J. 1995: 83). Mindebből azt

a következtetést vonhatjuk le, hogy a harmadik évezred elején a szak-

nyelvek anyanyelvünk leginkább fejlődő, szókészletükben legintenzí-

vebben gyarapodó, legdinamikusabban változó rétegét alkotják.

A különböző tudományterületek szaknyelvének fejlesztése, mo-

dernizálása – különös tekintettel a Magyarország határain túli ma-

gyar szaknyelvek állapotára – jelenleg egyik legfontosabb feladata 

az egyetemes magyar nyelvtudománynak, a magyar szaknyelvek 

országonkénti szétfejlődésének megakadályozása ugyanis közös 

érdek. A kialakulóban levő erdélyi, kárpátaljai, szlovákiai, vajdasá-

gi stb. magyar szaknyelvváltozatok a Magyarország határain kívül 

élő magyar beszélőközösségek számára körülményesebbé teszik az 

anyaországgal való kapcsolattartást: megnehezítik a kisebbségben 

élő magyar szakemberek kommunikációját magyarországi kollégá-

ikkal, a kisebbségi magyar fiatalok magyarországi továbbtanulását, 

a magyarországi tan- és szakkönyvek használatát stb. (vö. Tolcsvai 

Nagy 1998: 67, Pusztai F. 1999: 96, Lanstyák–Szabómihály 2002: 133, 

Misad 2005: 78–79, Misad 2009: 11–12).

2. A magyar szaknyelvkutatás történetének áttekintése

2.1. Szaknyelvkutatás Magyarországon

A magyar szaknyelvkutatás kezdeteit általában a nyelvújításhoz, ké-

sőbbi szakaszait pedig a nyelvműveléshez szokták kötni (vö. Pusztai 

I. 1982b: 67, Fóris 2010: 425). Mindkét esetben a szaknyelvek fejlő-

désébe való tudatos beavatkozásról beszélhetünk: a nyelvújítók arra 

törekedtek, hogy a latin nyelv visszaszorulása után a tudományok 

magyar nyelven való művelése céljából minél több közérthető ma-

gyar szót hozzanak létre; a nyelvművelők pedig arra, hogy nyelvi 

ismeretterjesztést szolgáló „állandó, tudatos és mélyreható szak-

nyelvművelés folyjék” (Fábián 1999: 73), illetve hogy megtanítsák

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0233/11. számú Jazykový a li-
terárny manažment v multikulturálnom priestore c. Vega-projekt keretében 
folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.
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a magyar nyelv szabályait a nem nyelvész szakembereknek, hogy 

azok szabatos magyar szavakat, kifejezéseket és mondatokat hozhas-

sanak létre és használhassanak (Grétsy 1964: 7–8).

A főként műszaki és természettudományi szakszók rendezésé-

nek szükségét először a 19. század közepén jelezték a különböző 

tudományágakat művelő szakemberek. Az ipari forradalom követ-

keztében hatalmasra duzzadt szakszókincs ekkorra már megérett

a szelektálásra és a rendszerezésre. A sürgőssé vált feladatot a Magyar 

Nyelvőr című akadémiai nyelvművelő folyóirat körül tevékenykedő 

ún. új ortológusok vállalták magukra, munkájuk eredményeképpen 

az elkövetkező években-évtizedekben több szakma és tudomány-

terület szakszótárát jelentették meg. 1960-ig tíz tudományos szak-

szótár – köztük általános műszaki, orvosi, mezőgazdasági, katonai, 

vasúti és autóműszaki szótár –, illetve bizonyos szakmák szókin-

csét tartalmazó csaknem húsz kisebb szótár látott napvilágot (Bárczi 

1960: 5). 

A fentiek ellenére a 20. század közepén nem volt olyan szakterü-

let, amelynek teljes szakszókincse össze lett volna gyűjtve és fel lett 

volna dolgozva, ráadásul a szaknyelvi kutatások szinte csak lexikai 

vizsgálatokra korlátozódtak. A tudomány és a technika nagyarányú 

fejlődése következtében azonban egyre fontosabbá vált a szaknyelvek 

mélyebbre ható kutatása: 1979-ben „a szaknyelvekkel való behatóbb 

foglalkozás céljából” (Szathmári 1980: 267) megalakult a Magyar 

Nyelvtudományi Társaság szaknyelvi osztálya. A szakterület össze-

tett kérdéskörével foglalkozó vizsgálódások fontosságára elsőként 

Pusztai István hívta fel a figyelmet. Szerinte a szaknyelvművelésnek

a korábbi nyelvművelési gyakorlattól eltérő sajátos szempontokat kell 

kialakítania, melyek kijelölésekor a szaknyelvek funkciójából kell ki-

indulnia (Pusztai I. 1982b: 68). (A szaknyelvművelés ilyen szemléle-

tű felfogását a terminológiai szakirodalom természetes nyelvkezelés-

nek nevezi, és a terminológiatanban érvényesíti, lásd Wüster 1953: 

214–219). Benkő László szerint a nyelvtudomány a következőkkel 

járulhat hozzá a szaknyelvek fejlesztéséhez: 1. betekintést nyújthat 

a tudomány és a műszaki nyelvek funkciójába és struktúrájába;

2. olyan alapelveket és szabályokat alkothat, amelyek szavatolják

a szaknyelvek tervszerű fejlődését; 3. hasznossá teheti a szaknyelven 

beszélők nyelvhasználatát a mindennapi munka során (Benkő 1982: 

350–356). Seregy Lajos a különböző szaknyelvek komplex, azaz 

grammatikai, nyelvhelyességi, stilisztikai és helyesírási vizsgálatának 

szükségességére figyelmeztetett, miközben elsődleges feladatként je-

lölte meg, hogy az adott szakterület művelői és a nyelvészek együtt 

végezzék a szaknyelvi kutatásokat (Seregy 1988: 860–861). Grétsy 

egyetértett a prágai nyelvészkörnek a funkcionális nyelvekről vallott 

nézeteivel, s elégtelennek tartotta az olyan szakszógyűjtéseket, ame-

lyek csak a szókincsre korlátozódnak (Grétsy 1988: 89). 

1996-ban Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia elnö-

ke bejelentette, hogy az MTA „A magyar nyelv az informatika ko-

rában” címmel programot dolgoz ki a magyar nyelv modernizálá-

sára, ugyanakkor értékeinek megőrzésére. Az Országgyűlés mint 

kiemelt stratégiai kutatást hagyta jóvá a programot. A közreadott 

tézisek alapján a munkálatokban részt vevő szaktudósok és nyel-

vészek együttes célja az volt, hogy a magyar nyelvű szaktudományi 

kommunikáció meg tudjon felelni a napjainkban zajló informatikai 

forradalom által támasztott igényeknek anélkül, hogy ez a megfele-

lés az anyanyelv használatának értékvesztésével járna (Fábián 1997: 

366). Az Akadémia Magyar Nyelvi Bizottsága a tervezet probléma-

csoportjait a következőképpen határozta meg: 1. fel kell dolgozni az 

olyan elvi kérdéseket, mint a terminológia elmélete és módszertana, 

néhány fontosabb szaknyelvünk kialakulásának története, új magyar 

műszavak alkotásának lehetőségei és korlátai, illetve befogadásuk 

valószínűsége az egyes szaktudományokban stb.; 2. ajánló szójegy-

zékek, szógyűjtemények közrebocsátása; 3. a határainkon túl élő 

magyarságnak súlyos gondja, hogy idegen nyelvi befolyás alatt álló 

szaknyelveik a központi magyar szakmai nyelvhasználattól eltérően 

alakulnak: ezt a különfejlődést elkerülendő többnyelvű szótárakat 

kellene készíteni; 4. a szaktudományi stílus gyakorlati jellemzőinek 

kidolgozása; 5. egy összefoglaló szaktudományi, illetve egy-egy tu-

dományághoz kapcsolódó, sajátos közlemény publikálása (Fábián 

1997: 365–367).

A kutatás eredményeit a programmal azonos című kiadványban 

tette közzé az Akadémia, a szaknyelvi kutatások vonatkozásában 

azonban megoszlottak a vélemények: egyesek a nyelvművelés hagyo-

mányos szempontjait és eszközeit előtérbe helyezve, mások a szak-

nyelvkutatás elméletét, modelljeit és módszereit követve érveltek. 
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Deme László, Fábián Pál és Grétsy László a szaktudományok szó-

kincsének és nyelvezetének anyanyelvűsítése mellett foglalt állást, 

az utóbbi véleménye szerint „a reklámok s az egész üzleti világ 

elidegennyelvűsödése, főleg elamerikanizálódása szükségessé, elen-

gedhetetlenné teszi az eddiginél hatékonyabb nyelvművelést” (lásd 

Deme 1999: 52, Fábián 1999: 73–74, Grétsy 1999: 79–80). Pusztai 

Ferenc ugyanakkor a tankönyvi stílus, a szaknyelvi sajátosságok, az 

alapvető értelmezési problémát okozó terminológiai következetlen-

ségek feltárásában, elemző leírásában látta a szaknyelvi kutatás je-

lenét s jövőjét, Szépe György pedig a (szak)nyelvi tervezés rendel-

kezésre álló módszereit és nemzetközi példatárát ajánlotta a témát 

kutató szakemberek figyelmébe (lásd Pusztai F. 1999: 96, Szépe 1999: 

123). Egyetlen pontban azonban egyezett a fent említett szerzők vé-

leménye: mindannyian úgy látták, hogy a magyar szaknyelvkutatás-

nak különös figyelmet kell szentelnie a kisebbségi magyar nyelvű 

szaknyelvek tanulmányozásának. 

A 20. század végén előtérbe került a szaknyelvek szo cio ling visz ti-

kai szempontú vizsgálata, a szaknyelvi kutatások egyre gyakrabban 

alapulnak a köznyelvet és a vizsgált szaknyelvet/szaknyelvváltoza-

tot összevető kontrasztív eljáráson (Fóris 2010: 429). Ugyanakkor 

– a gyakorlatban felmerülő szükségletek alapján – megkezdődött

a szakszövegek több szempontú, nem csupán lexikai állomány sze-

rinti vizsgálata is. A szaknyelvkutatók érdeklődése fokozatosan

a szin tak tikai egységek vizsgálata felé fordul, a szakszövegek szószer-

kezet- és mondatszintű gyakorisági elemzése után a formák és a je-

lentések összefüggéseit tanulmányozzák (vö. Dróth 2010: 136–137, 

Fischer 2010: 58, Kurtán 2010: 21). 

2.2. Magyar szaknyelvkutatás Szlovákiában

A magyar szaknyelvkutatással foglalkozó szakirodalom a magyar 

szaknyelvek határon túli helyzetét borúlátóan ítéli meg, mondván, 

kisebbségi helyzetben gyakorlatilag nincs intézményes mód a szak-

nyelvek magyar nyelvű művelésére (lásd Fábián 1999: 74, Balázs 

2003: 9, Pusztai F. 1999: 96–97). 

Szlovákiai vonatkozásban valóban igaz, hogy a tudományterületek 

többségéről nem léteznek magyar nyelvű kiadványok vagy szakköz-

lemények, illetve, hogy a szlovákiai magyar műszaki és egyéb szak-

emberek kizárólagosan vagy túlnyomórészt többségi nyelven (tehát 

szlovákul) publikálnak (Lanstyák 1998: 26), s korlátozva vannak

a szaknyelvek intézményes elsajátításának lehetőségei is. A szakkö-

zépiskolát vagy szakmunkásképzőt látogató kisebbségi magyar diá-

kok nagy része például nem az anyanyelvén tanulja a szaktantárgya-

kat, tehát eleve nem magyar nyelven sajátítja el a szakterminológiát. 

Nincsenek sokkal jobb helyzetben az alapiskolába, illetve gimnázi-

umba járó tanulók sem, hiszen a magyar tannyelvű iskolákban hasz-

nált tankönyvek államnyelvből való – szinte szó szerinti – fordítások, 

amelyek ugyanazt a jelenséget gyakran más néven nevezik meg, mint 

Magyarországon vagy Erdélyben, Kárpátalján, a Vajdaságban stb.

A magyarországi szakterminológiát a felsőfokú végzettséggel ren-

delkező szlovákiai magyar szakemberek – köztük a tankönyvek for-

dítói, illetve a fordítás bírálói – sem ismerik, mivel tanulmányaikat 

elsősorban szlovákiai vagy csehországi egyetemeken, az illető állam 

nyelvén végezték. S bár a témát kutató szakemberek tudatában van-

nak, hogy nem lenne célszerű, ha a standard magyar nyelv szaknyel-

vi regiszterei az anyaország határain túl szétfejlődnének, a fentiekből 

szinte automatikusan következik a szaknyelvek egyértelműségének, 

egységének felbomlása, amely a kisebbségben élő magyar beszélő-

közösségek számára az előzőekben már jelzett okokból is előnytelen 

lenne (vö. Lanstyák 1998: 26, Lanstyák–Szabómihály 2002: 120–121, 

Misad 2005: 79, Misad 2009: 14). Joggal mondja tehát Tolcsvai Nagy 

Gábor, hogy a határon túli magyarok helyzete e tekintetben is sajá-

tos, ezért: „A szakszavak területén minden szocioregionális és in-

terakciós kötöttségtől független folyamatos alkotómunka szükséges, 

különös tekintettel a […] kisebbségi magyar nyelvű szaknyelvi be-

széd helyzetére” (Tolcsvai Nagy 1998: 68).

A szlovákiai magyar szaknyelvi regiszterek fejlesztésére irányuló 

feladatok számbavétele és a szlovákiai magyar szaknyelvváltoza-

tok vizsgálata csak az utóbbi évtizedben, a Gramma Nyelvi Iroda 

megalakulása után indult meg. Bár 1967-ben a csehszlovákiai ma-

gyarok kulturális szervezete, a Csemadok mellett alakult egy nyel-

vi szakbizottság, melynek keretében működött egy terminológiai 

csoport is, a feladatok megvalósításához nem volt elegendő – vagy 

kellő tapasztalattal rendelkező – szakember (Jakab 1976: 154–156). 



92 93

A hetvenes évek elején Deme László, aki a Comenius Egyetem 

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vendégtanáraként öt évig 

tartózkodott Pozsonyban, hívta fel a figyelmet arra, hogy Szlová-

kiában leginkább a szakmai és a társadalmi-államigazgatási vo-

natkozású nyelvi rétegekben adódnak nyelvhasználati problémák 

(Deme 1970: 101). Jakab István a kassai Kazinczy Napokon el-

hangzott előadásában válaszolt a felvetett problémára, miszerint: 

„Hangsúlyoznunk kell, hogy éppen a terminológiai kérdések tisztá-

zása jelenti nyelvművelésünk számára a legtöbb nehézséget, s bár-

mennyire sürgős lenne is ez a munka, nemigen akad rá jelentkező, 

mert a szlovák szakkifejezések megfelelőinek felkutatásához a ma-

gyar szakszókészletek alapos és összevető tanulmányozására, tehát 

nagy körültekintéssel végzett munkára lenne szükség.” (Jakab 1976: 

170). A csehszlovákiai nyelvművelés elveit tömören megfogalmazó 

1973. évi programrendbe azonban már bekerült a szaknyelvek ta-

nulmányozására, illetve fejlesztésére irányuló feladatkör is: „ […] 

a csehszlovákiai magyar nyelvművelésnek szüntelenül vizsgálnia 

kell a magyar nyelv csehszlovákiai használatának állapotát, s az 

arra illetékesek bevonásával segítenie kell a lemaradást mutató bel-

ső nyelvtípus, stílusszint, stílusréteg vagy csoportnyelvi szókészlet 

fejlesztését.” (Jakab 1976: 166). 

A hetvenes években a hagyományos nyelvművelő szemléletet 

mellőző Zeman László vázolja fel a szlovákiai magyar szaknyelvku-

tatás lehetőségeit. Írásainak egy részében a szaknyelvek, illetve a ter-

minológia elméleti kérdéseivel foglalkozik – többek között felhívja 

a figyelmet arra, hogy a szaknyelv nemcsak szakszókinccsel, hanem 

tipikus grammatikai szerkezetek előfordulásával is jellemezhető –; 

ezzel párhuzamosan pedig a szlovák és a magyar kémiai nevezéktan 

közötti hasonlóságokat és eltéréseket vizsgálja (Zeman 1977: 174–

176, Zeman 1978: 327–328). 

A fentiektől eltekintve a szlovákiai magyar szaknyelvek ügyében 

nem sok minden történt az elmúlt csaknem negyedszázad alatt: az 

egykori nyelvi szakbizottság helyébe lépő Csehszlovákiai, majd ké-

sőbb Szlovákiai Magyarok Anyanyelvi Társaságának terminológiai 

csoportja ugyan magára vállalta az ezzel kapcsolatos feladatokat, 

sőt végzett bizonyos szótárszerkesztési munkálatokat, ám olyan 

korszerű, átfogó munka, amely segítené a szlovákiai magyar szak-

nyelvek tervezését, nem született2. Valószínűleg a szakmaiság hiá-

nyának köszönhetően volt eredménytelen a dunaszerdahelyi szék-

helyű Katedra Társaság által a kilencvenes évek végén létrehozott ún. 

nyelvtervező munkacsoport tevékenysége is, amelynek az lett vol-

na a feladata, hogy összegyűjtse, valamint rendszerezze a magyar-

országi és a szlovákiai magyar oktatásügyben egyaránt használatos 

terminusokat, szakkifejezéseket: „[…] járható útnak azt látjuk, ha

e munkacsoport összegyűjti a javaslatokat, melyeket továbbít az MTA 

Nyelvtudományi Intézetébe, hogy alapos elbírálás és elfogadás után 

e szavak bekerülhessenek a magyar értelmező, illetve szakszótárba, 

s ezáltal az egyetemes magyar nyelvbe” (Csicsay 2002: 264). Egye-

sek a szlová kiai magyar szaknyelvek fejletlenségéért egyértelműen

a hazai és a magyarországi szakembereket okolják: „A szlovákiai ma-

gyar nyelvészet a diagnosztikára koncentrál, terapeutikai szándéka, 

tevékenysége nincsen, még a testhezálló egyetemi szakterminológiát 

sem műveli. Magyarországon pedig a rendszerváltás után sem jelent 

meg olyan többnyelvű szótár, amelyik a kisebbségek nyelvi túlélését 

segítené” (Csuka 2002: 257). 

A magyar mint kisebbségi nyelv használatával kapcsolatos 

jogi és közigazgatási jellegű terminológiai kérdések tisztázását, 

illetve a hiányzó szaknyelvi regiszterek kialakítását és fejleszté-

sét az utóbbi évtizedben az MTA szlovákiai kutatóállomásaként 

2002-ben alakult, szaknyelvi tervezéssel is foglalkozó műhely,

a Gramma Nyelvi Iroda vállalta magára. A csoport tagjai szerint 

a két fő terület, amelynek magyar nyelvű terminológiáját mi-

nél előbb ki kell alakítani, a közigazgatási és a jogi szaknyelv, de 

számos más szakterület is érintve van (pl. oktatásügy, gazdasá-

gi-üzleti élet, egészségügy stb.) (vö. Lanstyák–Szabómihály 2000: 

86, Lanstyák–Szabómihály 2002: 183, Misad 2009: 13). Mivel ki-

sebbségi helyzetben a magyar nyelvű szaknyelvhasználatot a meg-

felelő kétnyelvű (esetünkben szlovák–magyar) szótárak hiánya 

is gátolja, az iroda olyan szlovák–magyar tematikus szószedetek 

2 A terminológiai csoportnak köszönhetően jött létre azonban az a szlovák–
magyar névjegyzék, amely az akkori Csehszlovákia intézményrendszerét 
tükrözi (lásd Intézménynevek szlovák–magyar jegyzéke 1989. Bratislava: Cse-
madok KB). 
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megjelentetését tervezi, amelyek segítségére lesznek úgy a szlo-

vákiai magyar szakembereknek, fordítóknak, újságíróknak, mint

a nyelvhasználati jogukkal élni kívánó szlovákiai magyar beszé-

lőknek. Az egyes területek feltérképezése már megtörtént, az iroda 

munkatársai folyamatosan dolgoznak egy szlovák–magyar köz-

igazgatási-jogi szójegyzéken s a mai szlovákiai intézményrendszert 

tükröző intézménynévjegyzéken. Közben elkészült a szlovák–ma-

gyar foglalkozásnév-jegyzék, s elindultak egy szlovák–magyar ok-

tatási szójegyzék előkészítő munkálatai is. A kutatások részleges 

eredményei megtekinthetőek a Gramma Nyelvi Iroda honlapján 

(www.gramma.sk), az egyes szószedeteket az iroda munkatársai

a kutatások állásának megfelelően bővítik. Fő céljuk, hogy az egyes 

szakterületekhez kapcsolódó szlovák terminusok, termékmegne-

vezések magyar megfelelői bekerüljenek a készülő szlovák–magyar 

nagyszótárba, s idővel beépüljenek a szlovákiai magyar nyelvhasz-

nálatba (vö. Lanstyák–Szabómihály 2002: 183, Misad 2009: 13).

3. A szaknyelvek helye a nyelvi rendszerben

A szaknyelvkutatás egyik központi kérdése, hogy meghatározza

a szaknyelvek helyét a nyelvi rendszerben. Ehhez azonban vissza kell 

nyúlnia a nyelv rétegződésének kérdéséhez, amely állandóan felme-

rülő témája a nyelvészeti kutatásoknak, s melynek következtében 

számos kategorizálási rendszer született. A legtöbb rendszerezés az 

ún. horizontális és vertikális differenciálódás jegyeit ragadja meg, és 

ennek alapján végzi el a besorolást.

Az akadémiai nyelvtan a fent említett differenciálódásból kiindul-

va két változatát különbözteti meg a nemzeti nyelvnek: a függőleges 

tagolásnak a rétegnyelvek, a vízszintesnek pedig a csoportnyelvek fe-

lelnek meg. A rétegnyelvek közé a „legigényesebb” jelzővel ellátott 

irodalmi nyelvet, a köznyelvet és a nyelvjárásokat sorolja; míg a cso-

portnyelveket az „azonos foglalkozásúak, kedvtelésűek, életmó-

dúak közt kialakult kisebb-nagyobb közösségek nyelvének” tartja,

s a szaknyelvek és a hivatalos nyelv mellett ide sorolja például a kár-

tyásnyelvet, a tolvaj- vagy csibésznyelvet s a gyermek- vagy dajka-

nyelvet is (Tompa szerk. 1961: 26–29). 

Pusztai István egy Magyar Nyelvőr-beli írásában indítványoz-

za az akadémiai nyelvtanban található kategorizálás módosítását, 

miközben abból a feltevésből indul ki, hogy az azonos szakmához 

való tartozás nem jelent azonos szakmai tudást is egyben. Véle-

ménye szerint a szaknyelvek rétegződése párhuzamba állítható

a nemzeti nyelv függőleges tagolódásával: a felső réteg a tudomá-

nyos nyelvi réteg; ez alatt helyezkedik el a már nem tudományos, 

de még viszonylag kötött szakmai kommunikációt biztosító ún. 

műhelynyelv; a legalsóbb réteget pedig egy „lazább, fésületlen tár-

salgási nyelv”, a műhelyzsargon alkotja. Mivel a tolvaj- és gyermek-

nyelvben nincs ilyen rétegezés, Pusztai szerint ezeket a nyelvvál-

tozatokat élesen el kell választani a szaknyelvektől, ezért javasolja

a csoportnyelvek megnevezés megszüntetését s a különnyelvek kate-

gória létrehozását. Ezek közé sorolná mind az intézményesített ter-

minológiával rendelkező szaknyelveket, mind az ilyen ismérvekkel 

nem rendelkező nyelvváltozatokat. Az utóbbiakat alkalmi nyelvek-

nek nevezné, utalva arra, hogy használatuk nem kötődik állandó 

cselekvéshez vagy konkrét foglalkozáshoz, hivatáshoz (Pusztai I. 

1975: 395–404).

Dániel Ágnes egyik, a magyar szaknyelvkutatásra nagy hatást 

gyakorló tanulmányában a szaknyelv elnevezés helyett a szakmai 

nyelvhasználat mellett foglal állást (Dániel 1982: 337–342).

Grétsy László egyfelől egyetért azzal az akadémiai nyelvtanban sze-

replő megállapítással, miszerint a közigazgatási, jogi, orvosi stb. nyelv 

olyan értelemben nem nyelv, hogy sajátos nyelvtani szerkesztettségű 

rendszernek tekinthetnénk, másfelől azonban vitathatatlannak tart-

ja, hogy nagy számban tartalmaz olyan megkülönböztető ismertető-

jegyeket, amelyek akár rendszerbe is foglalhatók. Ennélfogva a szak-

nyelvet mint rendszert mégiscsak nyelvnek tekinti, miközben utal

a prágai iskola két tagjának, Havráneknek és Mathesiusnak a funkci-

onális nyelvek szerepéről és lényegéről vallott nézeteire. Grétsy a cso-

portnyelvek megnevezést Pusztaival szemben nem iktatná ki, hanem 

a szaknyelveknek nem minősülő nyelvváltozatok (pl. hobbinyelvek, 

gyermeknyelv) megjelölésére használná (Grétsy 1988: 85–107).

A szaknyelvek és a csoportnyelvek összefoglaló neveként – Sebestyén 

Árpád nyelvréteg-osztályozására hivatkozva – a társadalmi nyelvvál-

tozatok kifejezést ajánlja. 
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Sebestyén szerint nyelvünk belső tagolódása a következő nyelvvál-

tozatokat eredményezi: 1. normatív nyelvváltozatok (irodalmi nyelv, 

köznyelv), 2. területi nyelvváltozatok (nyelvjárástípusok, helyi nyelv-

járások), 3. társadalmi nyelvváltozatok (szaknyelvek, hobbinyelvek, 

életkori nyelvváltozatok, argó) (Sebestyén 1988: 108–119).

Bańczerowski Janusz a szaknyelvkutatásról írt tanulmányában 

tech nolingvisztikának nevezi a szóban forgó tudományágat, egy 

másik írásában pedig a technolektus megjelölést ajánlja a szaknyelv 

megnevezés helyett (Bańczerowski 2003: 277–282, Bańczerowski 

2004: 446–52).

Mások szerint a szaknyelvek regiszterekként foghatók fel: „Re-

gisztereknek nevezzük azokat a nyelvváltozatokat, amelyeknek 

használata helyzethez köthető (szemben például a dialektusokkal 

– azokkal a nyelvváltozatokkal, amelyeknek használata etnikai-

lag, területileg vagy társadalmilag meghatározott)” (Kálmán–Trón 

2005: 33).

A szaknyelveknek a nyelvi rendszerben elfoglalt helyére, valamint 

a szaknyelv meghatározására irányuló nézetek közös vonása, hogy

a szaknyelvet olyan társadalmilag rétegződő nyelvváltozatnak tart-

ják, amelyet lexikai, grammatikai, stilisztikai, szövegszerkezeti és 

pragmatikai szintű ismertetőjegyek alapján szándékoznak elkülöní-

teni a köznyelvtől. Napjainkban a szaknyelvet regiszterként jellem-

ző felfogás értelmezi a legátfogóbban ezt a sajátos kommunikációs 

helyzeteknek megfelelően speciális célokra használt nyelvváltoza-

tot. E felfogás szerint minden közösség sajátos regiszterrendszerrel 

rendelkezik, amely átfogja tevékenységük széles skáláját (vö. Kurtán 

2010: 13–14, Váradi–Héja 2010: 107). 

4. A terminológia és a szaknyelvek kapcsolata

A terminológia kiemelt szerepet tölt be a szakmai kommunikáció-

ban, tehát szoros kapcsolatban áll a szaknyelvekkel. Wüster klasz-

szikus meghatározása szerint a terminológia valamely szakterület 

fogalom- és megnevezés-rendszerét jelenti, azaz egy szakterület szó-

készletét a hozzárendelt jelentésekkel (vö. Wüster 1979: 5, Pusztai I. 

1980: 9, Kiss Á. 2008: 284).

Az egyre gyorsabb iramban történő tudományos és technológi-

ai fejlődés következtében fokozódik az igény az egyes szakterületek 

terminológiájának rendszerezésére, fejlesztésére. Bár a terminológiai 

kutatások napjainkban is fontos részét képezik a szaknyelvkutatás-

nak, hiszen a szaknyelv sajátosságait elsősorban annak szakszókin-

csében ragadják meg, az uniós csatlakozás tovább erősítette a ter-

minológia iránti tudományos érdeklődést: valamennyi szakterületen 

szükségessé vált új terminusok alkotása, az egyes szakterületek ter-

minológiájának rendszerezése és más nyelvek terminológiai rend-

szereivel való megfeleltetése (vö. Fischer 2010: 68). 

4.1. Terminus és terminologizáció

A szakemberek tehát a fogalmi rendszerek rendezése mellett a fo ga-

lomelnevezést tartják a terminológia fő feladatának. Ebből logikusan 

következik, hogy a terminológia tárgykörének egyik központi fogal-

ma a terminus3. A szaknyelveket kutató korábbi magyar nyelvű szak-

irodalomban ennek ellenére csak elvétve találni olyan írást, amely

a terminus fogalmának meghatározásával vagy annak a terminoló-

giában elfoglalt helyével foglalkozna. A cseh és a szlovák nyelvészek 

bizonyíthatóan több figyelmet szenteltek ennek a kérdésnek, kezdve

a prágai nyelvészkörhöz tartozó Havránekkel, aki a terminus fo-

galmát és jellemző jegyeit a stilisztika szempontjából vizsgálta,

s folytatva Alois Jedličkával, aki szintén a funkcionális stílusok felől 

fogalmazta meg terminusdefinícióját. A prágai iskola kutatási ered-

ményeit nagyra értékelő szlovák Horecký elsősorban a terminus és 

a hozzá kapcsolódó fogalom viszonyát vizsgálja terminológiai alap-

művében, míg Masár a terminusra mint szakmai fogalmat megne-

vező lexikális elemre tekint (vö. Horecký 1956: 35–36, Masár 1991: 

29–34, Masár 2000: 11–12). 

3 Ferber és Schaeder modellje, mely a szakszókincset a tartalmi pontosság 
alapján csoportosítja, csak a szakkifejezések egy részét, mégpedig a ponto-
san definiált szakkifejezéseket tartja terminusnak. A skála másik végén he-
lyezkednek el azok a pontos definícióval nem rendelkező szakkifejezések, 
amelyeket az adott szakterület többé-kevésbé ismer, illetve használ, de nincs 
pontos definíciójuk (vö. Fischer 2010:62) 
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A terminus legfontosabb tulajdonságait is többé-kevésbé elté-

rően fogalmazzák meg a szakemberek, a 20. század hetvenes éve-

itől kezdődően azonban Wilhelm Schmidt hatására átláthatóbbá, 

egységesebbé válik a követelményrendszer. Mind a magyar, mind 

a szlovák nyelvű szakirodalomban nyomon követhető Schmidt 

tendenciáinak4 szem előtt tartása, az esetleges különbségek főként 

ugyanannak a tulajdonságnak más-más szóval történő megnevezé-

séből fakadnak. A tanulmányozott források mindegyikében szerepel 

például az egyértelműség, a pontosság és az állandóság kritériuma, 

de hasonló jelentésben használatosak a magyar nyelvű szakiroda-

lomban előforduló hajlékonyság és egyöntetűség, illetve a szlovákban 

továbbképezhetőségnek, illetve rendszerszerűségnek nevezett tulaj-

donságok is (vö. Klár–Kovalovszky 1955: 41–43, Masár 2000: 13–21). 

Lényeges eltérés elsősorban a szlovák, illetve hatásukra a szlovákiai 

magyar szerzőknél megjelenő, a pontosság igényével összefüggés-

be hozható motiváltság kritériumnál5 figyelhető meg. Ennek a tu-

lajdonságnak az a lényege, hogy az „ideális” terminus feltételezze

a fogalmi-rendszertani jelentés izomorf kifejezését a terminus nyelvi 

alakjában (vö. Zeman 1978: 327, Masár 2000: 13–14). A lefordítható-

ság kritériumát, mint a terminus fontos tulajdonságát, szintén csak 

a szlovák nyelvű szakirodalom említi. Eszerint olyan terminusokat 

kell létrehozni, amelyek más nyelvre/nyelvekre könnyen lefordítha-

tók (Masár 2000: 21). 

Maga a terminológiai munka szorosan összefügg a fogalmakkal, 

hiszen a terminológus számára a megnevezési egység azt a szót je-

lenti, amelyhez a fogalom jelentésként van hozzárendelve. Egy szó 

nem azért válik tagjává a szakmai szókincsnek, mert a köznyelvben 

ismeretlen, hanem azért, mert szaknyelvi jelentése más, mint a köz-

nyelvi, és egyben pontos fogalmi meghatározáson alapul. A fenti-

ekből következik, hogy bármely köznyelvi szóból terminus válhat, 

ehhez azonban természetesen szükség van az adott beszélőközösség 

konszenzusára, melynek eredményeként a köznyelvi szó új, pon-

tos meghatározást kap, és beilleszkedik az illető szakterület termi-

nológiai rendszerébe (vö. Wüster 1979: 1–5, Pusztai I. 1982: 398, 

Fischer 2010: 61). Ezt a folyamatot terminologizációnak nevezzük. 

A terminologizáció tehát olyan tudatos nyelvalakítás, azaz a nyelv-

be való szándékos beavatkozás, melyre a nyelvtudomány általában 

módszertani elvként tekint, s amely a legjobb szándékkal sem nevez-

hető spontán folyamatnak (vö. Wüster 1979: 5).

5. Szaknyelvkutatás – terminológiatan –

szaknyelvi tervezés

A szaknyelvek kutatása természetesen nem merül ki az elméleti 

kutatásokkal, a szaknyelvek rendszerezésével, illetve a szaknyelvi 

regiszterek és szövegek vizsgálatával. A szaknyelveket alakítani kell 

annak érdekében, hogy eleget tehessenek a szakmai kommunikáció 

követelményeinek, azaz a szakmai ismeretek pontos és egyértelmű 

közlésének (vö. Pusztai I. 1982a: 68, Seregy 1988: 860). Ez a termino-

lógiatan követelményrendszeréből kiinduló módszeres tevékenység 

korábban a szaknyelvművelés elnevezést viselte, s fő célja az olyan 

alapelvek és szabályok kialakítása volt, amelyek szavatolják a szak-

nyelvek és a terminusok tervszerű fejlődését, illetve tudatossá teszik 

a szaknyelven beszélők nyelvhasználatát (Benkő 1982: 355). Egyes 

nyelvművelők azonban nem tudták elfogadni a szaknyelvek alakítá-

sa során értelemszerűen alkalmazott eszközöket és eljárásokat, ezért

a tőlük elhatárolódó – a szaknyelvek alakítását nem a purista szem-

lélet szerint végző – kutatók a tevékenység megnevezését is elvetet-

ték, s helyette a szaknyelvi tervezés elnevezést részesítették/részesítik 

előnyben (vö. Pusztai I. 1982b: 208).

A szaknyelvi tervezés a nyelvi tervezésnek a korpusztervezés kö-

rébe tartozó ága, amely a létező szaknyelveket oly módon fejleszti és 

szabályozza, hogy azok megfeleljenek egyrészt a szakmai kommu-

nikáció biztosítását szolgáló rendeltetésüknek, másrészt társadalmi 

rendeltetésüknek (vö. Tolcsvai Nagy szerk. 1998: 56). A szaknyelvi 

4 Schmidt követelményrendszerében a következő tulajdonságok kaptak helyet: 
szakmaiság, fogalmiság, egzaktság, egyértelműség (sőt: egy-egyértelműség), 
a kontextustól való függetlenség, rendszerszerűség, rövidség és gazdaságos-
ság, esztétikai, expresszív és modális semlegesség (lásd Schmidt 1969: 12).

5 Más szerzők szerint azonban a motiváltság elhanyagolható követelmény, hi-
szen az adott szakterületen belül az elnevezés úgyis automatizálódik, mely-
nek következtében az eredetileg motivált terminus elveszíti motiváltságát 
(lásd Drozd–Seibicke 1973: 125).
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tervezés főbb kérdésköreit azonban nem lehet élesen elhatárolni

a szaknyelvkutatás és a terminológiatan vizsgálódási területeitől, 

véleményem szerint sok a közös kutatási pont és az átfedődés, így

a szaknyelvekre irányuló vizsgálatok együttesen alkalmazott kritéri-

umok alapján több dimenzióban folynak. 

5.1. A szaknyelvi tervezés lehetőségei és feladatai
kisebbségi helyzetben

Napjainkban mind az anyaország, mind a határon túli magyar be-

szélőközösségek és az Európai Unió viszonylatában egyre nagyobb 

az igény a szaknyelvi terminológia egységesítésére. Ez azt jelenti, 

hogy a szaknyelvi tervezés során egyrészt közelednünk kell az EU 

hivatalos nyelveinek szakszókészletéhez, ugyanakkor törekednünk 

kell a megfelelő magyar nyelvű terminológia kialakítására, egysége-

sítésére és adekvát tematikus szakszógyűjtemények megjelentetésére 

(vö. Dróth 2000: 288). A nemzetközi egységesítés legfőbb feltétele 

a fogalmak egységesítése, ezt követi a terminusok belső alakjának 

– tehát a szó szerint fordításoknak – az egységesítése, majd utolsó 

lépésként a külső alak – azaz az írott változatok – egységesítése. Az 

Európai Unión belüli, határokon átnyúló egységesítés érdekében ép-

pen ezért szorosabbá kell válnia a nyelvészek és a fordítók együttmű-

ködésének: a nyelvészeti kutatásokba erőteljesebben be kell épülnie 

a szaknyelvi korpusz elemzésének; változtatni kell a nyelvhelyességi 

kézikönyveknek az idegen szavak használatával s a szabályok műfaji 

differenciálásával kapcsolatos szemléletén; egyszerűsíteni kell a ter-

minusalkotásra is kiterjedő, túlságosan bonyolult helyesírási szabá-

lyokat; s az eddigi „kitekintésnél” jóval mélyebben kell tanulmányoz-

ni a külföldi terminusalkotási módszereket (Dróth 2004: 276).

5.1.1. Lehetőségek

Az anyaország határain kívül élő magyar beszélőközösségek szak-

nyelvhasználatát nagymértékben befolyásolják az adott országban 

hatályos, a kisebbségek nyelvének használatáról rendelkező jogsza-

bályok. A rendszerváltozás után az egyes nagyrégiókban (Erdély, 

Kárpátalja, Szlovákia, Vajdaság) javultak ugyan a magyar szaknyelv-

használat feltételei, a szaknyelvhasználati színterek száma azonban 

továbbra is korlátozott. Szabómihály Gizella a határon túli magyar 

szaknyelvhasználat legfontosabb színterének a magyar tannyelvű ok-

tatási intézményeket tartja. További színtérként a nem szigorúan vett 

szaknyelvi használatot tükröző, de jogszabályi változásokról stb. tu-

dósító magyar nyelvű sajtót, illetve a jogszolgáltatás és a közigazgatás 

szféráját jelöli meg (Szabómihály 2010: 210–211). 

Szlovákiában az 1995. évi 270. számú ún. államnyelvtörvény 

2009-ben elfogadott módosított változata, valamint az 1999. évi 184. 

számú ún. kisebbségi nyelvhasználati törvény 2012. július 1-jétől 

hatályos módosított változata rendelkezik arról, milyen színtereken 

használhatják anyanyelvüket az ország területén élő kisebbségek. Az 

oktatásügy nyelvét szabályozó rendelkezések a nemzetiségi kisebb-

ségek és etnikai csoportok nyelvén folyó oktatási intézményekben 

jóváhagyják az államnyelvtől eltérő nyelven megjelenő tankönyvek 

és oktatási segédanyagok használatát (www.foruminst.sk). A magyar 

tannyelvű iskolákban azonban mind a közismereti, mind a szak-

tantárgyak tankönyveit államnyelven írt tankönyvekből fordítják,

s mivel a fordítást végző személy az esetek többségében nem az anya-

nyelvén sajátította el szakterülete terminológiáját, a magyarra fordí-

tott tankönyvek szakszóhasználata lényegesen eltér a magyarországi 

szakszóhasználattól.

A fent említett törvények rendelkezései alapján azok a nemzeti-

ségi kisebbséghez tartozó személyek, akik a település lakosságának 

legalább 20%-át alkotják, az adott település hivatalaiban folyó szóbeli 

ügyintézés során használhatják anyanyelvüket, a településen működő 

államigazgatási szervhez és önkormányzati szervhez pedig kisebbsé-

gi nyelven is benyújthatják írásbeli beadványaikat (www.foruminst). 

Ennek a lehetőségnek azonban meg kell teremteni a nyelvi feltételeit 

is, a törvény értelmében született magyar nyelvű szövegek nagy része 

ugyanis csak ad hoc fordítás. 

A vonatkozó törvény értelmében a közvélemény tájékoztatását 

szolgáló, különösképpen az elárusítóhelyeken, a sportpályákon, az 

éttermekben, az utcákon, a repülőtereken, az autóbusz- és vasútállo-

másokon elhelyezett feliratok, reklámok és közlemények – szigorúan 

az államnyelvi szöveg után – idegen nyelvű, tehát a kisebbség nyel-

vén megfogalmazott szöveget is tartalmazhatnak (www.foruminst.
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sk). A rendelkezés lehetővé teszi a magyardomináns településeken 

elhelyezett feliratok, reklámok stb. szövegének kétnyelvű (szlovák és 

magyar nyelvű) megjelenítését.

5.1.2. Feladatok

A Magyarország határain kívül működő kutatóállomások mindegyi-

ke foglalkozik nyelvi tervezéssel, melynek egyik legfontosabb felada-

taként a szaknyelvi tervezést jelölik meg. A Gramma Nyelvi Iroda

a magyar szaknyelvi regiszterek fejlesztését, ezen belül a jogi, a köz-

igazgatási és az oktatási szakszókincs bővítését, illetve kialakítását 

tartja elsődleges feladatának. A kolozsvári Szabó T. Attila Intézet

a nyelvi tervezés legfontosabb feladatai közé a magyar nyelvű köz-

igazgatási és jogi terminológia egységessé tételét sorolja. A kárpát-

aljai kutatóállomás a magyar nyelvű oktatási terminológia kiala-

kítására helyezi a fő hangsúlyt, a vajdasági intézet pedig a magyar 

nyelvű közigazgatási és jogi nyelvhasználatot jelöli meg a szaknyel-

vek problémakörének fő területeként (vö. Bartha 2001: 3–4, Misad 

2009: 216–221). 

Az egyes kutatóállomások munkatervét, illetve a konkrét intézetek 

által meghatározott nyelvtervezési feladatköröket figyelembe véve

a kisebbségi helyzetben végzett szaknyelvi tervezés legsürgetőbb fel-

adata tehát a jogi-közigazgatási, az oktatásügyi és a gazdasági-üzleti 

szaknyelv hiányzó regisztereinek kialakítása és egységesítése.

5.1.3. Módszerek

Annak ellenére, hogy az egyes utódállamokban mára kialakultak 

az ún. regionális szaknyelvi változatok, a szaknyelvi tervezéssel fog-

lalkozó szakemberek nagy része szerint arra kell törekedni, hogy 

a szaknyelvek esetében lehetőség szerint ne kerüljön sor nyelvi 

különfejlődésre6 (vö. Lanstyák 1996: 131, Péntek 1996: 38–39, Misad 

2009: 14, Szabómihály 2010: 213). 

Kisebbségi helyzetben különös körültekintést kíván a már meg-

levő szaknyelvi regiszterek fejlesztése, illetve a hiányzó regiszterek 

létrehozása is. Annak eldöntéséhez, hogy melyik műszó legyen rög-

zítve, vagyis melyik kerüljön be a kisebbségi magyar nyelvváltozat 

szaknyelvi regiszterébe, hosszadalmas előkészítő munkára, mélyre-

ható vizsgálatokra és szinte szavankénti mérlegelésre van szükség 

(Szabómihály 2002: 184, Misad 2005: 79). A hazai szakemberek sze-

rint a Magyarország határain túl folytatott szaknyelvi tervezés folya-

matának a következő lépéseken kell alapulnia: 1. a magyarországi 

és az adott határon túli terminológiai rendszer összevetése fogalmi 

szinten, 2. a két rendszer közötti egyezések és eltérések azonosítása 

fogalmi és formai szinten, 3. az átvehető magyarországi terminu-

sok azonosítása, 4. a kisebbségi magyar nyelvhasználatban elterjedt 

megnevezés státusának rögzítése, 5. a magyarországi rendszerből 

valamilyen ok miatt hiányzó vagy át nem vehető terminusok megal-

kotása, 6. a javasolt terminus terjesztése (vö. Lanstyák–Szabómihály 

2002: 120–121, Szabómihály 2010: 214).

A szlovákiai magyar szaknyelvi jellegű szövegek – melyek túl-

nyomó része szlovákból való fordítás – vizsgálata alapján a Gramma 

Nyelvi Iroda nyelvtervező tevékenységet folytató munkatársai a kö-

vetkező tapasztalatokra tettek szert: ugyanazon terminológiai egység 

fordítása több formában jelenik meg az elemzett szövegekben (sőt 

gyakran ugyanazon a szövegen belül is); a feltételezett terminuso-

kat a szószerkezetek szintaktikai és szemantikai sokfélesége jellemzi 

(gyakori a szlovákból átvett közvetett kölcsönszók különböző típusa-

inak használata); nem ritka jelenség a standard magyarban ismert és 

elterjedt idegen eredetű terminus magyarítása; a magyar szaknyelvre 

jellemző terminus technicus ismeretének hiányában gyakoriak a kö-

rülírások; jellemzőek a helyesírási pontatlanságok, illetve követke-

zetlenségek (vö. Dróth 2000: 291–297, Lanstyák–Szabómihály 2002: 

147, Misad 2009: 17).

A szaknyelvi regiszterek kialakításakor mind az anyaországi, 

mind a kisebbségi szakembernek a szaknyelv funkciójából kell kiin-

dulnia. A szaknyelvek célja a szakmai tárgyakról, folyamatokról al-

kotott gondolatok rögzítése, cseréje, azaz a szakmai kommunikáció, 

amelynek rövidnek és pontosnak kell lennie. A szaknyelvi megneve-

zések nemzeti, illetve nemzetközi egységesítésének gondolata nyo-

6 Kivételt Magyarország és az egyes utódállamok eltérő államberendezkedésé-
hez kapcsolódó regiszterek jelentenének (vö. Lanstyák 1996: 131, Szabómihály 
2010: 213–214).
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mon követhető az egyes terminológiai iskolák elméleti és módszer-

tani követelményrendszerében. A kizárólagosan nyelvi minőséget 

érintő követelmények száma meglehetősen kevesebb, mint a logikai 

követelményeké: „a megnevezés legyen megfelelően rövid, jól meg-

jegyezhető, könnyen kiejthető és továbbképzésre alkalmas” (Pusz-

tai I. 1982b: 69). A szaknyelvi kommunikáció lényegéhez azonban 

hozzátartozik a gyorsaság és a pontosság is, melynek letéteményese

a normák szerint rendezett terminológia. A szaknyelvek esetében te-

hát a nyelvi megformálás szoros kapcsolatban áll a kommunikáció 

funkciójával és tartalmával (vö. Dróth 2004: 268).

Összegzés

A tanulmány témája a magyar szaknyelvek helyzete és a magyar nyelvű ter-

minológia tendenciái kisebbségi helyzetben, különös tekintettel Szlovákiára.

Az utódállamokban élő magyar beszélőközösségek (szak)nyelvhasználatát 

az adott országokban hatályos törvények szabályozzák. A múlt század nyolc-

vanas éveinek végén bekövetkezett rendszerváltozás után az előző korszak-

hoz viszonyítva minden régióban javultak a magyar nyelv használatának 

– beleértve a magyar szaknyelvhasználatot is – feltételei. A főként a közigaz-

gatás területét érintő jogszabályok biztosította lehetőségeknek azonban meg 

kell teremteni a nyelvi feltételeit is, ami esetünkben a meglevő szaknyelvi 

regiszterek fejlesztését, illetve a hiányzó regiszterek kialakítását jelenti.

A tanulmány amellett, hogy áttekinti a szaknyelvkutatás legfontosabb 

elméleti kérdéseit, a kisebbségi helyzetben folytatott szaknyelvi tervezés le-

hetőségeit, feladatait és módszereit is számba veszi. 
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Zhrnutie

Témou príspevku sú tendencie maďarského odborného jazyka a maďarskej 

odbornej terminológie v menšinovom postavení so zvláštnym zreteľom na 

Slovensko. 

Autorka sa v prvej časti štúdie venuje teoretickým otázkam: vymedzeniu 

miesta odborného jazyka v systéme jazykových variet, základným otázkam 

skúmania odborných jazykov a terminológie a kontaktom maďarskej 

terminológie s inojazyčnou (v našom prípade slovenskou) terminológiou. 

Druhá časť príspevku súvisí s novelizáciou zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. 

o štátnom jazyku Slovenskej republiky a zákonom NR SR č. 184/1999 Z. z. 

o používaní jazykov národnostných menšín, ktoré umožňujú používanie 

jazykov národnostných menšín v rôznych oblastiach každodenného 

života. Autorka upozorňuje na nejednotnosť a variabilnosť terminológie 

maďarských odborných textov vzniknutých najmä pri preklade slovenských 

textov a poukazuje na úlohy a možné metódy maďarského terminologického 

plánovania na Slovensku. 



II.
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Szilvási Andrea

A magyar mint idegen nyelv spontán 

elsajátításának, ill. tudatos tanulásának 

előnyeiről és hátrányairól

Annotáció: Dolgozatomban azokat a tényezőket vizsgálom meg, amelyek 

a forrásnyelvi környezetben élő szlovák anyanyelvű magyarnyelv-tanulók 

két csoportja számára – eltérő nyelvelsajátítási módjukból kifolyólag – a tu-

datos nyelvtanulás során előnyt, ill. hátrányt jelenthetnek. A kérdést három 

aspektusból, a lélektan, a kognitív nyelvi képességek (nyelvtan, szókincs, ki-

ejtés, pragmatika) és a nyelvi készségek (hallásértés, beszédkészség, olvasási 

készség, íráskészség) szempontjából közelítem meg. A tanulmány egyes al-

fejezeteiben emellett röviden kitérek azokra a lehetőségekre és módszerek-

re is, amelyek az egyes csoportok tagjai számára hátrányt jelentő tényezők 

leküzdésében segíthetnek.

Kulcsszavak: magyar mint idegen nyelv, magyar mint másodnyelv, tudatos 

nyelvtanulás, spontán nyelvelsajátítás, lélektan, kognitív nyelvi képességek, 

nyelvi készségek

1. Bevezetés

A nyelvoktatásban általában, így a magyar mint idegen nyelv ok-

tatása kapcsán is fontos annak vizsgálata, hogy a nyelvtanulók, ill. 

különböző típusaik számára mely tényezők és jelenségek segítik,

s melyek nehezítik vagy gátolják a nyelv elsajátítását. Mivel a szlovák 

anyanyelvű magyarnyelv-tanulók egy részét forrásnyelvi környe-

zet, tudatos és irányított nyelvtanulás, valamint instrumentális vagy 

eszköz jellegű motiváció, másik részét viszont a forrás- és célnyelv,
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ill. a spontán nyelvelsajátítás és (a nyelvórák látogatásának kezdetétől) 

a tudatos nyelvtanulás együttes jelenléte, továbbá integratív vagy azo-

nosuló-beilleszkedő célú motiváció jellemzi, a magyar nyelv számukra 

kétféleképpen – az előbbiek számára idegen, az utóbbiak számára pe-

dig másodnyelvként – értelmezhető (lásd Szilvási 2011: 94–97).

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a két említett csoport ese-

tében mely tényezők hatnak pozitívan, illetve negatívan a magyar 

nyelv elsajátítására, vagyis hogy mi jelent az egyes csoportok tagjai 

számára előnyt, ill. hátrányt a nyelvtanulás során, mégpedig annak 

három különböző területén.

2. Előnyök és hátrányok érzelmi/lélektani téren

Laikus szemmel nézve a nyelvtanulás bizonyos szintű spontán meg-

szerzett nyelvtudás után egyszerűbb és gyorsabb, mint a teljesen ide-

gen nyelvvel való megismerkedés. Ez bizonyos értelemben kétségte-

lenül igaz is, hiszen a nyelvtanuláshoz pozitív hozzáállás is kell, sőt, 

a kezdeti időszakban az akaraterő mellett talán ez a legfontosabb, 

hiszen egy olyan nyelvet, amellyel szemben valamilyen oknál fogva 

ellenszenvet érzünk, amellyel semmilyen szinten nem tudunk azo-

nosulni, nagyon nehéz elsajátítani. A magyart másodnyelvként ta-

nulók esetében erről nem lehet szó, mivel másodnyelvüket használ-

va azzal valamilyen szinten azonosulnak, ahhoz pozitívan kötődnek.

A magyart idegen nyelvként tanulóknál ilyen szempontból hátrányt 

jelent ennek a nyelvhez fűződő kapcsolatnak a hiánya, kialakítása 

lassíthatja a nyelvtanulásban való haladást, ill. a negatív vagy akár 

közömbös hozzáállás a nyelvtanárok munkáját is megnehezíti. 

Kérdésként merülhet fel, hogy mi okból/célból járnak magyarórá-

ra azok a szlovák anyanyelvű nyelvtanulók, akik a magyar nyelvhez 

közömbösen vagy negatívan, de semmiképpen sem pozitívan viszo-

nyulnak. A válasz egyrészt abból a tényből adódik, hogy a szlovákiai 

felsőoktatási intézmények – az ország történelméből kifolyólag – ál-

talában kötelezően írják elő a latin mellett a magyar nyelv tanulását

a levéltár s néhol a történelem szakos hallgatók számára (lásd Szilvási 

2010: 17–21), másrészt pedig Szlovákia magyarlakta területein a la-

kosokkal való kapcsolattartás céljából egyéb szakmákban is elvárás

a valamilyen szintű magyarnyelv-tudás. A magyart idegen nyelvként 

tanulók ilyen körülmények között a nyelvtanulást kényszerként, kö-

telességként élhetik meg, s ez az attitűdjüket is meghatározhatja.

A magyar nyelvvel szemben tanúsított magatartás mindkét (po-

zitív és negatív) formájának megvannak azonban a maga előnyei és 

hátrányai – nyelvtanulási és nyelvtanítási szempontból – is. Sőt, azt is 

mondhatnánk, hogy ami az egyik oldalon előny, az a másik oldalon 

hátrány is lehet, és fordítva. Ahogy Maróti Orsolya is írja, a magyart 

másodnyelvként tanulókkal „…talán még fontosabb a tanulás várható 

(és elvárható) eredményeiről beszélnünk, mint a nem magyar szárma-

zású külföldiek esetében, hiszen ha érzelmi döntés következtében kez-

dik fejleszteni magyarnyelv-tudásukat, akkor az irreális várakozások 

zátonyra futása érzelmi kudarcot is jelenthet“ (Maróti 2003: 60). Ez 

a veszély a magyart idegen nyelvként tanuló diákok esetében sokkal 

kevésbé áll fenn, az ő motivációjuk a nyelvtanuláshoz ugyanis nagy-

részt instrumentális, vagyis a nyelvet inkább eszközként, valamilyen 

szakmai cél eléréséhez szeretnék felhasználni, nem kötődnek hozzá ér-

zelmileg, így az érzelmi kudarc veszélye sem fenyeget. Megfelelő taná-

ri hozzáállással ez természetesen a magyart másodnyelvként tanulók 

esetében is elkerülhető: a nyelvtanulás céljait, az elérésükhöz szükséges 

feladatokat, ill. az ezek teljesítése során fellépő esetleges nehézségeket 

a bevezető szakaszban tisztázni kell, hogy a tanulók az órákon értsék, 

mi miért történik, és ne adják föl a tanulást mindjárt az első akadályba 

ütközve. A kudarc elkerülésében fontos szerepet játszanak a sikerél-

mények is, amelyeket a nyelvtanár dicséretek, a már leküzdött nehéz-

ségek, az elért és a még elérendő célok, valamint a nyelvtanulás során 

megszerzett tudás hasznosítási lehetőségeinek állandó hangsúlyozása 

formájában biztosíthat (lásd Maróti 2003: 71–72).

3. Előnyök és hátrányok a kognitív nyelvi képességek 

(nyelvtan, szókincs, kiejtés, pragmatika)

elsajátítása terén

A magyart másodnyelvként tanulókkal szemben az azt idegen nyelv-

ként tanulók előnye ezen a téren az, hogy ők minden magyar nyelvi 
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tudásukat a nyelvórán, túlnyomórészt magyar anyanyelvű nyelvta-

nártól sajátítják el, így nyelvtudásukat – elvileg – nem jellemezhetik 

a magyar standardhoz képest hibásan rögzült alakok, kiejtés stb. Ez-

zel szemben ez a magyart másodnyelvként tanulók esetében a meg-

szerzett nyelvtudásuk mértékétől, ill. körülményeitől függően előfor-

dulhat. Mivel pedig érzelmileg is kötődnek a már rögzült formákhoz 

– hiszen azokat családi vagy baráti körben sajátították el, ahol hasz-

nálatuk az adott körhöz való tartozás érzését erősítette bennük –, 

csak hosszú magyarázatok és gyakorlások sorozatán át lehet velük 

megértetni, hogy az általuk használt formák elkerülésére vonatkozó 

figyelmeztetés nem az addig megszerzett másodnyelvi tudásuk bírá-

lása, becsmérlése vagy éppen kétségbe vonása, ill. hogy a standard 

formák tudatos használata a kommunikáció folyamatosságát és az 

értési problémák elkerülését szolgálja. Végső soron pedig mindez 

a jövőbeni másodnyelvű beszédtevékenységeik során az ő érdekük, 

hiszen a nyelvtani, stiláris, szóhasználati helyesség, valamint az ak-

centus nélküli kiejtés a közösséghez való tartozás érzését is erősíti, 

ill. a közösségbe való befogadást könnyíti meg (Maróti 2003: 62–63, 

66–67). Ilyen értelemben tehát egyáltalán nem biztos, hogy a ma-

gyart másodnyelvként tanulónak gyorsan és egyszerűen megy a má-

sodnyelv tanulása, hiszen az esetlegesen hibásan rögzült formákról

a helyesekre való teljes mértékű áttérés hosszabb időbe is telhet, mint 

ha az adott nyelvi jelenséggel a nyelvórán találkozna először.

Ugyanez vonatkozik a magyart másodnyelvként tanulóknál a tu-

datosítás folyamatára is. Ők ugyanis a nyelvtanulás kezdetén egy bi-

zonyos szintű, de nem tudatos nyelvi kompetenciával rendelkeznek, 

vagyis nem tudják megmagyarázni, mit miért mondanak úgy, ahogy 

mondják. Ez a nyelv természetes úton való elsajátításából fakad. 

Ők ugyanis nem a nyelv rendszerét, szabályait tanulják, hogy azok 

alapján s az ismert szavak felhasználásával mondatokat, szövegeket 

alkossanak, hanem a tényleges nyelvet sajátítják el. Ezzel szemben 

a magyart idegen nyelvként tanulók az előbbit teszik, a nyelvi tu-

datosság náluk a nyelvtanulás első percétől jelen van. Ugyanennek 

a nyelvi tudatosságnak a magyart másodnyelvként tanulóknál való 

kialakítása a nyelvtanulás kezdeti szakaszában szintén az egyik leg-

nehezebb és legtöbb időt követelő, de egyben az egyik legfontosabb 

feladat is, mivel a természetes úton elsajátított másodnyelvük csak 

tudatosan fejleszthető sikeresen tovább (Maróti 2003: 71, lásd még 

Nagyné Foki 2002: 194–195).

A pragmatikai, nyelvhasználati szabályszerűségek elsajátítása ese-

tében a magyart idegen és másodnyelvként tanulók megközelítőleg 

ugyanolyan helyzetben vannak: mivel a pragmatika kommunikáción 

kívüli dolog, nehéz elsajátítani, de tanítani és tanulni is nehéz. A ma-

gyart másodnyelvként tanulók nyelvtudásuk fokától függően a nyelv-

tanulás elkezdése előtt rendelkezhetnek bizonyos szintű pragmatikai 

kompetenciával, amely azonban – minden más nyelvi ismeretükhöz 

hasonlóan – nem tudatos. A tudatosítás pedig nem könnyű feladat, 

hiszen a legtöbb pragmatikai szabályhoz nem lehet konkrét meghatá-

rozást rendelni, ezek a szabályok ugyanis szituációkhoz, beszédhely-

zetekhez kötődnek, melyek száma – és így a szabályoké is – végtelen. 

Gyakran mindkét csoport tanulóinak nehéz megérteniük, miért nem 

megfelelő egy mondat egy adott helyzetben, még ha grammatikailag 

helyes is. A pragmatika tanulása és tanítása pedig – még ha bonyolult 

is – fontos, hiszen az embernek, és nem a nyelvtudásának a megítélé-

se, ill. a vele való bánásmód függhet tőle (lásd Maróti 2003: 69–71).

Ami a fentieken kívül a magyart másod-, ill. (nem magyar párú) 

két- vagy többnyelvűség esetében idegen nyelvként tanulók számára 

a pragmatika, de a nyelvrendszer más területeinek tekintetében is 

hátrány lehet, az a kétnyelvűekre jellemző interferenciahatás és ne-

gatív transzfer. Ennek következtében ugyanis a kétnyelvűek az egyik 

nyelvükből a másikba olyan jelenségeket visznek át, amelyek az adott 

nyelvben nincsenek vagy teljesen más szabályok szerint működnek, 

így a célnyelvben zavarólag hatnak, vagy éppen a szándékolt tartalom 

megértését nehezítik. Alacsonyabb nyelvi szinteken az interferencia 

általában nyelvek (az anyanyelv és a célnyelv, ill. a már elsajátított 

idegen nyelv/nyelvek egyike és a célnyelv) között, magasabb nyelvi 

szinteken pedig már nyelven belül (az egyes nyelvváltozatok között) 

jelentkezik. A negatív mellett viszont pozitív transzfer is létezik, 

amikor a kétnyelvű tanuló éppen azért képes egy nyelvi jelenséget 

egynyelvű társával szemben könnyebben megérteni és megtanulni, 

mert az adott jelenség a másik nyelvében is megvan (vö. Giay 1998: 

356–357, Balázs 1989: 87, 91).

A magyart másodnyelvként tanulók előnye ezen a téren éppen 

az, ami más szempontból nézve a hátrányuk volt: hogy tudásukat 
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természetes körülmények és nem nyelvórai keretek között, emberi 

kapcsolataik révén szerezték, ismereteik különböző élményekhez 

kötődnek, így tartósabbak is, mint a magyart idegen nyelvként, 

csak a nyelvórai, a tulajdonképpeni élő nyelvtől és nyelvhasználat-

tól elszigetelt körülmények között tanulóké. Ráadásul ez az előny

a nyelv intézményes tanulásának elkezdésével, vagyis a nyelvórák 

látogatásával sem szűnik meg: a magyart másodnyelvként tanulók

a nyelvórán elsajátított ismereteiket a magyarul beszélő ismerőseik-

kel, rokonaikkal tovább mélyíthetik; míg a magyart idegen nyelvként 

tanulóknak erre rendszerint csak az esetlegesen Magyarországra 

vagy magyarlakta területekre való látogatásaik, kirándulásaik során, 

ill. magyar tévécsatornák, rádióállomások, sajtótermékek, szépiro-

dalmi művek révén van lehetőségük.

4. Előnyök és hátrányok a nyelvi készségek

elsajátítása terén

A magyart másodnyelvként tanulóknak ezen a téren sok előnyük 

van: a nyelvi készségek nagy része – mint a kommunikáció, a be-

szédkészség, ill. az értési készségek, a hallott és az olvasott szöveg 

megértése – a már elsajátított, gazdagabb szókincsnek és (a még nem 

tudatos) nyelvi kompetenciának köszönhetően náluk egy bizonyos 

szinten már a nyelvtanulás kezdetekor kifejlődött, ezáltal tovább fej-

lődni is gyorsabb ütemben tud, főként célnyelvi környezetben (vö. 

Maróti 2003: 64–65, 67), mint a magyart idegen nyelvként tanulók 

esetében. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a magyart másod-

nyelvként tanulók a nyelvtanulás kezdetén semmilyen problémával 

nem szembesülnek az említett területeken. „Az első időszakban

a beszédfolyamból az ismert szavakat ki tudják választani, az új 

szavak szóhatárai azonban egybemosódhatnak. Az etimologizálás, 

a szavak rokonságának felismerése segítheti a tanulási folyamatot, 

de elő-előbukkannak a gyermeki nyelvelsajátításra jellemző téves 

következtetések, és ezeken keresztül téves jelentéstulajdonítások“ 

(Maróti 2003: 65). Ezenkívül az olvasás során is adódhatnak értési 

zavarok, vagy a kommunikáció során is előfordulhat nem megfelelő 

szóhasználat pontosan a már említett nem tudatos nyelvi ismeretek-

ből kifolyólag (pl. ha egy szó jelentését ismerik ugyan, de egy adott 

társalgási stílushoz való kötöttségével már nincsenek tisztában), ezek 

„korrigálása” a magyart másodnyelvként tanulóknál szintén a tuda-

tosítás folyamatával függ össze, és időigényes feladat, hiszen rögzült 

forma–jelentés kapcsolatról van szó. A magyart idegen nyelvként ta-

nulóknál ez nem fordulhat elő, mivel ők az idegen szavakat mindig 

szövegkörnyezetbe ágyazva tanulják, a jelentést példamondatokon 

keresztül értik meg (lásd Maróti 2003: 65–68). 

Az íráskészség mind a két csoport tanulói esetében fejlesztésre 

szorul, hiszen a magyart másodnyelvként tanulók is legfeljebb a be-

szélt nyelvi regiszterben tettek szert valamilyen szintű ismeretekre, 

természetes úton általában az ún. konyhanyelvet sajátítják el egy bi-

zonyos fokig, az írott nyelvben általában ők sem jártasak, sem a szó-

használat, sem a stílusválasztás, sem a szavak írásképe és főleg nem

a helyesírás tekintetében (lásd Maróti 2003: 69).

5. Következtetések, tanulságok

A nyelvtanulók két csoportja között felsorolt különbségek azt bizo-

nyítják, hogy – a minél hatékonyabb és eredményesebb nyelvtanítás, 

ill. a minél magasabb fokú nyelvtudás elérése érdekében – különbö-

ző módszerrel kell(ene) közelíteni hozzájuk, s különböző módszerrel 

kell(ene) őket tanítani. Másodnyelvi tanítási módszerek hiányában 

azonban egyelőre a magyart másodnyelvként tanulók magyartaní-

tása is idegen nyelvi módszerekkel, ill. a magyartanárok individuális 

megoldásainak segítségével valósul meg, bár javaslat a hiányzó má-

sodnyelvi módszerek – a kétnyelvűeket oktatók individuális mód-

szereinek általánosítása révén való – kialakítására már született (vö. 

Maróti 2003: 72).

6. Összegzés

A forrásnyelvi környezetben élő szlovák anyanyelvű magyarnyelv-

tanulók számára a magyar – eltérő nyelvelsajátítási módjukból adó-

dóan – vagy idegen, vagy másodnyelvként értelmezhető. Annak 
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ellenére, hogy a tudatos nyelvtanulás spontán nyelvelsajátítás révén 

szerzett bizonyos fokú nyelvtudással könnyebbnek, egyszerűbbnek 

tűnhet, jócskán találunk mindkét tanulócsoport esetében mind

a lélektan, mind a kognitív nyelvi képességek, mind pedig a nyelvi 

készségek terén a nyelvtanulást segítő tényezők mellett azt gátlókat 

is, persze csoportonként minden téren eltérőeket. Éppen ezért lenne 

fontos a két különböző tanulócsoport magyarnyelv-tanítását külön-

böző módszerekkel megoldani.
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Zhrnutie

Z hľadiska učiacich sa po maďarsky s materinským jazykom slovenským na 

Slovensku sa v dôsledku odlišného spôsobu osvojenia si cieľového jazyka 

maďarčina môže chápať ako cudzí alebo ako druhý jazyk. Napriek tomu, 

že zámerné učenie sa maďarčiny s istou vopred nadobudnutou znalosťou 

sa môže zdať ľahším a jednoduchším, v prípade obidvoch skupín v značnej 

miere nájdeme výhody i nevýhody, ktoré sa týkajú oblasti psychológie, ďalej 

osvojenia si kognitívnych jazykových schopností (gramatika, slovná zásoba, 

výslovnosť, pragmatika) a jazykových zručností (porozumenie sluchom

a čítaním, rečové a písacie zručnosti). Tieto pozitívne či negatívne vplyvy 

na osvojenie si cieľového jazyka sú samozrejme pri každej skupine rozličné. 

Podľa mojej mienky práve preto by bolo potrebné a dôležité vyučovať obidve 

skupiny učiacich sa s odlišnými metódami.

Perhács Johanna

A magyar mint második nyelv1

Annotáció: Tanulmányom témája egy olyan szlovák anyanyelvű görög ka-

tolikus áldozópapnak a magyar nyelvhez fűződő kapcsolata, akinek hiva-

tásából kifolyólag kényszerévé vált a magyarnyelv-használat. Fő célomnak 

tekintettem, hogy feltárjam a magyar nyelvhez mint olyanhoz való viszo-

nyát és megvizsgáljam, milyen nyelvi ideológiák találhatóak nyelvi meg-

nyilvánulásaiban. Kiindulási alapom az általam készített hangfelvételek és 

azok lejegyzése, internetes csetszövegek, az adatközlőm környezetében élő 

hívek véleménye, valamint egy nyelvhasználati kérdőív. Kutatásom terep-

munkára épül, melynek során a tanulmány kiindulópontját jelentő élőnyelvi 

szövegeket rögzítettem. A hangfelvételeket a Terebesi járásban lévő Barnán2, 

adatközlőm lakásán készítettem 2011. október 26-án és 2012. január 26-án. 

Az adatközlő és köztem baráti kapcsolat van, így szívesen vállalta, hogy ku-

tatásom alanyául szolgáljon. 

Kulcsszavak: nyelvi ideológia, magyarnyelv-használat, attitűdök, etnikai 

identitás, nyelvi identitás, nyelvtanulás

1. Bevezetés

Adatközlőmről az első halvány emlékem gyermekkoromból szárma-

zik, amikor az akkor harmincöt éves szlovák papot a szomszéd vá-

rosba helyezték szolgálatra. Akkor még nem sejtettem, hogy néhány 

év múlva újra találkozunk, és hogy a közeljövőben tanulmányom 

1 A tanulmány alapjául A magyar mint második nyelv címen írt szakdolgoza-
tom szolgált.

2 Írásomban a Barna, a Fehér és a Fekete fantázianevek.
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alanyaként szolgál majd. Kb. egy évvel ezelőtt vettük fel a kapcsola-

tot, azóta rengeteg tapasztalattal és érdekes történettel halmozott el 

esti cseteléseink során. Főként a magyar nyelvvel kapcsolatban meg-

fogalmazott véleményéről beszélgettünk, eközben figyeltem fel arra, 

milyen sokrétűen és érdekesen gondolkodik az egyes nyelvi jelensé-

gekről. Ekkor született az ötlet: megpróbálom megfejteni az atya me-

tanyelvi gondolkodását, s feltárni, milyen nyelvi ideológiák rejtőznek 

a szavai mögött. A nyelvi ideológiák azonosításakor sokat segítettek 

adatközlőm gesztusai, de mivel videofelvétel nem készült a beszélge-

tésekről, az elemzés során csupán a jegyzeteimre hagyatkozom.

Kutatásaimat 2011 októberében kezdtem, és 2012 márciusában 

fejeztem be egy kelet-szlovákiai faluban az akkor 44 éves görög ka-

tolikus pappal, akihez baráti kapcsolat fűz. A hangfelvételeket egy 

hordozható számítógép, valamint két diktafon segítségével készítet-

tem. Az adatközlőm nyelvi fejlődésével kapcsolatos megfigyeléseket 

már 2010 szeptembere óta végzem kisebb-nagyobb rendszerességgel. 

Elektronikus beszélgetéseink nagy része ekkor keletkezett, többségük 

véletlenszerű, de nem egy közülük előre megtervezett alkalomkor ké-

szült, amikor célzott kérdéseket tettem fel adatközlőmnek a magyar 

nyelvről. Írásomban tehát a 2010 szeptemberétől 2012 márciusáig ösz-

szegyűjtött adatokat vizsgálom. Fő kutatási területem a magyar nyelv 

elsajátításának színtere volt. Emellett a híveket is faggattam az atya 

nyelvi megnyilvánulásairól, mivel kíváncsi voltam rá, mely nyelveket 

milyen mértékben, valamint milyen beszédhelyzetben használja az 

adatközlő. Véleményem szerint nagyra értékelendő, ha egy szlovák 

beszélő másodnyelvként sajátítja el a magyar nyelvet, hogy használni 

tudja a mindennapi kommunikáció során. Adatközlőm ezt a nyelvet 

kényszerhelyzetéből adódóan használja, mivel 2011 szeptembere óta 

egy magyar faluban végez pasztorációs tevékenységet. Nyelvhasz-

nálata természetesen különbözik az egynyelvű beszélőkétől, ebben

a nyelvhasználatban ugyanis kódváltások figyelhetők meg.

2. Az adatközlő életrajza

Adatközlőm 1967-ben született Velejtén (Veľaty, Terebesi járás), je-

lenlegi lakhelye Fehér (Terebesi járás), ahol 2011 szeptembere óta 

görög katolikus papként tevékenykedik. 2000 óta a püspök úr meg-

bízásából a Kassai kerület ördögűzőjeként teljesít szolgálatot. 

Gyermekkorát szlovák, ill. ruszin környezetben töltötte. Nemze-

tisége és anyanyelve hivatalosan szlovák, ugyanúgy, ahogyan szü-

leinek is, a család azonban a ruszin nyelvet tekinti anyanyelvének, 

hiszen őseik Kárpátaljáról származtak, s jobbára ruszinok vagy uk-

ránok voltak.

Az atya alapiskolába Velejtére, gimnáziumba Terebesre járt, ez-

után három évig a kassai Műszaki Egyetem diákja volt, tanulmányait 

azonban ismeretlen okból kifolyólag megszakította. Ezután néhány 

hónapig Terebesen dolgozott hivatalnokként, majd Eperjesen teoló-

giát tanult. Pappá szentelése után magyarlakta településen, Feketén 

teljesített szolgálatot. Ezután posztgraduális tanulmányokat folytatott 

Rómában, majd Ungvárra vezetett az útja, ahol főiskolai tanárként 

tevékenykedett. Itt ismételten kapcsolatba került a magyar nyelvvel. 

A püspökatya 2011 elején Barnára (Kelet-Szlovákia) helyezte, 2011 

szeptemberétől Fehéren teljesít szolgálatot.

Tanulmányait főként szlovák, ill. olasz, orosz és ukrán nyelven vé-

gezte. A magyar nyelvet azért szerette volna minél magasabb szinten 

elsajátítani, mert a közösséget látogató hívek többsége magyar anya-

nyelvű. Elmondásuk szerint adatközlőm szlovák, ruszin és magyar 

nyelvű szent liturgiákat is végez, s a szentbeszéde is szinte mindig 

kétnyelvű.

3. A nyelvi ideológiák általános kérdései

A témát kutató szakemberek szerint a beszélők nyelvi megnyilvánu-

lásaiban rejtve vagy nyilvánvalóan nagy valószínűséggel fellelhetőek 

különböző nyelvi ideológiák. Ezek vizsgálatával napjainkban többen 

is foglalkoznak, magyar viszonylatban pl. Lanstyák István, Petteri 

Laihonen, Szabó Tamás Péter, illetve Szalai Andrea. Tanulmányom-

ban mindannyiuk munkájából merítettem, elsősorban azonban Lans-

tyák István rendszerezését követem. 

Lanstyák István szerint a nyelvi ideológiákat háromféleképpen 

szokás értelmezni. Az első, szűk értelmezés szerint „a nyelvi ideoló-

giák olyan gondolatok, gondolatrendszerek, amelyek a nyelvi rend-
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szerrel, a nyelvhasználattal, a nyelvi közösségek helyzetével, a nyel-

vek egymáshoz való viszonyával stb. kapcsolatos tények és eljárások 

magyarázatára szolgálnak, miközben végső céljuk az, hogy segítsé-

gükkel a politikai, gazdasági, társadalmi stb. hatalommal rendelkező 

társadalmi rétegek vagy csoportok más rétegek vagy csoportok fö-

lötti uralmukat létrehozzák, fenntartsák, ill. megerősítsék“ (Lanstyák 

2011: 15). Ehhez a meghatározáshoz jól kapcsolódik az a szemlélet, 

mely szerint a nyelvi ideológiák voltaképpen reprezentációk a nyelv-

ről: olyan vélekedések, amelyek révén a nyelvhasználók magyaráz-

ni, racionalizálni próbálják a nyelv szerkezetével vagy használatával 

kapcsolatos tapasztalataikat (Szalai é.n., Woolard, Kroskrity nyo-

mán). A második, tágabb értelmezés szerint „a nyelvi ideológiák 

olyan gondolatok, gondolatrendszerek, amelyek a nyelvi rendszerrel, 

a nyelvhasználattal, a nyelvi közösségek helyzetével, a nyelvek egy-

máshoz való viszonyával stb. kapcsolatos bármilyen tények és eljá-

rások magyarázatára, ill. igazolására szolgálnak, attól függetlenül, 

hogy ezeknek van-e »elnyomó« célja vagy sem“ (Lanstyák 2011: 16). 

A harmadik, legtágabb felfogás értelmében pedig „nyelvi ideológiá-

nak tekinthető bármilyen nyelvi vonatkozású vélekedés, metanyelvi 

reflexió, attól függetlenül, van-e akár »elnyomó«, akár »csak« magya-

rázó, ill. igazoló szerepe vagy nincs“ (Lanstyák 2011: 16). Jómagam 

tanulmányomban főként a második, tágabb értelmezést követem,

s a nyelvi ideológiák mellett metanyelvi jellegű véleményeit is elem-

zem az adatközlőnek. 

A forrásművek szerint azok a nézetek is nyelvi ideológiának bi-

zonyulnak, melyeket a beszélők önmagukban nem is tudatosítanak, 

ezek meglétére a beszélők szokványos nyelvi viselkedéséből lehet kö-

vetkeztetni (Lanstyák: 2011: 16–17). Az ilyen nézetek tanulmányom-

ban „rejtett“ jelzőt kaptak, mivel csak implicit módon bukkannak fel 

az adatközlő beszédében.

A nyelvi ideológiák két legfontosabb típusa az általánosabb ide-

ológiák és a nyelvhelyességi ideológiák. Az általánosabb nyelvi ide-

ológiák olyan általánosabb vélekedéseket tartalmaznak, amelyek 

konkrétan a beszédtevékenység során nyilvánulnak meg. A nyelv-

helyességi ideológiák fő ismertetőjegye az, hogy nyelvhelyességi 

ítéleteket indokolnak, ebből következően pedig nyelvi makro- vagy 

mikroegységekre vonatkoznak. Fontos tudnivaló, hogy a nyelvhe-

lyességi ideológiákat nem lehet mereven elválasztani a többi nyelvi 

ideológiától, mert sok esetben azokból indulnak ki (Lanstyák: 2011: 

22). Érdekes megfigyelni, hogy adatközlőm mit ért „nyelvhelyesség“ 

alatt, gyakran használja ugyanis a „helyes“, „hasznos“, „rossz“ minő-

sítéseket, amikor véleményt alkot bizonyos nyelvekről (lásd Domon-

kosi 2007: 143–149). 

A fenti két típuson belül megkülönböztetünk beágyazott, illetve 

beágyazatlan nyelvi ideológiákat. A beágyazottság azt jelenti, hogy

a szóban forgó ideológiának párhuzama van a nyelven kívüli világ-

ban, tehát léteznek olyan eszmék, elvek vagy magatartásformák, me-

lyek hathatnak a nekik megfelelő nyelvi ideológiára, illetve ezek vala-

melyikéből is származhatnak a nyelvi ideológiák. A beágyazatlanság 

esetében a szóban forgó ideológiáknak a nyelven kívüli világban 

nincs nyilvánvaló támaszuk (Lanstyák: 2011: 23). A rendelkezésem-

re álló anyagban minden típusra találtam példákat, túlsúlyban vol-

tak azonban köztük az általánosabb beágyazott nyelvi ideológiák és

a nyelvhelyességi beágyazott ideológiák. Az általánosabb beágyazat-

lan és a nyelvhelyességi beágyazatlan nyelvi ideológiák száma adat-

közlőm megnyilvánulásaiban szinte elenyésző. Az említett nyelvi 

ideológiák természetesen nem mindig jelennek meg szövegszerűen, 

olykor csak következtetni lehet rájuk.

3.1. A metanyelvi diskurzusok vizsgálata

„A metanyelv a nyelvről mint rendszerről vagy mint kommunikáci-

ós gyakorlatról szóló, társasan létrehozott, (ön)reflexív diskurzus …“ 

(Szabó T. P. 2011: 4). 

A nyelvi ideológiákat beszélt nyelvi diskurzusokban, valamint 

írott szövegekben vizsgáltam. Beszélgetéseink olykor irányítottak 

voltak, sok esetben azonban spontán módon is terítékre kerültek 

a nyelvekkel, főként a magyar nyelvvel kapcsolatos kérdések. Mint 

említettem, a kutatás során rendelkezésemre állt három hangfelvétel, 

melyeket a közelmúltban készítettem, valamint egy ún. nyelvi napló, 

amely Lanstyák István irányítása alatt különböző nyelvi jelenségek, 

illetve az ezekhez kapcsolódó metanyelvi megjegyzések dokumen-

tálására készült. Felhasználtam még az adatközlőmmel a világhálón 

folytatott, rögzített csetszövegeket, valamint kikértem a hívek, bará-
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tok véleményét is adatközlőm nyelvi megnyilvánulásairól. Folyama-

tos ellenőrző megfigyelést is folytatok, ami azt jelenti, hogy időnként 

sort kerítek egy-egy spontán beszélgetésre, ahol adatközlőm gyakran 

saját magától kezdi el boncolgatni a nyelvi témájú történeteket. Ami-

kor elkezdtem a nyelvi ideológiákkal foglalkozni, meg voltam róla 

győződve, hogy jómagam nem képviselek egyet sem, amikor azon-

ban jobban belemerültem a kutatás apró részleteibe, rájöttem, aligha 

lehet véleményt alkotni a nyelvről, illetve a nyelvet kísérő jelensé-

gekről nyelvi ideológiák nélkül. A tanulmány egyik további részében 

néhány mondat erejéig saját nyelvi ideológiáimra is kitérek.

Az európai típusú modern társadalmakban a nyelvi ideológiák 

erőteljes jelenléte szükségszerű – írja a szakirodalom. Úgy gondo-

lom, minden beszélőnek jogában áll véleményt formálni a nyelvről, 

a nyelvváltozatokról stb., ha azonban véleményének hangoztatásával 

megbántja vagy kevesebbnek tartja embertársait, azt már elítélen-

dőnek tartom. Adatközlőm esetében szerencsére nincs szó negatív 

jellegű megnyilvánulásokról a nyelvekre vagy a nyelvváltozatokra 

vonatkozólag, nyelvi megnyilvánulásaiban viszont egyértelműen fel-

fedezhetőek általánosabb és nyelvhelyességi ideológiák egyaránt. 

Az általam rögzített anyagban található nyelvi ideológiákat a szo-

kásos módszerrel, azaz a szövegek tartalmi elemzésével tártam fel. 

Adatközlőm megnyilvánulásait a beszélgetési témák alapján tárgya-

lom, melyek a következők voltak: a nyelvek és a magyarnyelv-oktatás, 

a nemzeti identitástudat és magatartás, a magyar mint „konyhanyelv“, 

a nyelvekhez való érzelmi kötődés, a terepmunkás nyelvi ideológiái.

3.2. Az adatközlő attitűdjeinek ideológiai háttere

Az attitűd fogalmának hallatán az emberek általában faji előítéletekre 

gondolnak, nagyon fontos azonban az attitűd és az előítélet fogalmát 

kettéválasztani (Szabó A. 2008: 8). A nyelvi attitűd egy-egy nyelv-

vel, illetve nyelvjárással szemben létrejött értékelő jellegű vélemény.

A Magyar értelmező kéziszótár alapján az attitűd: „magatartás, visel-

kedés” (ÉKsz. 1975: 74), míg az előítélet „elfogultságból eredő, nem 

tapasztalatra alapozott ítélet” (ÉKsz. 1975: 298). „Az előítéletet az 

egyént érő különböző természetű presztízshatások, az egyén nyelvi 

és a nyelvhez kapcsolódó ismeretei és hiedelmei anyanyelvi és általá-

nos műveltsége, környezetének szokásai, véleménye formálja” (Kiss 

1995: 135). Az attitűdök illetve ideológiák módszeres megismerése 

segítségével jobban megérthetők az emberek döntései, cselekedetei. 

Az attitűd befolyásolja a beszélőt, rajta keresztül a beszélő nyelv-

használatát és magát a nyelvet is, valamint saját attitűdünk hatására 

ítélünk megfelelőnek vagy kevésbé megfelelőnek egyes nyelvválto-

zatokat (Szabó A. 2008: 14). A beszélők aktív, kreatív ágensek, akik 

nem pusztán társadalmi kategóriák és viszonyok leképezésére, ha-

nem azok megalkotására, megjelenítésére vagy megkérdőjelezésére 

is használják a nyelvet (Szalai é. n.: 1). 

4. Nyelvi ideológiák az atya megnyilvánulásaiban

4.1. A nyelvek és a magyarnyelv-oktatás

Az elemzés szempontjából kulcsfontosságú megemlíteni, hogy adat-

közlőm rendkívül művelt és sokoldalú egyéniség, hét nyelven beszél. 

Élete során több országban élt, ezek közül a legemlítésreméltóbb ta-

lán Olaszország, Ukrajna és Oroszország, melyeknek meghatározó 

szerepük volt/van életében. Annak köszönhetően, hogy ezekben az 

országokban töltötte életének nagy részét, szerinte sikerült a megfe-

lelő kommunikációs szinten elsajátítania az olasz, ukrán, orosz, sőt

a roma nyelvet is, s talán épp emiatt éli meg kudarcként, hogy a ma-

gyar nyelv esetében – saját bevallása szerint – nem ért el ilyen sikere-

ket. A magyar nyelvet a matematikához hasonlítja, s ezt a hasonlósá-

got a következőképpen magyarázza: 

„Nekem nagyon hasonlít matematikára, igen, hogy pontosan, amikor az 

ember nem mond valamit pontosan, akkor aztán pedig, mint a matema-

tikában, számtanban, matematikában, amikor valamit akarunk megol-

dani vagy megmutatni matematikában, aztán az látjuk, amikor az ember 

nem tud, nem, nem ismeri pontosan a matematikának a törvényeit vagy 

az alapjait vagy a mindenféle titkait, igen, matematikának a titkait mond-

hatjuk, akkor szerintem nehezen aztán, nehezen megy a céljához.“3

3 A szó szerinti idézet a 3. hangfelvételből származik: 23:02−24:04. 
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E mögött a fejtegetés mögött a nyelvi logicizmus ideológiáját fe-
deztem fel, mely szerint a gondolkodás törvényeinek megfelelő nyel-
vi forma a helyes. Bár ez a nyelvi ideológia csupán rejtve van jelen 
adatközlőm szavaiban, mégis úgy érzem, a magyar nyelvet logikus 
mivolta miatt tiszteli, csakúgy, mint az olaszt is, melyet tudatosan ne-
vez logikus nyelvnek. Szerinte nincs értelme logika nélkül memori-
zálni az idegen nyelvű szövegeket vagy prédikációkat, mert az idegen 
nyelvet csak egy bizonyos logika alapján lehet elsajátítani. Ha valaki 
megtanul magyarul, az szerinte nagyon hasznos dolog. Éppen ezért 
nem érti azokat a szülőket, akik annak ellenére, hogy megtehetnék, 
nem íratják magyar iskolába gyermekeiket, bezzeg az, hogy a gyer-
mek már fiatal kora óta kötelezően tanul angolul, rendben van. Adat-
közlőm későbbi megnyilvánulásai elemzésekor még visszatérek ehhez
a kérdéshez, hogy mindenki számára világossá váljon, miért ítéli el ezt
a buzgó idegennyelv-imádatot a több nyelvet beszélő adatközlő.

Annak ellenére, hogy adatközlőm nem családos ember, szívén vi-
seli a környezetében élő gyerekek taníttatását. Nemrégiben a szoká-
sos pénteki megbeszélés alkalmával az egyik környezetében élő pap-
család gyermekének neveltetése volt a téma, s adatközlőm elmondta, 
hogy a megbeszélésen részt vevőknek nem tetszett, hogy a gyereket 
a szülők magyarországi iskolába íratták. Adatközlőm felettese azon-
ban egy fontos tényre hívta fel a jelenlevők figyelmét, mely szerint 
nem az a fontos, hogy milyen nyelven tanul a gyermek, hanem az, 
hogy kik a tanítói. Ez a vélemény egyértelműen ütközik adatközlőm 
véleményével, ugyanis szerinte az anyanyelvi oktatás kulcsfontossá-
gú egy gyermek életében. Abban a gondolatban, mely szerint nem
a nevelés nyelve, hanem a módja a fontos, moralizáló tendenciát lá-
tok, mégpedig azért, mert az egyházi elöljárónak sokkal fontosabb 
a gyermek erkölcsi tisztasága és tisztaságának megőrzése, mint az 
oktatás nyelve, s ez véleményem szerint egyáltalán nem meglepő egy 
egyházi elöljáró esetében. Adatközlőm valószínűleg azért van más 
véleményen, mert saját tapasztalatból tudja, hogy az embernek az 
anyanyelvén a legjobb és a legkönnyebb tanulnia.

4.2. A nemzeti identitástudat és magatartás

Legkedvesebb emlékei adatközlőmet talán Ukrajnához fűzik, ahol 
elsőként tudta kamatoztatni olaszországi tanulmányai során szerzett 

ismereteit, mely főként a romák társadalmi helyzetének alakítására 

irányult; pontosabban a program, melyben részt vett, missziós tevé-

kenység volt, amely a cigányság helyzetének javítására specializáló-

dott. Elmondása szerint azért is tanulta meg a roma nyelvet, mert ked-

veskedni szeretett volna a roma közösségnek. Ez a hozzáállás a nyelvi 

vernakularizmus nyelvi ideológiára enged következtetni, melynek 

hívei a külső változatosság vonatkozásában a helyi identitást „hitele-

sen” kifejező őshonos nyelveket, esetleg nyelvváltozatokat előnyben 

részesítik a nagyobb hatósugarú, „hasznosabb”, de a helyi identitás 

kifejezésére nem vagy kevésbé alkalmas összekötő nyelvekkel szem-

ben. Ennek a témának a kapcsán azt is megjegyezte, hogy a Kassán, 

illetve Eperjesen élő romák beszélik a cigány nyelvet, a keletebbre élő 

rokonaik azonban már szinte egyáltalán nem. Szerinte nekik is illő 

lenne megtanulniuk a roma nyelvet, hisz az szorosan kapcsolódik 

nemzetükhöz. Az atyának ez a hozzáállása az etnolingvizmus nyelvi 

ideológiára enged következtetni, mely szerint a nyelvhasználat által

a beszélő(közösség) kifejezi az etnikai identitását, tehát az atya sze-

rint minden romának el kellene sajátítania a roma nyelvet, hogy az-

zal is kifejezhesse identitását. 

A fenti vélekedésből kiindulva talán nem meglepő, hogy adat-

közlőm beszélgetésünk során fontosnak tartotta tisztázni származá-

sát. Elmondása szerint ő nem „kemény szlovák”, sőt nem is tartja 

magát és szüleit szlováknak, sokkal inkább ruszinnak, mivel az ősei 

valahonnan Ukrajnából származtak, csak később elszlovákosodtak.

A „kemény szlovák”, „kemény magyar” kifejezések beszélgetésünk 

során több alkalommal is elhangzottak, ami arra enged következ-

tetni, hogy adatközlőm megkülönbözteti az anyanyelvi tudatosság 

fokát.4 Az ilyen erős nemzeti tudatosság az atya szemszögéből ítélve 

inkább negatív, mint pozitív jelenség, s egyben kiváló nyelvtudásra 

vall, éppen ezért, ha egy „kemény magyar” szájából hangzanak el az 

őt dicsérő szavak, azt az atya nagy sikernek tartja. 

Adatközlőm magáról a szlovák nemzetről számomra meglepő 

módon vélekedik. Egyik csetes beszélgetésünk során a következőket 

írta: 

4 Adatközlőm a „kemény” jelző alatt elszántságot is ért.
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„Mám názor taký, či východniari sú skutoční Slováci? […] Myslím si, že 

sme skôr poslovakizovaní Ukrajinci, Rusini a Maďari. Aj na slovenských 

dedinách máš veľa maďarských priezvisk, ich nositelia už nevedia 

maďarsky … Na Východnom Slovensku nárečie podobné poľskému 

jazyku, folklór podobný ukrajinskému a maďarskému folklóru, skôr 

akýsi mix maďarského a ukrajinského.“5 

Ebből is kitűnik, hogy a szlovák kultúrát az ukrán, a magyar és

a ruszin kultúra ötvözetének tekinti. Az atya nemcsak a szlovák 

nemzetről, hanem más nemzetekről is szókimondóan vélekedik. Vé-

leményem szerint skatulyázza őket, mert úgy gondolja, nem mind-

egy, hogy Európának melyik részén élünk: szerinte az emberek ma-

gatartása a mentalitásuktól függ. A franciákról például úgy tartja, 

hogy azok csak akkor állnak szóba az emberrel, ha az már „jól” be-

széli a nyelvüket, utána azonban teljes mértékben befogadják, fran-

ciaként tekintenek rá, függetlenül attól, hogy magyarról, szlovákról 

vagy lengyelről van szó. Adatközlőm szerint nálunk Szlovákiában ez 

egyáltalán nem így működik. Tudhat ő „jól” magyarul, de nem te-

kintenek rá magyarként, s hasonlóképpen hiába beszél egy magyar 

„jól” szlovákul, nagy a valószínűsége, hogy soha nem fognak rá tel-

jes értékű szlovákként tekinteni. Az atyát rosszul érintette az az eset, 

amikor Szibériában a szolgálatot végző pap csak oroszul volt hajlan-

dó prédikálni. A hívek kérésére, miszerint az ukrán szentbeszédet 

szívesebben hallgatnák, azt válaszolta, hogy majd akkor fog ukránul 

prédikálni, ha a szülők a gyerekeket ukránul fogják tanítani. Szerinte 

a missziót végző papoknak meg kell azzal tisztelniük a híveket, hogy 

a hozzájuk közelebb álló nyelven érintkeznek velük, s aki ezt nem 

tudja szem előtt tartani, annak nem kellene missziót végeznie. Egy 

közösség nyelve iránt tanúsított tisztelet a nyelvi vernakularizmus 

ideológiára enged következtetni, mely szerint a papnak a helyi iden-

titást kifejező őshonos nyelveket előnyben kell részesítenie saját nyel-

vével szemben. Az a szemlélet, hogy az atya a nyelvet hivatása alap-

vető eszközének tartja, a nyelvi instrumentalizmus ideológiájával 

van összefüggésben. Szerinte a nyelvnek nagyon jelentős szerepe van 

az igehirdetésben, hiszen a pap a nyelv segítségével szól a hívekhez, 

hirdeti az Igét stb.. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a nyelvválasz-

tás kedvező legyen a hívek számára is. Természetesen neki is sokkal 

könnyebb lenne, ha a faluban lévő templomban magyar helyett ru-

szin nyelven tarthatná a szent liturgiát, ezt azonban nem teheti meg, 

mivel a közösség nagy része magyar ajkú.

4.3. A magyar mint „konyhanyelv”

Az atya már több alkalommal megfigyelte, hogy a felnőttek nem szí-

vesen vállalják a Szentírásból való nyilvános felolvasást a szent litur-

gián, ha viszont a gyerekek közül vállalja valaki, nagyon nehézkesen, 

döcögve megy az olvasás. A gyerekek elmondása szerint ennek va-

lószínűleg az lehet az oka, hogy szlovák iskolába járnak, s a magyart 

csak ún. „konyhanyelvként“ beszélik, ezért nehezükre esik a magyar 

nyelvű szöveg szavainak „furcsa kiejtését” kibogozni.6 A szlovák és 

magyar nyelv elsajátításának kapcsán érdekes megfigyelni az atya al-

kalmazkodását a magyar hívekhez. A faluba való beköltözésekor még 

nem tudta, lesznek-e ott „kemény” katolikusok, s éppen ezért egyik 

nap ismerkedés céljából találomra becsengetett az egyik családhoz. 

Hirtelen nem tudta, milyen nyelven szólaljon meg, mert a szlovák 

azért mégiscsak közelebb áll hozzá, a települést azonban főként ma-

gyarok lakják, de mivel feltételezte, hogy az ajtót nyitó bácsi nem tud 

szlovákul, a magyar nyelvre esett a választása. Annyiban igazat kell 

adnom adatközlőmnek, hogy azon a vidéken, ahol ez a kutatás ké-

szült, a lakosság jobbára magyar ajkú, ráadásul a szlováknyelv-tudás 

nem az erősségük, s mivel az atya szerint a papoknak mindig a hívek 

nyelvéhez kell alkalmazkodniuk, érthető, miért a számára nehezebb 

nyelvre esett a választása.

4.4. A nyelvekhez való érzelmi kötődés

Adatközlőm szerint ha valaki idegen nyelvet kezd el tanulni, akar-

va-akaratlanul kialakul közte és a tanult nyelv között valamilyen 

viszony. Éppen ezért nem érti, miért nem kedvelte Ľudovít Štúr 

a magyarokat, hiszen jól tudott a nyelvükön, ezért az atya véle-

5 Az idézet szlovák nyelvű csetszövegből való. 6 A gyerekek szóbeli közlése alapján.
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ménye szerint ki kellett volna benne alakulnia valamiféle pozitív 

kötődésnek a magyar nyelv iránt. Mivel adatközlőm több nyelven 

is beszél, tapasztalatból tudja, hogy minden idegen nyelv, amellyel 

kapcsolata volt, valamilyen életérzést hagyott benne. Így volt ez

a görög nyelv esetében is, amelyet azért kezdett tanulni, mivel ér-

dekesnek találta. Igaz, csak a tizenharmadik leckéig jutott el, mivel 

közben ráébredt, hogy a görög nyelvnek valószínűleg soha nem 

fogja hasznát venni, hiszen sem tanulni, sem dolgozni nem szere-

tett volna Görögországban, ezért úgy gondolta, nincs értelme foly-

tatni. Szerinte az embereknek nem kellene olyan nyelveket tanul-

niuk, amelyeknek soha nem fogják hasznát venni, pl. nem akarnak 

Németországban vagy Angliában élni. Egyrészt ezért is ítéli el azt, 

hogy a gyerekeknek az általános iskolától kezdve a középiskoláig 

kötelezően tanulniuk kell angolul, illetve németül. Felmerül azon-

ban a kérdés, hogy az ember vajon honnan is tudhatná, merre visz 

majd az útja?

5. Az atyát ért sérelmek

Adatközlőmnek az elmúlt másfél évben főként nyelvi problémákkal 

kellett szembenéznie. Mivel a település, ahol szolgál, jobbára magyar 

ajkú, napi szinten kapcsolatba kerül a magyar nyelvvel.

Az atya első dilemmája az, hogy szlovák anyanyelve ellenére ma-

gyarlakta vidékre helyezték szolgálatra. Ez a felettesektől merész 

ötlet, ugyanakkor elgondolkodtató gesztus volt, mely adatközlőmet 

megbotránkoztatta, de belátta, hogy mivel kevés a magyar ajkú pap, 

olyanoknak kell végezniük a lelkipásztori tevékenységet, akik ren-

delkeznek bizonyos szintű magyarnyelv-tudással. Vajon milyen ér-

zés lehet olyan közösségbe kerülni és kötelező szolgálatot végezni, 

ahol az ember szenved az idegen nyelv okozta nehézségektől, és ahol 

bizonytalanságban, különböző sérelmeket elviselve kell élnie? Talán 

az állandó bizonytalanság taszította az atyát abba a képzeletbeli gö-

dörbe, amelyből, ha az embert csak negatív élettapasztalatok érik, 

eléggé nehéz kikerülni. Több alkalommal látom elkeseredettnek az 

atyát, aki talán éppen gyakori, tragikomikussá sikeredett megnyilvá-

nulásai okán nemegyszer nevezi magát Mr. Beannek. 

Beszélgetéseink során gyakran esett szó a papi szolgálatról, vala-

mint az atyát ért sérelmekről. Arra a kérdésre, hogy ha még egyszer 

választhatna, vállalna-e magyarlakta vidéken szolgálatot, nem tudott 

egyértelmű választ adni. Annak ellenére, hogy több nyelven beszél, 

a magyar nyelvvel komoly gondjai vannak, és az is megfordult már

a fejében, hogy el kellene mennie erről a vidékről. Elmondása szerint 

azonban ezt nem tudná megtenni, hiszen ez az élethivatása, ame-

lyet nagyon szeret, és neki elsősorban az a feladata, hogy a hívekkel 

foglalkozzon, és a Krisztushoz vezető útra irányítsa őket. A magyar 

nyelvről úgy vélekedik, mint egy egész életen át tartó keresztútról, 

elsajátítására feladatként tekint, mellyel meg kell birkóznia. Vélemé-

nyem szerint az ő esetében a nyelvvel való mindennapos küzdelem 

lelkipásztori tevékenységének egyik fő alkotóeleme.

6. A terepmunkás nyelvi ideológiái

Nálam, a terepmunkásnál is megfigyelhetőek nyelvi ideológiák. Én 

elsősorban a nyelvi purizmus ellentettjének megfelelő nyelvi ideo-

lógiát, vagyis a nyelvi internacionalizmust vallom, ami azt jelenti, 

hogy pozitívan viszonyulok a nyelvek egymáshoz való közeledésé-

hez, valamint az idegen szavak és szerkezetek átvételéhez, ugyanis 

véleményem szerint az, hogy a szlovák nyelvben sok idegen eredetű 

kifejezés található, nagy előnyt jelent. A szlovák nyelv kapcsán ismer-

tem meg a legtöbb idegen szót, s még soha nem éreztem, hogy ebből 

károm származott volna, sőt inkább szélesítette látókörömet. Egyér-

telműen fellelhető megnyilvánulásaimban a nyelvi heterogenizmus 

ideológiája is, mely szerint a nyelvi, nyelvváltozati sokféleség pozitív 

jelenség. Szerintem a híveknek, illetve az atya környezetében élő pa-

poknak sokkal toleránsabban kellene viselkedniük az atyával szem-

ben, mivel láthatóan nehezen megy neki a magyarnyelv-tanulás,

s talán többet segítene rajta, ha ezek az emberek nem bírálnák, ha-

nem inkább könyvekkel vagy egyéb módon segítenék hozzá nyelvtu-

dásának javításához az atyát. Azzal sem értek egyet, hogy ezt a szlo-

vák nemzetiségű papot magyarlakta vidékre helyezték a feljebbvalói, 

véleményem szerint tudatában kell lenniük, hogy mind a pap, mind 

a hívek szenvednek az eltérő nyelv okozta problémák miatt. Mivel 
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azonban a környéken alacsony a magyar ajkú papok száma, az egy-

házvezetésnek pedig tudomására jutott, hogy az atya tudatosan pró-

bálkozik a magyar nyelv elsajátításával, ide küldték szolgálatra.

7. Összegzés

Tanulmányomban egy szlovák anyanyelvű görög katolikus áldozó-

pap nyelvhasználatát vizsgáltam, aki hivatásából kifolyólag naponta 

kapcsolatba kerül a magyar nyelvvel, továbbá azt is feltérképeztem, 

milyen nyelvi ideológiák befolyásolják nyelvi megnyilvánulásait. El-

sődleges célom az adatközlő magyarnyelv-használatának bemutatása 

és a magyar nyelvről való vélekedésének elemzése volt. Mivel az atya 

véleményét jobbára különféle nyelvi ideológiák befolyásolták, azok-

ra is kitértem az elemzésben. Vizsgálati eredményeim nem a nyelvel-

sajátítók összességére, csupán egyetlen adatközlőre vonatkoznak, de 

véleményem szerint így is értékes adatokkal szolgálnak. A témában 

folytatott további elemzések újabb érdekes eredményekhez vezethet-

nének arra vonatkozólag, hogy más, nem magyar anyanyelvű papok 

hogyan birkóznak meg hivatásuk gyakorlása során a magyar nyelv 

elsajátításával, illetve használatával.
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Zhrnutie

Štúdia sa zaoberá problémami gréckokatolíckeho kňaza pri používaní ma-

ďarského jazyka. Materinským jazykom respondenta je slovenský jazyk, ale 

pri plnení svojho poslania je v každodennom kontakte s maďarčinou. V štú-

dii sa venujem aj jazykovým ideológiám, ktoré sú explicitne alebo implicit-

ne prítomné v reči skúmanej osoby. Východiskovým bodom výskumu bol 

zvukový záznam, záznamy z chatovania a dotazník. 

Napriek tomu, že výsledky výskumu sa vzťahujú len na jedného respon-

denta, podľa môjho názoru môžu prispieť k obohateniu odbornej literatúry 

v oblasti dvojjazyčnosti. Ďalšie skúmania by sa mohli týkať problémov, ako 

sú cudzie jazykové prostredie a adaptácia do cudzieho jazykového prostre-

dia. 

Kelemen Zsuzsanna

A magyar tannyelvű alapiskolák

5. osztályában használt

szlováknyelv-tankönyv vizsgálata1

Annotáció: A dolgozatban a magyar tannyelvű alapiskolák felső tagozatá-

ban használt szlováktankönyvekkel foglalkozom, részletesen az 5. osztály 

számára készült tankönyvet elemzem. A segédletet a szlovák Országos Pe-

dagógiai Intézet által készített, a tananyag feldolgozásának minőségére vo-

natkozó értékelési elvek alapján vizsgálom, különös tekintettel az alapvető 

pedagógiai dokumentumokkal, mégpedig az állami oktatási programmal 

való összhangra, illetve a tartalmi szempontokra. 

Kulcsszavak: szlováknyelv-oktatás, szlováknyelv-tankönyv, a tananyag fel-

dolgozásának tartalmi szempontjai 

1. Bevezetés

A tankönyv az oktatás folyamatának egyik meghatározó eszköze, 

amely – tantárgytól függetlenül – napjainkban is elengedhetetlen fel-

tétele az információszerzésnek, illetve egy-egy tudományterület meg-

szerettetésének. 

Szlovákiai magyar pedagógusok gyakran hangoztatják, hogy a szlo-

vákiai magyar tannyelvű iskolák csak úgy tarthatják meg tanulói-

1 A tanulmány A szlovák nyelv oktatása a magyar tannyelvű iskolákban, különös 
tekintettel az alapiskolák felső tagozatában használt szlováknyelv-tankönyvekre 
címen írt szakdolgozatom tankönyvelemzéssel foglalkozó fejezetének rövidí-
tett és átdolgozott változata.
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kat, ha az oktatás minőségét tekintve megelőzik a szlovák iskolákat.

A minőségi oktatás pedig elképzelhetetlen jó tankönyv nélkül, tehát 

egyáltalán nem mindegy, milyen a tankönyvek tartalmi, nyelvi stb. 

színvonala. 

A gyermekeiket szlovák iskolába írató magyar nemzetiségű és 

anyanyelvű szülők általában azzal magyarázzák döntésüket, hogy

a magyar iskolákban folyó szlováknyelv-oktatás nem biztosítja a szlo-

vák nyelv megfelelő szintű elsajátítását, ez pedig akadályozza gyer-

mekeik későbbi érvényesülést a munkaerőpiacon. A magyar iskolák-

ban oktató szlovák szakos pedagógusok ugyanakkor azzal érvelnek, 

hogy sem a szlovák nyelv oktatásáról rendelkező dokumentumok, 

sem a szlováknyelv-tankönyvek nem felelnek meg a kommunikatív 

kompetencia követelményeinek, ezért kevésbé eredményes a szlovák 

nyelv oktatása a magyar iskolákban. 

A fentiekből kiindulva a tanulmányban egy használatban levő 

szlováktankönyv minőségének vizsgálatára vállalkozom. 

2. Tankönyvértékelés – tankönyvelemzés

A pedagógiai szakirodalom a tankönyvelemzést a tankönyvérté-

kelés egyik módszerének tartja, amely tulajdonképpen a szakér-

tői véleményezésnek felel meg (vö. Kojanitz 2005: 141). Kojanitz 

László szerint tankönyvértékelésről akkor beszélünk, ha egy adott 

tankönyv megfelelőségét vizsgáljuk: „A tankönyvértékelés során

a szakértő a tankönyvet azokkal a célokkal és funkciókkal hasonlítja 

össze, amelyek megvalósítására a tankönyv készült. A tankönyv mi-

nőségét azon méri le, hogy az milyen mértékben felel meg ezeknek 

a céloknak és funkcióknak. Az ilyen típusú értékeléseknek gyakran 

egy-egy tanterv, illetve curriculum a viszonyítási pontja” (Kojanitz 

2005: 137). 

Bár a tankönyvek értékelésének magyarországi és szlovákiai szem-

pontjai eltérőek, mindkét kritériumrendszer fontosnak tartja a tan-

anyag feldolgozásának minőségét és módját, valamint a tankönyvi 

szövegek nyelvi jellemzőit. Mivel a továbbiakban egy Szlovákiában 

megjelent, szlovákiai magyar szerzők által jegyzett, a szlovákiai ma-

gyar tannyelvű alapiskolák számára készült szlováknyelv-tankönyvet 

elemzek, értelemszerűen a szlovák értékelési elvekből indulok ki2. 

Elsőként azt vizsgálom, hogy az adott tankönyv figyelembe veszi-e 

a vonatkozó dokumentum (Štátny vzdelávací program)3 által meg-

határozott szlováknyelv-oktatás tárgyát, illetve milyen mértékben 

követi az idegennyelv-oktatás elveit. Az elemzés lényegi részét a tan-

könyv tartalmi kritériumai alkotják. 

3. A magyar tannyelvű alapiskolák 5. osztálya 

számára készült szlováktankönyv elemzése 

A tankönyvek és tansegédletek használatát Szlovákiában a 2008. évi 

245. számú közoktatási törvény szabályozza. Ennek értelmében, il-

letve a kapcsolódó állami oktatási programnak megfelelően a 2011/

2012-es tanévvel bezárólag minden oktatási intézmény számára biz-

tosítani kellett volna az új oktatási program rendelkezéseit követő 

új tankönyveket. A valós helyzet azonban a következő: sem a szlo-

vák, sem más tannyelvű iskolákban nem teljes az ígért tankönyvek 

jegyzéke, ezért jó esetben az új tankönyvekből, egyébként pedig –

a tartalmi átalakítás ellenére – a régiekből folyik az egyes tantárgyak 

oktatása. 

A szlovákiai magyar tannyelvű alapiskolák felső tagozatában a szlo-

vák nyelv elsajátítását jelenleg két tankönyvcsalád segíti. Az egyik 

az „új”, amelyet az 5., a 6. és a 7. osztályban használnak, a másik

a „régi”, amelyből a 8. és a 9. osztályt látogató tanulók tanulnak. A ré-

gi tankönyvcsaládot addig használják a oktatási intézmények, amíg 

fel nem váltja őket az új. Az oktatási minisztérium ajánlása alapján az

5. osztályban a következő szlováktankönyv áll a tanulók és a peda-

gógusok rendelkezésére: Andrea Döményová–Silvia Pappová–Ve-

ronika Szetyinszká–Zuzana Vargová–Mária Alabánová: Slovenský 

2 Lásd Kritériá na hodnotenie kvality učebnicovej sady pre cudzí jazyk (továb-
bi adatok a Hivatkozásokban).

3 A magyar tannyelvű alapiskolák felső tagozatában a szlovák nyelv oktatása 
az alábbi dokumentum szerint folyik: Štátny vzdelávací program, Slovenský 
jazyk a slovenská literatúra (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia), Príloha 
ISCED 2. A dolgozatban a következő rövidítést használom: ŠVP.
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jazyk pre 5. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským (http://

www.edicny-portal.sk/sk/objednavanie-ucebnic/_zakladne-skoly/

vyucovaci-jazyk-madarsky/5-rocnik). A tankönyv 2009-ben jelent 

meg, ezért abból a feltételezésből indulok ki, hogy összhangban áll 

az állami oktatási program által meghatározott szlováknyelv-oktatás 

tárgyával.

3.1. A magyar tannyelvű alapiskolák 5. osztályában használt 
szlováknyelv-tankönyv és az állami oktatási program 

kapcsolódó pontjai

A vizsgált tankönyv kilenc fejezetből áll. Az egyes fejezeteket a konk-

rét társalgási témakörök alkotják, mégpedig: Iskola, Család, Otthon, 

Tél, Egészség, Természet és állatok, Vásárlás és szolgáltatások, Utazás, 

Haza. (A felsorolt témakörök további résztémákra oszlanak.) Az ál-

lami oktatási programmal azonban csak hét társalgási téma közös: 

a programban szereplő Város és közlekedés, Szabadidő témák nem 

szerepelnek a tankönyvben, helyette a Tél és az Utazás témakörök 

találhatóak meg; az egyes résztémák a Város és közlekedés, Szabad-

idő tananyagából azonban részben megtalálhatók a tansegédlet más 

fejezeteiben (a Város és közlekedésben szereplő Közlekedési eszközök 

például a tankönyv Utazás fejezetében szerepel, a Szabadidőhöz tar-

tozó Sport témát pedig az Egészség témakör foglalja magába) (vö. 

Döményová–Pappová–Szetyinszká–Vargová–Alabánová 2009: 80, 

124; ŠVP 2008: 14).

A tankönyv és a vonatkozó dokumentum hét közös témaköre 

azonban a résztémákban sem egyezik meg teljesen. Az oktatási prog-

ram Egészség témakörében jelen van például a Ruházat téma, de ezt 

a tankönyvben sem az Egészség, sem más témakörben nem találjuk 

meg, s a programban szereplő Vásárlás és szolgáltatások témakörhöz 

tartozó A piacon, Levél- és képeslapfeladás témák sem szerepelnek

a tankönyv vonatkozó fejezetében. Az állami oktatási program alap-

ján a Haza témakör számottevő részét a tanuló környezetében ta-

lálható városok, folyók, hegyek, nevezetességek, természeti kincsek 

kérdésének kellene alkotnia. A tankönyvben ez a fejezet a Szlovákia, 

Szlovákia járásai, Utazás Szlovákia térképén, Pozsony témákat fog-

lalja magába. A segédlet tehát e témakörök tekintetében nem tesz 

eleget az állami oktatási programban leírt követelményeknek, mivel 

a fejezet tartalmát az oktatási intézmény területi elhelyezkedésétől 

függően változtatni kellene (vö. Döményová–Pappová–Szetyinszká–

Vargová–Alabánová 2009: 136–142, ŠVP 2008: 14).

Több esetben előfordul, hogy a résztémák nem az állami oktatá-

si programban leírt témakörhöz tartoznak, hanem a tankönyv más 

témaköreiben fordulnak elő: a Napirend téma például a program-

ban a Család, míg a tankönyvben az Egészség témakörben található, 

a Naptár kérdéskör pedig a programban a Természet és állatok, míg

a tansegédletben a Tél fejezetben szerepel.

Az oktatási program a nemzetiségi oktatási intézményekben folyó 

szlováknyelv-oktatás során előírja az ún. beszédszándék kialakítását, 

amely ez esetben a szlovákul beszélő személyekkel való kapcsolat-

teremtést, a szlovák nyelvű véleménynyilvánítást és a beszélő érzé-

seinek, ill. akaratának szlovák nyelven való kifejezését foglalja ma-

gába. A tankönyv ezt a követelményt nem tartja szem előtt, holott

a szlováknyelv-oktatás célja a mindennapi szlovák nyelv elsajátítása 

és aktív használata (ŠVP 2008: 3,13). A szlovákul beszélő személyek-

kel való kapcsolatteremtést a következő témáknak kellene elősegí-

teniük: szlovák nyelvű köszönési és megszólítási formák, szlovák 

nyelven történő ismerkedés, bemutatkozás, bocsánatkérés, kérések

(Uo. 2008: 13). A tankönyvben az előbbinek megfelelő témakört vagy 

tananyagrészt nem találunk: a szlovák köszönések, megszólítások és 

kérések csupán egy-egy olvasmányban fordulnak elő; a szlovák nyel-

vű bemutatkozás külön témaként szintén nem szerepel a segédletben, 

de a különböző feladatokban találkozhatunk a bemutatkozás egyes 

elemeivel (a Család témakörben például a tanulóknak szlovákul kell 

bemutatniuk a családtagjaikat) (Döményová–Pappová–Szetyinszká–

Vargová–Alabánová 2009: 26, 66, 138). Szlovák nyelvű bocsánatké-

rés, illetve ismerkedési forma nem szerepel a tankönyvben. 

A szlovák nyelvű véleménynyilvánítás eszközeivel – információ-

szerzés, tanácsadás, illetve tanácskérés, indoklás, egyetértés–nem 

egyetértés, tetszés–nem tetszés, szándék, bizonytalanság, vélemény 

kifejezése – a tansegédlet nem foglalkozik részletesen. A vélemény-

nyilvánítás egyes pontjai az olvasmányokban szerepelnek, továbbá 

a tetszés–nem tetszés, valamint annak indoklása helyet kapnak né-

hány feladatban. Az érzések és az akarat szlovák nyelvű kifejezése 
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kérdéskörből a következő témák a tansegédletben sem feladat, 

sem olvasmány szintjén nincsenek jelen: segítségkérés, a megnyi-

latkozás megismétlésére irányuló kérés. A kérdéskörhöz tartozó 

figyelmeztetés, tiltás, parancs a tankönyv Utazás fejezetében olvas-

mány szintjén megtalálható (Döményová–Pappová–Szetyinszká–

Vargová–Alabánová 2009: 128–131). A fentiekből kiderül, hogy az 

állami oktatási programban megjelölt beszédszándék témakör jelen-

tős része nem található meg a tankönyvben. Véleményem szerint ezek

a kérdéskörök nagyon fontosak, hiszen elengedhetetlen részei a szlo-

vák nyelvű kommunikációs szituációknak. 

A vonatkozó program azokat a fogalomköröket is meghatározza, 

amelyeket az 5. osztályban el kell sajátítaniuk a tanulóknak. Ezek

a következők: a létezés és a birtoklás kifejezőeszközei; a térbeli, az idő-

beli, a minőségi és a mennyiségi összefüggésekkel kapcsolatos kifeje-

zések; a logikai kapcsolatok. A tankönyv a létezés és a birtoklás kife-

jezőeszközeinek a vonzatbeli különbségére helyezi a hangsúlyt. Erre 

az eltérésre több fejezetben is felhívja a tanulók figyelmét, továbbá 

számos feladatot tartalmaz e jelenség kapcsán. A térbeli, az időbeli, 

a minőségi és a mennyiségi összefüggésekkel kapcsolatos kifejezések 

az olvasmányokban és az olvasmányokhoz kapcsolódó feladatokban 

szerepelnek. Az időbeli kifejezésekhez tartozó gyakoriság kifejező-

eszközére a tankönyv nem tér ki, pedig a gyakorisággal összefügg az 

igeaspektus kérdése, amely a nehezen elsajátítható nyelvtani jelen-

ségek közé tartozik a szlováknyelv-oktatás során (lásd Pekarovičová 

2004: 72, Baláž 1986: 38–39). Az állami oktatási program a logikai 

kapcsolatok köréből a mellérendelés, ezen belül az ellentétes viszony 

kifejezésének módjait emeli ki, de ezek a tankönyvben nem jelen-

nek meg, csupán a segédlet szótári részében van feltüntetve néhány 

melléknév antonimája (vö. Döményová–Pappová–Szetyinszká–

Vargová–Alabánová 2009: 7, 13, 15, 40–42; ŠVP 2008: 13).

A program szerint a szlováknyelv-oktatás további tárgya az össze-

függő beszélt és írott nyelvi megnyilvánulás és a párbeszédalkotás. 

Az említett témakörön belül a tanulóknak eszerint a következőket 

kell elsajátítaniuk: mondatalkotás; a gondolatok időrendben történő 

elrendezése; a megnyilvánulás bekezdésre, tárgyalásra, befejezésre 

való tagolása; vázlatkészítés; a párbeszéd monológra való alakítása; 

elbeszélés; dramatizálás. A program továbbá kiemeli a társadalmi 

érintkezés beszélt és írott formáinak az ismeretét is, ide sorolja az 

sms-, illetve e-mail-írást, a telefonbeszélgetést és a különböző hely-

színeken játszódó párbeszédalkotást (ŠVP 2008: 13). A tankönyv az 

előírt követelményeknek csak részben felel meg, mivel ezek nagy 

részét – a megnyilvánulás bekezdésre, tárgyalásra, befejezésre való 

tagolását; a párbeszéd monológra való alakítását, a dramatizálást, az 

sms-, illetve e-mail-írást; a telefonbeszélgetést – nem tartalmazza. 

A vázlatkészítés is mindössze egyszer jelenik meg a tankönyvben, 

mégpedig egy konkrét feladat kapcsán (Döményová–Pappová–

Szetyinszká–Vargová–Alabánová 2009: 64/4. feladat). A gondolatok 

időrendben történő elrendezése a tankönyv több feladatában is sze-

repel (pl.: Uo. 2009: 72/4., 73/11., 76/9. feladat). Az adott témakörből 

a tankönyv a párbeszédalkotásra helyezi a hangsúlyt.

A vonatkozó program az egyes nyelvi részrendszereken (hangtan, 

alaktan, mondattan, szókészlettan, helyesírás) belül – pontosan meg-

határozza az 5. osztályban elsajátítandó tananyagot (ŠVP 2008: 14). 

A hangtan és a helyesírás tárgyköréből az állami oktatási program 

alapján a következő témáknak kellene szerepelnie a tankönyvben: 

hang–betű, szlovák ábécé, a szlovák hangok ejtése, a szlovák hangok 

felosztása, a magánhangzók időtartamának jelentésmegkülönböztető 

szerepe, a ritmikai törvény, az i/y írása az ún. kemény, illetve lágy 

mássalhangzók után, rendhagyó írásmódú szavak (Uo. 2008: 14).

A tankönyv a hang–betű, ill. a ritmikai törvény anyagrészeket nem 

tartalmazza, viszont túlságosan is nagy hangsúlyt fektet az i/y írá-

sára. A tansegédletben különböző táblázatokat találunk a kemény 

mássalhangzók utáni i/y írásával kapcsolatban. Minden, a szlovák-

ban keménynek tartott mássalhangzó után két táblázat szerepel: az 

első azokat a szlovák szavakat és származékszókat tartalmazza, ame-

lyekben az adott mássalhangzó után y-t írunk, a második pedig azo-

kat az idegen szavakat sorolja fel, amelyekben az adott mássalhangzó 

után egyszer i, másszor y következik. Mindkét táblázat utolsó oszlo-

pát a szlovák szavak magyar megfelelői alkotják (vö. Döményová–

Pappová–Szetyinszká–Vargová–Alabánová 2009: 75, 78, 81). A tan-

segédletben a rendhagyó írásmódú szavak tekintetében az adott 

mássalhangzó után nemcsak a rendhagyó írásmódú szavak szerepel-

nek, hanem a belőlük képzett származékszók is. A tankönyv továbbá 

felhívja a tanulók figyelmét a homofóniára (vö. Uo. 2009: 90, 92, 93, 
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96, 97, 101, 102), s megjelennek benne a szlovák ábécéhez és az egyes 

szlovák hangok ejtéséhez kapcsolódó feladatok is, amelyek részben

a magyar hangoktól eltérő szlovák hangokra fókuszálnak (Uo. 2009: 

8–9). A tankönyv több helyen említést tesz a szlovák magánhangzók 

időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepéről, amelyet több-

ször is a zastávka – zástavka (magyarul: megálló – zászlócska) példán 

szemléltet (Uo. 2009: 8, 125), s megtaláljuk benne a szlovák hangok 

felosztását is (Uo. 2009: 31).

A szlováknyelv-oktatásban a hang–betű, a magánhangzók időtar-

tamának jelentésmegkülönböztető valójában nem kíván ilyen nagy 

teret, hiszen ezekkel a jelenségekkel a tanulók a magyarnyelv-órákon 

is találkoznak. A kemény mássalhangzók utáni i/y írása tananyagot 

a tankönyv részletekbe menően, a legtöbb kivételt felsorolva emlí-

ti, holott az ötödik osztályos tanulónak csupán annyit kellene tud-

nia, hogy a szlovákban a kemény mássalhangzók után általában y-

t, a lágy mássalhangzók után pedig általában i-t írunk. A tankönyv

a rendhagyó írásmódú szavakat is aprólékosan írja le, ráadásul egyet-

len fejezetbe sűríti az egészet, ami egyáltalán nem felel meg a tanulók 

életkori sajátosságainak. Véleményem szerint a rendhagyó írásmódú 

szavakból képzett származékszókat tételesen nem szükséges elsajátí-

tani az 5. osztályban. 

Az állami oktatási program alapján az 5. osztály szlovák alakta-

na az ige, a főnév és az elöljárószók ismeretén alapszik. A program 

az igének és a főnévnek a magyartól való rendszerbeli eltéréseire 

helyezi a hangsúlyt, de nem fejti ki bővebben, mit is ért ez alatt.

A tananyag részét képezi továbbá a tulajdonnevek írása, a főnév és 

az ige jelentése, az ige kategóriái (szám, személy, igeidő), valamint

a főnév kategóriái (nyelvtani nem, nyelvtani szám, csak többes szám-

ban használt főnevek) (ŠVP 2008: 14). A tankönyv nem tartalmazza 

az igék felosztását, az ige kategóriái közül is csak az igeidővel fog-

lalkozik részletesen (Döményová–Pappová–Szetyinszká–Vargová–

Alabánová 2009: 43). Az igeragozás tekintetében két konkrét ige 

ragozását mutatja be, ezek a večeriať és a jesť (magyarul: vacsorázik 

és eszik) igék (Uo. 2009: 43, 79). A tansegédlet a főnév nyelvtani ne-

mének a kategóriáját következetesen jelöli: kék színnel a hímnemet, 

pirossal a nőnemet és zölddel a semleges nemet. A segédlet a főnév 

témakörét az állami oktatási programnak megfelelően tartalmazza, 

azzal a különbséggel, hogy nem tér ki a csak többes számban használt 

főnevekre. Az elöljárószók tekintetében a tankönyv nem tesz eleget 

a program követelményeinek, melynek alapján az elöljárószóknak

a hely, az idő, az irányulás és az eszköz kifejezőeszközei témakörben 

kellene szerepelniük (ŠVP 2008: 14). Ehelyett a segédlet az elöljáró-

szók kiejtésével s az egyes elöljárószók alakváltozataival foglalko-

zik (Döményová–Pappová–Szetyinszká–Vargová–Alabánová 2009: 

129–130).

A vonatkozó dokumentum a mondattan tárgyából az 5. osztályo-

sok számára a következő témákat írja elő: a mondatok beszélő szán-

déka szerinti, illetve tartalom szerinti felosztása, a mondatokat záró 

írásjelek, egyszerű és összetett mondatok alkotása mondatmodellek 

alapján (ŠVP 2008: 15). A tankönyv az utolsó témától eltekintve

a programban felsorolt anyagrészekkel foglalkozik.

Véleményem szerint mind az alaktan, mind a mondattan tekin-

tetében elhagyható, lerövidíthető vagy kontrasztív módon szemlél-

tethető lehetne néhány téma – például a főnevek és az igék jelentése, 

a főnevek és az igék felosztása, a mondatok beszélő szerinti, illetve 

tartalom szerinti felosztása, a mondatokat záró írásjelek –, hiszen 

a tanulók a magyarnyelv-órákon is találkoznak ezekkel a rész té-

mákkal.

A szókészlettan tárgyköréből a tankönyvnek a következő követel-

ményeket kellene szem előtt tartania: szópárok alkotása (mind ellen-

tétes, mind alá- és fölérendelt kapcsolatok tekintetében); magyar–

szlovák, illetve szlovák–magyar szótár használata; 350 aktív és 150 

passzív szó ismerete szlovák nyelven (Uo. 2008: 14). A tansegédlet-

ben a szópárok alkotására vonatkozó feladatok nincsenek, s a szótár-

használat is csak az olyan olvasmányok kapcsán merül fel, amelyek

a tanulókat önálló munkára serkentik, ami azt jelenti, hogy saját ma-

guknak kell kikeresniük a számukra ismeretlen szavakat a szótárban 

(pl.: Döményová–Pappová–Szetyinszká–Vargová–Alabánová 2009: 

112, 116). A tankönyv minden fejezete után találunk egy szótári 

részt, amely az adott fejezethez kapcsolódó új szavakat tartalmazza 

olvasmányok szerint csoportosítva. A segédletben szereplő szavak 

száma azonban jóval meghaladja az állami oktatási programban elő-

írt 350 aktív, illetve 150 passzív szót, mivel összesen 1314 szóegysé-

get tartalmaz (lásd 1. sz. táblázat).
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1. sz. táblázat: A vizsgált tankönyvben (Döményová–Pappová–Szetyinszká–Var-

gová–Alabánová 2009) található szavak száma fejezetenként a következő:

Fejezet A szavak száma

1. fejezet 203

2. fejezet 145

3. fejezet 82

4. fejezet 113

5. fejezet 71+138=2094

6. fejezet 363

7. fejezet 54

8. fejezet 91

9. fejezet 54

Összesen 1314

A nyelvtan tekintetében a tankönyv túl nagy hangsúlyt helyez

a szótagolásra, amelyet a magyar nyelv szótagolási szabályaival ösz-

szehasonlítva ír le (Döményová–Pappová–Szetyinszká–Vargová–

Alabánová 2009: 48–49). Ez a témakör, amely egyébként nem szere-

pel a vonatkozó programban, a tansegédlet számos fejezetében több 

feladatban is megjelenik.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a vizsgált tankönyv ebben 

a tekintetben is csak részben felel meg a szlováknyelv-oktatásnak az 

állami oktatási programban meghatározott tárgyának és céljainak az 

alapiskolák 5. osztályában.

3.2. Az 5. osztályban használt szlováktankönyv elemzése 
a tartalmi kritériumok szempontjából

Az 5. osztályban használt szlováknyelv-tankönyv tartalmi szempont-

ból való elemzésekor az adott nyelv nem anyanyelv szempontú okta-

tását szolgáló tankönyvek értékelési szempontrendszerének tartalmi 

kritériumaiból indulok ki. A vonatkozó dokumentum a tansegédlet 

tartalmával kapcsolatos követelményeket huszonkilenc pontban ha-

tározza meg (lásd Kritériá na hodnotenie kvality učebnicovej sady 

pre cudzí jazyk é. n.: 2–3). Terjedelmi okok miatt értelemszerűen 

nem térhetek ki az összes szempontra, vizsgálatom főként a segédlet-

ben szereplő szövegekre, feladatokra, illetve a szókészletre irányul.

A tankönyvi szövegek tekintetében a következő szempontok 

szolgáltak kiindulópontként: a szöveg nyelvének az autentikussága,

a szövegekben található szituációk életszerűsége, az egy fejezeten 

belüli olvasmányok közötti összhang (Uo. é. n.: 2). Az elemzett tan-

segédletben fejezetenként több szöveget találunk, amelyek egy része 

párbeszéd. A szövegek nyelve autentikus, ami főleg a dialógusok-

ban tükröződik (pl.: Döményová–Pappová–Szetyinszká–Vargová–

Alabánová 2009: 32–33, 50). Az adott dokumentum a szövegekben 

található szituációk életszerűsége követelmény értelmezését nem fej-

ti ki bővebben (Kritériá na hodnotenie kvality učebnicovej sady pre 

cudzí jazyk é. n.: 2). Ez a kritérium jelentheti azt, hogy a tanköny-

vi szövegekben szereplő szituációk általában véve életszerűek-e, de 

azt is, hogy a magyar tanuló számára életszerűek-e. Az első esetben

a tankönyvi szövegek jelentős része eleget tesz az adott követelmény-

nek (pl.: Döményová–Pappová–Szetyinszká–Vargová–Alabánová 

2009: 50, 71, 116/2. feladat), habár vannak olyan olvasmányok 

is, amelyekben a beszédszituáció nem felel meg a valóságnak. Az

U dedka a u babky című olvasmányban például a szülők és a gyere-

keik a Dovidenia! formával köszönnek el egymástól (Uo. 2009: 89). 

Ha a szövegekben található szituációk életszerűségét a magyar tanu-

lók vonatkozásában vizsgáljuk, akkor több szöveg is figyelmen kívül 

hagyja ezt a kritériumot, mivel olyan helyzeteket mutat be, amelyek-

ben a magyar tanulók nagy valószínűséggel magyarul beszélnek:

a tankönyv Iskola című fejezetében található például egy párbeszéd, 

amelyben a tanulók szlovákul beszélnek egymással az iskolában

(Uo. 2009: 9/9. feladat), ez a kommunikációs helyzet egyáltalán nem 

jellemző a magyar iskolákra. Annak is kevés a valószínűsége, hogy 

a magyar iskolában a tanulók szlovákul szólítják meg valamelyik ta-

nárukat, pl.: 

„– Koho hľadáš?

– Hľadám nášho učiteľa matematiky.

– Hľadám pani učiteľku Záhorovú“ (Uo. 2009: 11/1. feladat)

4 A fejezet szótári részében ugyan 71 szó szerepel, de az egyes táblázatokban 
található új szavak  száma, amelyet a szerzők nem tüntettek fel a szótári rész-
ben, meglehetősen magas, pontosan 138. Ezzel együtt tehát a tankönyv 5. fe-
jezetében összesen 209 új szó található.
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A következő kritérium az egy fejezeten belüli olvasmányok közöt-

ti összhangot, illetve az olvasmányok és az adott fejezet témájának az 

összhangját érinti. E tekintetben a tankönyv teljes mértékben eleget 

tesz az említett követelménynek: csupán egy olyan szöveget találunk 

a segédletben, amely nem kapcsolódik szorosan a megfelelő feje-

zet témájához, ez pedig az O čarovnom stromčeku című olvasmány, 

amely inkább a természetvédelmi témához köthető, nem pedig az 

adott fejezet Tél témaköréhez (lásd Uo. 2009: 63). 

Itt szeretném felhívni a figyelmet a tankönyvi olvasmányokban ta-

pasztalt jelentősebb pontatlanságokra. Az egyik a V záhrade a v ovoc-

nom sade című szöveget érinti: a szöveg párbeszéd formájában van 

megírva, de a tördelése nem a megfelelő módon történt, ezért egy-

részt nehezebbé válik a szöveg értelmezése, másrészt pedig a dialó-

gushoz kapcsolódó feladat egy része megoldhatatlan (Uo. 2009: 103). 

A másik pontatlanság egy elírás, amely a Bezpečnosť na cestách című 

szövegben jelentésváltozást okoz: „Na chodníkoch, na okraji ciest

a v blízkosti ciest sa deti nemôžu hrať, behať, nenaháňať sa; musia 

sa sústrediť na cestnú premávku a dodržiavať dopravné predpisy“

(Uo. 2009: 128). A szövegben található nenaháňať sa (magyarul: nem 

kergetőzik) igenév helyett a naháňať (magyarul: kergetőzik) igének 

kellene szerepelnie.

A tankönyvi szövegekhez kétféle feladat kapcsolódik, amelyek 

célja a szövegértés ellenőrzése. Az egyik ilyen feladat az ún. igaz–ha-

mis típusú, amelyben a tanulóknak az olvasmány alapján kell eldön-

teniük a felsorolt mondatok igazságértékét, a másik pedig az olva-

sott szöveggel kapcsolatos kérdések megválaszolását szorgalmazza. 

Az igaz–hamis feladattípusnál előfordul, hogy az adott olvasmányra 

vonatkozólag a szerzők többes vagy egyes szám első személyében 

fogalmazzák meg a kérdéseket (pl.: Uo. 2009: 71–72, 80/2. feladat). 

Ugyanez a tendencia figyelhető meg a tankönyvben szereplő kér-

dés–felelet típusú gyakorlatoknál is (pl.: Uo. 2009: 27/1., 29/1. fel-

adat). Véleményem szerint zavaróan hat az ötödikes tanulóra, ha

a következőket olvassa: 

„Aká je naša rodina?

Naša rodina je šťastná.

Koľko členná je naša rodina?

Naša rodina je štvorčlenná.

Kde žije naša rodina?

Naša rodina žije v meste” (Uo. 2009: 27/1. feladat).

Az olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok – mindkét feladattípus 

esetében – gyakran csak a tanulók memóriáját tesztelik, nem pedig a 

szövegértést (pl.: Uo. 2009: 100/3., 100/4., 102/14. feladat). Többször 

előfordul az is, hogy a kérdések csak egy-egy konkrét szóra kérdez-

nek rá: a Byvol című olvasmány kapcsán a kérdés például a követke-

ző: Aké zvieratá sú byvoly? A kérdésre a megfelelő válasz: Byvoly sú 

mohutné zvieratá (Uo. 2009: 91). 

A tankönyvben beszédfejlesztő feladatokat is találunk, ezek a kö-

vetkezők: párbeszédalkotás, szerepjáték, reprodukálás. A tansegédlet 

a párbeszédalkotás feladat során sok esetben nem teremt a magyar 

tanulók számára életszerűnek számító helyzetet. Az egyik feladat 

szerint például olyan dialógust kell alkotniuk, amelyben két osztály-

társnak úgy kell egymással beszélgetnie, mintha csak nemrég ismer-

kedtek volna meg (Uo. 2009: 9).

A vizsgált tankönyv magyarról szlovákra, ill. szlovákról magyar-

ra történő fordítási gyakorlatokat is tartalmaz. Az első fejezetekben

a tanulóknak csak szavakat kell fordítaniuk, míg a további fejezetek-

ben mondatokat is (pl.: Uo. 2009: 6/5., 15/5., 41/7., 119/4. feladat). 

Véleményem szerint az ilyen jellegű gyakorlatokban a szlovák nyelv-

re jellemző szókapcsolatokra, vonzatokra kellene fókuszálni. A fel-

sorolt feladatokon kívül a tankönyvben számos helyesírási, valamint 

nyelvtani gyakorlat található. A tankönyv túl nagy hangsúlyt fektet

a helyesírásra, főként az i/y írására.

A tansegédlet tartalmi szempontból való elemzésének a benne 

szereplő szókészlet vizsgálta is a részét képezi. A szókészlet tekin-

tetében a jelentősebb szempontok a következők: az életkori sajátos-

ságoknak megfelelő szókészletválasztás; az új témához kapcsolódó 

szókészlet fejezetenként való elkülönítése (Kritériá na hodnotenie 

kvality učebnicovej sady pre cudzí jazyk é. n.: 2). A tankönyvben ta-

lálható szóanyag mennyiségét tekintve nem felel meg a tanulók élet-

kori sajátosságainak. Az állami oktatási program alapján az ötödikes 

tanulónak a tanév folyamán 500 szót kell elsajátítania (350 aktív, 

valamint 150 passzív) (ŠVP 2008: 14). A segédlet szótári részei ösz-
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szesen 1314 szót/kifejezést tartalmaznak, ráadásul egy-egy szó/kife-

jezés mellett még ezek szinonimái is megjelennek. A tankönyvi szö-

vegek és a szójegyzék kapcsolatáról elmondható, hogy ritkán ugyan, 

de alapvetőnek számító vagy korábbról ismert szavak is bekerültek

a szótári részbe, de arra is találunk példát, hogy az ötödikes tanuló 

számára az olvasmányban szereplő – feltételezésem szerint – isme-

retlen szót nem találjuk a szótári részben. A Bývanie című fejezetben 

többször is előforduló polihovať (magyarul: lustálkodik) ige például 

nem található meg az adott fejezet szójegyzékében (Döményová–

Pappová–Szetyinszká–Vargová–Alabánová 2009: 46–47), pedig még 

a felsőbb évfolyamokban is a kevésbé ismert szavak közé tartozik.

A szókészletválasztás kapcsán érdemes megemlíteni, hogy egyes 

olvasmányok nem felelnek meg a tanulók életkori sajátosságainak, 

több esetben előfordul, hogy túl sok ismeretlen szó szerepel egy-egy 

olvasmányban (pl.: Uo. 2009: 93, 94, 97, 98). A következő szempon-

tot – az új témához kapcsolódó szókészlet fejezetenként való elkülö-

nítését – a tankönyv teljes mértékben szem előtt tartja, mivel min-

den fejezet szótári résszel zárul, amelyben az új, ismeretlen szavakat 

olvasmányok szerinti bontásban sorolja fel. A szótári rész azonban

a tankönyvi szövegektől elvonatkoztatva szinte használhatatlan, mi-

vel a szavakat olvasmányonként, azon belül pedig nyelvtani kategó-

riák szerinti betűrendben5 tartalmazza. A szójegyzékben szereplő 

szlovák szavak magyar ekvivalenseire nem térek ki bővebben, mivel 

a megfeleltetéseket az esetek jelentős részében jónak találom, néhány 

pontatlanságot azonban szükségesnek tartok említeni, pl.: a szlo-

vák dcéra, syn főnevek magyar nyelvű megfeleltetését. A tankönyv 

alapján a dcéra főnév magyar ekvivalense a lány, a syn főnévé pedig

a fiú (Uo. 2009: 36). A valóságban mindkét főnév birtokviszonyra 

való utalást rejt magában: a dcéra jelentése: a ’lánya valakinek’, a syn 

jelentése pedig: a ’fia valakinek’. A lány főnév szlovák megfelelője

a dievča, a fiúé pedig a chlapec. 

Itt szeretném felhívni a figyelmet a tankönyvet jellemző gyakori 

ismétlésekre. Ezalatt azt értem, hogy tankönyvi szövegek és nyelv-

tani jelenségeket szemléltető példák is többször ismétlődnek a tan-

segédletben. Az olvasmányok esetében ez azt jelenti, hogy a szöveg 

először párbeszéd formájában, majd képregénynek megfelelő válto-

zatban is megtalálható a tankönyvben (pl.: Döményová–Pappová–

Szetyinszká–Vargová–Alabánová 2009: 33–34, 50–51, 94–95). Ami 

az egyes jelenségeket illeti, a segédlet a szlovák magánhangzók 

jelentésmegkülönböztető szerepét legtöbbször a zastávka – zástavka 

példán mutatja be (Uo. 2009: 8, 125). A rendhagyó írásmódú sza-

vak tekintetében a mýlka – Milka főnevek jelentésbeli és írásbeli 

különbségét a következő mondatokon szemlélteti: Každá mýlka je 

nepríjemná. Milka je milé dievča. A példamondatok közül az első 

többször is előfordul a vizsgált tankönyvben (Uo. 2009: 93). 

A tankönyvi szövegek és a példák gyakori ismétlődése nemcsak

a tankönyvben, hanem a tankönyvhöz tartozó munkafüzetben is 

megfigyelhető: a munkafüzet több esetben is szó szerint tartalmazza 

a tankönyvben található feladatokat, gyakorlatokat. 

4. Összegzés

A tanulmányban a szlovákiai magyar tannyelvű alapiskolák 5. osz-

tálya számára készült szlováktankönyvet elemeztem. A segédletet 

először az állami oktatási program vonatkozó rendelkezései alapján 

vizsgáltam meg, vagyis arra kerestem a választ, hogy a szóban forgó 

tansegédlet összhangban áll-e a program által meghatározott szlo-

váknyelv-oktatás tárgyával, illetve hogy követi-e a szlovák nyelv nem 

anyanyelvi szempontú oktatásának elveit. Az elemzés érdemi része 

a tankönyv tartalmi szempontjait érintette. A vizsgálat során rámu-

tattam arra, hogy az adott segédlet csak részben követi a vonatko-

zó program által meghatározott szlovákoktatás tárgyát. A tankönyv 

tartalmi szempontjainak vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy 

a benne található szituációk nem életszerűek a magyar anyanyelvű 

tanuló számára, továbbá hogy túl sok nyelvtani tananyagot tartal-

maznak. 

5 A főnevek esetében a tankönyv először a hímnemű, majd a nőnemű, utána 
pedig a semleges nemű szavakat sorolja fel betűrendben. 
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Zhrnutie

Štúdia sa zaoberá analýzou učebnice slovenského jazyka pre 5. ročník 

základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Najprv som sa v nej 

venovala súladu učebnice so Štátnym vzdelávacím programom, pričom 

som brala do úvahy aj to, či sa učebnica riadi princípmi vyučovania 

cudzích jazykov ako to určuje vzdelávací program z roku 2008. V ďalšej 

časti výskumu som učebnicu analyzovala na základe rôznych obsahových 

kritérií, ktoré pre hodnotenie učebníc stanovil Štátny pedagogický ústav. 

Počas analýzy som dospela k názoru, že skúmaná učebnica sa neriadi

v dostatočnej miere pokynmi Štátneho vzdelávacieho programu, ďalej 

som zistila, že komunikačné situácie znázornené v učebnici sú v mnohých 

prípadoch umelo vykonštruované a z hľadiska žiakov maďarskej národnosti 

nezodpovedajú skutočným komunikačným situáciám. 
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Kuklis Katalin

A drámapedagógia helye

az irodalomtanításban

Annotáció: Dolgozatunkban a magyar irodalom tanításának kérdéseit vizs-

gáljuk főként az élménypedagógia (pontosabban a drámapedagógia) szem-

szögéből. Elsőként vázlatosan az irodalomtanítás mai helyzetéről számolunk 

be. A továbbiakban közöljük, miként alkalmazhatók az egyes dramatikus te-

vékenységek (pl. szabályjátékok, egyes konvenciók) az irodalomtanításban, 

majd egy óravázlattal illusztráljuk azt. Végezetül vizsgálatunkat leszűkítjük 

a tanítási drámára („D” típusú dramatikus tevékenység), amelynek során 

elsődlegesen a hutcheoni adaptációelméletre támaszkodunk, s gondoljuk 

tovább az ebből adódó interpretációs kérdéseket. 

Kulcsszavak: irodalomtanítás, drámapedagógia, tanítási dráma, adaptáció

1. A tanár felelőssége

„Az iskolába kerülő gyerekek döntő többsége ugyanis semmiféle előze-

tes irodalmi érzékkel nem rendelkezik. A folklór eltűnése és az iroda-

lom bonyolulttá válása következtében a tanulók képtelenek megérteni, 

érzékelni az irodalom iskola által felkínált alapformáit. Ezért az iskolai 

olvasmányok – néhány kivételével – élményidegen tananyagként kerül-

nek elé. Ennek az érzéknek a hiánya analogikusan magyarázva annyit 

jelent, hogy míg korábban jól beszélő embereket kellett retorikára taní-

tani, most a némákat vagy a beszélni még nem tudókat kell ugyanerre

a szintre eljuttatni” (Bókay, 2006: 35).

„A tanárok közül sokan megdöbbennek tanulóik negatív reakci-

óin, mégsem veszik tudomásul, hogy az intellektushoz hasonlóan az 

érzelmek minősége is fejleszthető, és hogy mindkettő a tanár felelős-

sége” (Bolton, 1993: 37).

A fent idézett szerzők egyrészt az irodalomtanítás (Bókay) más-

részt a drámapedagógia (Bolton) „képviselőiként” nyilatkoznak tu-

lajdonképpen ugyanarról: a tanár felelősségéről. Hiszen kereshetünk 

(gyakorló tanárként) lelkiismeretet megnyugtató okokat, kifogáso-

kat arra, hogy miért „nem megy” – pl. nem megfelelőek a tanköny-

vek, nem megfelelőek a körülmények, túl sok a tananyag vagy mert 

a diákokat manapság semmi nem érdekli stb. De vajon lesznek-e 

(voltak-e) valaha is ideális tanítási feltételek, körülmények? Akkor 

pedig kinek a felelőssége, ha a „kezünk alól” kikerülő diákoknak az 

iskolapadot elhagyva a továbbiakban semmilyen kapcsolata nem lesz 

az irodalommal, művészetekkel?

„A felelősség, amelyet annak a kérdésnek a megválaszolása rejt, 

hogy mivel foglalkozunk az irodalomórán, kizárólag bennünket, iro-

dalomtanárokat terhel” (Keserű, 2006: 19). Az alábbiakban mi is tu-

lajdonképpen a tanár felelősségét szeretnénk hangsúlyozni. Egyfelől 

mélyen egyetértünk Boltonnal, s problematikusnak tartjuk azt, hogy 

az intellektuális nevelés mellett az érzelem kiszorul, vagy meg sem je-

lenik az iskolai oktatásban. Ez azt eredményezi, hogy az érdeklődés 

(amennyiben egyáltalán van) általában intellektuális szinten jelentke-

zik (mivel a diákok ehhez szoktak hozzá), és a tanár kevés személyes 

érzelemre támaszkodhat. Másfelől – Bókayra reflektálva – az „élmény-

idegen tananyag” is érdektelenséget idézhet elő, itt pedig a tanár felada-

ta „megközelíthetővé” tenni azt (ha már a tananyagon változatni nem 

tud). Ezen a helyzeten próbál javítani a manapság oly divatos élmény-

pedagógia, amelynek számos módszere közül a tanár választ egyéni-

ségének, körülményeinek és „közönségének” megfelelően. Témánk 

ennek fényében a drámapedagógiai módszerek (az egyes dramatikus 

tevékenységek) irodalomórákon való lehetséges alkalmazási módjai-

nak felvázolása, ill. az alkalmazást érintő elméleti kérdések vizsgálata. 

De hangsúlyozni szeretnénk, hogy véleményünk szerint a drámape-

dagógiának helye van a felsőoktatásban (kiemelten a magyartanárkép-

zésben). A jelen oktatási rendszert látva ez nagy hiányosság. Az ilyen 

jellegű tanegységek – miként erre Szauder is utal – a hallgatókat olyan 

készségekkel látnák el, melyek elengedhetetlenül szükségesek a peda-

gógusi tevékenységek hatékony műveléséhez (Szauder, 2002).
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2. Az irodalomtanításról

„Abból indultunk ki, hogy mint köztudott, az irodalom tanításában 

nem történt meg az a paradigmaváltás, mely lehetővé tenné a mű-

központú oktatást, és a tanterv sem biztosít elegendő időt az infor-

mációk szintjén felvillantott tudás elmélyítésére” – kezdik beszámo-

lójukat Bárczi és Vančoné, amelyben a szlovákiai magyar irodalom 

oktatásának hatásáról tesznek helyzetjelentést egy szlovákiai magyar 

egyetemisták (magyar szakosok) körében végzett felmérés kap-

csán (Bárczi–Vančoné, 2006: 25). De ugyanígy megvizsgálhatnánk

a problémát a kortárs irodalom oktatásának hatásával/hatékony-

ságával kapcsolatban (mind a Felvidéken, mind Magyarországon). 

Írásunkban ezért nem teszünk különbséget a magyarországi és szlo-

vákiai magyar „helyzet” között: úgy véljük, alapvetően hasonló prob-

lémákkal küzdenek mindkét ország magyartanárai (és azok diákjai) 

– mivel a tantervek, követelmények nagyjából megegyeznek. Ma-

gyarországon – érthető okokból – ugyan az irodalomtanítás bősé-

gesebb szakirodalommal rendelkezik (dolgozatunkban is alapvetően 

erre hivatkozunk), a tankönyvpiac kínálata is bővebb, alkalmazásuk 

viszont alapvetően nem lakhelyhez kötött.

További kiindulási pont lehet, hogy az irodalomóra művészeti tan-

tárgy. Az irodalomtanár is szereti azt hinni, hogy művészeti tárgyat 

tanít. Ezzel ellentétben az irodalomórák sokkal inkább tényfeltáró 

jellegűek. Vagyis elmondhatjuk, hogy mély a szakadék az irodalom-

oktatás gyakorlata és az azt tárgyaló elmélet között. 

Az egyik oldalon vannak például a hagyományos és széles kör-

ben alkalmazott irodalomtankönyvek – s itt azokat értjük főként, 

amelyek pozitivista szempontok alapján építik fel a tanagyagot –, 

amelyek azt a nézetet látszanak szolgálni, miszerint a műalkotásnak 

van egy „központilag elfogadott”, deklarált, történetileg igazolható, 

objektív értelmezése. Alapvetően „történelmi, társadalmi, politikai 

összefüggések rendszerében látják az irodalmi folyamatokat, és köz-

ben változatlanul ok és okozati kapcsolatok feltárását igénylik akár

a mű és az életrajz, akár a szellem és a társadalmi folyamatok rendjé-

ben, mintha ezen életháttér nélkül nem volna lehetséges az irodalom 

(helyes?) megértése” (Bányai, 1995: 314). Az ilyen tankönyv előnye, 

hogy (irodalom)elméletileg megkönnyítik a felkészülést (legalább-

is a tanár szempontjából), ugyanúgy – és nem mellékesen – a szá-

monkérést is (hatékonyan és könnyen teszteltethető). Szépséghibája, 

hogy „egy kétszáz évvel korábbi irodalmi tudat képviselője, és ezért 

nagyon kicsi a hatásfoka a mai diák érzékelési képessége fejlesztésé-

nek terén” (Bókay, 2006: 39). A mű irodalomtörténeti „beágyazódá-

sa” mellett az alkotások másik jellemző megközelítése a szerző felől 

történik, amit úgy is nevezhetünk: a szerző kultusza. Így hangoznak 

el az órákon a „mit akart ezzel mondani a költő” jellegű kérdések. 

Találóan fogalmaz Ricoeur ezzel kapcsolatban: „szoktam néha azt 

mondani, hogy valamely könyvet olvasni azt jelenti, hogy szerzőjét 

halottnak, művét pedig posztumusznak tekintjük. A könyvvel való 

kapcsolatunk valójában akkor válik teljessé és némileg érintetlenné, 

amikor az író halott: az író nem válaszolhat többé, egyedül művének 

olvasása marad ránk” (Ricoeur, 1999: 11).

Vannak ugyan próbálkozások, „kísérletező” tankönyvek – példa 

az újabbak közül Fűzfa Balázs irodalomtankönyv-sorozata a Króni-

ka Nova Kiadónál a 9–12. évfolyamok számára (irodalom_09, iro-

dalom_10, irodalom_11, irodalom_12 címek alatt) –, amelyek igye-

keznek a diákok figyelmét a mű felé fordítani, a „klasszikusok” mellé 

állítani a kortárs irodalmat, de itt is érezhető a tantervek szorító keze, 

amely arra kényszerít, hogy „ez is meg ez is” belekerüljön.

Ha ugyanakkor az elméletet vizsgáljuk, a másik oldalon van az 

irodalomtanításról szóló diszkurzus, amely minden tekintetben be-

fogadó-központú, alapvetően a hermeneutika gadameri ágát követi 

és azt hangoztatja, hogy élményszerűen kell tanítani. A jelen oktatási 

követelmények viszont kevéssé teszik ezt lehetővé. A szakirodalom 

bővelkedik tanácsokban, hogyan lenne javítható a jelenlegi helyzet: 

változtatni kell a tananyag összeállításán (Arató, 2006), „az élmény-

idegen tananyag” átstrukturálását szorgalmazza (Bókay, 2006: 35), 

felhívja a figyelmet arra, hogy tisztában kell lenni az egyes tanári sze-

repek mibenlétével és működésmódjával (Gordon Győri, 2006), rea-

gálni a diákok felől érkező változó igényekre (Bókay, 2006), kompe-

tenciákat fejleszteni (Pála, 2006) stb. Mégis, az egyes tanulmányok, 

elemzésekből kirajzolódó modellek nem tudnak szervesen beépülni 

a gyakorlatba. Bókay a fentiek mellett az irodalomtanítás minden 

területére kiterjedő változásokban látja a lehetőséget: „akkor lenne 

gyorsabb előrelépésre lehetőség, ha az irodalomtanítás minden ösz-
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szetevőjére ható stratégiát sikerülne kiépíteni. Ehhez természetesen 

nagyobb és erős intézményi háttérrel rendelkező alkotócsoportok 

létrejötte szükséges, amelyek valóban alternatív tantervi rendszereket 

dolgoznak ki” (Bókay, 2006: 39). Hangsúlyozza továbbá, hogy nem 

elég új tankönyveket írni, de modell tantervekre, intenzív tovább-

képzési programokra van szükség.

Mindezt fontos tudatosítani, mégis úgy gondoljuk, hogy a leg-

alapvetőbb probléma az, amit még egyszer hangsúlyozunk: az iroda-

lomóra művészeti tantárgy. Ennek ellenére az esztétikai tapasztalat 

– hogy „élvezve értjük és értve élvezzük” (Jauss, 1997a: 142) – az, 

amely a leginkább kiszorul ezekről az órákról. A diákok leggyakrab-

ban nem vagy csak utólag találkoznak a konkrét szöveggel, tehát az 

értelmezés az, amit először kézhez kapnak. Pedig „az olyan értelme-

zés, ami ezt az elsődleges esztétikai észlelést kihagyja, nem egyéb, 

mint egy olyan filológus ön-túlbecslése, aki annak a tévedésnek áldo-

zata, hogy a szöveg nem az olvasónak, hanem egyenesen az interpre-

táló filológusnak készült” (Jauss, 1997a: 142). Gyakorta hallott tanári 

panasz, hogy a diákok nem olvasnak. Valóban, viszont tény, hogy

a tanár is ritkán olvas az órán. Az is tény, hogy nem mindegy, hogyan 

olvas – s itt nem feltétlenül az előadásmódra gondolunk, bár valószí-

nűleg az sem teljesen elhanyagolható. Gyakran nem elég csak felol-

vasni, ajánlott a „terepet” elő is készíteni a befogadáshoz. Diltheyre 

utalunk, aki szerint „minden tudomány tapasztalati tudomány, de 

minden tapasztalatnak tudatunk – melyen belül a tapasztalat fellép 

– feltételeiben, természetünk egészében van eredeti összefüggése és 

ennek következtében meghatározott érvényessége” (Dilthey, 1998a: 

101). S úgy gondoljuk, a dráma (s itt nem a műnemet, hanem a drá-

mapedagógiában használatos kifejezéssel élve az egyes dramatikus 

tevékenységeket értjük) megfelelő alkalmazása az órákon ehhez – ti. 

a befogadás előkészítéséhez – tud hatékonyan hozzájárulni. 

3. Élményszerűen – drámával?

Az élményközpontú megközelítés az irodalommal kapcsolatos köz-

vetlen élményszerzést hangsúlyozza. Itt is fontos, hogy a diák ren-

delkezzen bizonyos irodalomtörténeti, valamint irodalomelméleti 

ismeretekkel, viszont ez a tudás nem pótolhatja az irodalommal kap-

csolatos közvetlen élményeket. A diák számára az élményt leginkább 

saját gondolatainak megismerése jelenti, amihez a mű szinte csak 

ürügy. Vagyis az irodalomtanításnak nem csupán a (nemzetközi 

felmérések által igazolt) hiányos szövegértés javításával kellene fog-

lalkoznia, hanem legalább olyan egyenrangú elvárás az önismeretre 

irányuló készségek fejlesztése. 

Az élményközpontú megközelítés épít továbbá a – főként a művé-

szetlélektan keretei közt is tárgyalt – beleélésre. Vagyis a tanár nem-

csak empátiával érti meg tanítványát, de egyik fő feladata fejleszteni

a tanulókban az empatikus érzékenységet annak érdekében, hogy 

azok mélyebben meg tudják érteni magukat és másokat (vö. Zrinszky, 

2002). Ez arra a gadameri tézisre reflektál, amely szerint azáltal tu-

datosíthatjuk leginkább a másik másságát, annak individualitását, 

ha magunkat helyezzük a helyébe. De a beleélés kapcsán utalhatunk 

Diltheyre is, aki ez alatt „a megértés elementáris formáit” érti, amely 

„a kifejezés és kifejezett közötti viszonyon alapul” – csakúgy, mint

a „magasabb formák” jelentős része (Dilthey, 1998b: 114). Így a bele-

helyezkedés, az utólagos megélés által olyan dolgokat élhetünk át és 

érthetünk meg, amelyekre valós életünk egyébként nem jogosít fel.

Élményszerűen pedig lehet sokféleképpen tanítani. Minden tanár 

maga találja meg, alakítja ki saját módszereit, stílusát. Mégis – pl.

a Magyar Drámapedagógiai Társaság rendezvényeit és képzéseit lát-

va – egyre több (magyar)tanár „talál rá” a drámára. S hogy miért, 

annak többféle magyarázata lehetséges. Alapvetően azt gondoljuk, 

hogy a dráma elsődlegesen játékjellegével hódít, megteremti a játék-

ban való cselekvő részvétel lehetőségét – s ez már önmagában sem 

kevés, különös tekintettel arra, hogy az iskolai oktatás szinte kizáró-

lag verbális formában folyik, ami erőtejesen gátat szab a spontanei-

tásnak. Kielégíti azt a posztmodern szórakozásigényt, amely „nem 

a struktúrában, hanem az átélés lehetőségében hisz” (Bókay, 2006: 

40), s amelyben „a művészet a használat, az élmény felől kezd létez-

ni” (uo.). További haszna, hogy az együttérzés kiváltása révén a ka-

tarzist képes „behozni” az iskolába (Zalay, 2007). S ha az arisztote-

lészi imitációfogalomból indulunk ki, ahol a művész maga utánzó, 

s az utánzók cselekvő embereket utánoznak, a dráma alkalmazása 

esetében – sarkítottan fogalmazva – ennek az imitációs folyamatnak 



164 165

egyfajta visszafordításáról lehet szó. Másrészről a dráma egyik legna-

gyobb előnye, hogy jól alkalmazva szűkít(het)i az iskolában elsajátí-

tott ismeretek és a diákok mindennapi élete közti szakadékot. Az itt 

megjelenő tanulás minden esetben kontextualizált, s folyamatosan 

visszautal a való világra (Szauder, 1997). Az irodalomórák tekinte-

tében ez azt eredményezheti, hogy a diákban talán ezután kevésbé 

merül fel a kérdés: minek olvasson? Ugyanakkor vannak szerzők, 

akik – Gadamert idézve – úgy vélekednek, hogy az irodalmi mű 

„»önmagában áll« (…), és nem igényli az összehasonlítást semmi-

lyen rajta kívüli valósággal” (Orbán, 2006: 86). Véleményünk szerint 

azonban figyelmen kívül sem hagyhatjuk azt. Nem szabad elfeled-

keznünk nyelv és világ referenciális viszonyáról, mert „a referenciális 

funkción keresztül (Gustave Guillaume szavaival élve) »téríti vissza 

a világnak« a nyelv azokat a jeleket, melyeket a szimbolikus funkció 

létrejöttekor a dolgoktól megvont” (Ricoeur, 1999: 13). Tehát min-

den megnyilatkozásnál szükségszerűen a világról beszélünk. Továb-

bá Iserrel értünk egyet, aki arra int, hogy „jobban tesszük, ha egyszer 

s mindenkorra leszámolunk a fikció és a valóság régi ellentétével” 

(Iser, 2001: 21). A valós, a fiktív és az imaginárius hármas viszonyát 

vezeti be, ahol a fickióképző aktust határátlépésként (transzgresszió) 

értelmezi, amely a meghatározottból (valós) a meghatározatlanba 

(imaginárius) történő átalakulást idézi elő. Az irodalmi szöveg funk-

ciójának pedig éppen e hármas viszony közti összjáték megvilágítá-

sát tekinti.

Az itt felvetett képzeletbeli világ a drámában kulcsfontosságú, 

annak megteremtése a dráma létrejöttének egyik alapfeltétele, ahol 

„a játszó egyfelől önmaga, másfelől felveszi valakinek a magatartás-

módját, ez viszont már nem szükségképpen az övé, hanem valamely 

elképzelt kontextusból következik” (Bolton, 1993: 52). S Bolton ezt 

a kettősséget – magunkat más szemszögből látni – tekinti a tanítási 

dráma legfőbb céljának, mert ez által válik lehetővé az azonosulás-

sal egyidejű értékelő magatartás, ami a(z önmagunkról és a világról 

való) tanuláshoz vezet. A drámában a „mintha”-rétegek három szin-

ten jelentkezhetnek (Neelands, 1994), vagyis a játszó úgy cselekszik: 

(a) „mintha” valaki más lenne (képzeletbeli személy), (b) „mintha” 

egy adott helyzetben lenne (képzeletbeli helyzet), illetve (c) „mint-

ha” az a tárgy, amit használ, valami más lenne (képzeletbeli tárgy). 

Az itt megjelenő képzeletbeli világnak továbbá van egy nagyon fon-

tos pszichológiai háttere. Nevezetesen, azáltal, hogy a drámában 

megajánlott szerepet és szituációt a játszók képzeletbelinek tekintik

(s ez szigorúan a tanár felelőssége), megőrizzük a résztvevők pszichés 

biztonságát (Neelands, 1994). Így válik lehetővé az, hogy a játékosok 

számukra ismerős problémákkal foglalkozhassanak annak a veszé-

lye nélkül, hogy bárki is érintetté válna a témában – ezzel ugyanis

a Moreno által kifejlesztett és alkalmazott pszichodráma foglalkozik, 

mert annak nem titkolt (terápiás) célja az, hogy az egyén személyes 

problémáját tárják fel (Mérei, 1994).

4. A dráma kétféle alkalmazása

A dráma alkalmazását a magyarórákon számos tényező befolyásol-

ja. Függ ez tanártól, diáktól, osztálytól, irodalmi alkotástól, az egyes 

dramatikus tevékenységformáktól stb. Nincs egyetlen és kizáróla-

gos recept, nem is célunk a szigorú kategorizálás, mert az gyakorta 

esetleges, mégis, a „tisztánlátás” érdekében a továbbiakban dráma és 

irodalom alapvetően kétféle vegyítését különböztetjük meg. Zuzana 

Jirsová szakdolgozatában, amelyben a drámapedagógiát – jegyez-

zük meg, kissé naivan – egy, az „irodalomhoz vezető útként” jelöli 

meg, két lehetséges megközelítésmódot vázol fel (ld. Jirsová, 1997):

a dráma kelléktárát használjuk az irodalmi alkotások „autentiku-

sabb” megközelítésére (1), az irodalmat tekintjük eszköznek a drá-

mamunka során (2). 

A szerző a két utat nem választja el szigorúan egymástól, mert 

mindkettő esetében a cél a diákok „közelebb hozása” az irodalom-

hoz. A dráma ezen kettős megítélésével néhányan nem értenek 

egyet. Szauder kifogásolja, ha „a drámáról író szerző írása tárgyát 

hol művészetpedagógiaként, hol pedig módszerként definiálja” 

(Szauder, 2003: 92). Ő maga a drámát pedagógiaként határozta meg 

(ld. Szauder, 1996). Ennek ellenére a gyakorlat, s a nyomtatásban is 

megjelent óravázlatok arról tanúskodnak, hogy a fenti megkülön-

böztetés – ha nem is minden esetben tudatosan – jelen van, létezik. 

Természetesen nincs éles határ, azonban van különbség. Mert amíg 

az első esetben a drámára mint eszközre tekintünk, addig a másik-
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ban a dráma egyfajta holisztikus megismerési folyamatot képvisel. Ez

a különbség abból adódik, hogy az előbbinél a dramatikus tevékeny-

ségek közül választjuk ki a számunkra éppen megfelelőt az adott iro-

dalmi alkotás, korszak, stb. feldolgozásához, az utóbbinál pedig a drá-

maóra fókuszában álló problémából indulunk ki. Sarkítottan úgy is 

fogalmazhatunk, hogy az előbbinél végeredményben irodalomóráról, 

míg az utóbbinál inkább irodalmi témájú drámaóráról beszélhetünk. 

Mindkét esetben pedagógiai célok motiválják a tanár felkészülését, 

ám az egyiknél a tantárgy-pedagógia, a másiknál a művészetpedagó-

gia „érdekei” érvényesülnek. S ez így rendben is volna, hiszen a kö-

zépiskolai magyarórákon nem irodalomtudósokat, hanem olvasókat, 

olvasni szerető és a művészetet értő embereket nevelünk.

Ugyanakkor van szerző, aki úgy gondolja, hogy a pedagógiai célok-

nak való „alárendelődés” épp a hermeneutikai dialógus lehetőségét 

ássa alá: „A játék szelleme – az irodalomóráé is – megköveteli, hogy

a játékosok feloldódjanak a játékban, hogy komolyan vegyék a játékot, 

a játék belső rendjéhez és szabályaihoz igazodjanak, nem pedig egy 

rajta kívül helyezett célhoz. A játékból való »kiesés« veszélye olyankor 

fenyeget, amikor például a tanár – a hermeneutikai dialógus játéksza-

bályai helyett ún. »pedagógiai célokhoz« igazítja a szövegértelmezést. 

E pedagógiai célok felől nézve az irodalmi művek az esztétikai ízlés, 

illetve az erkölcsi tudat nevelésének az eszközei” (Orbán, 2006: 80). 

Véleményünk szerint az alapvetően nem jelent problémát, ha az iro-

dalmi műveket „eszköznek” tekintjük. Sőt, kell is, hogy a tanár úgy 

tudja közvetíteni azt a diákok felé, hogy megközelíthetővé váljon szá-

mukra – érezzék, tapasztalják, szedjék darabjaira. Hiszen Barthes is 

arra hívja fel a figyelmet, hogy „semmiféle alapvető »tisztelettel« nem 

tartozunk a Szövegnek: az szétzúzható” (Barthes, 2002: 98).

A továbbiakban a dráma (fent tárgyalt) kétféle alkalmazásának el-

méleti megalapozása következik. Itt újfent felhívjuk a figyelmet arra, 

hogy ez a kategorizálás főként az áttekinthetőség miatt fontos, alap-

vetően elméleti és gyakorlati szempontból is sok az átfedés.

4.1. A dráma mint módszer

A drámára így tekintő szerzők általában arról vallanak, „hogyan 

dúsulnak fel a hagyományos tanítási formák a korszerű óravezetési 

eljárásokkal” (Gabnai–S. Takács–Borosné Kézy, 1994: 150). Képes-

ségfejlesztő szabályjátékok, mozgás- és beszédgyakorlatok, improvi-

zációs játékok stb. alkalmazására hívják fel a figyelmet, s a drámape-

dagógia módszereivel konkrét – a tananyaghoz kötődő – ismeretek 

átadására törekednek. Leggyakrabban az „A”, „B”, „C” típusú drama-

tikus tevékenység felel meg az ilyen célnak, tehát a szabályjátékok,

a dramatikus játék, valamint az egyes színházszerű formák.

Hangsúlyozni kell, hogy bár a hagyományos tanítási formák „felja-

vításáról” beszélünk, elkerülhetetlen a hagyományostól eltérő szem-

lélet, ugyanis a tankönyvek által támogatott pozitivista látásmód 

összeegyeztethetetlen a drámával. Hiszen a drámában jártas tanár 

nem a fejében lévő kész válaszokat szeretné visszahallani a diáktól, 

a diákok saját válaszaira kíváncsi. Sokkal inkább azok az elméletek 

hozhatók itt játékba, amelyek – mint Gadamer – azt vallják, hogy 

a „bármennyire is történeti adottságként jelenjék meg a műalkotás, 

(…) közlése soha nem meríthető ki egyszer s mindenkorra fogal-

milag” (Gadamer, é. n.: 19). Mindez mára közhelyszerűen hangzik, 

minthogy az is, hogy interpretációt csak (saját) interpretációval le-

het tanítani (Bókay, 2006: 38). Az irodalomtanárok többsége mégis 

hajlamos megfeledkezni erről. Ha a diákoknak nem hangsúlyozzuk, 

hogy az egyes értelmezések mindig valakinek a látásmódját tükrözik, 

s biztatjuk őket ezeket alapul véve saját álláspontjuk kialakítására, 

akkor csak abban – az egyébként is begyökerezett nézetben – erősít-

jük meg őket, hogy saját véleményt alkotni teljesen fölösleges, mert 

mindig van egy mindenek fölé rendelt – tankönyvből kiolvasható 

vagy lediktált – értelmezés, ami sajátjuk fölé helyezhető. Holott a ta-

nár feladata ugyanúgy az interpretációs készségek fejlesztése, mint 

a „tananyag” átadása. Az előbbi pedig nem „olyan »anyag«, amelyet 

itt-ott elhelyezve a tematikában modulszerűen oktatni lehet: egy lá-

tásmód, eljárás, stratégia kialakításáról van szó, amelynek éppúgy 

működnie kell az írott szövegek olvasása, a verbális-vizuális-auditív 

hatásokra építő médiaműfajok befogadása során, mint a műalkotá-

sok értelmezésénél” (Nagy, 2008: 61).

Ahhoz, hogy a drámát a tanulás szolgálatába állíthassuk, egy olyan 

tanulás- és tudáselméletből kell kiindulnunk, amely „határozottan 

elismeri a gyermek saját tanulási forrásainak értékét és hasznosságát 

az osztálytermi munkában” (Neelands, 1994: 7). Ebben a folyamat-
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ban a tanuló nem passzív befogadóként, hanem aktív jelentésterem-

tőként van jelen, ami leginkább érzéki és gyakorlati kapcsolatterem-

tést eredményez, s a gyerekek meglévő tapasztalatait használja fel 

arra, hogy az új ismereteket/információkat értelmezzék. S Neelands 

szerint azzal, hogy megkapják a lehetőséget az ismert és ismeretlen 

tartalmak közti hidak megépítésére, lényegében tanulni tanulnak. 

Ilyen újszerű tanulói státussal felruházva lehetőséget kapnak arra, 

hogy kialakítsák saját tanulási módszereiket.

Az Eck–Sándor szerzőpáros Katona József Bánk bán c. drámáját 

feldolgozó munkájának elméleti részében ismerteti az irodalom-

oktatás azon területeit, ahol a dráma szerintük „rendkívül jól al-

kalmazható” (Eck–Sándor, 1998): egyes témák előtt bevezetésként, 

ráhangolásképpen (1); egy adott mű vagy korszak atmoszférájának, 

hangulatának, jellegzetességének felidézéséhez (2); a különböző 

helyszínek érzékletesebbé tételéhez (3); a szereplők tulajdonsága-

inak, jellemének vizsgálatakor és viszonyaik, emberi kapcsolataik 

elemzésekor (4); a különböző jellegű konfliktusok megvilágításához 

és érzékeltetéséhez (5); az önálló alkotómunka bármely területén 

(6); a szerkezet, az arányok vizsgálatakor (7); összefoglaláskor, rend-

szerezéskor (8); bizonyos formában számonkéréskor (9). Láthatjuk, 

hogy ezekben az esetekben a tanár a tantervből indul ki: a tananya-

got szeretné átvenni, s ehhez keres módszert. Ehhez természetesen 

néhány tényezőt figyelembe kell vennie: a csoport felkészültsége, 

tapasztalataik az egyes drámapedagógiai eszközök és metódusok 

alkalmazása folyamán; az eszközök és metódusok hatékonysága, 

valamint alkalmazhatóságuk a konkrét mű esetében; ill. fontos, ha

a tanár azt is szem előtt tartja, hogy a csoport, az osztály „életében” 

milyen haszna/hozadéka lehet az egyes módszerek alkalmazásának 

az irodalmi műalkotással való találkozás során (ld. Jirsová, 1997).

S ha a (csupán) negyvenöt perces irodalomóra áll rendelkezésünkre, 

akkor ez az az út, amely a leginkább járható. 

4.2. A dráma a megértés szolgálatában

Ez a megközelítés jóval összetettebb drámafogalmat takar. Itt a drá-

maóra elemei úgy épülnek egymásra, hogy azok a mélyebb megértést 

(s nem „csupán” a szemléltetést) szolgálják – az ezt leginkább szolgá-

ló dramatikus tevékenységforma a „D” típusú, vagyis tanítási dráma 

jegyeit viseli (valamint az „E” és „F” típust soroljuk még ide, tehát

a szakértői drámát, illetve a színházi-nevelési programot). Pontosab-

ban fogalmazva: egy ilyen órának (foglalkozásnak) a célja nem főként 

egy adott művel való találkozás. Sokkal inkább az a kérdés merül fel, 

milyen konkrét cél szolgálatába állítható be az irodalmi műalkotás, 

milyen konkrét kérdésre keressék a diákok a választ. Ez a kérdés az 

óra fókusza. S a diákok a felkínált játék során eljutnak a saját, illetve

a csoport által megfogalmazott közös „megoldás(ok)ig”. Például 

Török László óravázlata (Török, 1999), amely Miroslav Antic Diák-

sétány c. versét hozza játékba, diákjaival arra a kérdésre keres(tet)i 

a választ, hogy milyen titokzatos értelme lehet egy diákcsapat min-

dennapos együttlétének. Vagyis a diák az órán – az adott irodal-

mi alkotás által felvetett – valós problémával foglalkozik, a dráma 

ugyanis „a tudásnak a társadalmi helyzetekben játszott jelentőségére 

koncentrál. Ebből az állításból következően tehát a drámának nem 

csupán a tudással, de annak szociális természetével is foglalkoznia 

kell” (Szauder, 1996: 12).

Az, hogy miként épül be maga a lírai, epikai vagy akár drámai 

alkotás az órába jórészt a tanár kreativitásán múlik. A dráma lénye-

ge, hogy a tanulókat a külső nézőpontból az események közepébe 

helyezi. Amire feltétlenül figyelni kell az irodalmi alkotás drámába 

helyezésekor, hogy a tanár a drámát ne narratív módon, a történet 

felidézésére használja. A dráma ugyanis „lefelé ás”, nem szándéka 

a történetben való előrehaladás. A tanár munkáját csak félreviheti, 

ha csupán a cselekményben gondolkodik (ld. Bolton, 1993: 100),

a dráma tehát nem a mű illusztrálására szolgál. „Cselekvésbe ágya-

zott gondolkozás ez, melynek célja a jelenésteremtés, eszköze pedig 

két kontextus (értsd a valós és a „mintha” – megj. Kuklis) kölcsönha-

tása” (Bolton, 1993: 24). 

A különböző drámafoglalkozásokat leíró óravázlatok, az egyes iro-

dalmi alakokra, alkotásokra épülő színházi-nevelési programokról 

szóló beszámolók egyre növekvő számban jelennek meg a szakiro-

dalomban. Ezekből kirajzolódik néhány módozat, ahogyan dráma és 

irodalom közös nevezőre hozható: analóg helyzetek keresésével (1), 

a mű kontextusát alkalmazva (2), illetve azt továbbgondolva (3). Az 

alábbiakban ezekről bővebben.
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Egy Bethlenfalvyval készült interjúban Heathcote így fogalmaz: 

„Körülbelül húsz évvel ezelőtt jöttem rá arra, hogy a színház és az 

irodalom különböző nagy témái a saját kultúránk különböző értel-

mezéseiből fakadnak. Ezeket egy nagy körgrafikonon először tizen-

három elemre osztottam, aztán folyton átalakítottam a kört. Háború, 

munka, hit, tanulás, otthonteremtés, táplálkozás, gyermeknevelés, 

emlékek (a múlt), utazás, eszközök, jog, vizuális művészet, kommu-

nikáció, kizsákmányolás, matematika és divat” (Bethlenfalvy, 2006: 

9). Eszerint a felosztás szerint kerül Heathcote-nál például az Íliász 

az utazás, illetve a háború témakörébe – vagyis értelmezhetjük úgy, 

hogy a drámatanár analógiákat keres (1). S a megfelelő párhuzamot 

megtalálva megtörténhet az is, hogy egy, a diákok élményvilágához 

közelebb álló analóg helyzettel könnyebben ki tudjuk bontani a kap-

csolódást a konkrét mű és az általa felvetett téma között. (Akhilleusz 

„duzzogása“ például párhuzamba állítható egy olyan professzionális 

sportoló döntéshelyzetével, aki egy felmerült konfliktus miatt nem 

hajlandó képviselni csapatát/országát egy fontos mérkőzésen.)

Ha magát az irodalmi alkotás által felvetett helyzetet, problémát 

kínáljuk fel vizsgálódásra (2) – mindenféle távolítás nélkül, annak 

kontextusát egy az egyben alkalmazva –, hasznos, ha a tanulók nem 

ismerik az adott művet, mert ez óhatatlanul a lejátszás felé vinné el az 

órát a témában való „megmártózás” helyett. Az órában ugyanis dön-

tési helyzeteket kínál fel a tanár, s úgy nem lehet érvényes döntéseket 

hozni, ha már előzetesen van egy mintánk. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne lehetne már ismert mű-

vekkel foglalkozni egy drámaóra során – viszont ebben az esetben 

ez egy másfajta megközelítést igényel: „a játék létrejöttének egyik el-

méleti háttere az irodalmi recepcióesztétika felismerése, miszerint az 

irodalmi szövegek sosem kizárólag a leírtak által hatnak, hanem sok-

kal inkább a szövegben üresen maradt helyek olvasói fantázia segít-

ségével történő megtöltése révén. A szöveg jelentése a szöveg objek-

tív valósága és az olvasó saját értelmezésének összekapcsolása révén 

az egyén tudatában és lelkében jön létre” (Marlok, 2005: 5). Erre utal 

Adamikné, amikor az olvasás négy fokozatáról ír – értsd szó szerinti, 

értelmező (interpretáló), bíráló (kritikai), alkotó (kreatív) –, s teszi

a hierarchia legfelsőbb fokára a kreatív olvasást, amelyet az olvasot-

tak továbbgondolása, kiegészítése és a szöveghez kapcsolódó vita 

jellemez (ld. Adamikné, 2006). Tehát mindig található egy műalko-

tásban olyan pont, amit a szerző nem bontott ki, további vizsgálatra 

érdemesnek bizonyul (3). Ezt veszi alapul Lipták Ildikó Kriptajelenet 

c. óravázlata (Lipták, 1999), amelyben a Rómeó és Júlia kulcsjelene-

tein keresztül az emberi cselekedetek indítékait vizsgálja.

De a fentieken túl a dráma alkalmazásának számos módja lehet-

séges. Ebből adódik, hogy egyetlen óravázlatról sem állíthatjuk teljes 

bizonyossággal, hogy az minden alkalommal – minden változtatás 

nélkül – mindenki számára hasznosítható lenne. Vagyis egy vázlatot 

olvasva nem is magát a felépítést, sokkal inkább a benne megjele-

nő szándékokat érdemes megfigyelni, hiszen „a drámamunka ter-

vezésének vezérelve csak az lehet, hogy MI VALÓSÍTHATÓ MEG” 

(Neelands, 1994: 16). A konkrét alkalmazás esetében abból kell kiin-

dulni, hogy mit tud a tanár megvalósítani saját csoportjával, az adott 

térben s a rendelkezésre álló időben.

A Függelékben mintát közlünk a tanítási dráma („D” típusú dra-

matikus tevékenység) lehetséges alkalmazására az irodalomtanítás 

során. A vázlat igazodik a szakirodalomban megjelenő óravázlatok 

felépítéséhez. 

5. A tanítási drámát érintő elméleti kérdések

A továbbiakban vizsgálódásunkat a tanítási drámára [„D” típus] szű-

kítjük, s a műfaji jellegzetességekre, valamint az ebből fakadó inter-

pretációs kérdésekre fókuszálunk.

5.1. Intermedialitás

A Függelékben olvasható vázlatra tekintve láthatjuk, hogy nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül az intermedialitás fogalmát. Az órán 

alkalmazott egyes „munkaformák” – drámás terminussal élve: kon-

venciók – több művészeti ágat, ott alkalmazott formát is megidéz-

nek. S itt Mitchellre utalunk, aki szerint nem léteznek „tiszta” médi-

umok, melyek csak a hangzáson, a tapintáson vagy például a látáson 

alapulnának, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne beszélhetnénk 

a vizuális vagy bármilyen médiumokról – azt kell csupán szem 
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előtt tartanunk, hogy összetevőik egymáshoz viszonyított aránya 

segít őket meghatározni (Mitchell, 2007). Problematikus a művé-

szeti ágakhoz való besorolás akkor is, ha Rajewski intermedialitás-

fogalmából indulunk ki, ő ugyanis az intermedialitás megjelenési 

formáit vizsgálja, s háromféle, a konkrét esetekben általában egy-

mással keveredő intermediális kapcsolatot tételez: 1. A mediális 

transzpozíció során, mint például a filmadaptációk, egy adott médi-

um terméke egy másik médiumba helyeződik át. 2. A médiumkom-

bináció, mint például az opera, a performamszok, a színház, kettő 

vagy több médium termékét kombinálja össze egy adott konstellá-

cióban. 3. Az intermediális referencia, mint például bizonyos filmes 

technikák megidézése az irodalomban, az ekphraszisz, melyek so-

rán az egyik médium saját eszközeivel egy másik médium terméké-

re utal, s ebben a viszonyban konstituálja magát (ld. Rajewski 2006, 

51–59.). A tanítási dráma esetében mindhárom kategória fennáll. 

Gondoljunk csak az olyan konvenciókra, mint: narráció, szoboral-

kotás, kiscsoportos jelenet – s látjuk, hogy az egyik az auditív, a másik

a vizuális, a harmadik pedig az audiovizuális befogadásra épít. Tu-

lajdonképpen a tanítási dráma kapcsán kevert médiumról beszélhe-

tünk, amely túlnyomórészt színházi formákat használ, mondhatni 

„a színház nyelvén beszél” – ugyanakkor hiba lenne egyenlőségjelet 

tenni dráma és színház közé. 

5.2. A szövegről szóló diskurzus

Gyakori és véleményünk szerint helytelen elképzelés az irodal-

mi művek drámapedagógiai módszerekkel történő feldolgozását 

dramatizációknak nevezni, ugyanis ez megegyezik a „színpadi adap-

tációk” fogalmával, melynek során „egy már létező alkotásból ki-

sebb-nagyobb változtatásokkal, manőverekkel új, drámai alkotás jön 

létre” (Deres, 2004: 115), továbbá az esetek döntő többségében pró-

zai művek adaptálódnak. Esetünkben pedig nem erről van szó. Egy-

részt nem színpadi előadásra szánt alkotásokról beszélünk (ugyan-

akkor jó alapot szolgálhat egy ilyen jellegű munka egy előadáshoz 

is), ill. nem dialógusformában íródnak, másrészről pedig drámai és 

lírai művek ugyanúgy feldolgozhatók drámával, mint a jellemzően 

epikusak. Alapvetően szövegként tekintünk ezekre a vázlatokra,

s annak is barthes-i értelmében: „a Szövegről szóló diszkurzus 

maga is csak »szöveg« lehet, keresés és textuális erőfeszítés, hiszen 

a Szöveg társadalmi tér amely egy nyelvet sem hagy biztonságban, 

érintetlenül, amelyben egyetlen beszélő szubjektum sem sajátíthatja 

ki a bíró, a tanár, az elemző, a gyóntató vagy a megfejtő szerepét.

A Szöveg elméletének azonosulnia kell az írás gyakorlatával” (Barthes, 

2002: 99). Ezt a fajta tág szövegfelfogást érdemes tovább tágítani más 

síkon. S ebből a – befogadói – szempontból nem hagyható figyel-

men kívül a szöveg performativitással való kapcsolata sem, s így

a de marinis-i „színházi szöveg” fogalma, amely a színházi előadásra 

mint szövegre tekint (értsd előadásszöveg – performance text), ame-

lyet „különböző típusú jelek, kifejező eszközök vagy akciók komplex 

hálózataként lehet elképzelni” (de Marinis, 1999), s ekképpen a szö-

veg multimediális jellemzőkkel gazdagodik.

5.3. Adaptáció

Leginkább az adaptációk felől közelíthetők meg az ilyen – irodalmi (ill. 

egyéb művészeti) alkotásokra épülő – óravázlatok. Hutcheon adap-

tációelméletéből kiindulva pedig az adaptáció három szempontból 

definiálható (Hutcheon, 2006: 7–8): az adaptáció mint formai entitás 

vagy termék (1) – tkp. egy bizonyos mű/művek bejelentett és széles-

körű transzponálása; alkotófolyamatként (2) az adaptáció aktusa min-

den esetben (újra-)interpretációt és (újra-)alkotást foglal magába; a 

befogadás folyamatát tekintve (3) az adaptáció az intertextualitás egy 

formája (amennyiben a befogadó egyaránt ismeri a forrásművet és 

adaptációt). Hutcheon felfogásában az adaptáció fogalmába ugyan-

úgy beletartoznak a videojátékok, élményparkok, honlapok, külön-

böző zenei feldolgozások, képregény-albumok, operák, musicalek, 

balettek, színpadi- és rádiójátékok, mint a szélesebb körben tárgyalt 

mozifilmek és regények. Ilyen értelemben teljesen nyilvánvaló, hogy 

a lista tovább bővíthető, hozzáadva például az irodalomórákat, illet-

ve az azokat leíró óravázlatokat. S ha itt a megalkotás–rögzítés–meg-

valósulás hármasát vizsgáljuk, azok pontosan tükrözik a hutcheoni 

adaptációfogalom három szempontú megítélését. Így tekinthetünk 

az óravázlatra mint „termékre” (1), a tervezési folyamatra mint 

„(újra)értelmezésre” vagy „újraalkotásra” (2), s (a diák szempontjá-
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ból) az óra valóban intertextuális viszonyban van a feldolgozott mű-

vel (3) – feltéve, ha már olvasta az(oka)t. 

Láthatjuk azt is, hogy Hutcheon adaptáció-felfogása nem „mé-

dium specifikus”, ugyanakkor fontosnak tartja kiemelni, hogy az 

egyes médiumok és műfajok amelyekbe és amelyekből a történeteket 

átültetjük nemcsak hogy „formai entitásként” jelennek meg, hanem 

ugyanakkor a közönség lekötésének különböző módjait képviselik, 

amelyeket hiba lenne egyfajta hierarchiába állítani. „Mindegyikükre 

jellemző – különböző módokon és különböző mértékben – a »bevo-

nás« képessége, csakhogy némelyek ezt azáltal teszik, hogy elmondják 

a történeteket (pl. regények és novellák); mások megmutatják azokat 

(pl. az előadó-művészet összes médiuma); megint mások a fizikai és 

kinesztetikus kölcsönhatást is lehetővé teszik számunkra” (Hutcheon, 

2006: XIV). A drámaóra esetében ezt a kölcsönhatást teszi lehetővé

a cselekvő részvétel, amire már az előbbiekben utaltunk.

5.4. Az interpretációt érintő kérdések

Értelmezői szempontból is fontos kérdéseket vet fel az adaptációk-

kal való párhuzam. „Mivel az adaptációk nem az »eredeti« szöveget 

adaptálják, hanem annak egy értelmezését, és mivel ezen értelmezés 

is a nézők számára jelek által kodifikálva közvetítődik, egy szöveg 

adaptációja többszörös áttételt jelent” (Füzi–Török, 2006). A szer-

zők itt legfontosabb „áttételként” az adaptált és az adaptáló médium 

jelrendszere közti különbséget teszik meg. E tekintetben tanulságos 

lehet megvizsgálni az egyes dramatikus konvenciók – pl. szerep

a falon, levélírás, belső hangok, szoboralkotás –, milyen viszonyban 

állnak, illetve hogyan bontják ki az „eredeti” szöveget. 

Továbbá, ha elfogadjuk, hogy „az adaptáció az irodalmi mű egy 

lehetséges interpretációja” (Zsigmond, 2010), akkor felmerül a kér-

dés – mint ahogy Veres is felteszi –, hogy a mű szövege hány értel-

mezést enged meg, illetve mi alapján választjuk ki, hogy az általunk 

ismert értelmezések közül melyiket emeljük ki. Veres válasza: „ki-ki 

a maga érdeklődésének és rögeszméinek megfelelően értelmez” (Ve-

res, 1995: 203). Valóban, viszont a tanár esetében választását minde-

nekelőtt a közönség (annak életkora, társadalmi helyzete, érdeklődési 

köre, irodalmi előképzettsége stb.) határozza meg. Miként a retori-

kaelméletben a szónoknak ismernie kell hallgatósága gondolatait, 

úgy a tanárnak ismernie kell tanítványai gondolatait (ld. Adamikné, 

2006: 460). Mindez a drámára fokozottan érvényes. Itt ugyanis a ta-

nár arra számít, hogy a diákok együttműködnek. Tehát szükséges, 

hogy az órát úgy építse fel, hogy a diák érezze magát megszólítva. Ez 

pedig összecseng azzal, amire szintén Adamikné utal, miszerint az 

iskolások többségét – de elsősorban a kamaszokat – az élet érdekli 

elsősorban, tehát saját problémáik megoldását keresik a regényben, 

de „legalábbis elgondolkodnak a hasonló helyzeteken” (Adamikné, 

2006: 456). Veres ugyanakkor az egzisztenciális érdekeltségről ír, 

amely „olyan motivációt jelöl, amely a mű elolvasásától alapvető, az 

olvasót »életbe vágó« kérdéseiben orientáló, egész létszemléletét be-

folyásoló hatást remél” (Veres, 1995: 208). Márpedig, ha a diákot az 

„élet érdekli”, akkor érdemes azzal (is) foglalkoznunk.

A tanár értelmezői pozíciója ilyen tekintetben specifikus: van egy 

konkrét közösség (egy osztály, egy csoport), amely térben, időben, 

életkorban adott, ugyanakkor bizonyos időközönként változik (új 

osztály, új csoport), s amelynek igényei újabb és újabb értelemközve-

títésre késztetik. Mindez pedig akkor lehetséges, ha az értelemalko-

tásra mint egy lezárhatatlan folyamatra tekintünk, miként erre Jauss 

is utal, amikor Popper Leó „kettős félreértés”-elméletéről számol be 

(ld. Jauss, 1997b: 291), ahol a félreértés lehetősége egyrészt a mű-

alkotás és annak befogadója, ill. a mű és annak alkotója között áll 

fenn. 

Láthatjuk, hogy a tanár értelmezői helyzete több szempontból 

vizsgálható, s a fentiek mellett nem hagyható figyelmen kívül a szín-

házelméleti szempont sem. A drámatanár (vagy a drámaórát tervező 

tanár) ugyanis párhuzamba állítható azzal a rendezővel, aki ugyan-

úgy „hűséges” a nézőkhöz, mint a színészekhez. „A színészekhez 

való hűség alapvetően abból áll, hogy olyan helyzeteket teremt szá-

mukra, amelyekben megtalálják a személyes jelentést az előadásban 

anélkül, hogy teljesen a nézők kívánságainak kiszolgálóivá válnának. 

A nézőkhöz való hűség abból áll, hogy biztosítja, egyetlen nézőt sem 

néz le (patronize) az előadás: a néző nem érzi úgy magát, mintha 

számként kezelnék vagy mint a »publikum részét«, hanem úgy érzé-

keli, mintha az előadást csak az ő számára hozták volna létre, azért, 

hogy valami személyes dolgot súgjon meg neki” (Barba, 1990).
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Summary

In our paper we would like to draw attention on the effectiveness of the 

methods of drama education within the teaching of literature (in the Hun-

garian speech area). First, we sum up what kind of difficulties the teacher 

has to face while teaching this subject (e.g. the problems of the curriculum, 

inappropriate course books etc.) but on the other hand we also would like 

to emphasize the teacher’s responsibility in the teaching process. Next, we 

list the possible ways of using drama in the process of teaching literature 

and also attach a plan of an educational drama lesson. Finally, we study the 

theoretical questions concerning educational drama – primarily leaning on 

Linda Hutcheon’s adaptation theory.

Függelék

Reggeli

(tanítási dráma – vázlat)

Csoport: Egyetemisták, 15–20 fő, drámás előképzettséggel.

Tanítási terület: egy költemény kontextusának megépítése, kibontása 

Petri György Reggeli c. költeménye kapcsán.

Téma: egy megromlott partnerkapcsolat.

Fókusz: Hogyan jut el egy régebben mindenki által „ideálisnak” tartott 

kapcsolat a kiüresedésig?

1. Zeneszerzés

A résztvevők három csoportban ritmus- vagy egyéb hangszerek segítségével 

megzenésítik a kapott versrészleteket (ld. Melléklet 1.) – felhívva a figyelmet, 

hogy a forma mellett a tartalom is szerepet kapjon.

2. Tanári narráció

Ilyen és ehhez hasonló mondatok kavarognak mostanában Andrea fejé-

ben. Néha versbe is rendezi ezeket a sorokat. De nézzük, ki is Andrea…

Andrea házasságban él tíz éve, van egy kilenc éves lányuk, Réka. A fér-

jével együtt egyazon cég két különböző részlegén dolgoznak nagyjából ha-

sonló státuszú beosztásban már tizenöt éve (Andrea is csak az anyasági alatt 

szakította meg ezt), mindketten elégedettek a munkahelyükkel, bár néha-

néha megfordul a fejükben, hogy váltani kéne.

3. Levél

Andrea hosszú tanakodás után a következő levelet küldte kedvenc maga-

zinja egyik tanácskérő rovatába. Felolvasná valaki? (Melléklet 2.)

Számoljunk. Egy számegyenes segítségével vázoljuk fel, hogy mit tudunk 

eddig Andrea életéből. Hány éves korában ismerkedhettek meg, házasod-

tak, gyerek, stb.
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4. Az „ideális” kapcsolat – Kiscsoportos improvizáció

Mit jelent az „ideális” kapcsolat? Mutassuk be, hogy az alábbi helyzetek 

hogyan játszódhattak le egy ideálisnak tartott kapcsolatban (4 csoport):

• Hogyan történt a „nagy találkozás”?

• Andrea 22-ik születésnapján barátaik azt arról áradoznak, milyen ide-

ális Andrea és Viktor kapcsolata.

• Az esküvőről álmodoznak. 

• A gyereknevek közt válogatnak.

5. Fotóalbum – Állóképek

Viktor tízéves érettségi találkozóján képeket mutat a fiatal családról. 

Négy csoportban készítsetek 2-2 állóképeket ezekből a képekből. Tudjuk, 

hogy nemrég született a kislányuk is. 

6. Találkozások – Listakészítés, szimuláció

Nézzünk meg egy tipikus napot a páros életéből, amikor már házasok, 

és a közös munkahelyen dolgoznak. Mikor van alkalmuk találkozni a nap 

folyamán? 

Listakészítés.

Négy csoportban válasszatok ki egy-egy helyzetet, s némajátékkal játsz-

szátok le a találkozásokat.

7. „Forró szék”

Olvassuk el újra Andrea levelét, ami a szerkesztőségbe érkezett. Ha ti 

lennétek azok, akinek majd választ kellene adni erre a levélre, és lenne lehe-

tőségetek, akkor mit kérdeznétek meg Andreától? (Ha szükséges, kiscsopor-

tokban, vagy párokban összegyűjthetnek közösen kérdéseket.)

A tanár Andrea szerepében a „forró székbe” ül és válaszol a diákok kérdé-

seire. Fontos, hogy leszögezzük, hogy kérdésekre szorítkozzanak a játékosok, 

egyelőre nem kell tanácsot adni. A tanár Andrea szerepében arról beszél, hogy 

nem tudja, mikor kezdődött ez az egész probléma, de nincs egyiküknek sem 

másik ember az életében – legalábbis egyelőre.

8. Vers – Felolvasás

Szeretném, ha elolvasnánk most az egész verset, amit Andrea írt, s amely-

ből már részleteket meg is zenésítettetek (Melléklet 3.). 

Csoportokban gyűjtsetek további változatokat a következő sorokra:

………………………………

………………………………

Anélkül hogy rámnézne

Anélkül hogy egy szót szólna

9. „Túl sok a csönd” – Újrajátszás

Idézzük fel azokat a némajátékokat, amelyekkel a páros találkozásait 

vázoltuk fel egy hagyományos nap során. Egy párost megkérek, hogy újra 

játsszák le a saját szituációjukat, de helyezzék azt át a levél megírása utáni 

időbe (itt már nem feltétel a némajáték) – változik-e valami? 

A második lassított lejátszás során két ember álljon be a játékba, s leállítás-

kor (tanár állítja meg) hangosítsák ki a szereplők gondolatait. 

10. Réka – Beszélgetés

Vajon a kilencéves kislány mit érzékel szülei kapcsolatából? Hogy látja az 

egész helyzetet? Mi járhat a fejében? 

Nézzük meg, hogyan játszódna le, ha Réka odaállna anyja elé, és ezeket 

elmondaná/megkérdezné. Mit válaszolna Andrea? Engedjétek meg, hogy 

most én bújjak Réka helyébe, ti pedig mindannyian Andrea szerepét ve-

gyétek fel.

11. Tanács – Levél

Írjátok levelet Andreának. Adjatok neki tanácsot, az újságon keresztül.

12. Mélyítés

Haladjunk kicsit előre az időben. Maradjatok négy csoportban, s be-

széljétek meg, hogyan alakulhatott hőseink élete. Sikerült-e túltenniük ma-

gukat a történteken? Az általatok vélt legvalószínűbbet válasszátok ki és 

játsszátok el.

• Elváltak és egy év után találkoznak. 

• Együtt maradtak, s egy év után visszaemlékeznek a történtekre. 
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Melléklet

1. A diákok három csoportban egy-egy részletet kapnak az alábbiak közül:

Kávét önt a csészébe

Tejet önt a kávéba

Anélkül hogy rámnézne

Anélkül hogy egy szót szólna

………

Rágyújt

Karikát fúj füstből

Anélkül hogy rámnézne

Anélkül hogy egy szót szólna

Hamut pöccent 

A hamutartóba

Anélkül hogy rámnézne

Anélkül hogy egy szót szólna

………

Elnyomja a hamutartóban 

A cigaretta végét

Anélkül hogy rámnézne

Anélkül hogy egy szót szólna

2. Levél

34 éves nő vagyok és a papírok szerint házas. De sajnos sokszor azt hi-

szem, hogy már csak a gyűrű és a lányunk tart össze minket a férjemmel. 

Nincsenek nagy veszekedések, nem borítjuk egymásra az asztalt – furcsának 

tűnhet, de néha azt kívánom, inkább lennének. Már több mint tizenhat éve 

együtt vagyunk, de azt a kapcsolatot, amit mindig minden barátunk az „ide-

álisnak” tartott, már jó ideje nem tudom, hol keressem. Úgy teszünk, mintha 

nem lenne semmi gond, de már túl sok a csönd. Nem merem elhívni hozzánk 

a barátainkat, nehogy kínosan kelljen éreznünk magunkat.

Ez így törvényszerű? Most már ne is várjak mást, így öregszünk meg egy-

más mellett? Vagy ilyenkor szoktak elválni egymástól az emberek? Én féltem

a kislányom, viszont egyre nehezebben viselem ezt az állapotot is.

Jelige: Hogyan tovább?

3. Felolvassuk a Petri-verset: 

Reggeli

Kávét önt a csészébe

Tejet önt a kávéba

Cukrot a tejeskávéba

Kiissza a tejeskávéját

Anélkül hogy rámnézne

Anélkül hogy egy szót szólna

Kimossa a csészéjét

Amiben a kávéja volt

Amiben a kávéjához a tej volt

Amiben a tejeskávéjához a cukor volt

Rágyújt

Karikát fúj füstből

Anélkül hogy rámnézne

Anélkül hogy egy szót szólna

Hamut pöccent 

A hamutartóba

Kifújja a füstöt

Hamut pöccent

Anélkül hogy rámnézne

Anélkül hogy egy szót szólna

Kifújja a füstöt

És elnyomja a hamutartóban 

A cigaretta végét

Esőkabátot vesz

Mivelhogy esik

Veszi a kalapját

Anélkül hogy rámnézne

Anélkül hogy egy szót szólna

Megy ki az esőbe

Az esőkabátjában kalapjában

Anélkül hogy és anélkül hogy

És én a kezembe

Fogom a halántékom

És sírok.
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Drámapedagógia az irodalomórákon

A pozsonyi magyar tanszéken a 2011/2012-es tanévben Drámapeda-

gógia az irodalomórákon (1, 2) cím alatt két szemeszteren keresztül a 

diákoknak lehetőségük volt kipróbálni drámás módszereket, amelyeket 

a magyar nyelv és irodalom órákon (de nemcsak ott) hasznosíthatnak. 

A kurzus választható volt, két szemeszterben egy-egy duplaóra állt 

rendelkezésünkre. Hátrányként említjük, hogy véleményünk szerint 

hatékonyabb lehetett volna a munka, ha a két óra egymásra épülhet, 

de a tanszék adta lehetőségből adódóan (mivel kis tanszékről van szó) 

ez nem így történt. Így a kurzusokat mindkét szemeszterben 9-9 diák 

látogatta, akik közül néhányan mindkettőt abszolválták.

Az órák célja gyakorlati volt: nevezetesen, hogy a résztvevők maguk 

is kipróbálhassák azokat a drámás eszközöket, amelyek hatékonyan 

alkalmazhatók a magyarórákon – de akár egyéb (nyelvi) órákon vagy 

osztályfőnöki munkájuk során –, de teret kapott az elmélet, ill. a kurzus 

saját óravázlat készítésével zárult. A fent említett hátrányból kifolyólag 

sajnos arra nem jutott idő, hogy ezeket az órákat le is vezethessék. 

Az alábbiakban két óravázlatot közlünk, amelyek a kurzusokon 

születtek. A téli szemeszterben a diákok tetszőleges (számukra ked-

ves) témát dolgozhattak fel, a nyári szemeszterben „nehezítésképpen“ 

kértük, hogy a határon túli szerzők közül válasszanak. Mindkét eset-

ben további megkötés volt, hogy egy hagyományos negyvenöt perces 

órát tervezzenek, viszont a munkát illetően szabad kezet kaptak.

A vázlatban szereplő valamint további játékok megtalálhatók a Kaposi 

László által szerkesztett Játékkönyv ill. Drámapedagógiai olvasókönyv 

c. kiadványokban.

Kuklis Katalin, a kurzus vezetője
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Malák Anita

„Rokokó karaoke”
(óravázlat)

Csoport: gimnázium, 17–18 évesek.
Tanítási terület: a rokokó művészete, Fragonard A hinta c. fest-

ménye, Vida Gergely Játszanék a kezével c. költeménye.
Fókusz: erotika és szemérmesség ábrázolásának lehetőségei.

1. Tükörjáték
A pár tagjai egymással szemben állnak, olyan távolságban, hogy 

kinyújtott karjuk (ujjhegyük) összeérjen. Egyikük az irányító, aki 
elmozdulhat, fintort vághat, gesztikulálhat. Társának feladata: mint-
ha ő lenne a tükör, a lehető legpontosabban leutánozni, szinte vele 
együtt végezni az összes mozdulatot.

A fokozatosság elvét betartva előbb lassú kézmozdulatokat tük-
rözzünk, később gyorsabbakat, majd akár az egész testre kiterjedő 
mozdulatsorokat is.

2. Megbeszélés 
Kinek mit jelent a játék? Mi volt a kedvenc játékuk gyerekkorukban? 

Ismertessék ezt a játékot röviden (szabályok, miért szerették stb.).

3. Tanári előadás – a rokokó
Kulcsszavak felkerülnek a táblára, a diákokat jegyzetek készítésére 

ösztönözzük: 
• 18. század eleje Franciaország, 
• szembenállás a hivatalos barokk stílus szigora ellen, 
• szeszélyesen aszimmetrikus, szabálytalan vonalvezetés, 
• a kényelemre, a luxusra való igény – szalonok, nagyvilági élet,
• festmény – érzelmesség, a finom erotika, aprólékos kidolgozás,
• műfaj – zsánerkép (életkép), mitológiai tárgyú képek, apró port-

rék (miniatűrök).

4. Mi volt a képen?
Jean-Honoré Fragonard: A hinta c. festményének bemutatása, 

olyan módon, hogy a teremből kiküldünk 3 –4 diákot. A képet meg-

mutatjuk a bent maradtaknak, az ő feladatuk lesz elmondani, minél 

alaposabban leírni, mit láttak a képen. Egyenként hívjuk be a diáko-

kat, az ő dolguk, hogy a hallottak alapján mondják el, adják tovább 

következő társuknak, mi is van a festményen. Fontos a megfelelő ki-

fejezések használata, mivel apró tévesztések is félrevezethetik a má-

sikat.

A játék után a kép megbeszélése következik. A tanár további isme-

reteket közöl a kép szerzőjével, jellemzőivel, a zsánerkép műfajával 

kapcsolatban.

6. Versfelolvasás

Felolvassuk a diákoknak Vida Gergely Rokokó karaoke c. köteté-

ből a Játszanék a kezével c. verset.

7. Listakészítés

Az osztályt két csoportban lista készítésére kérjük:

„A” csoport: miként jelenik meg az erotika és szemérmesség a fen-

ti képen,

„B” csoport: miként jelenik meg az erotika és szemérmesség a fen-

ti versben.

Miután a csoportok elkészültek, ismertetik egymással, mire jutot-

tak, majd a tanár beszélgetést kezdeményez a következő témában:

a fentiek ismeretében miképpen különbözik a 18. és 21. századi 

szemlélet az erotikát és szemérmességet illetően.

9. Tablóképek kiscsoportokban – rokokó zsánerkép

Négy-öt csoportban rokokó festmény megalkotására kérjük a diá-

kokat – előzetesen tovább mélyítve ismereteiket az életképek műfaját 

illetően. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a legfőbb szempont a „játé-

kosság” legyen.

10. Házi feladat

Felolvassuk a diákoknak Babits Mihály Játszottam a kezével c. 

versét, majd otthoni feladatként megkérjük a diákokat hasonlítsák 

össze, miben különbözik (vagy éppen egyezik) Vida Gergely verse

a hasonló című Babits-alkotástól?
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Fodor Regina 

Másként lenni jónak
(óravázlat)

Csoport: az alapiskola 9. osztálya, kb. 15 drámás tapasztalatokkal 

már rendelkező diák.

Az óra témája: Julio Cortázar A játék vége c. novellája (a diákok 

már előzőleg házi olvasmányként megismerkednek a szöveggel).

Fókusz: a másság problémája.

1. Hangzó szobor/állókép

Az osztályt 3 csoportra osztjuk, mindegyik csoportban 5 diák lesz. 

A csoportoknak egy-egy olyan (akár elvont) szoborcsoportot/állóké-

pet kell megalkotniuk, amelynél valamelyik kulcsfontosságú testré-

szüket nem használhatják, de szoborcsoportjukat/állóképüket hang-

aláfestéssel kifejezőbbé tehetik. Az állóképek címeit a tanár osztja ki 

(pl. ölelés karok nélkül, focizás lábak nélkül, zongorázás ujjak nélkül, 

stb.), de úgy, hogy egyik csoport se hallja a másikét. A csoportok, mi-

után elkészültek, bemutatják alkotásaikat, és megpróbálják kitalálni 

egymás állóképeinek címét/mondanivalóját. 

2. Belső monológ

Fölmutatunk a diákoknak egy nagyobb, többalakos képet, amin 

kamaszok (fiúk és lányok) vannak. A képen egyvalaki az alakok kö-

zül (esetünkben egy lány) nagyon különbözik külsőre (alkati adott-

ságok, öltözék, stb.) a többiektől. Minden csoportnak feladatul adjuk, 

hogy közösen írják meg ennek a többiektől különböző alaknak a bel-

ső monológját: mit gondol, mit érez, milyen a viszonya a többiekhez, 

stb. Az elkészült monológokat minden csoportból valaki fölolvassa 

a többieknek.

3. Listakészítés

A belső monológokból kiindulva a diákok segítségével listát készí-

tünk a táblára vagy egy nagy csomagolópapírra arról, hogy ennek az 

alaknak a többi alakhoz viszonyított „mássága“ milyen előnyökkel, 

illetve milyen hátrányokkal járhat. Miután elkészültünk a listával, 

utalunk Leticiára, a novella egyik „kedvezményezett“ szereplőjére, 

és föltesszük a kérdést, hogy valóban beszélhetünk-e az ő esetében 

kedvezményes helyzetről.

4. Naplóbejegyzés

Megkérjük a diákokat, hogy három csoportba rendeződjenek, 

majd mindhárom csoport kap egy idézetkártyát (amit már előzőleg 

elkészítettünk), amelyen egy novellarészlet található. Mivel mindhá-

rom csoport ugyanezzel az idézettel dolgozik, közösen fel is olvas-

hatjuk azt:

„Leticia, szegényke, rendkívül jó volt szobornak. Ha nem mozdult 

meg, nem lehetett észrevenni, hogy béna, és roppant nemes kifejezést 

tudott ölteni. Jellemvonásnak mindig a nagylelkűséget, a könyörüle-

tességet, az önfeláldozást és a lemondást választotta. Szoborként pedig

a nappaliban álló Vénusz stílusát kereste…“

A továbbiakban felidézzük a novella cselekményét (Ariel és Leticia 

„titkos“ vonzalma egymáshoz), s az egyes csoportokat arra kérjük, 

hogy a fenti idézetet a novella más-más szereplőjének a nézőpontjá-

ból dolgozzák fel – naplóbejegyzés formájában (tkp. készítsék el az 

adott szereplő aznapi naplóbejegyzését). Azt, hogy a novella melyik 

szereplője legyen ez, a tanár határozza meg:

1. csoport: Ariel nézőpontja

2. csoport: Leticia nézőpontja

3. csoport: egy olyan fiktív személy nézőpontja, aki szintén a vo-

naton utazott, és kitekintve az ablakon saját szemével látta egy-

részt Leticia szoboralkotását, másrészt a Leticiát sóvárogva né-

zegető Arielt.

5. Mi lett volna, ha…? (kiscsoportos jelenetek)

A csoportok megjelenítenek egy-egy jelenetet, ami már 5 évvel 

később játszódik. Leticia az évek során sokat gyógyult, már sok 

mindenre képes fizikailag is. A lányokkal beszélgetnek a régi dol-

gokról, Arielről, és arról, hogy mi lett volna, ha annak idején Le ti-

cia is elmegy a találkozóra. A csoportok a jeleneteiket egymásnak 

eljátsszák.



6. Levélírás

A diákoknak házi feladatul adjuk, hogy újra olvassák el a novella 

azon részét, amikor Ariel a lányokkal találkozott, illetve megkapta 

tőlük Leticia levelét. Ezután írjanak egy válaszlevelet Ariel nevében, 

amit a fiú végül mégsem küldött el. Akinek majd lesz kedve, a követ-

kező órán felolvashatja a levelét. 

III.



193

Mészáros András

Augustin Smetana – magyar szemmel
(Egy recenzió eszmei háttere)

Annotáció: A tanulmány a 19. század 50-es éveiben kibontakozó magyar és 

a cseh filozófia összehasonlító elemzését végzi el különös tekintettel Hegel 

recepciójára komparatisztikai és a poszkoloniális szemszögből. A dolgozat 

kiindulási pontja Szontagh Gusztáv recenziója Augustin Smetana cseh filo-

zófus németül publikált munkájáról (Die Katastrophe und der Ausgang der 

Geschichte der Philosophie). 

Kulcsszavak: Szontagh Gusztáv, Augustin Smetana, filozófiatörténet, re-

cepció.

Az Új Magyar Muzeum 1850. évi harmadik füzetében megje-

lent Szontagh Gusztáv recenziója Augustin Smetana cseh filozófus 

német nyelven írt, Die Katastrophe und der Ausgang der Geschichte 

der Philosophie című, ugyanabban az évben, Hamburgban publikált 

könyvéről.1 Szontagh bemutatja a könyv tartalmát (eközben magyar 

párhuzamokat is felemlít), kemény bírálatnak veti alá, majd pedig 

konfrontálja Smetana nézeteit saját véleményével. Eddig nincs is 

semmi különleges az írásban, hiszen Szontagh figyelme a filozófia 

és az irodalom dolgaiban nem szokott leragadni a magyarországi 

jelenségeknél. Szokatlan az, hogy egy másik közép-európai nemzet 

filozófusa került a látókörébe. Ez pedig felvet olyan kérdéseket, ame-

lyekkel a nemzeti filozófiák történetével foglalkozó kutatók ritkán 

1 Smetanának ez az egyedüli műve, amely a Monarchia határain túl jelent meg. 
Ezt az magyarázhatja, hogy 1850 októberétől az év végéig a Hamburg melletti 
Altonában volt házitanító.
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szoktak foglalkozni.2 Nevezetesen arról van szó, hogy ezek a nemzeti 

filozófiák zömükben befogadó bölcseletek voltak, és a forrásművek, 

amelyekre hivatkozni szoktak, a leggyakrabban német nyelvterület-

ről származtak, és az ún. nagy filozófiai rendszerekkel voltak azono-

sak. Sőt, ezek a nemzetek az adott korban – esetünkben a 19. század 

első felében – ugyanannak a birodalomnak a részeit alkották. Mégis: 

a recepció folyamata náluk nem mindig párhuzamos vagy azonos. 

Pontosabban: a hivatalos, politikai-ideológiai fogadtatás – ami az 

elutasítással egyenlő – általában megegyezik, de maga a szakmai 

recepció eltéréseket mutat. Eddig még nem foglalkozott senki sem 

olyan komparatív kutatással, amely kimutatta volna ezeknek az elté-

réseknek, illetve azonosságoknak a valódi okait.

Az alábbi írásban arra teszek kísérletet, hogy a 19. századi ma-

gyar és a cseh (esetenként a szlovák) filozófia összehasonlításával fel-

derítsem Szontagh recenziójának eszmei hátterét, és ezzel adalékot 

szolgáltathassak egy eljövendő komparatív kutatáshoz. Egyrészt be-

mutatom azt a cseh kulturális környezetben a 19. század negyvenes 

éveiben lefolytatott vitát, amely összefüggött a cseh nyelvű filozófia 

kialakításának problémáival és Hegel valamint általában a német 

klasszikus filozófia befogadásával. Másrészt – Smetana bölcseletének 

részletesebb taglalásával – választ keresünk arra a kérdésre, hogy 

Smetana vajon hegelista volt-e, mint ahogyan azt Szontagh sejteti, 

vagy csupán arról volt-e szó, hogy Szontagh kritikusan és elutasító-

an kezelte a klasszikus német filozófiát, és ebbe a vonalba sorolta be 

Smetanát is. Ugyanakkor ki kell térni arra a kevésbé ismert össze-

függésre is, miszerint a cseh és a szlovák Hegel-recepció eltérő gyö-

kerekből táplálkozott, és más eredményekre is jutott. Az így kapott 

képet vetítem vissza Szontagh írására.

Smetana helye a cseh filozófia mibenlétéről és a német spekula-

tív bölcseletről folytatott vitában. A magyar filozófia történetéből 

– mind a Kant-vitából, mind pedig a Hegel-vitából – ismert jelenség, 

hogy ha az adott filozófiai rendszernek voltak olyan ideológiai vagy 

teológiai vonatkozású következményei, amelyeket az állam vagy az 

egyház magára nézve veszélyesnek talált, akkor ezt a filozófiát kiik-

tatták az oktatásból. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy például a pro-

testáns iskolák autonómiájukra hivatkozva, vagy pedig az adott filo-

zófus nevét elhallgatva vagy ki nem emelve megkerülték a hivatalos 

rendeleteket. Így történhetett, hogy míg a katolikus iskolákban Kant 

filozófiáját a 18. és 19. század fordulóján nem oktatták, az evangéli-

kus iskolai filozófián belül a 18. század végétől kialakult egy sajátsá-

gos kantiánus tradíció. Hegelnek már nem volt ekkora szerencséje, 

annak ellenére, hogy számos követője volt a 19. század harmincas 

éveivel kezdődően. Ekkorra azonban a már erős magyar kulturális 

intézményrendszer és a kritikai közélet saját immanenciájából kiin-

dulva fogalmazott meg ellenvetéseket vele szemben, és ezekbe épül-

tek be az ideológiai érvek is. Röviden mondva: a saját státuszát és 

funkcióit alakítgató magyar filozófia konfrontálódott Hegellel.

A cseh helyzet némileg más volt. Egyrészt később reagált Hegel-

re, másrészt – a sajátságos cseh történelmi hagyományokból kifo-

lyólag – eleve elutasítóbb volt vele szemben.3 A magyar bölcsészek 

között voltak – Szeremlei Gábor és Taubner Károly –, akik Hegel 

ontoteológiai irányultságához kapcsolódtak, és így próbálták élét 

venni azoknak a vádaknak, miszerint Hegel filozófiája ateisztikus 

volna. A cseh kulturális hagyomány azonban az elnyomott huszita 

tradíció és a Habsburgok által erőltetett katolicizmus hatására eleve 

elutasító volt a teológiai kezdeményezésekkel szemben. A cseh or-

szágrész ugyan erősen provinciális jellegű volt a monarchián belül, 

és nem volt meg az az önállósága sem a 19. század első felében, mint 

amilyennel Magyarország rendelkezett, de talán éppen ezért érzéke-

nyebb volt a hegeli elmélet etatisztikus jelentéseire. Ez is Hegel ellen 

szólt. Végezetül, de nem utolsó sorban gyanússá váltak Hegel követői 

azért is, mert Hegel poroszságot kiemelő és a szlávokat lekicsinylő 

nézetei beleütköztek a bontakozó nacionalista kezdeményezésekbe. 

Valójában itt rejlenek az ellentétek a cseh és a szlovák Hegel-recepció 

2 Szontagh recenziójának az esetében az egyedüli kivétel Mester Bélának egy 
ide vonatkozó lábjegyzete, amely Szontagh filozófiatörténeti átértékelésével 
kapcsolatban utal a hegeli filozófia magyarországi befogadásának felekezeti 
és nemzetiségi hátterére is. Lásd: Mester Béla: Magyar philosophia. A szen-
vedelmes dinnyésztől a lázadó Ikaroszig, A magyar nyelvű filozófiai irodalom 
forrásai IX, Kolozsvár, Szeged, 2006, 128.

3 Ehhez lásd: Ivan Dubský: Hegel a Československo. In: Filosofický časopis, XII, 
1964, 4. sz. 458-460.
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között is. A negyvenes évekre már ismertté vált Hegelnek Yxküll bá-

róhoz írt levele,4 amelyben más hangnemben ír a szlávokról. Vagyis 

a szlovák bölcselet – főként Ľudevít Štúr munkássága révén – egyér-

telműen a hegeli filozófiára támaszkodik, és annak logikájából fejti 

ki az önállóságra törekvés megalapozottságát. Cseh oldalról ezt fel-

rótták a szlovákoknak, akik azonban ezt a bírálatot visszautasították. 

Ebben a vitában azok, akik a szlovák önállósodás eszméjét támadták, 

egyúttal elutasították Hegel filozófiáját is. Ez az elutasítás azonban 

inkább ideológiai, semmint filozófiai jellegű volt. A legfőbb különb-

ség a magyar és a cseh recepció feltételei között azonban abban rej-

lett, hogy míg a negyvenes években a magyar bölcselet, ugyan még 

nem teljesen koherens terminológiai rendszerrel, de már nem latin, 

hanem magyar nyelvű, addig a cseh filozófiát főként németül műve-

lik. Vagyis Hegel – és általában a német klasszikus filozófia – recep-

ciója akkor jelentkezik, amikor „az eredeti filozófiai tevékenységet

a filozófiai és a filológiai problémák egymásba fonódása jellemezte”.5

A filozófiának és a filozófia nyelvének egymás mellett való tétele-

zése nem volt idegen a magyar filozófiától sem, sőt, a filozófia nyelvé-

nek világossága és plaszticitása még a reformkorban is követelmény-

ként jelentkezik – főként a hegeliánusok nyelvhasználatával szemben.

A cseh bölcseletben azonban még csak a negyvenes években kezd 

kialakulni a cseh filozófiai terminológia. Hiszen az első cseh nyelvű 

logika – Logika nebo Umnice (az „Umnice” kifejezésnek a magyar-

ban talán az „észtan” felel meg a leginkább) – 1820-ban jelenik meg 

Antonín Marek6 tollából. Ez a tankönyv valójában a német kantiánus 

K. Kiesewetter művén alapult. Ennek a logikának a későbbi, most 

már W. F. Krugot alapul vevő átdolgozása aztán 1844-ben jelent meg. 

Az első cseh nyelvű etika pedig 1847-ben jelenik meg Dobrowěda 

(magyarul: „Jótudomány” vagy „A jó tudománya”) címmel. Szerzője 

a hegeliánus František Matouš Klácel7 volt. Ezek a dolgozatok csak 

annyiban voltak eredetiek, hogy cseh nyelven nyújtották az akkori 

német filozófiában elterjedt nézeteket. Vagyis a fogadtatásban a for-

dítás kérdése és az volt kihangsúlyozva, hogy „csehül hangzik-e”, ami 

eredetiben német volt. 

Az első időszakot tehát a filológiai kérdés uralta. Ezt követően fo-

galmazódik meg a kérdés: milyen legyen az eljövendő cseh filozófia? 

Ez a kérdést természetesen a nyilvános filozófia teszi fel, hiszen az is-

kolai filozófiában ez már korábban eldőlt. Az osztrák iskolai filozófiát 

(aminek szerves része a cseh is, hiszen az oktatás nyelve túlnyomó-

részt a német) Herbart rendszere uralta. Ezért robban ki a vita Herbart 

ürügyén. És részben ezért történik meg majd Smetana esetében, hogy

a filozófia további fejlődését Hegel és Herbart szintézisében látja.

Ebben a korban sem a magyar, sem a cseh kultúrában nem ki-

vételes, hogy ehhez a kérdéshez első sorban nem a filozófusok, ha-

nem az irodalmárok szóltak hozzá. És nem véletlen az sem, hogy 

az irodalmárok a spekulatív filozófia (nevezetesen a német idealista 

filozófia) elfogadása vagy elutasítása mentén léptek fel. Ján Fidrmuc 

(Szükség van a filozófiára a cseh irodalomban?, Časopis Českého 

Musea, 1844), Karel Havlíček-Borovský (Česká Včela, 1845) és 

Václav Nebeský (Néhány szó a filozófiáról, Časopis Českého Musea, 

1846) ugyan a korabeli filozófiát figyelembe véve próbálják megra-

gadni a cseh bölcselet mikéntjét és az elvégzendő feladatok sajátos-

ságait – hiszen például Nebeský nagyra becsüli a hegeli filozófiát – , 

de mindannyian leragadnak azoknál a gyakorlati kérdéseknél, ame-

lyeknek megvolt az ideológiai relevanciája, és szinte azonos módon 

érveltek, mint a magyar publicisztikában kb. tíz évvel korábban Ján 

Čaplovič.8 Összekapcsolja őket főként a spekulativitás elutasítása és 
4 Ezt a levelet Johann Karl Friedrich Rosenkranz (1805–1879), a Hegel életét és 

filozófiai rendszerét is feldolgozó német gondolkodó tette közzé Robert Prutz 
irodalomtörténész Literarhistorische Taschenbuchjában 1843-ban: Briefe  
von und an Hegel, Bd. II., 297–298. – Idézi: Ivan Dubský: id. mű, 459.

5 Marie Bayerová: Dílo a osobnost Augustina Smetany. In: Augustin Smetana: 
Sebrané spisy I, Praha, 1960, 8.

6 Antonín Marek (1785–1877), katolikus lelkész. Nagyban hozzájárult a cseh 
filozófiai terminológia kialakításához. Több, általa kreált fogalom máig hasz-
nálatos a cseh filozófiában és a tudományos szóhasználatban. Lásd: Lexikon 
české literatury: osobnosti, díla, instituce, 3/1, Praha: Academia, 2000, 728.

7 František Matouš Klácel (1808–1882), ágoston rendi szerzetes, aki 1835 és 
1848 között a brünni püspökség lelkészképző intézetében oktatott filozófi-
át. 1869-ben kivándorolt Amerikába. Fent említett művén kívül ismeretes 
még német nyelvű dolgozata is: Erklärungen der wichtigsten philosophischen 
Ausdrücke (1836).

8 Lásd ehhez: Mészáros András: A marginalitás szelíd bája, Pozsony, 1994, 
60-63.
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a „józan észre” való hivatkozás. Havlíček ismételten vissza-visszatér 

ahhoz a téziséhez, hogy az, amit a „józan ész” felfogni nem képes, 

nem érdemli meg a filozófia elnevezést, és hogy a születő félben levő 

cseh bölcseletnek nincs szüksége a szőrszálhasogató és skolasztikus 

német filozófiára. Szimptomatikus azonban a különbség, ami a cseh 

publicisták és Čaplovič között van: Čaplovič vitriolos iróniával ke-

zeli Szontaghnak a magyar filozófia megalapítására tett igyekezetét, 

a cseh írók viszont éppen arról elmélkednek, milyen lehetne a cseh 

filozófia? A valódi vitát arról, hogy milyen mintákat kövessen – vagy 

ne kövessen – a kialakítandó cseh filozófia, Vilém Gabler9 cikke 

– Valami a filozófiáról, Časopis Českého Musea, 1847 – váltotta ki 

(amelyet egyébként Havlíčekkel közösen írt).

Gabler cikke lényegében a német „iskolai filozófia” ellen író-

dott, és amellett érvelt, hogy a filozófia által egyelőre érintetlen cseh 

irodalom ne is fogadja be ennek a filozófiának az eszméit. Gabler

a következőket írta: „Ami engem illet, ebben a dologban erősen ha-

zafiasan gondolkodom, és nem vágyom a német filozófiára, mert 

azon a véleményen vagyok, hogy a józan cseh ész jobb, mint a német 

bölcsesség.”10 És ezt megtoldja még a következő tézisekkel: „A filo-

zófia nem tudomány. (…) A logika semmire sem való. (…) A német 

értelemben vett metafizikára nincs szükségünk. (…) Morálfilozófi-

ánk hamarosan jobb lesz, mint amilyet a németek Herbarttól kaptak. 

És ha egyáltalán nem lenne tudományos jellegű filozófiánk, akkor is 

tán eljutunk oda, ahol a németek most vannak.”11 Ezek a tézisek sok 

párhuzamot mutatnak Čaplovičnak a filozófiát érintő nézeteivel, és 

bizonyos szempontból találkoznak Szontaghnak az empirikus meg-

közelítést és a „józan észt” preferáló hozzáállásával is. Eltér viszont 

Gabler Čaplovičtól abban, hogy a nemzeti szellem szerepét kiemeli, 

Szontaghtól pedig abban, hogy a „józan ész” nála nem a Reid-féle 

fogalmat, hanem a cseh szellem józanságát jelenti. Ezt az eklekticiz-

must és a filozófiai gondolkodás koherenciájának teljes hiányát pécé-

zi ki Smetana, és nem kevés gúnnyal teli polemikus írásában lesöpri 

az asztalról Gabler nézeteit.

Smetana vitairata németül jelent meg – Wie einige čechische 

Literaten die deutsche Philosophie nehmen – az Ost und West című 

folyóirat 1847-i évi 49, 50, 51 és 52. számában.12 Gabler Herbart filo-

zófiáját támadta, és Smetana annak ellenére kelt Herbart védelmére, 

hogy nem volt herbartiánus. Igaz ugyan, hogy a három évvel később 

megjelent művében (amelyet Szontagh recenzeált) felveti a hegeli és 

a herbarti filozófia szintézisének lehetőségét, de itt a Herbart elle-

ni támadást a filozófia elleni támadásnak veszi, és ezért a filozófia 

nevében állt ki Herbart mellett.13 Kimutatja, hogy a német filozófia 

azonosítása a Herbart-féle bölcselettel óriási tévedés, és hogy Gabler 

egyáltalán nem ismeri az általa elítélt német filozófusok írásait. Na-

gyon egyszerűen és egyértelműen butaságnak, sőt „rosszindulatúan 

mély, feneketlen tudatlanságnak” nevezi Gabler nézeteit, és lépés-

ről lépésre kimutatja azokat a logikai ellentmondásokat is, amelyek

9 Vilém Gabler (1821–1897), német származású, de erős cseh nemzeti öntu-
dattal rendelkező tanár volt. 1843-tól, bölcsészdoktori címének megszerzésé-
től főként magántanárként működött. 1846-ban Franciaországban tanulmá-
nyozta az ottani iskolai rendszert, 1863-ban létrehozta és 1896-ig igazgatta az 
első prágai lányiskolát. 

10 Idézi Augustin Smetana, in: Augustin Smetana: Sebrané spisy I, Praha, 1960, 
106.

11 Vilém Gabler: Něco o filosofii. In: Časopis Českého Musea, 1847, III, 291.

12 Azt, hogy Smetana német nyelvű cikkel lépett be a vitába, Karel Havlíček 
Borovský rögtön kipécézte, és ironikusan kifigurázta a Školácká filosofie (Is-
kolás filozófia) című írásában, amely a „Česká Včela” lapban jelent meg 1847 
májusában. Ebben Smetanát felfuvalkodottnak nevezi, akit eddig senki sem 
ismert, és aki még elfajzott is, hiszen cseh születése ellenére németül publikál. 
Biztosan nem ismeri a cseh helyesírást – teszi még hozzá a szerző.

13 Ennek az állásfoglalásnak volt egy személyes vonatkozása is. Vitairatában 
Smetana utal arra, hogy Herbart filozófiáját Gabler nem az érintett filozófus 
műveiből, hanem a prágai egyetem filozófia-professzorának a jegyzeteiből is-
meri. Ez a professzor pedig František Exner (1802–1853) herbartiánus tanár 
volt, akit 1846–47-ben Smetana helyettesített, mivel Exner 1845-től szinte 
állandóan Bécsben tartózkodott az iskolai reformot előkészítendő tárgyalá-
sokon. A sors iróniája, hogy 1848 után Exner hátat fordított Smetanának.
A magyarországi filozófia történetével függ össze az, hogy 1849-ben az a Josef 
Nahlowsky helyettesítette Exnert, aki 1855 és 1861 között a pesti egyetem 
filozófia-professzora volt. Ami arról tudósít bennünket, hogy az ő révén jelen 
volt a pesti egyetemen Herbart filozófiája. És ez a filozófia képezte az alap-
ját Gustav Adolf Lindner eklektikus gimnáziumi filozófia-tankönyvének is, 
amelynek magyar fordítását sokáig használták a magyarországi filozófia-ok-
tatásban a XIX. század végén.
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a bírált írásban megjelennek. Valamint többször is megismétli azt az 

érvet, amelyet majd bizonyos modifikációban Erdélyi is használni 

fog Szontagh ellen, hogy tudniillik a filozófiában nem „vélekedni”, 

hanem érvelni és fogalmakban gondolkodni szokás. „Valaki valamit 

gondol a filozófiáról, és aztán úgy véli, hogy megcáfolta a filozófiát. 

Erről a vélekedésről le kell szoknia G. úrnak, mert a filozófiában nem 

vélekedünk.”14 Smetana ezen a helyen Friedrich Nicolainak az 1765 

és 1805 között megjelent „Allgemeine Deutsche Bibliothek” lapjain 

megjelent számtalan, filozófiát is érintő kritikai vélekedésére utal, 

amelyek nagy elutasításra találtak a korabeli gondolkodók között. 

Gabler hazafiasságáról pedig az volt Smetana véleménye, hogy az ép-

pen a formálódó cseh kultúrának árt a leginkább, mert úgy utasítja 

el a német filozófiát, hogy azt nem is ismeri, vagyis a létező kulturális 

hagyománytól fosztja meg a cseheket. „Nem a német irodalomnak 

teszek szolgálatot, hiszen azt G. úr nem is érintette, hanem a hazafi-

asságot és végeredményben G. urat is szolgálom azzal, hogy felmuta-

tom előtte saját irodalmi tevékenységét.”15

A nyilvános vitában még Smetana oldalán szólalt fel a her bar-

tiánus ként induló, de később a vallásfilozófiában schellingiánussá 

váló František Čupr16 valamint a K. Ch. F. Krause bölcseletéből kiin-

duló Karel Boleslav Štorch17 is. Az utóbbi esetében figyelemreméltó 

az, hogy bár nem ismerte el a nemzeti filozófia jogosultságát, a filozó-

fia önállóságáért harcba szállt. Végeredményben aztán ez az önálló-

ságra való törekvés oda vezetett nála, hogy Comenius pansofiáját sa-

játos cseh filozófiaként ismerte el, és a német hatásokkal ellentétben

a cseh – angol kulturális kapcsolatokat emelte ki. A Smetana oldalán 

kiállók révén az eredeti kérdésfeltevés – milyen legyen a cseh filozó-

fia? – úgy módosult, hogy kihangsúlyozódott a filozófia fontossága

a nemzeti kultúra számára, és a filozófia hasznosságáról folytatott 

vita is bölcseleti szintre terelődött.

A vita kimenetele azonban – hasonlóan a magyar reformkorban 

zajló polémiákhoz – előre kódolható volt. Smetanával szemben állt 

ki a cseh nemzeti eszme fontosságát kiemelő értelmiségiek zöme, hi-

szen Havlíčeken kívül Josef Jungmann, a prágai akadémiai gimnázi-

um igazgatója, František Palacký, a cseh újjáébredés vezető alakja és 

Jan Erazim Vocel, a Časopis Českého Musea szerkesztője is Gablert 

támogatta. Májusban aztán megjelent Gabler válasznak szánt, néme-

tül írt röplapja,18 amelyben Smetanát tanári kvalitásait kérdőjelezte 

meg, és hogy a diákokat is a saját oldalára állítsa, azt is hozzáfűzte, 

hogy a cikk anyagi hasznát a szűkölködő bölcsészhallgatók támo-

gatására fordítja. Smetana teljesen elszigetelődött a klasszikus né-

met filozófiát támogató alapállásával, amihez az is hozzájárult, hogy 

Bolzano is lenézte a spekulatív gondolkodást.19 Helyzetéről május 6-i 

és 13-i elkeseredett hangú levelében tájékoztatta Exnert, amelyben 

azt is írja, hogy „mivel itt senki sem pártolja a filozófiát, és senki sem 

hallgat rá, szinte teljesen egyedül állok a csehekkel szemben”.20 Az 

igazság kedvéért azonban hozzá kell tenni a történethez, hogy két 

14 Augustin Smetana: Sebrané spisy 1, 92.
15 Ugyanott, 90.
16 František Čupr (1821–1882), 1848-tól 1853-ig Prágában líceumi tanár volt, 

ugyanakkor a prágai egyetemen  csehül adta elő a logikát. 1853-ban, amikor
a cseh nyelvű gimnáziumot német nyelvűvé alakították át, elbocsátották az 
állásából azzal az indokkal, hogy nem gátolta meg a diákok anyanyelvű iro-
dalmi munkásságát. 1854 után különböző iskolákban működött igazgatóként. 
Felesége halála után pedig visszavonult és haláláig fő művén, az összehason-
lító vallástörténeti művén dolgozott. – A vitához kapcsolódó írásának címe 
Sein oder Nichtsein der deutschen Philosophie in Böhmen.

17 Karel Boleslav Štorch (1812-1868), prágai számvevőszéki tanácsos, aki a prá-
gai egyetemen K. Ch. F. Krause vejétől, Hermann Karl Leonharditól hallgatta 
a filozófiát. A Kraus-féle bölcseletet próbálta ötvözni Comenius nézeteivel.

18 Erwiderung auf Herrn Dr. Smetana’s Aufsatz. In: Ost und West
19 Bernard Bolzano (1781–1848), jelentős filozófus, matematikus és a matema-

tikai logika megalapozója, akire a huszadik század olyan gondolkodói hivat-
koztak és támaszkodtak, mint Franz Brentano és Edmund Husserl. Még ha 
Bolzano nem is tartotta magát csehnek (habár egész életében Prágában élt), 
és nem is volt közvetlen csehországi követője, fő művével (Wissenschaftslehre, 
1837) beleilleszkedett a cseh filozófiai gondolkodásnak abba a vonalába, ame-
lyik a felvilágosodástól a józan ész elméletén keresztül a pozitivizmusig veze-
tett. Ennek a gondolatrendszernek pedig az egyik fő eleme a Hegel-ellenesség 
volt. – Smetana személyesen ismerte Bolzanót, és ahogy levelezéséből kide-
rül, vitatkoztak is egymással. Smetana (saját filozófiai tájékozódása alapján) 
nem tartotta mély filozófusnak Bolzanót, aki lekezelte a nem matematikai 
megalapozású gondolkodást – amilyen Hegel filozófiája is volt. Nagyra tar-
totta viszont Bolzano humanizmusát és „keresztényi szocializmusát”.

20 Augustin Smetana: Příběh jedné exkomunikace a doprovodné texty, Praha, 
2008, 526.
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évvel később, amikor Smetana az egyházból való exkommunikációja 

után súlyos szociális körülmények közé került, Exner már nem állt 

ki mellette, hanem Palacký volt az, aki felajánlotta neki az „Union” 

című lap21 szerkesztői állását.

A vitairattal szemben, amelyben Smetana sem kerülte a túlzáso-

kat és a kemény megfogalmazásokat ellenfelével kapcsolatban, van 

Smetanának egy visszafogottabb nézete is a filozófia szerepéről és

a filozófia önállóságát elvitatókról. 1848 januárjában, a prágai egye-

tem bölcsészkarának dékánjaként a hallgatók immatrikulációján 

elmondott beszédében még egyszer, de már higgadtabb hangnem-

ben kitért a filozófia létjogosultságát elutasítók nézeteire. Abból in-

dul ki, hogy a megismerési folyamat nem állhat meg a mindennapi 

élet közvetlen tapasztalatánál, hanem azt közvetett ismeretekké kell 

átalakítani, és ebben az átalakításban a filozófiának pótolhatatlan 

szerepe van. Ugyanakkor a filozófiával szemben megfogalmazód-

nak bizonyos előítéletek, és fontos, hogy ezek természetét ismerjük. 

Smetana nyolc filozófiaellenes álláspontot ismertet, és ezek között 

elrejti Gabler nézeteit is. Az első filozófiaellenes szempont rendkívül 

egyszerű, és szinte természetes: ez csak azokat az ismereteket fogadja 

el, amelyek közvetlen hasznot hoznak.22 A második valójában etikai 

és életviteli jellegű: azokat jellemzi, akik az érzéki élvezetek hajszolá-

sában sem a tudománytól általában, sem a filozófiától sajátosan nem 

várnak semmit. A harmadik a kitartás hiányából fakad: sokan van-

nak, akiket fiatal korukban magával ragad a filozófiai hozzáállás, de 

képtelenek a gondolkodás könyörtelenségére, ezért elfordulnak tőle. 

A negyedik szempont az, amit Gabler is prezentált (még ha a beszéd 

szövegében a neve nem is hangzik el). „Aztán itt vannak a filozó-

fiának azok az elutasítói, akik számára a filozófiai következtetések 

ismeretlenek, és ezért egyszerűen úgy vélekednek, hogy a filozófia 

ilyenekkel nem rendelkezik, hogy az iskolák falai közé szorul, nem 

hatol be az életbe, és nincs hatással a szélesebb körökre, sőt, hogy 

önértelmezésében sem képes végeredményre jutni, vagyishogy egy-

szerűen haszontalan”.23 Ennek a csoportnak a képviselői, Smetana 

szerint, azt hozzák fel fő érvként a filozófiával szemben, hogy termé-

ketlen és hatástalan. Az ellenérvek között Smetana megemlít egy –

a magyar filozófiával való összehasonlítás szempontjából rendkívül 

fontos – tényt. A magyarországi Kant-vita után úgy tűnt, hogy Kant 

filozófiája megcáfolódott és hogy Kant követői elhallgattak. Miköz-

ben az történt, hogy ez a bölcselet beszivárgott az oktatásba és azon 

keresztül a kultúra meghatározó rétegeibe. És mit mond Smetana

a cseh kultúra vonatkozásában? „Végezetül, a felsőbb oktatásban nem 

a Kant által megalapított kritikai iskola végkövetkeztetései a megha-

tározóak ma is? Nemde kantiánusok az általános műveltséggel ren-

delkező és az egyes szakmákban tevékenykedő emberek, még ha ezt 

nem is tudatosítják, mert nem közvetlenül a forrásból merítettek?”24 

Ez a megállapítás azért fontos, mert kiderül, hogy a cseh filozófia 

történetében a hivatalos osztrák gondolkodással szemben – hason-

lóan a szlovák bölcseletnek a magyar filozófiával való kapcsolatában 

– egy sajátságos szubverzív viszonyulás érvényesült. Ugyanakkor ez 

a szubverzió jelenik meg a magyar filozófia történetében a protestáns 

iskolai filozófia és a hivatalos, katolikus iskolai filozófia kapcsolatá-

ban is. A kanti filozófiának ez a lappangó jelenléte a cseh gondolko-

dásban külön figyelmet érdemelne, hiszen a szó szoros értelmében 

vett cseh kantiánust nem ismerünk. Smetana a filozófiaellenes ál-

láspontok ismertetését az általa utilitaristának nevezett szemponttal 

folytatja, amely csak azokat az ismereteket tartja fontosnak, amelyek 

a termelést és az árucserét segítik. Végül a „kevésbé fontos” ellenve-

tések közé sorolja azokat a nézeteket, amelyek „korunktól a társadal-

mi viszonyok óriási átváltozását várják”, és a filozófiától ideológiai 

funkciót követelnek. Smetana ugyan név szerint nem említ semmi-

21 Az Union a cseh liberális párt német nyelven kiadott lapja volt, amely F. Pa-
lacký és A. M. Pinkas kezdeményezésére alakult meg 1849 novemberében. 
Egy évvel később, 1850 novemberében a katonai vezetés a „kormány elleni 
támadások”-ra hivatkozva beszüntette. Smetana a kezdetekben 4 hónapig 
volt a lap szerkesztője. Ebben a lapban jelent meg a Bolzano életrajzára írt 
recenziója is.

22 Smetana itt saját személyes tanári élményeire is alapoz, ahogyan az kiderül 
Exnernek 1846. január 27-én írt leveléből, ahol az oktatás menetén túl arról is 
tudósítja az éppen Bécsben tartózkodó professzort, hogy a diákok nem a tu-
dományért tanulnak, hanem azért, hogy bizonyítványt kapjanak, és jó állásuk 
legyen. Lásd: Augustin Smetana: Příběh jedné exkomunikace a doprovodné 
texty, 512.

23 Augustín Smetana: Sebrané spisy 1, 120.
24 Ugyanott, 120.
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lyen irányzatot vagy gondolkodót, de ez a megjegyzése alighanem

a szocialista és kommunista mozgalmakat érinti, hiszen azokban (pl. 

Marx esetében) fogalmazódott meg a filozófiának az a célja, amely 

nem a valóság megismerésére, hanem megváltoztatására irányult. 

Ezt a feltevést valószínűsíti egyrészt az, hogy Smetana 1848 márci-

usának felkeléseitől nem a társadalom forradalmi megváltoztatását, 

hanem modernizációt – főként a felsőoktatás átalakítását és az egy-

házak reformját – várta a Monarchia keretein belül, másrészt pedig 

az is, hogy Bolzano életrajzára írt recenziójában egyértelműen csi-

títja „a durva, rettenetes kommunizmus viharos hullámait”.25 A fi-

lozófiával szembeni valóban jelentős ellenállást és veszélyt azonban 

Smetana a szaktudományok művelőinél látja, akik, szerinte nemcsak 

azt gondolják, hogy a filozófiát mellőzhetik, hanem gyakran meg 

vannak győződve arról is, hogy „saját tudományuk érdekében jobb, 

ha a filozófiát távol tartják maguktól”.26 Habár Smetana sem történet-

filozófiai, sem filozófiatörténeti munkáiban, de még kéziratos dolgo-

zataiban sem említi a pozitivizmust, a szaktudományok és a filozófia 

schizmája mögött egyrészt alighanem Bolzano rendszere, másrészt 

pedig az a pozitivisztikus gondolkodásmód húzódik meg, amelynek 

a megnyilvánulásai az ő idejében kezdtek kibontakozni, és máig ér-

vényesülnek. Ezzel függnek össze a filozófia újbóli önmeghatározá-

si kísérletei is a század végén és a századfordulón. Végezetül említi 

Smetana a vallás és a filozófia viszonyát, és utasítja el azt a félreér-

tést, miszerint a filozófia veszélyt jelentene a kereszténység számára. 

Hogy ezt a problémakört a végére hagyta, minden bizonyossággal 

összefügg az ő személyes sorsával is, vagyis azzal a hosszadalmas 

küzdelemmel, amely vallásossága és személyes, filozófiai meggyőző-

dése között zajlott le, és amely az egyházból való exkommunikáció-

jában tetőződött.

Megállapítható, hogy a dékáni beszédben megfogalmazottak a szü-

lető cseh filozófia valós problémáit ragadták meg. Az éppen csak 

formálódó cseh irodalom gyakorlati kérdésekre koncentrálva fe-

leslegesnek és fékezőerőnek tartotta az elvont filozófiát, és ez ellen 

Smetana mind a vitában, mind pedig ebben a beszédében visz-

szautasította a filozófia hasznosságának vulgarizált formában tör-

ténő megragadását. Ami a beszéd újdonsága, hogy figyelmeztet

a filozófia emancipációjának szükségére a vallással szemben. Ami az

ő esetében a személyes vélemény szabadságának követelményével 

volt egyenlő. Nem véletlen, hogy a vallással szembeni konfrontáció 

esetében Szókratész és Spinoza példájával élt, és hogy életének kré-

dóját a következő mondattal fejezte ki: „Bűn minden, ami nem meg-

győződésből fakad.” Smetana a klasszikus filozófusi szerepet vallotta: 

a filozófus saját életével hitelesíti nézeteit. Ezért el is hagyta a rendjét 

és az egyházat.

Smetana filozófiai rendszere. A Szontaghgal való összevetésnek 

egy fontos eleme az, ahogyan ők ketten viszonyultak a „józan ész” 

Reid-féle felfogásához. Hiszen Szontagh erre hivatkozik, amikor el-

utasítja a német spekulatív filozófiát, Smetana pedig ironikusan ke-

zeli a német filozófiát elutasító vitapartnereinek azt a feltételezését, 

hogy a cseh józan ész minden problémát képes lesz megoldani. De

a vitában még nem fogalmazza meg álláspontját az adott fogalom-

mal szemben.

A jelentős különbség Szontagh és Smetana között abban rejlik, 

hogy míg Szontagh csak hivatkozási alapnak tartja ezt a fogalmat, de 

filozófiatörténeti helyét nem jelöli ki, Smetana éppen a Szontagh által 

recenzeált és bírált könyvében Hume és Kant között helyezi el mind 

Reidet, mind pedig Beattie-t és Oswaldot, és Hume szkepticizmusá-

hoz viszonyítva értelmezi a józan ész fogalmát. Szontagh csupán azt 

állapítja meg a skót iskoláról, miszerint „azon tényre alapul, hogy

a tárgyakat közvetlenül vesszük észre, minélfogva azután a philosophia 

feladata más nem lehet, mint a tapasztalt tények végokaira való ma-

gyarázata”.27 Smetana a skót iskolát – a filozófiatörténeti hagyomány-

nak megfelelően – a Hume-féle szkepticizmusra való reakcióként 

fogja fel. „A skót iskola (…) egyrészt Hume-nak a racionalizmussal 

kapcsolatos kételyeivel, másrészt Locke tiszta táblájával szemben jött 

létre, és ismételten az emberi lélek velünk született eszméire hivat-

kozott, hogy legalább a gyakorlati filozófiát bebiztosítsa a szkepticiz-

25 Augustin Smetana: Skizzen aus dem leben Dr. Bernard Bolzano’s von Dr. 
Wisshaupt. In: Augustin Smetana: Příběh jedné exkomunikace, 157.

26 Ugyanott, 122.

27 Szontagh Gusztáv: Smetana s a philosophia közel kimenetele. In. Új Magyar 
Muzeum, 1850-51, II. füzet, 156.
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mus támadásai előtt. Ezek a velünk született eszmék ugyanis állítólag 

tapasztalati adatok, ami azt jelenti, hogy az erkölcsi ösztön és a józan 

emberi ész, a sensus communis tényei, amelyeket saját énünk megfi-

gyelése és áttanulmányozása révén fedezhetünk fel.”28 Smetana a skót 

iskola tagjai közül Reidet becsüli a legtöbbre, mert Beattie viszonya 

Hume-hoz személyes averzióval volt leterhelve, Oswald pedig lel-

készként naivan érvelt Hume-mal szemben. Kantnak a skót iskolát 

elítélő véleményéről ezért azt tartotta, hogy az inkább az utóbbi ket-

tőre vonatkoztatható, semmint Reidre magára. Mivel Reid a filozó-

fiát természetfilozófiára és szellemfilozófiára osztotta fel, miközben 

a természetfilozófiát a természettudományokkal, a szellemfilozófiát 

pedig az empirikus filozófiával azonosította, a filozófia valójában az 

empirikus filozófiát jelenti. Végezetül tehát Smetana így summázza 

Reid bölcseletét: „A filozófiai vizsgálódásnak a tudat tényeiből kell 

kiindulnia, mint például abból, hogy gondolkodunk. Továbbá ab-

ból, hogy az élő emlékezetből származó tudás, az evidenciát tekint-

ve egyenlő a tudatból eredő tudással, vagyis azzal, hogy szellemmel 

bírunk, és hogy a dolgok rajtunk kívül léteznek, stb. Ezen valóságok 

alapja a józan emberi ész, a common sense, amely a racionalisták 

úgynevezett velünk született eszméinek, mint például a szubsztancia 

vagy a kauzalitás fogalmainak az alapja is. E körülmények miatt Reid 

nem határozhatta meg a lelki erők és a lelki képességek eredetét…”29

Smetana úgy véli, hogy a filozófia történetében mindig is talál-

kozik egymással az „elméleti szkepticizmus” és a „gyakorlati dog-

matizmus”, és hogy ez az ütköztetés fellelhető Hume-nak a skót 

filozófusokhoz való viszonyában ugyanúgy, mint később Kantnál

a teoretikus és a gyakorlati ész kapcsolatában. Kant pedig – szerinte 

– kellőképpen feloldotta az elméleti ellentmondásokat, és meghalad-

ta mind Hume-ot, mind pedig Hume és a skót filozófusok vitáját. 

Vagyis – habár ezt expressis verbis nem fogalmazza meg – a Kant 

utáni filozófiában a common sense-re hivatkozni idejétmúlt dolog. 

A filozófiai megalapozottság tekintetében tehát – véleményem sze-

rint – Smetana nézetei a skót filozófiáról kidolgozottabbak, mint 

Szontagh hivatkozásai.

Miben foglalható össze Smetana filozófiai rendszere, amelyet 

Szontagh keményen megbírált? Smetana ugyan iskolán kívül tartott 

szemináriumot Hegel filozófiájáról, és a német klasszikus filozófiát 

rendkívül nagyra tartotta, de végeredményben egy sajátos egyéni vi-

lágszemléletet alakított ki, amelynek két pólusán a szellem filozófiája 

(ami valójában természetfilozófia) és a történetfilozófiaként felfogott 

filozófiatörténet áll. Szontagh ez utóbbit olvasta és bírálta. A termé-

szetfilozófiát nem ismerhette, annak ellenére, hogy az a megírását 

tekintve korábbi, de csak 1863-ban, a szerző halála után jelent meg.

A természetfilozófiai mű – Der Geist, sein Entstehen und Vergehen 

– a következő alapelveken épül fel: „A szellem a maga tökéletességé-

ben annak a felismerése, hogy mindennemű valóság a végtelenből és 

a végesből nőtt össze, és ez a valóság konkrét. (…) A törvény, amely

a végtelennek a véges általi meghatározottságából fakad, az elkü-

lönítés törvénye. (…) A törvény, amely a végesnek a végtelen általi 

meghatározottságából fakad, az összekötés törvénye. (…) Mivelhogy 

egyik törvény sem létezhet a másik nélkül, egyik a másikat meg-

határozza, vagyis: mivelhogy csak a valódi egység van, nincs elkü-

lönítés összekötés nélkül és összekötés elkülönítés nélkül, nincs valódi 

(tökéletes) elkülönítés és összekötés sem. Vagyis: a (valódi) abszolút 

sokféleség (mint Herbartnál) és a (valódi) abszolút egység (mint He-

gelnél) tévhit, amely absztrakció révén jött létre.”30 Smetana szerint

a végtelen és a véges közötti átmenet megsemmisíti kettejük ellen-

tétét, és ez a valóságban két esetben történt meg: a természet szint-

jén az emberi létezésben a férfi- és a női princípium egyesülése,

a történelemben pedig a megismerés, a tudomány és a filozófia ré-

vén. Mindegyik átmenetnek öt fokozata van, amelyek mindig szerves 

egységet alkotnak. Az élő természetben ezek a fokozatok a maguk 

köztes állapotával a következőképpen alakulnak: 1. valódi növény 

– az állatit megelőző igazi tartomány; 2. valódi állat – az emberit 

megelőző igazi tartomány; 3. valódi élet (ember), igazi élet (törté-

nelem) – az ember utáni igazi tartomány; 4. valódi eszmény – az 

eszményt követő igazi tartomány; 5. a valódi érzelmi lény. Az emberi 

létnek megfelelő lelki élet jellegzetessége az ítélet képessége. Az ilyen 

28 Augustin Smetana: Sebrané spisy 1, 316.
29 Ugyanott, 317.

30 Augustin Smetana: Vznik a zánik ducha. Filosofická encyklopedie. In: Sebra-
né spisy II, Praha, 1962, 7–8.
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emberek hozzák létre az eszményt, az eszményi lényt, amelyik a halál 

után meghaladja ezt a fokozatot, és érzelmi lénnyé válik. Az érzelmi 

lény szintjén megszűnik az individualitás és a testiség, és az ember 

imponderábilis létezővé lesz (lelki magnetizmus, hő, fény). A metafi-

zika nyelvén ez azt jelenti, hogy „létezik átmenet a végtelen végesből 

a véges végtelenbe”,31 ahol aztán lezárul mindenfajta fejlődés. Ezen

a szinten Smetana evolúciós metafizikája sajátosan ötvözi a hegeli 

történetiséget, a schellingi identitásfelfogást, a klasszikus természet-

filozófiákat, Leibniz monadológiáját. Párhuzamokat keresve a ma-

gyar filozófiával, egyértelműen Petőcz Mihály „pszichizmusa” mutat 

rokonságot ezzel a rendszerrel, azzal a különbséggel, hogy míg Petőcz 

felfogása közelebb áll Leibnizhez és Schellinghez, Smetana „geneti-

kai” módszere Hegel dialektikájának sajátos módozata. Annak el-

lenére, hogy Smetana korábban kritikusan viszonyult Schelling ter

mészetfilozófiájához,32 valójában csak abban haladta meg azt, hogy

a spekulatív fejlődésívbe helyenként belehelyezte a korabeli tudomá-

nyosság egyes eredményeit.

A végtelen és a véges dialektikája megjelenik Smetana filozófia-

történeti művében is, de itt már a lét és a tudás ellentétpárjával egye-

temben. Smetana szerint ugyanis az emberi gondolkodás végcélja 

ezeknek az ellentétpároknak a kiegyenlítése. A Die Katastrophe und 

der Ausgang der Geschichte című dolgozatát Smetana filozófiatörté-

neti műnek szánta, amely az egyetemen tervezett, 1849-ben azonban 

már meg nem tartott, Hegelről szóló előadásait pótolta volna. A fi-

lozófia történetének belső logikáját a lét és a tudás kettősségéből fejti 

ki. Eszerint a lét elve főként a keleti filozófiát uralja, amely az isteni 

létből, az isteni természetből és az anyagi istenségből indul ki, míg

a tudás elve a nyugati filozófiában nyilvánul meg, ahol a véges tudás 

tárgya a végtelen lét. A lét elve az egységet és a nyugalmat, a tudás 

elve pedig a sokféleséget és a nyugtalanságot alapozza meg. Az első 

elv tétlenségbe torkoll, a másik elv – nevezhetnénk akár fausti princí-

piumnak is, hiszen bűntudat kíséri a fékezhetetlen megismerési vágy 

miatt – pedig arra sarkall bennünket, hogy gyakorlatban egyesítsük 

a két elvet. Ez a motívum Smetanát a baloldali hegeliánusokkal köti 

össze.33 Smetana azt állítja, hogy a nyugati gondolkodás legnagyobb 

veszélye abban rejlik, hogy elszakad a végtelen léttől, csakis önma-

gával, saját tudásával foglalkozik, és ezzel a szkepticizmusba zuhan.

A megoldás – a végtelen és a véges valamint a lét és a tudás szintézi-

sének lehetősége – mégis a nyugati filozófiában található, mert Hegel 

volt az, akinek a bölcseletében látensen jelen volt a keleti alapállás, 

míg Herbart filozófiája a tipikus nyugati gondolkodást fejezte ki. Va-

gyis a filozófia legnagyobb feladata a két bölcselet közti közvetítés. 

A várt megoldás – akárcsak a természetfilozófiában – a végtelen és 

a véges, az isteni és a földi összekapcsolásában van, de ezzel meg is 

szűnik a korábbi, rendszereken alapuló filozófia, és egy újfajta világ-

szemlélet veszi át az emberek irányítását. Egy olyan világszemlélet, 

amelyik feloldódik a szeretetben és a művészi alkotásban. „Az új ha-

talom, a szociális szeretet és a művészi géniusz veszik át az uralmat, 

és felderítik az eljövendő századokat már itt a földön. A régi hatal-

mak, a vallás és a jog vereséget szenvednek az új kortól, és a filozó-

fia, elérvén célját, ami az isteni azonosságnak az emberi tudatba való 

visszafogadását jelenti, megvalósítja ezt az átmenetet. A filozófia, 

amely a vallásból és a jogból eredt, feloldódik a szeretetben és a mű-

vészi alkotásban, és ez lesz az ő ’kimenetele’.” Smetana nézete szerint 

az orientálisnak és az okcidentálisnak ilyenfajta szintézise eredmé-

nyezi azt is, hogy Európában a németektől a szlávok fogják átvenni 

az irányítást, és hogy a „világszellem a lenézett szlávok között üti fel a 

trónját”. Ezzel összefüggésben fogalmazott meg egy meglepő jóslatot 

is, amely szerint „a szocializmus gyakorlati kérdései hamarább meg 

fogják lepni Európa keleti részét, mint azt sejtjük (…) Lehetséges, 

hogy a jelenkor feladata a német műveltség betetőzése és annak az 

életbe való bevitele.”34

31 Ugyanott, 264.
32 Anthologie aus Schellings Werken. Angezeigt durch Dr. Augustin Smetana 

in Prag. In: Oesterreichische Blätter für Literatur und Kunst, 1844, 62, 63, 
64, 65, 67. szám. Cseh fordítása: Recense Antologie ze Schellingova díla. In: 
Augustin Smetana: Sebrané spisy I, 59-84. 

33 Vesd össze: Ivan Dubský: id. mű, 463. – Dubský aztán Smetana dolgozatá-
nak azon gondolatait, amelyek a szocializmussal függnek össze, visszavezeti 
Moses Hess és Ludwig Feuerbach egyes műveihez.

34 Augustin Smetana: Sebrané spisy I, 210.
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Smetanának a német klasszikus filozófiát övező tisztelete tehát ab-

ból fakadt, hogy – szerinte – ebben csúcsosodott ki az emberi tudás 

mindkét alaptípusa. Ezért vélte azt is, hogy a születő félben levő cseh 

bölcselet akkor jár a legjobb úton, ha ezt a filozófiát sajátítja el, és erre 

alapozza saját módszereit. Hiszen, ahogy kifejtette, a filozófiatörté-

netnek ez az értelmezése elméleti alapot nyújthat a nemzeti eszme 

kifejtéséhez is. Smetana sajátságos szláv „nacionalizmusának”, ame-

lyen Szontagh fennakadt – és amely nem is csehül, hanem németül 

nyert megfogalmazást – itt vannak a gyökerei. És tegyük hozzá azt

a nem mellékes körülményt is, hogy a német filozófiához való viszo-

nya nem közvetlen volt – mint a magyar gondolkodók többségének 

az esetében – hanem közvetett, és a korabeli osztrák provincializ-

mussal szemben alakult ki.

Mit érthetett félre Szontagh? Szontagh 1850. július 6-án és szep-

tember 14-én olvasta fel az akadémia filozófiai és társadalomtu-

dományi osztályában azt a rövid értekezését, amelyben „a félszeg 

idealizmus” hiányosságait, az oktatásban játszott negatív szerepét 

összekötötte a forradalom előtti radikalizmussal, és ismételten a re-

alista világszemlélet és a „produktív tehetségek” mellett állt ki. Itt 

elemzett recenziójában (amely időben a júliusi és a szeptemberi elő-

adása közé ékelődik) ki is tér egy mondat erejéig erre az előadására, 

amiből arra következtethetünk, hogy Smetana könyvének bemuta-

tása nem egyszerűen és kizárólagosan elméleti érdeklődéséből fa-

kadt, hanem vele is demonstrálni kívánta meggyőződését, miszerint 

a Smetanához hasonlatos filozófusok – mint például a recenzióban 

két helyen is negatív konnotációkban említett Terray Károly losonci 

tanár – tévúton járnak.35 Ami összefüggött a Mester Béla által ponto-

san jellemzett helyzettel is,36 vagyis azzal, hogy Szontaghnak a hege-

liánusokkal folytatott vitájában rejtetten az iskolai filozófiával és a le-

zárt filozófiai rendszerekkel szembeni averziója jelent meg. Smetana 

könyve pedig kétségkívül rendszert sejtető, hiszen a filozófia törté-

netét metafizikai konstellációkon belül mutatja be. Ezzel együtt, vagy 

talán éppen ezért – véleményem szerint – Szontagh nem pártatlan 

recenziót írt, hanem saját olvasatában mutatta be Smetanát, és emiatt 

bizonyos összefüggéseket alighanem félreérett.

Első helyen állapítsuk meg, hogy a címben szereplő „katasztrófa” 

szót Szontagh félreértelmezte, és ezt a félreértelmezést alkalmazza 

ironikus kiszólásaiban. Smetana ugyanis ezt a kifejezést poétikai ér-

telemben használja, ami ugyebár az arisztotelészi felfogásban „for-

dulópontot” jelent. Az ilyen katasztrófa mindig sorsszerűen áll be, 

amikor az egymással szemben álló és kiegyensúlyozott erővel bíró 

ellenfelek találkoznak. Smetana filozófiatörténeti értelmezésében

a két szembenálló elv, a végtelen lét és a véges tudás ütközése az, ami 

meghozza a fordulat szükségességét. Ha pedig Gustav Freytag klasz-

szikusnak számító, drámatechnikával foglalkozó könyvét37 vesszük 

alapul, akkor a katasztrófa befejezést, „kimenetelt” jelent, vagyis

a drámának azt a részét, amikor a krízist követő peripétia után jön 

el a megoldás. Nem véletlen, hogy Smetana művének 1903-ból 

származó első fordítása38 és a jelen tanulmányban idézett kiadás is

a „katasztrófa” kifejezést „obrat”-ként adja meg, ami csehül fordulatot 

jelent. Vagyis Szontagh azt az értelmezést tulajdonítja Smetanának, 

mintha ő katasztrófának, azaz tragikusnak fogná fel a korabeli filo-

zófia helyzetét. Smetana ezzel ellentétben azon az állásponton van, 

hogy a két elv ellentmondásából fakadó fejlődés elérte fordulópont-

ját, és más irányt kell, hogy vegyen. Szontaghnak „a filozófia végé-

vel” szembeni – egyébként megalapozott – averziója itt célt téveszt, 

hiszen Smetana Hegellel nem lezárja, hanem fordulóponthoz juttatja 

a filozófia történetét.

Azt viszont Szontagh jól érzékeli, hogy rendszerben gondolkodó 

bölcsésszel áll szemben. Az iróniája, szerintem, gyilkossá vált volna, 

ha ismerte volna Smetana fentebb bemutatott természetfilozófiáját, 

mert abban expressis verbis megfogalmazódik „az univerzum titká-

nak a felfedezése”. Arra azonban felfigyelhetett volna Szontagh, hogy 

35 Ezt követően publikálta a Tudomány, magyar tudós című cikkét, amely az 
Új Magyar Muzeum lapjain 1850 és 1852 között az ún. produktív és impro-
duktív tudományról zajló vitának a része volt. A vita legismertebb résztvevői 
Szontagh mellett Toldy Ferenc, Wenzel Gusztáv és Nendtvich Károly voltak. 
Ehhez lásd: R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar tör-
ténetírásban, Budapest, 1973, 313-316.;  Mester Béla: Magyar philosophia…, 
133–138.

36 Lásd: Mester Béla: id. mű, 133–138.

37 Gustav Freytag: Die Technik des Dramas, Leipzig, 1898
38 Obrat ve vývoji filosofickém a jeho konečný cíl, Praha, 1903
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Smetana könyvének záró szakaszában némileg ellentmondásba ke-

rül saját előfeltevéseivel. Hiszen ha Hegel és Herbart filozófiájának 

egymással való kiegyenlítése a szociális szeretetbe és a művészi alko-

tásba torkollik, akkor – és ezt Smetana jelzi is – megszűnik a filozófia 

és vele a rendszerben való gondolkodás is. És megszűnik a Szontagh 

által felvázolt gnoszeológiai probléma, a megismerés szubjektumá-

nak és objektumának vázolt kapcsolata is. Szontagh szerint „a gon-

dolat akkor lehetne egy tárgyával, ha a tárgy a gyakorlatban vagy 

bent foglaltatnék, vagy ha gondolkodásunk a tárgyakat teremtené.”39 

Nos, éppen a szeretetben valósul meg az, hogy a szeretet tárgya ben-

ne foglaltatik a cselekvésben, a művészi alkotásban pedig teremtjük 

a tárgyakat. Persze, ez már nem a gondolkodás terrénuma, hanem 

a cselekvésé. Smetana a baloldali hegelianizmus eszméit osztotta, 

amelyből, tudjuk, a marxizmus is kinőtt. Csak Smetana még a szere-

tet szocializmusát vallja. Ezt aztán joggal tartja Szontagh képzelgés-

nek és a szobafilozófus eszmeszüleményének. Smetana jóslata ugyan 

részben bevált, és a szocializmus Európa keleti felén hódított tért elő-

ször, és ez meg is szüntette a jog hatalmát, de ez a szocializmus nem

a szeretet szocializmusa volt, amelyet Smetana tételezett, és amelynek 

a meglétét Bolzano gondolkodásában és gyakorlati megnyilvánulá-

saiban pozitívan értékelte. Csakhogy Smetana a recenzeált műben 

sehol sem írta azt, hogy a szlávok diadala egyenlő lenne Oroszország 

szupremációjával – ahogyan azt Szontagh állítja – csupán elméle-

ti végkövetkeztetésként jutott el a szlávok történelmi helyzetének 

megváltozásáig. 1848-ban megjelent pamfletjében (Die Bestimmung 

unseres Vaterlandes Böhmen) expressis verbis kiáll azon nézet mellett, 

hogy a Monarchiában élő népeknek (szlávoknak és nem szlávoknak) 

meg kell tartaniuk a fennálló államegységet,40 mert ezzel mind a né-

met, mind pedig az orosz hatalmi terjeszkedést meg tudják gátolni. 

És ehhez lábjegyzetben hozzáfűzi a következőket: „Csehországnak 

Ausztriától való teljes elszakadása lehetetlen, mert akkor könnyen 

Oroszország prédájává válna…”41 Ami azért jelent nagy veszedelmet 

Smetana szerint, mert „az orosz kormányzat megérdemli a gyűlöle-

tet, és amíg az orosz nép támogatja saját kormányát, mi sem szeret-

hetjük őt, még ha a testvérünk is”.42 A ruszofilizmus inkább a legje-

lentősebb szlovák hegeliánust, Štúrt jellemezte. A pánszlávizmussal 

szembeni korabeli komoly fenntartások és a levert forradalom ta-

pasztalatai lehettek itt hatással Szontagh véleményére.

Végezetül: Szontagh Smetanát „azonsági bölcsésznek” nevezi, 

amivel Smetanának a német klasszikus filozófiához, és főként He-

gelhez való inklinálását jellemezte. Ebben nem is tévedett. Ezt a vé-

leményét aztán azzal pontosítja, hogy elismeri Smetana fenntartásait 

Hegel filozófiájával és azzal szemben, hogy ezt a filozófiát tartaná

a bölcselet betetőződésének. Kérdés az, hogy mennyire volt ez „haza-

beszélés” Szontagh esetében, vagyis hogy nem eszköz volt-e számára 

Smetana abban, hogy általa újból kifejthesse saját nézeteit a filozófia 

gyakorlatias vagy, ellenben könyvízű voltáról. Erre utalhat a recen-

zió befejező része, ahol – nevet nem említve, de a magyar filozófiát 

a magyar nyelvből kifejteni akaróra mutatva – Erdélyit is behozza 

a disputába. Szögezzük le: Smetana nem volt hegeliánus, annak el-

lenére sem, hogy Hegel filozófiáját valóban nagyra tartotta, hiszen 

mind természetfilozófiája, mind pedig filozófiatörténeti tanulmá-

nya sajátszerű, spekulatív termék. Ezt a spekulativitást Szontagh jó 

szemmel észrevette, és negatív példaként be is építette vitairatként is 

értelmezhető recenziójába. Vagyis őt Smetana nem a cseh filozófia 

összefüggéseiben érdekelte – amelyeket valószínűleg nem is ismert 

– hanem a magyar filozófia korabeli stádiumának szemszögéből ér-

tékelte dolgozatát.

39 Szontagh Gusztáv: Smetana s a philosophia közel kimenetele. In: Új Magyar 
Muzeum, 1850-51, III. füzet, 151.

40 Ezzel a nézetével Smetana valójában az 1848-as prágai szláv kongresszus 
Palacký által képviselt szárnyához került közel, amelyik az „ausztroszláv” esz-
ményt preferálta.

41 Augustin Smetana: Sebrané spisy I, 147.
42 Ugyanott, 149.
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Zhrnutie

Štúdia je pokusom o porovnanie maďarskej a českej filozofie z päťdesiatych 

rokov 19. storočia. Východiskom komparácie je recenzia maďarského mys-

liteľa, Gusztáva Szontagha o nemecky publikovanom diele českého filozofa 

Augustina Smetanu. Pomocou metód klasickej komparatistiky a uplatne-

ním teórie postkolonializmu sa prezentuje recepcia klasickej nemeckej filo-

zofie a Heglovho myslenia v českom a maďarskom prostredí.

Dusík Anikó

Kubáni műveinek magyar vonatkozású 

elemei a korabeli szlovák irodalom 

kontextusában1

Annotáció: Jelen tanulmány a szlovák–magyar irodalomtörténeti kapcso-

latok egyik legizgalmasabb fejezetével foglalkozik: a XIX. századi regény-

poétikák rokonságát tárja fel Ľudovít Kubáni és Jósika Miklós műveiben, 

és behatóan elemzi a nemzeti identitást, nemzetvíziókat érintő kérdéskörök 

irodalompolitikai és eszmetörténeti aspektusait.

Kulcsszavak: Ľudovít Kubáni, Valgatha, Traja sokoli, Jósika Miklós, szlo-

vák–magyar irodalmi kapcsolatok, XIX. századi szlovák regény- és dráma-

irodalom.

A vesztes forradalom és a kiegyezés közötti években a XIX. szá-

zadi szlovák irodalomnak volt olyan időtálló tehetségnek bizonyult 

írója is, aki meggyőződéssel vallotta, hogy a jövő kulcsa a szlovákok 

és a magyarok együttműködése; egymás elfogadása a közös álla-

mon belül. Nyelvhasználatunkban ezt az államot Magyarországként 

nevezzük meg, de ahhoz, hogy minél több félreértés elkerülhe-

tő legyen, a tanulmányban a szlovákul használt Uhorsko magyar 

megfelelőjeként – Sziklay László egy vonatkozó idézetéből kiindulva –

a Hungária megnevezés jelenik majd meg: „Štúr és iskolája Kollárhoz 

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.
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képest azzal is közelebb kerül a realitáshoz, hogy Hungáriát hazájának 

vallja.“(Sziklay 1962: 312)

Ľudovít Kubáni fiatalon, tragikus körülmények között halt meg 

1869 novemberében, mikor egy iskolatanácsi ülés végén sógora, 

gyermekei keresztapja s egyben kártyacimborája megkéselte. Az 

élettel egyébként is végtelen küzdelmet folytató Kubáni (pénzhiány, 

állásnélküliség és a család eltartásának gondjai terhelték) viszony-

lag kis terjedelmű életművet hagyott hátra. A szlovák irodalomtör-

ténet-írás az ún. második Štúr-generáció tagjaként tartja számon. 

Oskár Čepan Kubáni prózai művei 1956-os kiadásának előszavában 

arra az egyébként kiemelt fontosságúnak tekinthető jellegzetesség-

re hívja fel a figyelmet, hogy művei mentesek a nemzeti pátosztól, 

amely egyébként a Štúr-generáció prózájának egyik jellemző vonása 

(Čepan 1956: 17). Ha nem vennénk figyelembe Valgatha c. törté-

nelmi regényét, akkor azt mondhatnánk a szerzőről, hogy prózáját

a mindennapok eseményeinek bemutatása jellemzi. Ezek a szövegek 

sem tartalmi, sem tematikai szempontból nem készítik fel az olvasót 

arra, ami majd Kubáni specifikumaként jelenik meg a főművének 

tekinthető – bár befejezetlenül maradt – regényében. Közös elem-

ként leginkább a fordulatokban bővelkedő „mesemondás“ iránti 

hajlamot emelhetnénk ki még a leginkább. Kubáni az irodalomhoz 

művészként és nem csak népnevelőként viszonyul. Annyiban azon-

ban mégis korának képviselője, amennyiben fontosnak tartja, hogy 

szövegeinek a gyönyörködtetésen túli funkciói is lehessenek. Ha 

csak a kisebb prózai írásokra koncentrálunk, akkor Kubánit szoci-

ális érzékenysége okán emelhetjük ki, de ennek a szociális kérdések 

iránti fogékonyságnak nincs nemzeti színezete. Igaz ugyan, hogy

a Mendík (Mendikáns) című elbeszélésében az ellenszenves – és vé-

gül hoppon maradó – vőlegényjelölt az egyetlen, aki részben magya-

rul hangzó cégérrel hirdeti üzletét, mint „Volovec Bandi“ (Kubáni 

1956: 50), esetében mégis inkább a rabiátus természet és a tolvajhaj-

lam lesz a hangsúlyos elem. Szerelmi vetélytársa Bohuslav Trnovský 

Kollárt olvas (Slávy dcera) és biztos állásról álmodik, hogy elvehesse 

a tanító „kišasonkáját“, Sidonia Cleopatra Šípiket. A két jelölt szem-

beállításának domináns eleme a pénzt birtokló nyers erő és a szellem 

(még ha falusi szintű is) konfliktusa, melynek megoldására Kubáni 

mesés elemeket vet be. Volovecről kiderül, hogy tolvaj (bár a szerző-

nek az az ötlete, hogy leendő apósáék tehenét akarja elkötni, megle-

hetősen papírízű) miközben Trnovský káplán lelkészi hivatalhoz jut 

egy váratlan (és idejében érkezett) halálesetnek köszönhetően, s így 

a szellem embere győztesen került ki a „harcból“. 

Még ha feltételezzük is, hogy Trnovský győzelmében a nemze-

ti elemnek pozitív előjelű megkülönböztető szerepe lehet, Kubáni 

prózái lényegesen összetettebb képet mutatnak a megkérdőjelezen-

dő (mert magyar) és elfogadandó (mert szlovák) dichotómiánál. Az 

Emig ranti (Emigránsok) c. elbeszélés például arról szól, hogyan se-

gít egy kocsmárosné – önzetlenül – három utazónak, akikről azt 

fel tételezi, hogy Kossuth titkos követei. Az elbeszélés zárómondata 

a szép kocsmárosné lelkes és odaadó hazafiasságát ünnepli: „Daj to 

Bože! No daj tisíce jej podobných horlivých národovkýň a vlasteniek!“ 

(Kubáni 1956: 164 – „Add Uram! És adj ezernyi hozzá hasonló lel-

kes honleányt!“)

A szlovák szellemiségű diákság és a szlovák törekvések forra-

dalom előtti helyzetének rajza az először 1873-ban megjelent Sup-

likanti (Szupplikánsok, alcíme szerint naplótöredék) című írása, 

melyet azonban csak korlátozott mértékben vonhatunk be a vizsgált 

szövegek körébe, mert ismert irodalomtörténeti tény, hogy a szerző 

halálával befejezetlenül maradt szöveget Pavol Dobšinský (népme-

segyűjtő, a Sokol c. lap szerkesztője) fejezte be az V. fejezet végétől 

számítva. (Čepan 1956: 27).

Oskár Čepan már említett írásában rámutat arra, hogy még így is 

csupán a IX. fejezet az, ahol alapvetően változik a próza hangvétele 

és az addig jellemző humort a nemzeti ügy iránti lelkesedés pátosza 

szorítja ki (a szereplők ekkor látogatják meg Štúr lapja, a Slovenské 

národné noviny pozsonyi szerkesztőségét).

A tizenegy fejezetből álló Suplikanti első öt fejezete, amely felté-

telezhetően kizárólag Kubáni szövegének tekinthető, a nemzeti téma 

megjelenése szempontjából különösen érdekes, mint az 1845-ös ál-

lapot és közgondolkodás jellemzőinek retrospektív rögzítése. A laza 

szerkezetű szöveg hőse Pavol (Paľo) „Tulipán“, akit hátrányos szoci-

ális helyzete és nemzeti hovatartozása jellemeznek. A történet 1845 

tanévzárójakor indul Miskolcon, mikor az evangélikus iskola diákjai 

vizsgáikat letéve elindulnak haza. Paľo azonban tartozásai fejében 

arra kényszerül, hogy szupplikánsként pénzgyűjtő körútra induljon. 
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A miskolci szlovák diákság helyzetét a többség elmagyarosodása jel-

lemzi, de Paľo a szlovákságára büszke kisebbséget képviseli.2 Szorult 

helyzetében egy tanára segít rajta, aki bár magyar, a szlovákoktól 

sem vonja meg támogatását – még ha ez Paľo számára a nyári szünet 

feladását jelenti is. A szöveg – Kubáni eddig tárgyal műveitől eltérő-

en – ismételten hangsúlyozza a központi alak nemzeti hovatartozá-

sát. „Szlovák uram!“ – szólítja meg a tanár „Palikámat“, és szlovák 

vidékre küldi pénzt gyűjteni (az iskola nevében), hiszen egyébként 

is szlovák a fiú (Kubáni 1956: 171). Az elbeszélésben Ján Chalupka, 

a szlovák vidéket bemutató vígjátékaira vonatkozó utalással is talál-

kozhatunk, mikor megjelenik a szövegben Tesnošil uram, Kocúrkovo 

ismert csizmadiája, aki elszánt magyarkodásának köszönhetően vált 

szimbólummá (Kubáni 1956: 175). Ezt a motívumot járja körül

a III. és IV. fejezet, melyekben Paľo a vele versenyben pénzt gyűjtő 

társak egy különösen jól sikerült tréfájának áldozata lesz. Elhitetik 

vele, hogy komoly pénzösszeget kaphat egy a szlovákságát rejtegető 

Kazányi nevű „szlovák“ hazafitól, aki azonban mindig komoly pró-

bának veti alá a pénzkérőket, hogy bizonyosságot szerezzen rendít-

hetetlenségükről: „On vás bude všakovakým spôsobom skúšať, či ste 

pevný v myšlienke o svojej národnosti; ukáže sa Vám ako zakorenený 

maďarón, bude proti slovenskému národu v maďarskej reči horlivo 

brojiť.“ (Kubáni 1956: 180 – „Mindenféle módon próbára teszi az 

embert, vajon elég szilárd-e a nemzeti gondolat benne, úgy mutatja 

magát mint megrögzött magyarbarátot s a szlovák nemzet ellen lázít 

majd magyar nyelven.“). A vidéki nemes és a diák kétnyelvű pár-

beszédében a diák egyre lelkesebb, míg Kazányi egyre dühösebben 

reagál a fiú szellemi képességeit is megkérdőjelezve: „Mit fecseg? Tán 

bizony megbolondult? Szupplikáns? Adta tót koldusa … Nem tudja-e 

öcsém, hogy magyar nemessel beszél? … Ennek a fiúnak nincs esze!“ 

(Kubáni 1956: 183). Paľo azonban nem hagyja magát, s mikor azt 

kezdi panaszolni, milyen rossz a szlovák diákok helyzete az isko-

lákban a „magyarságmánia“ miatt, korbáccsal kergetik ki a házból. 

Az V. fejezet újra megerősíti a már említett Chalupka-szálat, ismét

a Kocúrkovora való utalással, mikor Kubáni egy helyzet jellemzé-

sénél a Chalupka-vígjáték második felvonására – az erdőjelenetre – 

utal: „dľa známej scény pri Gajarovom potoku z Kocúrkova.“ (Kubáni 

1956: 189 – „a Kocúrkovoból ismert Garaj pataki jelenet szerint“)

Míg a Suplikant esetében a forradalom előtti időszakra való visz-

szaemlékezés a korhűség jegyében a szlovák öntudatra való ébredés 

elemeit hangsúlyozza, addig a jóval korábbi történelmi múltba visz-

szanyúló Valgatha, Kubáni történelmi regénye, a kiegyezést meg-

előző időszak szlovák reményeinek hordozója. A regény a szlovák 

irodalom legígéretesebb kísérlete a történelmi regény műfajában. 

Kubáni Walter Scottra és a magyar Jósika Miklósra visszavezethető 

minta alapján eleveníti meg Mátyás uralkodásának a felső-magyar-

országi huszitákhoz köthető eseményeit. A feltételezhetően két köte-

tesre tervezett regény első része már 1861-ben elkészült (Čepan 1956: 

27), ennek ellenére csak három évvel a szerző halála után, 1872-ben 

jelent meg, tulajdonképpen töredékként, hiszen a történet számos 

szála elvarratlan maradt, arra utalóan, hogy a megjelent szöveg egy 

terjedelmesebb koncepció része, részlete csupán. 

„Regényében Kubáni azt igyekezett – mintegy saját korához szól-

va – bizonyítani, hogy mind a jogok, mind a kötelességek szempont-

jából a magyaroknak és a szlovákoknak, illetőleg tágabb értelemben

a magyaroknak és a szlávoknak teljesen egyenrangúaknak kell lenni-

ük.“ (Sziklay 1962: 412) 

A Slovník slovenských spisovateľov (Szlovák írók szótára) 2005-

ös kiadása hasonló szellemben fogalmaz a regény, illetve Kubáni 

céljait illetően, kiemelve azt a tényt, hogy a nemzeti egyenjogúság 

az együttélés jövőjét illetően elengedhetetlen fontosságú (Slovník 

slovenských spisovateľov 2005: 321 – ebben a kontextusban jelenik 

meg a szócikkben Kubáni a későbbiekben tárgyalásra kerülő Traja 

sokoli c. drámája is). Kubáni koncepcióját érte kritika is, különösen

a XIX. század végének szlovák recepciója fogalmaz élesebben. Fel-

rója többek között, hogy Hunyadi János a Valgathában megrajzolt 

képe korántsem felel meg a történelmi tényeknek (vö. Ormis 1965: 

362–363). És Kubáni Hunyadija valóban nagyszabású, lovagi eré-

nyekben bővelkedő mintája a közös ország érdekeit szolgáló nagyúr-

nak. A regény második mondata már egyértelműen ezt a képet rög-

zíti s a további események sem változtatnak rajta: „Nad Uhorskom 

2 Az elmagyarosodás a forradalom előtti szlovák irodalom fontos témája volt. 
Domináns elemként jelenik meg pl. Ján Chalupka életművében. Chalupkára 
való utalásokkal Kubáni műveiben több helyen is találkozhatunk.
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vedie správu Ján Huňad, bohatier, ktorému ani vo víťaznej udatnosti, 

ani v šlachetnomyseľnosti, ani v bezzištnosti páru v Uhrách ešte nebolo 

– ba asnáď ani nebude“. (Kubáni 1956: 251 – „Az országot Hunyadi 

János irányítja; olyan vitéz ő, akinek párja sem győztes bátorságban, 

sem nemességben, sem önzetlenségben eddig még nem volt – s talán 

soha nem is lesz.“)

A regénnyel szembeni fenntartások egy másik csoportja a regény-

struktúra teherbíró-képességét kétli, ti. hogy a szerelmi szál valóban 

képes-e hordozni a huszita és magyar ellenfelek megbékélésének, 

az erőegyensúly fenntartásának terhét. A szerelmi háromszög tagjai 

Milica (Valgatha, mint később kiderül, Jiskra lánya), Milica titkos 

kedvese, Hunyadi László (Lacko Huňad) és a fiatal huszita lovag, 

Mirko Krask, akivel Milicát édesanyja halálos ágyánál jegyezték 

el, a haldokló kívánságára. Némileg talán paradox módon Kubáni 

arra tesz kísérletet (talán nem is éppen sikertelenül), hogy a Milica 

iránti érzések és Milicának az egyik iránti szerelme és a másik iránti 

mély testvéri érzései felkészítsék Hunyadit és Kraskot a közös érde-

kek fenntartásoktól megszabadított végiggondolására. A regény zá-

rómondata: „Milica našla svojho otca – Jiskru.“ (Kubáni 1956: 396 

– „Milica megtalálta apját – Jiskrát.“) Értelmezhető úgy is, ahogy

a szlovák irodalomtörténet egyes képviselői teszik, mint a már emlí-

tett Oskár Čepan is ti. hogy Kubáni a közös szláv jövő koncepcióját 

rögzíti (Čepan 1956: 33), de feltételezhetjük azt is, hogy Milicának

a vezér, Jiskra lányaként való „újrateremtése“ reális esélyként villant-

ja fel egy estleges dinasztikus érdekegyeztetés lehetőségét.

Bár a romantika korában a szlovák irodalom is jelentős érdeklő-

dést mutat a történelmi témák iránt, a történelmi tematikát illetően 

jellemzően az elbeszélés műfaja kerül előtérbe (Ján Kalinčiakot em-

líthetjük ebben az összefüggésben), s így, ha Kubáni regényének „ro-

konait“ keressük, főként a szlovák irodalmon kívüli kapcsolatokat 

találunk. A Valgatha esetében sem vitatható a XIX. századi európai 

történelmi regény példájának tekinthető Walter Scott-i regény hatá-

sa, Kubáni regényének modelljét azonban a leginkább mégis Jósiká-

nál találhatjuk meg.

„Jósika Miklóst legalább egyszer minden kortársa szerette“ – írta 

Mikszáth Kálmán Jósika az Abafi mellett legfontosabb történelmi 

regénye A csehek Magyarországban 1905-ös kiadása előszavában 

(Mikszáth 1905: 6). Jósika említett regényeit és a Valgathát egymás 

mellé állítva jól látható, hogy mindkét szerző az aktuálpolitikainak 

tekinthető nemzeti törekvések szolgálatába állítja saját szövegét, az-

zal a talán lényegesnek mondható különbséggel, mely szerint Jósika 

a 30-as évek végén a magyarságot szinte kirekesztő módon, abszolút 

értékként ábrázolja, s így a kor szlovák érzületű (vagy csak nem ma-

gyar) olvasóközönsége számára nehezen elfogadható képet közvetít. 

(vö. Chmel 1972: 53–54.) 

A Jósika regényekre jellemző nemzetkép rokonát a szlovák iro-

dalomban – a terjedelmesebb történelmi próza területén maradva 

– inkább Jozef Miloslav Hurban Olejkár (Olajárús) c. 1846-ban meg-

jelent „kisregényében“ láthatjuk, míg Kubáni világa lényegében már 

mindkettejükénél komplexebb. Az Abafi címszereplője, Olivér és

A csehek Magyarországban Zokoli Elemére olyan felnagyított mo-

dellt képviselnek, mint az Olejkár Csák Mátéja. Zokoli „félelem és 

vád” nélküli lovag (Jósika 1905: 22), miközben külseje olyan, mint 

Apollóé. Abafi Olivér a regény nyitólapjain még korhely, züllött sem-

mirekellő, de a történet során a legdicsőbbek, a gáncs nélküliek közé 

emeli őt az elbeszélő (a Széchenyi gondolat alapján, miszerint Ma-

gyarország nem volt, hanem lesz). Abafi nemességének egyik leg-

szélsőségesebb megnyilvánulása, mikor a regény vége felé hajlandó 

lenne a haldokló Izidórát (az amazontermészetű és némileg könnyű 

erkölcsű, de Olivérért az életét feláldozó „hölgyet“) feleségül ven-

ni. (Jósika elbeszélője azonban gondoskodik róla, hogy a nemesség 

jutalma méltó legyen: Abafi Gizella, a makulátlan hírű, fiatal szűz 

személyében jut társhoz.)

A magyar romantika nemzeti koncepciója felől olvasva Jósika 

történelmi regényeit joggal állíthatjuk, hogy a nemzeti értelemben 

adott feladat teljesítése nem zárja ki az egyéni boldogság elérésének 

lehetőségét. Azért is lehetséges a két terület, a közérdek és a magán-

szféra területén elért siker összekapcsolása, mert Jósika következetes 

a Walter Scott-i modell másolásában. Ennek értelmében az olvasó 

figyelmének előterében egy olyan „szabadon“ megrajzolt figura áll, 

aki a valósághűnek megadott történelmi keretben sokkal szabadab-

ban mozoghat, mint a tetteik által a krónikákban rögzített történe-

lemformáló személyiségek (az Abafi esetében pl. Báthori Zsigmond,

A csehek Magyarországonban Hunyadi Mátyás). 
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Kubáni ugyanezt a mintát követi a Valgathában (bár Hunyadi 

Lászlónak a szerelmi háromszög tagjaként való szerepeltetése lát-

szólagos ellentmondásként is értelmezhető), s így Jósika szövegeivel 

több közös vonást mutat a regény, mint az egyébként a szlovák iro-

dalmon belül a Valgatha előzményeként megnevezhető Olejkárral. 

Hurban Csák Máté alakját a kisregény valamennyi szereplője közül 

a legdominánsabbként teremtette meg. Hurban Štúr legközelebbi és 

legodaadóbb társának számított, s a szlovák romantika szerzőire jel-

lemző módon a nemzeti érdeket mindenek fölé emelte a műben. Míg 

a Jósika-modell alakjai a nemzeti célok teljesítése mellett lehetőséget 

kapnak egyéni, személyes vágyaik megélésére is, addig Hurban szi-

gorúan célorientált világában az egyéni sorsok bemutatása csupán 

az olvasói érdeklődés felcsigázásának eszköze, és szereplők tragédiái 

is azt sugallják, hogy csupán egy célra érdemes koncentrálni, s ez 

kötelezően a nemzeti program szolgálata. Ezért magasodik ki Csák 

Máté alakja, és ezért alakítja a történelmi tényeket Hurban oly mó-

don, hogy azok közvetlenül szolgálják az irodalmon kívüli célokat. 

Oly módon mozdítja el a Csák Máté-képet, hogy a szélesebb érte-

lemben vett szláv öntudat képviselőjévé teszi meg őt. A XIV. század 

nem nyelvi/ kulturális alapú nemzetképét figyelembe véve kérdéses, 

mindez mennyire tekinthető reálisnak (megjegyzendő, hogy hason-

ló „elmozdítások“ nem csak a szlovák irodalmat jellemzik!).

Hurban története 1299 szilveszter éjszakáján kezdődik és az első 

fejezetet egy Mickiewicztől származó idézet vezeti fel („Juž konie w 

stajnie wzieto, juž im hojnie dano jako w porzadnym domu i obrok i 

siano.“ Hurban 1968: 19 – „A lovak már az istállóban és, mint ren-

des házban szokás, már bőséges abrakot és szénát is kaptak.“) – nyil-

vánvalóan a szláv kölcsönösségre utaló szerepben. A korra jellemző 

módon a 13 fejezetből álló szöveg valamennyi fejezetének élén idézet 

olvasható. A szerzők, Hurban kortársai, többségükben társai az iro-

dalmi szlovák nyelvért folytatott harcában (Ľudovít Štúr, Janko Kráľ, 

Karol Kuzmány, Janko Rimavský, Janko Matúška, illetve két esetben 

önmagát is idézi Hurban; Mickiewiczen kívül pedig Goethe és Schil-

ler is megjelennek az idézetekben).3

Az Olejkár története három egymással érintkező szálon fut; az 

egyik egy bosszú, a másik egy beteljesülhetetlen szerelem történe-

te, míg a harmadik Csák Máté (Matúš Trenčiansky) hatalmi törek-

véseinek bemutatása, aki az ország trónját a cseh Václavnak szánja.

A Štúr-generáció számára Csák Máté, a Vág és a Tátra ura a nemzeti 

öntudatra ébredés fontos szimbóluma (Noge 1968: 14–15), s ebben 

a szellemben fogalmazódik meg a trencséni vár tornyában álló, és 

az alatta elterülő tájat figyelő nagyúr belső monológja is: „Ľud môj 

– ľud môj najdrahší! … Aziatom slúži zem slovenská za hinčovku a my 

Slováci sme doteraz iba stromy boli, na ktorých sa hinčovalo pokolenie 

hanebné! Ha – má to aj diaľ ešte tak byť?“ (Hurban 1968: 41 – „Né-

pem – legdrágább népem! … Ázsiaiak hintája a szlovák föld és mi, 

szlovákok eddig csak fák voltunk, melyeken a gyalázatos faj hintá-

zott. Ha – továbbra is így legyen?“)

Hurbantól eltérően Kubáni a Valgathában azonban már „nemcsak 

a saját nemzetének a gyarapodását keresi, hanem a magyar nemzettel 

való megbékélést is.“ (Sziklay 1962: 412)

Kubáni és Jósika említett regényeinek kapcsolatát a XX. század

60-as éveinek szlovák irodalomtörténetírása is vizsgálta. Ján Vladimír 

Ormis e témában írt tanulmánya (Kubáni a Jósika, Slovenská literatú-

ra 1965) foglalkozik részletesebben az adott kérdéssel. Ormis szerint 

a már említett A csehek Magyarországban c. regényen kívül Jósika 

egy a forradalom után, az emigrációban írt regénye, A hat Uderszki 

leány (1858) hatott döntően Kubánira. Az Abafit, Jósika legnagyobb 

sikerű és talán legismertebb, a magyar regényirodalom kezdetét jelö-

lő, először 1836-ban megjelent történelmi regényét azonban teljesen 

figyelmen kívül hagyja, annak ellenére, hogy a Kubáni által megraj-

zolt „amazon“ Meluzína előképét akár már az Abafi Izidórájában is 

kereshetné – hiszen Jósika már ebben az első regényében ráirányítja 

a figyelmet erre a típusra. Izidóra szép, fiatal, férfiak között él és úgy 

is él, mint egy férfi, mint egy katona. A szabályok és a konvenciók rá 

nem vonatkoznak, ugyanakkor nemes érzelmekre és önfeláldozásra 

is képes. Izidóra, mint a típus Jósika-féle „ősképének“ említése azért 

is fontos lenne, mert az író jellegzetességének számított az egyszer 

már megteremtett minta „újrahasznosítása“. 

Ormis egyébként A csehek Magyarországban c. regényben meg-

rajzolt, erősen negatív Valgatha-portréban látja annak egyik okát, 

3 Talán érdemes megjegyezni, hogy Goethe német eredetiben, míg a Schiller-
idézet szlovák fordításban olvasható.
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hogy Kubáni éppen a cseh (rabló)lovagot tette meg regénye címsze-

replőjének (Ormis 1965: 361). Jósika regényének karikatúraszerű-

en torz figurája Kubáninál lovagként jelenik meg, bár hibái, főként 

lobbanékony, árulást gyanító természete miatt mégsem egyértelmű 

ez az Ormis által (is) sugallt hősiesség. A csehek Magyarországban 

Valgathája „kis, száraz ember volt, összeaszott arczczal s kába kifeje-

zésű, igen világos barna vagy inkább macskaszemekkel, s pár arány-

talanul hosszú kézzel, melyekkel beszédét sajátságosan kísérte“ (Jósika 

1905: 44). Kubáni Valgathája ugyanakkor ötven év körüli, közepes 

termetű, izmos férfi, nyílt tekintettel, akinek sűrű fekete faja már 

őszülni kezdett. Szakálla, bajsza is fekete. Szája körül megvető fél-

mosolyt látni, ami titokzatossá s ugyanakkor elutasítóvá teszi arcát.4 

Jiskra (Jósikánál Giskra) mindenre elszánt vezére, aki a parancsot 

ellenkezés nélkül, pontosan teljesíti – hidegvérrel és megfontoltan. 

A Valgatha szerelmi szálának, szerelmi háromszögének két férfi-

tagját, akik a címszereplőnél nagyobb súllyal vannak jelen a törté-

netben, Kubáni egyaránt a lovagi erények makulátlan hordozóiként 

ábrázolja. A huszita Krask és Hunyadi László (akik Valgatha lánya, 

Milica miatt is egymás ellenfelei) a harctéren egyforma hősiesség-

gel állják meg a helyüket, mint az egymás ellen küzdő csapatok ve-

zéregyéniségei. Az elfogultság hiányát a regény V. fejezete (Sokovia 

– Vetélytársak) mutatja be a legjellemzőbben. Brožko atya közvetí-

tőként megszervezi Milica és Hunyadi László (Lacko Huňad) titkos 

találkozóját, melynek az atya terve szerint Krask lovag is tanúja lesz. 

Milica a vetélytársakat egymás elfogadására és becsülésére felszólító 

szavaira úgy tekinthetünk, mint a regénykoncepció lényegének hor-

dozóira: „Podaj mu ruku Lacík môj! Je to súdruh z mojej mladosti, 

zomierajúcou matkou mne zasnúbený. Och, srdce moje sklamalo túhu 

matkinu, oddajúc sa tebe večne! … Moja láska je tvoja…dovoľ nech 

cítim k nemu priateľstvo. Podaj mu ruku Lacík môj, je to Mirko Krask 

z Tábora, hrdina našich vojov, ktorému v mladistvom ohni junáctva 

snáď krem teba v krásnej uhorskej vlasti nieto páru. Podaj mu ruku 

a vaše priateľstvo bude záväzkom spojenia chrabrých maďarských

a slovanských vojov a naša vlasť dožije sa pokoja a – naša láska cieľa!“ 

(Kubáni 1956: 294–295 – „Nyújts neki kezet Lacóm! Fiatalságom 

társa ő, haldokló anyám kérésére jegyesem. Óh, az én szívem, anyám 

vágyának árulója, örökre a tiéd lett. …Szerelmem a tiéd …engedd, 

hogy barátságot érezzek iránta. Nyújts neki kezet Lackóm, Mirko 

Krask ő, Táborból, seregeink hőse, akinek e szép hazában a levente-

ség fiatalos tüzében rajtad kívül tán nincs is párja. nyújts neki kezet 

és barátságotok a dicső magyar és szláv seregek szövetségének záloga 

lesz, hazánk békében él majd és szerelmünk – célba ér!“)

A Jósika-regény, A csehek Magyarországban huszita – magyar 

kapcsolatrendszerét vizsgálva elmondható, hogy a magyar író re-

gényében a magyar Zokoli Elemér mindenféleképpen a legki tű-

nőbbnek ábrázolt lovag, akinek nincs méltó párja a husziták tábo-

rában („A csehek közt ördög volt a neve“ – Jósika 1905: 23), hiszen 

sem Valgathában, sem a történetben nagyobb szerepet játszó Ko mo-

rócziban sem láthatunk igazi lovagot és tisztelni való hőst. Ugyanak-

kor a huszita – magyar megbékélés Zokoli és Serena (Giskra lánya) 

beteljesült szerelmének motívumaként mégis jelen van a regény-

ben. Figyelmet érdemlő Zokoli megindultsága is, mikor tanúja lesz

a husziták titkos istentiszteletének: „Azonnal tudta: hol és kik között 

van. Ezek hussiták, … Ezen óvott földalatti ünnepély minden jelensé-

geit mutatá azon fölhevülésnek, azon hivői odaengedésnek, amely az 

anyaszentegyház kora századaiban annyira feltünő volt. … Minden 

gondolat Istenhez volt irányozva.“ (Jósika 1905: 30) 

Ormis korábban említett tanulmánya a Kubáni Jósika párhuzamot 

vizsgálva a Valgathán kívül Kubáni öt felvonásos drámáját – Traja 

sokoli (Három sólyom) – is az elemzés tárgyává teszi. Pontosab-

ban a dráma második felvonásából származó, 1868-ban a Sokolban 

önállóan megjelentetett balladabetétre koncentrálva mutat rá arra, 

milyen fontos szerepet játszottak Jósika regényei Kubáni amazonja-

inak megszületésében. A balladát a dráma egyik szereplője Ružan 

adja elő 1848-ban, Tiszolcon, az ott összegyűlt szlovák hazafiaknak 

(egyébként a ballada története is Tiszolcon játszódik). A vár alá ér-

kező Korvin János (Janko Korvín) herceg csapatait, aki a mátkájáért, 

4 „Valgatha mal v tomto čase asi päťdesiat rokov. Bol strednej, no plnej, svalovitej 
postavy. Obličaj mal otvorený, husté čierne vlasy pretkávané šedinami ... 
čierne fúziská, splývajúce s takouže bradou v jedno, celkom zatieňovali jeho 
ústa. Kolo týchto pohrával si obyčajne horkoposmešný opovržlivý úsmev, 
čo Valgathovej tvári, ináč prívetivého pozoru, dodávalo dač tajného, dač 
odsocujúceho.“ Kubáni 1956: 276
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(Úderski/y) Brúnáért jött, a menyasszony Vanda nevű lánytestvére 

ellenségként fogadja, és harcra szólítja. A Korvin számára kedvezőt-

lenül alakuló csatát Brúna közbelépése zavarja meg, aki a várból sa-

játjai, a husziták közé lő egy ágyúval, azt felismerve, hogy ő nem is 

lánya Úderskynek. Vanda a felé nyújtott békejobbot elutasítja, meg-

átkozza a szerelmeseket, majd elmenekül.

Ormis konstatálja, hogy a ballada háromszögét Kubáni teljes 

egészében Jósika A hat Uderszki leány c. regényéből vette át: Van-

da amazonságát, Bruna és Korvin János jegyességét, valamint azt 

is, hogy Bruna tudatosítja törvénytelen származását. Ugyanakkor 

Kubáni és Jósika diametrálisan eltérő módon értékelik az említett 

nőalakokat. Jósika Bruna míg Kubáni Vanda hősiességét emeli ki, 

aki így joggal mond átkot árulónak tartott lánytestvérére (vö. Ormis 

1965: 359–360). A Jósika regényből a Kubáni-drámába átvett Van-

da utóéletét Ormis egy további tanulmánya is tárgyalja, amelyben 

azt elemzi, hogyan lett Jósika Vandája – minden alapot nélkülöző-

en – a szlovák népköltészet része. „Végigvettük az Uderszki Vandáról 

szóló meselánc valamennyi szemét. Azt bizonyítják, hogy eze az alak, 

mint olyan – Jósika szerzeménye. A szlovák irodalomban csak Ľudovít 

Kubáni tette honossá a Három sólyomból vett szemelvényben, Ružan 

balladájában. Ö egyébként Jósika rosszindulatú Vandájából (aki pl. 

ármánnyal tör Bruna életére, majdnem elcsavarta előbb Korvin János-

nak, majd Zokoli Edömérnek a fejét) jóindulatú teremtést, sőt egyene-

sen hősnőt csinált.“ (Ormis 1966: 391-392)

A Traja sokoli c. dráma azonban nem elsősorban az említett balla-

dabetét miatt érdemel említést. Sokkal fontosabb ennél az a tény, hogy 

az adott műben Kubáni a vezető szlovák értelmiség az 1848/49-es 

zabadságharc során vállalt szerepét mutatja be. A dráma nyomtatás-

ban 1905-ben jelent meg először, így a XIX. század olvasóközönsége 

számára csak a Sokolban közölt részlet volt hozzáférhető. Ebből fa-

kadóan a kor szlovák irodalmát jellemző folyamatokat ténylegesen 

nem alakíthatta, a Kubáni-portré magyar vonatkozású értelmezése 

szempontjából azonban különösen jelentősnek tekinthető. Kubáni 

a drámában a forradalmi évek egy, a szlovákság számára kiemelten 

fontos epizódját jeleníti meg. 1848-ban a szlovák nemzeti mozgalom 

három jelentős képviselőjét Janko Francisci Rimavskýt, Štefan Marko 

Daxnert és Michal Miloslav Bakulinyt Pelsőcön rögtönítélő bíróság 

elé állították, azzal a váddal, hogy a szlovák nemzeti gárdák parancs-

nokaiként embereiket arra ösztönözték, ne harcoljanak Jelacič bán 

katonái ellen. Az ügy végül mégis rendes bíróság elé került, a vádlot-

takat Pesten börtönbe zárták, ahonnét a császári csapatok előretöré-

sének köszönhetően 1849-ben szabadultak (Pišút 1960: 283). 

A Traja sokoli a szlovák nemzeti dráma megírására tett legsikerül-

tebb kísérlet a XIX. század szlovák irodalmában. Kubáni jó érzékkel 

bonyolítja a drámai eseményeket, s a konfliktusnak nemcsak közös-

ségi, hanem egyéni vonatkozásai is vannak. Mivel a dráma kerete

a konkrét politikai események ábrázolásából fakadóan adott, Kubáni 

fokozott figyelmet szentel az egyes karaktereknek. A mű címe a kivál-

tó okként szereplő esemény három főszereplőjére irányítja a figyel-

met, emellett azonban a darab legösszetettebb figurája Juro Tisovský, 

földesúr, a három sólyom egyikének, Marko Tisovskýnak a bátyja.

Marko Tisovský, Janko Rimavín és Miško Palička a három só-

lyom, akik a szlovák érdekek védelme okán szervezik a harc megta-

gadását Jelacič katonáival szemben. Tettük indokait Rimavín az első 

felvonás során elhangzó szavai teszik nyilvánvalóvá: a polgári jogok 

már biztosítottak az ország lakói számára, de a szlovák mint szlovák 

még rab („no otrokom je ešte jak Slovák” Kubáni 1905: 6). Rimavínék 

a forradalom alatt látják elérkezettnek az időt, hogy felemeljék sza-

vukat a szlovákok jogaiért, s ha kell, fegyverrel adjanak hangsúlyt 

érveiknek. Ebben a kontextusban Likérsky nevű társuk magatartá-

sa utal a szlovákság körében élő ellentétekre, aki búcsút vesz tőlük, 

mert elsősorban hazafinak tartja magát, s csak másodsorban fontos 

számára a nemzeti hovatartozás: „S Bohom! S Bohom bratia! na pôde 

odboja nemôžem stáť. Som najprv vlastenec, potom Slovák.“ (Kubáni 

1905: 11 – „Isten veletek! Isten veletek testvéreim! az ellenállás tala-

ján nem állhatok. Elsősorban hazafi vagyok csak azután szlovák“) 

Távozása után a „sólymok“ kölcsönösen megerősítik egymást hi-

tükben, hogy Jelacič mellé állva nemes érdeket védenek, s mintegy 

szövetségük megpecsételéseként eléneklik Janko Matúška (később 

a szlovák nemzeti himnusszá lett) dalát: „Nad Tatrou sa blýska, 

hromy divo bijú…“ (Kubáni 1905: 18 – „Villámok a Tátra fölött és 

vad mennydörgés“), amely a Štúr-iskola nemzeti dala volt. „A pozso-

nyi diákok akkor kezdték énekelni, mikor Štúrt eltávolították a szlovák 

tanszékről.“ (Sziklay 1962: 383)
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A három sólyom elszántan megy a maga választotta úton, amely 

az ügy árulóinak köszönhetően egyenesen a börtönbe vezet, ahol 

a biztosra vehető halálos ítéletet várják. Az ő árulóikra váró bün-

tetés párhuzamaként, mementójaként hangzik el a II. felvonásban

a korábban már említett, Uderszki Vandáról szóló ballada, melynek 

záró sorát a jelenlévők kórusban ismétlik: „Nič to keď i zrada medzi 

nás sa vpletie; keď padnú sokoli, i ju Parom smetie!“(Kubáni 1905: 

48 – „ Az sem baj ha köztünk áruló is lenne; sólymaink halála átok-

kal büntesse“). A levél, amelyben elárulják a sólymokat, Völgyessy 

szolgabíró kezébe kerül, akinek hivatali kötelessége jelenteni az 

ügyet, és tudja, ez milyen következményekkel jár majd. Halogat-

ni szeretné a rá váró feladatot, s vívódásának egy terjedelmesebb 

monológban ad hangot: „ Že ľud búria oproti krajine, / či ja za to 

môžem?…Čo nedajú/ im práva národné, keď národ sú? / De még-

sem; veď v Uhorsku len jeden / je národ, a to my sme, zemani. / Igen! 

lež keď je už slobodný ľud, / következőleg je i národom; / uhorským 

perse…Eh, nechápem sám, / čo tá Slovač chce, veď je rovná už / i 

mne i grófom, slovom každému: / a predsa búri sa! … Či búri sa? 

/ Niet dôvodov na to. És mégis kell / a dologban valaminek lenni” 

(Kubáni 1905: 58 – „Hogy lázítják a népet az ország ellen? / Én 

tehetek róla? miért nem kapnak / jogot mint nemzet, ha nemzet 

ők? / (De mégsem) .. hisz Hungáriában csak egy/ nemzet van , mi 

– a nemesek / (Igen), de ha már szabad a nép / (következőleg) már 

nemzet is / hungarus perse .. Eh magam sem értem/ mit akar ez a 

szlovákság, hisz már egyenrangú/ velem és a gróffal is egyszóval 

mindenkivel/ És mégis lázad!…Lázad-e? / Nincs oka rá (És mégis 

kell / a dologban valaminek lenni)“).

A III. felvonásban a két Tisovský testvér, Juro és Marko párbeszéde 

a drámai konfliktus lényegét foglalja össze. Juro maga is hazaárulás-

sal vádolja testvérét, aki visszautasítja a vádakat és azt mondja: „Sum 

Hungarus – ale nie som Maďar“ (Kubáni 1905: 65 – „Sum Hungarus 

– de nem vagyok magyar“). Felrója a hazának, hogy csak magyar fi-

ait szereti. Juro ellenben azzal érvel, hogy az ellenség fenyegette haza 

ellen fordulni árulás: „Poslúchni hlas srdečný od brata, /veď ti dobre 

chce on! Keď padnúť máš, / stúpaj a choď, bi sa, padni za vlasť; / ináče 

zhyň jak zločinec podlý!“ (Kubáni 1905: 69 –„Hallgasd meg bátyád 

szavát / csak jó akar neked, / ha halnod kell, menj, harcolj, ess el

a hazáért, / ha nem, pusztulj el mint aljas bűnöző“). Marko hajthatat-

lan, így Juro megátkozza testvérét. Ez az átok mély kétségbeesésének 

forrása lesz a folytatásban, mikor a nemesi jogokra hivatkozva akarja 

megakadályozni testvére bebörtönzését, és beleroppan, mikor ráéb-

red, hogy egyedül maradt –hátat fordítanak neki a testvére életéért 

indított harcában: „Preč len pád tvoj otvoril mi oči?“ (Kubáni 1905: 

129 – „Miért csak bukásod nyitotta fel szemem?“)

Paradox módon a született magyarok azok, akik kiállnak a sóly-

mok mellett. Először Elenka (!), a pelsőci börtönőr lánya, aki köz-

vetít a rabok és a kiszabadításukat tervező lányok (!) között. Eve-

lína (Marko kedvese) idézi a Tisovský testvérek húga, Marienka 

előtt Elenka szavait: „Nesmú vaši padnúť katom v obeť; / bo svoj 

milovať rod nenie hriechom! / Maďarka som, a i pyšná na to; / lež čo 

ctnosť nám, nemôže byť zločinom / Slovákovi, keď svoj ľúbi národ!“ 

(Kubáni 1905: 127 – „Nem hullhatnak el hóhér kezétől / mert fa-

jodat szeretni bűn nem lehet / magyar vagyok, s büszke erre / de 

ami minket ékesít, nem lehet az bűne / a szlováknak, ha nemzetét 

szereti!“) Az V. felvonásban Szendeffy, a rögtönítélő bíróság elnöke 

az, aki enyhítő körülményeket keres a rabok érdekében: „Maďar 

potlačený / či by nechcel tiež sa svobôd domôcť?“ (Kubáni 1905: 

127 – „Az elnyomott magyar vajon nem szeretne-e szabadságot 

szerezni?“) Szendeffy olyan magyarnak mondja magát, aki szere-

ti hazáját, és azt vallja, mindenkinek meg kell adni a jogot, hogy 

szerethesse nemzetét. (Egyébként nyilvánvaló, hogy Szendeffy vé-

leménye a kérdésről folytatott szélesebb, filozófiai alapú vita része, 

amelyet a dráma joggal idéz meg, ugyanakkor a drámai konfliktus 

éle tompul ezzel a magatartással.) Az ítéletet felolvasó jegyző sza-

vait Völgyessy szakítja félbe, aki kegyelmet hoz a foglyok számá-

ra. A drámát az egyik sólyom, Janko Rimavín, majd őt követően

a magyar Elenka szavai zárják. Rimavín magát és társait igaz ha-

zafiaknak mondja, akik lelkesen ünneplik a jobbágyfelszabadítást, 

s azt kérdezi, vajon miért lenne az bűn, ha a társnemzet útján sze-

retne járni a többi nemzet is: „Ľúbim ťa vlasť milá! Lež sa pýtam 

,/ preč´ma odmršťuješ? preč´s´macochou / Slováka, keď on verným 

ti synom?“ (Kubáni 1905: 141 – „Szeretlek én, kedves hazám! de 

azt kérdezem, / miért tagadsz meg, miért vagy mostohája / a szlo-

váknak, hű fiadnak?“) Szavaira a jelenlévők nevében Elenka reagál, 
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a haza „Hungária“ (Uhorsko) megtestesítőjeként: „Milujte sa mi, 

dietky vospolu, /…/ Na práve rovnom, v bohatstva mieru / utvorte 

novú voľnosti äru;/ vystavte spokojnosti dom nový! /…/ Tak sláva 

vlasti!! Sláva kráľovi!!!“ (Kubáni 1905: 142 – „ Szeressétek egymást 

gyermekeim /…/ Egyenlőek a jogban, testvéri békében/ alkossátok 

az új szabadság korszakát / építsétek a megelégedettség új házát 

/…/ Éljen a haza!! Éljen a király!!!“) 

Ugyanezt a témát dolgozta fel Ján Chalupka is a Dobrovoľníci 

(Önkéntesek) c. színművében (1854). Kubánival ellentétben azon-

ban Chalupka művében a megbékélés szólama nem jelenik meg. 

A történet kevésbé konkrét, Chalupka inkább csak sejteti az ese-

ményeket, de a darab állásfoglalása egyértelmű: a szlovák nemzeti 

törekvések feltétel nélküli támogatása. Sziklay irodalomtörténete

a következőképpen jellemzi ezt a művet: „az 1848 – 49-i Hurban-féle 

fölkelésről szóló színművet írt. Ez … inkább a kortársak pátoszos naci-

onalizmusát árasztja magából; 48-49 eseményeinek inkább párbeszé-

dekbe foglalt krónikája, mint igazi feszültségekkel teli dráma. Politikai 

elfogultsága miatt a korszak objektív rajzának sem lehet tekinteni.“ 

(Sziklay 1962: 267). Hasonló távolságtartással viszonyul a darabhoz 

a hatvanas évek szlovák irodalomtörténet-írása (vö. Pišút 1960: 187) 

s a kevésbé jelentős művek közé sorolja a darabot Zoltán Rampák is, 

aki behatóan foglalkozott Chalupka színpadi életművével (Rampák 

1954: 473). Rampák is azt rója fel a Dobrovoľníci kapcsán, hogy túl-

zottnak tekinthető az a fajta negativizmus, amely a darabban a szlo-

vák érdekek megsértőinek ábrázolását jellemzi (Rampák 1954: 501). 

Frau von Pivonia, Nyúlfy és Kuruc esetében a halmozottan negatív 

tulajdonságok megjelenése a jellemző.

A darab Szikoray százados családjában játszódik, ahol Frau von 

Pivonia, a második feleség, mindenáron Nyúlfyhoz akarja adni mos-

tohalányát, Boženát. Božena Miloslav bátyja barátját, Černobyľt sze-

reti. Miloslav a szlovák nemzeti gárda tagja, és veszélyben az élete, 

bujdosnia kell, de Kuruc és a „gerillák“ távozása után (mindenki 

nagy örömére Pivonia is velük tart) a kozákok előrenyomulásának 

hírére mindenki dalra fakad… 

A Dobrovoľníci legjobb pillanatai azok, mikor Chalupkából, aki 

ebben az esetben komoly hangvételű művet akart írni, előbújik

a vígjátékíró, mint például Nyúlfy esetében, aki nemcsak elmagya-

rosodott Zajac, hanem epilepsziás is, s már egy egér láttán is roha-

mot kap.5

Chalupkát Kubánival összehasonlítva azonban nyilvánvaló, hogy 

Chalupka műve a téma illusztrációjának szintjén súlytalanul lebegve 

marad a kor irodalmának terében kizárólag a hazafias érzések szó-

csöveként igazolva léte jogosultságát, míg a Traja sokoli egy, az élet-

művet összefogó egységes koncepció eredménye. Kubáni – elsősor-

ban a Valgathában és a Traja sokoliban egy olyan elképzelést közvetít 

– művészileg érvényes eszközöket alkalmazva –, melynek életképes-

ségét a történelem nem tudta igazolni, de megfeledkezni róla mégis 

komoly hiba lenne. 

5 Nyúlfy egyébként ugyanúgy Žobrákovice (Koldusfalva) lakója, mint Cha-
lupka Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint c. regényének hőse, 
Bendegúcz, aki társaival elindult, hogy megkeresse a magyar nyelv bölcsőjét.
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Resumé

Štúdia pojednáva o tvorbe jednej z najvýznamnejších osobností porevoluč-

nej slovenskej literatúry 19. storočia, Ľudovíta Kubániho. Jeho tvorba vychá-

dza z tém a záujmov doby, Kubániho pohľad je však v mnohých ohľadoch

v rozpore s tendenciami, ktoré sa presadzujú v tvorbe ostatných sloven-

ských autorov. V jeho dielach je zároveň prítomný intenzívny vplyv dobovej 

maďarskej literatúry – najmä tvorby Miklósa Jósiku, autora populárnych 

historických románov. Kubániho historický román Valgatha a dráma Traja 

sokoli tvoria základ významu jeho tvorby a sú dôkazom, že jeho dielo je

z hľadiska koncepcie presadzovaných tém jednotné a ucelené a v porovnaní 

s autormi, ktorí siahli po podobných témach (ako napr. Hurban v Olejkáro-

vi a Chalupka v Dobrovoľníkoch) aj komplexnejšie. 
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Hizsnyai Tóth Ildikó

Tékozló apák és tékozló fiúk párbeszéde 

Pavel Vilikovský A gonosz önéletrajza 

című regényében1

„Márpedig ez a történet egészen másmilyen lesz,

mindent újra kell majd fogalmaznia benne.”2

(Pavel Vilikovský)

Annotáció: Pavel Vilikovský rendkívül konzisztens prózai életművének 

inter- és intratextuális összefüggései az egyes művek interpretációs korlátait 

is felvetik. A tanulmány Vilikovský legjellemzőbb prózapoétikai eljárásait 

áttekintve a magyarul is megjelent Vlastný životopis zla (A gonosz önéletraj-

za) című, az elbeszélhetőség, a hitelesség és a bűn problémakörét tematizáló, 

kettős struktúrájú regényének poétikai, egzisztenciális és etikai vonatkozású 

kérdéseivel foglalkozik. A mű narratív olvasásmódjának értelmezése mel-

lett kísérletet tesz a két regénystruktúra egymással bináris oppozícióban álló 

diskurzusait aktiváló dialogikus olvasatára is.

Kulcsszavak: Pavel Vilikovský, kortárs szlovák irodalom, életmű mint kon-

textus, intertextuális és intratextuális összefüggések, narratív regénystruk-

túra, dialogizált narráció, intertextuális dialógus. 

Pavel Vilikovský Vlastný životopis zla (A gonosz önéletrajza) című, 

két önálló részből álló, ikerregényként is jellemezhető kötete azon 

túl, hogy a címével anticipálja a szöveg műfaját és témáját, a szub-

jektum azonosíthatóságának problémáját egzisztenciális és poétikai 

vonatkozásban is felveti. Elvégre a műfaj sajátosságaiból kiinduló 

olvasói tapasztalat joggal feltételezi egy olyan szubjektum meglétét, 

aki egyes szám első személyű elbeszélőként kompetens saját élet-

történetét közreadni. Ráadásul az önmagát egységes biográfiaként 

meghatározó két regény címe – Krátka extrémna osamelosť Jozefa K. 

(Jozef K. tragikusan rövid magánya), Dlhá extrémna osamelosť Márie 

M. (Mária M. hosszan tartó súlyos magánya) – már azt is előre jel-

zi, hogy nemcsak a szubjektum identitása, hanem annak integritása 

is megkérdőjeleződik. Az ily módon elbizonytalanított olvasónak

a paratextus nyújt némi fogódzót, konkrétan a könyv utolsó fejeze-

tének zárlatából kiemelt – ezáltal az olvasás során kibomló értelmet 

megelőlegező – szövegrészlet: „A nagybetűs Gonoszról nem tudok 

semmit. Hol volt, hol nem volt, ez minden. A normális kisbetűsről, 

amelyet mindenki magában hordoz, arról pedig csak önéletrajzot 

lehet írni. Csak annak van értelme. (…) Már amennyiben nem mi 

vagyunk benne a főszereplők.”3 (330) Az önéletrajz(ok) „íróját/íróit” 

tehát az absztrakt morális kategória helyett a perszonifikálódott go-

noszság konkrét szubjektumaiként – a „mindenki” (emberiség) női 

és férfi reprezentánsaiként kell elképzelnünk, az azonban továbbra 

sem tisztázott, hogy az önéletírás alapfeltételének minősülő önke-

zűség miként realizálható egy róla mondott történetben. Ki az, aki 

lemond – lemondhat-e egyáltalán? – arról az alanyi jogáról, hogy 

saját élettörténetének főszereplője legyen? És egyáltalán: miféle ön-

magunktól távol tartandó gonosz lakozik a főhősi szerepkörben?

Pavel Vilikovský azon szerzők közé tartozik, akik egy rendkívül 

konzisztens prózai életművet építenek, szlovák befogadója megszok-

hatta már, mondhatni olvasási tapasztalata szerves részévé vált, hogy

a szerzői életművön belül is összefüggéseket kell keresnie. Peter Darovec 

szerint Vilikovský valójában már több mint negyven éve ugyanabban 

1 A tanulmány az 1/0233/11 számú, Jazykový a literárny manažment v multi-
kulturálnom priestore megnevezésű Vega-projekt keretében készült a pozso-
nyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.

2 VILIKOVSKÝ, Pavel, Vlastný životopis zla, Bratislava, Kalligram, 2009, 301. 
Magyarul = Uő., A gonosz önéletrajza, Pozsony, Kalligram, 2011, 331. (Hizsnyai 
Tóth Ildikó fordítása)

3 VILIKOVSKÝ, 2011. Továbbiakban: hivatkozás nélkül, a főszövegben, záró-
jelben feltüntetve az idézet pontos helye.
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a szisztematikusan megkonstruált epikai kontextusban mozog, amely-

nek prózapoétikai jellemzőit már a hatvanas években, írói pályája kez-

detén a Metodologická poviedka (‚Módszertani elbeszélés’) beszédes 

című írásában felmutatta, és amelyek, hol erősödő, hol elhalványuló 

tendenciákként, variánsokként vagy éppen hiányt keltő eltűnésekként 

az eddigi életműben meghatározóan jelen vannak, intratextualitások 

egész hálózatát hozva így létre. Ide sorolja többek között a két részből 

álló kompozíciót (kétosztatúság), amelyben a fabula- és a szüzséelemek 

gyakran egymástól elkülönített szövegtérben manifesztálódnak, és a köz-

tük lévő intertextuális utalások biztosítják az átjárást. Domináns szö-

vegszervező eljárása a fiktív és non-fiktív közötti feszültség kiaknázá-

sa. A kompozíció első része (esetenként grafikailag vagy nyelvileg (pl. 

cseh) is megkülönböztetve) általában egy egyszerű, banális élethelyzet 

jegyzőkönyvszerű, szikár lejegyzésében, vagy éppen egy valóságos 

napló, újsághír, levél adaptációjában merül ki, amelyet majd a máso-

dik részben kommentál, persziflál, parodizál, különböző módokon 

textualizál. Mindeközben nagy odaadással veszik el a részletekben, 

hogy a legbanálisabb „valóságanyagból” is kifacsarjon valami „vérva-

lót”, ami az autentikusság próbáját kiállta, és ami szinte kivétel nélkül 

a testiség és lelkiség konfrontációjából adódó, végletes élethelyzetben 

megtapasztalt érzelemmel van összefüggésben, amely gyakran a test 

ellen elkövetett erőszakos cselekmény (gyilkosság) formájában realizá-

lódik. Az autoreferenciális elbeszélő perspektíváját a több oldalról való 

láttatás jellemzi – Darovec az „egyúttal, egyidejűleg, egyben” jelentésű 

„zároveň” fogalommal jellemzi –, amelynek legfontosabb vonatkozá-

sa, hogy a saját élményanyag mellett másokéba is betekintést enged, és 

ezzel a szinkronban láttatott fragmentálisat erényként tudja felmutat-

ni a színlelt komplexitással szemben. Ennek megfelelően kedvelt sze-

replőtípusai a nyomozó (aki nem nyomoz, inkább csak bámészkodik, 

téblábol), a voyeur (sokszor éppen az elbeszélő-főszereplő) vagy egy 

deszakralizált, szemlélődő istenalak4, aki olykor még az elbeszélőnek is 

beszól (a szerzőnek is kiszól): „…és te is, aki magadat írónak nevezed… 

nem szívesen mondom, de nem szeretlek titeket, elbeszélőket.”5

Vilikovský posztmodern íróként kifejezetten bizalmatlan a ha-

gyományos történetmondással szemben, sőt mindennemű törté-

nettel, kiváltképp pedig az ún. nagytörténelemmel szemben –„Te, 

jó Isten, hogy én mennyire gyűlölöm a történelmet, az emberiség 

önéletrajzát!”6 –, és itt természetesen nem a történelem elutasítá-

sára, hanem a történetírás kritikájára kell gondolni. A magyarul is 

megjelent Večne je zelený…7 című kisregényében a nemzeti mítoszok 

bevonásával parodizálja az emberiség haszonelvűen testre szabott, 

feltuningolt „önéletrajzát”, és a legjelentéktelenebb eseménymorzsák 

történetbe emelésével bomlasztja a metanarratívák totalitásra törek-

vő, komplexitással kapcsolatos illúzióját. Ez utóbbi eljárás kapcsán 

Valér Mikula nagyon találóan jegyzi meg, hogy Vilikovský mesterien 

ért a dolgok eljelentéktelenítéséhez. Amihez csak hozzányúl, egysze-

riben jelentéktelenné, mellékessé válik, márpedig számára semmi 

sem lehet annyira jelentéktelen, hogy még jelentéktelenebbé ne te-

gye.8 Ez az első látásra talán nem túl hízelgőnek tetsző megállapí-

tás ráirányítja figyelmünket a jelentékeny-jelentéktelen dichotómia 

értelemképző funkciójára is, amely a teljes szövegvilágra kiterjedő 

saját hierarchiát teremt, és amelynek köszönhetően – a megállapítás-

ban rejlő allúziót sem feledve – „elviselhető ebben a könnyűségben 

létezni”.9

Mindezek fényében talán nem meglepő, hogy a szlovák kritikai 

reflexió A gonosz önéletrajza kompozícióját a ténymegállapítás szint-

jén kezeli, és főként a két, látszólag önálló, egymáshoz észrevétlenül 

kapcsolódó rész közötti összefüggésekre, valamint a szerzői korpu-

szon belüli utalásokra fókuszál. Az első kisregényben megjelenő ha-

gyományos történetmondó formaelv, amely Vilikovský életművében 

ritkaságszámba megy, egy korábbi, szintén „ikerelbeszélések” struk-

turált dialógusán alapuló kötet egyik darabjával mutat rokonságot, 

4 DAROVEC, Peter, Pavel Vilikovský, Bratislava, Kalligram, 2007, 15–23. A ta-
nulmányban felhasznált szlovák szövegeket saját fordításban közlöm.

5 VILIKOVSKÝ, Pavel, Metodologická poviedka = Uő., Eskalácia citu, Bratislava, 
Tatran, 1989, 153.

6 VILIKOVSKÝ, Pavel, Všetko, čo viem o stredoeuropanstve = Uő., Krutý stroj-
vodca, Bratislava, Slovenský spisovateľ, 1996, 7.

7 VILIKOVSKÝ, Pavel, Večne je zelený..., Bratislava, Slovenský spisovateľ, 1989. 
(Magyarul: Az élet örökzöld hátaslova, Pozsony, Kalligram, 1999. – Mayer Ju-
dit ford.)

8 MIKULA, Valér, Pavel Vilikovský fajčí fajku, Dotyky, (1995) 2., 40.
9 Uo., 40.
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amelynek címe (Extrémna osamelosť)10 modifikált formában A go-

nosz önéletrajza tandemének címében is megjelenik (lásd fentebb). 

Ezt a kötetet is két, írástechnikai szempontból különböző szöveg al-

kotja: egy zárt struktúrájú, időben előre, a végkifejlet felé haladó ka-

uzálisan összefüggő eseménylánc elbeszélése, amelyben csak az ese-

mények epikus kauzalitása bír szövegszervező erővel, valamint egy 

szerzői perspektíva prioritásán alapuló elbeszélés, amelyben a főmo-

tívumhoz lazán kapcsolódó motívumok és témák ciklikusan vissza-

visszatérnek, miközben szemantikailag kölcsönösen feltöltődnek. 

A magány, amely Vilikovskýnál nem szubjektív lelki élményként, 

hanem egy lehetséges, mondhatni természetes létezési módként fo-

galmazódik meg, ezúttal is az élet határhelyzeteiben tematizálódik 

– egy kém nyelvi, kulturális, identitásbeli stb. idegenségérzetében, 

valamint egy szülő (súlyos beteg anya) és fia kapcsolatában –, amely-

ből ezúttal is a test ellen elkövetett erőszak jelent kiutat (anyagyilkos-

ság mint autentikus érzelmi megnyilvánulás).

Aki differenciálatlan olvasóként közelít a műhöz – mert először 

találkozik a szerzővel, vagy mert nyelvismeret hiányában csak a meg-

jelent fordításokra hagyatkozhat –, a szerzői kontextuson kívül re-

kedve elsősorban a történetiségben keresi az összefüggéseket. A ti-

toktechnika módszerével is élő cselekménybonyolítás mézesma-

dzagját veszi kézbe (ami egyébként szintén elágazik), és arra fűzi fel 

az első történettel kauzálisan összefüggő elemeket, amelyek ezután

a régóta sejtett (a szerző által nyomatékosan sejtetett) apa-fia kapcso-

lat felfejtésében csúcsosodik ki. Ez az olvasói felismerés kétségtelenül 

fontos, sőt egyik meghatározó eleme az értelmezésnek, ugyanakkor 

azt is be kell látnunk, hogy ebben a narratív olvasatban a második 

rész önmagában álló összefüggés-hálózata az első regényszövegnek 

rendelődik alá, ezáltal az egyes szálak, motívumok olyan zavaró ele-

mekké silányulnak, amelyek csupán az olvasó figyelmének elterelé-

sét szolgálják,11 holott döntő szerepet játszanak az értelemtulajdoní-

tás folyamatában. A második rész elbeszélőjének „fiúvá minősülése” 

valójában nemcsak végpont lehet, hanem kezdet is, az önmagát egy-

ségként megfogalmazó két regényszöveg közötti dialógus kezdete, 

amely a kölcsönös egymásra utalással játékba hozott szövegelemek 

paradigmatikus rétegződésében folyamatosan zajló át- és újraértel-

meződések lehetőségében nyilvánul meg.

∗

Vilikovský legjellemzőbb prózapoétikai eljárásait áttekintve indokolt-

tá válik a bevezetőben feltett poétikai, egzisztenciális és etikai vonat-

kozású kérdések újrafogalmazása, amelyek az elbeszélhetőség, a hi-

telesség (valódiság) és a bűn problémakörét együttesen tematizálják 

az egyén és a történet relációjában: Kinek van hozzáférése az egyén 

hiteles történetéhez? Kinek van joga ahhoz, hogy elbeszélje? Hogyan 

beszélhető el, amennyiben ez egyáltalán lehetséges?

A szubjektum és a történet magánya

Az első rész (Jozef K. tragikusan rövid magánya) főszereplőjét, 

Dušant egy diktatórikus politikai hatalom fosztja meg attól a jogá-

tól, hogy saját történetét elmesélje. Sőt mi több: saját történetétől 

is megfosztatik, amikor az államvédelmisek zsarolásának engedve 

Jozef Karsten fedőnéven besúgójuk lesz. A családtagjai életét védel-

mező Dušan egy névlegesen létező figurának építi meg az identitá-

sát, teremti meg az élettörténetét abban a hiszemben, hogy ha ma-

gáévá teszi a felette álló hatalom szabályrendszerét, saját eszközeik 

felhasználásával legyőzheti őket. Jozef Karsten néhány hetes életraj-

zát – születését, tündöklését és bukását – egy auktoriális elbeszélő 

közvetíti, és csak az átváltozás folyamatából, annak egyes mozzana-

taiból tudunk következtetni az identitásváltás alanyából annak tár-

10 VILIKOVSKÝ, Pavel: Extrémna osamelosť = Uő., Kôň na poschodí, slepec vo 
Vrábľoch, Bratislava, Smena, 1989. A tanulmány már csak személyes érin-
tettség okán sem kívánja a magyar fordítás egyes megoldásait értelmezni, 
a szövegköziség miatt viszont megjegyzendő, hogy az egyes címekben elő-
forduló „extrémna osamelosť“ (extrém magányosság) szókapcsolat, amely 
a továbbiakban a „krátka” (rövid) és „dlhá” (hosszú) jelzőkkel egészül ki,
a fordításban a gyászjelentések szövegkörnyezetét idéző „tragikusan rövid”, 
valamint „hosszan tartó súlyos” formában értelmeződik.

11 Vö. MÁRTON László, A gonoszság mint hagyaték, Élet és Irodalom, LVI 
(2012), 9.
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gyává váló „eredeti” Dušanra, aki neve, identitása elvesztésével saját 

története fölötti hatalmát is elveszíti.

A második rész (Mária M. hosszan tartó súlyos magánya) cím-

szereplője önként mond le saját története elbeszéléséről, amikor egy 

sikkasztás apropóján kilép saját történetéből. Mária M.-ként felszá-

molja magát, és vélhetően – ez a történetben nyitva marad – egy már 

megkezdett történet folytathatóságában reménykedve új életet kezd

a cselekményidő előtt húsz évvel. Az amnéziás családi emlékezet még 

a hűlt helyét sem őrzi meg Mária M.-nek, mindössze egy rendőrségi 

akta szikár feljegyzései emlékeztetnek egykori létezésére. Ennek lesz 

véletlenszerűen mintaolvasója, és egyben egy lehetséges Mária M.-

történet rekonstruálója az elbeszélő-főszereplő Igor, aki ugyan egy 

bűncselekmény tettesét szeretné megtalálni, ám értelmezésében egy 

olyan főhős nélküli történet szálai bomlanak ki előttünk, akinek lé-

tezése csupán nyelvi úton igazolható.

A két „jogfosztott” (önéletrajzuk elbeszélhetetlenségére kárhoz-

tatott) főszereplő két különböző elbeszélő által közreadott története 

között nincs átívelő narratív szál, viszont intertextuális utalások ré-

vén – a címbe emelt Jozef K., helyszínek, helyzetek, állapotok, tárgyi 

motívumok, miliő – Franz Kafkának több műve is12 megidéződik 

mindkét szövegkorpuszban, amelyek egyfajta értelmezési keretbe 

foglalják Dušan Karsten-létének (emberi múlt és ügynöki jelen), va-

lamint Mária M. indokolatlanul radikális döntésének (a torz testtől 

való iszony, a családból való kitaszítottság) egyes kifejtetlenül hagyott 

mozzanatait, egyszer s mint rávilágítanak a szubjektum bizonytalan 

státusára is a történetben: Azonosítható-e Dušan az általa és önma-

gából életre hívott Jozef Karstennel? Azonosítható-e Mária M. az 

elbeszélője által belőle kreált Alkapóné13 figurájával? Ezek az önazo-

nosságot firtató kérdések a Vilikovský-féle szövegvilágban különös 

hangsúllyal vannak jelen. Mint ahogy erről már korábban szó esett, 

a fiktív és non-fiktív közötti feszültség kiaknázása prózájának egyik 

domináns szövegszervező eljárása. Ez a feszültség leginkább abból

a paradox szemléletből fakad, hogy a fikciós világban is a valóságosat 

keresi (a valóságnak pedig az autentikusságát vonja kétségbe), amely 

a hitelesség védjegyeként szolgál.

Az első történet főszereplőjének alakmása, Jozef Karsten egyfajta 

imágó-funkcióval bír Dušan számára: izgatja őt, ugyanakkor ide-

gennek is érzi saját teremtményét, mégis ragaszkodik hozzá, mert 

egyedül „ő” jelent védettséget a külvilággal szemben. Dušan Jozef 

Karstenként megélt magánya mindössze néhány hétig tart, és való-

ban tragikus következményekkel jár még a szükségszerűen bekövet-

kező halála előtt: önmagát pillantja meg benne.

A második történetben az auktoriális elbeszélő státusával bíró fő-

szereplő egy saját szerzői világot teremt, amelyet – az ő Mária M.-jé-

vel együtt – önreflexív megnyilvánulásaiból ismerhetünk meg.

Az elbeszélő elbeszélője

A fikció, a fabuláció valóságos eseményekhez való viszonya a szer-

ző alteregójának tekinthető Igor önreflexív narratívájában is vissza-

visszatér. A nyugdíjas irodalomtanárt – aki Mária M. utáni „nyo-

mozásával” párhuzamosan Goebbels naplóit elemezgeti, hogy az 

emberi gonoszság mibenlétét felfejtse – nem a büntetőjogi vonatko-

zású szüzsé és nem is egy értelmezői közösségben (család) rögzült 

narratíva érdekli; botcsinálta nyomozóként sem egy tettest vagy egy 

(holt)testet akar megtalálni, hanem egy jelenséget megérteni. „Az 

események történetbe szedése afféle nyomozói hozzáállást követel. 

Logika, időrend, kauzális viszonyok ok és okozat között – ezek mind 

olyan kényszerítő erők, amelyek vádat emelnek a szabad cselekmény 

ellen. Az élmény grammatikája ellen vétett szarvashibákról már nem 

is beszélve.” (171)

Az élmény mindig magán viseli a személyesség bélyegét, hiszen 

akármennyire is személytelen formát ölt – soha nem lehet eléggé rej-

tett egy alany vagy egy tárgy –, a személyesség magában a személyte-

lenségben lesz tetten érhető: „Az esemény megtörténik, és úgy volna 

jó, ha önmagában történne meg, tisztán. Csakhogy az emberek vilá-

gában az esemény mindig valaki számára történik, résztvevői és ta-

núi vannak. Az ő közvetítésükkel válik az eseményből élmény, annak 

12 Például A per és Az átváltozás.
13 Igor Al Capone nevéből kiindulva nevezi el az „ő Mária M.-jét” Alkapónénak. 

A -né képző a figura „anyuciságát” jellemzi (a. m. Alkapó felesége).
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pedig már saját grammatikája van. Az élmény soha nem azt mondja, 

hogy: ‚esik’. Hanem azt, hogy ‚nekem esik’, ‚rám esik’, vagy egyenesen 

azt, hogy ‚ázom’.” (176)

Az én-formájú elbeszélésben a szüzsé egy egocentrikus elv alapján 

rendezi át a fabulát, minden szelekció, kombináció stb. az önépítő 

szubjektum érdekeivel egybehangzó, értelemközlő összefüggésrend-

szert szolgálja, s ezáltal óhatatlanul maga alá rendel mindent, amit 

érintetlenül hagy – mondhatni, hatalmat gyakorol mások történetei 

felett, miközben önmagának is hazudik: „ha te vagy a főhős, akkor 

mindenki más csak mellékszereplő lehet benne. Arról nem is beszél-

ve, hogy a hős…, hisz tudod, a hős az hős. Legyen akármekkora bot-

rányhős, a végén azért annyira rossz nem lehet. A végén mégis neki 

van igaza. (…) ez abszolút logikus, nem tehetünk ellene semmit. 

Senki se mond le ennek a jogáról, de még ha szeretne is lemondani, 

egyszerűen lehetetlen.” (330)

Az elbeszélő önreflexív megnyilvánulásai akár önkritikaként is ol-

vashatók, mert miközben a történet elbeszélésének összes lehetséges 

módját elveti, ő maga lépten-nyomon fabulál – „Talán képtelen va-

gyok úgy beszélni egy emberről, hogy szárba ne szökkenjen bennem 

egy hozzárendelt történet?” (180), és kifejezetten élvezi, ahogy sza-

vaival megszabhatja egy-egy figura végső formáját. Igaz, ezt mindig 

privátim teszi: belső monológjaiban, megosztott énje belső és külső 

szemléletiségét reprezentáló Vagyi és Avagyi dialógusaiban, gyerek-

kori barátjával, „öreg Egóval” (aki olykor tényleg az alteregójaként 

viselkedik), valamint az animájának is felfogható feleséggel, Ivica-

Verzával folytatott beszélgetéseiben.

A történetmesélési vágy, illetve a tőle való tartózkodás kettőssé-

ge egy önkorlátozó elbeszélői pozíciót jelöl ki számára, amely abból

a belátásból fakad, hogy a történet által való hatalomgyakorlás óha-

tatlanul a dolgok radikális leegyszerűsítésével is együtt jár. A birtok-

bavétel nyelvi szignáljai a tulajdonnevek „eltulajdonított” változata-

iban (névalkotások, pl. Mária M. mint Alkapóné), vagy a becenevek 

sokaságában (pl. Goebbels – Göbbi) jelennek meg, amelyek szöveg-

szervező funkciójának taglalása túlmenne jelen dolgozat keretein.

A történet szükségszerű hiánya ugyanakkor az egyén kiszolgál-

tatottságát is eredményezi, hiszen könnyű prédájává válhat mások 

róla mondott történeteinek, melyeknek természetesen további me-

sélői, sőt továbbmesélői is vannak. Ennek felismerését az ártatlanság 

elvesztéseként éli meg („Én mindaddig történet nélkül éltem, csak 

élményeim voltak, különálló élmények. Autonóm, egymással össze 

nem függő helyzetek.”), és az én halálaként írja le („Talán tényleg nem 

voltam halálosan meghalva, viszont ez a halálom mindhalálig tar-

tott.”(201), amit egy új minőségű „önazonosságban” való feltámadás 

követ: ő-ként definiált, bábuként mozgatott, egyes életszakaszaihoz 

tartozó nevekkel azonosított személyiségrészek túlélési egységeként: 

„Mostantól kezdve majd én magam találom ki a bábum történetét,

a magamét. Gogónak, Redynek, Igornak. Mindegyiknek külön-kü-

lön. Muszáj lesz valamilyen figurát kidolgoznom ezeknek a papri-

kajancsiknak, egyéni vonásokkal felruházni, stb. Istenem, mennyi 

fáradtság! Mennyi hazugság!” (202)

Míg Jozef Karsten történetében az önmagától elidegenült szub-

jektum magánya tematizálódik, addig Mária M. hosszan tartó súlyos 

magánya a történet hiányával hozható összefüggésbe. A mintaolvasó-

nak nevezett Igor közvetett módon, szövegeken keresztül közelít (ta-

núvallomások, emlékezések stb.) a nagy összegű sikkasztással vádolt 

Mária M.-hez (akárcsak az itt nem részletezett Goebbelshez). Má-

ria történetének közreadói (tanúk) közül egyedül ő látja meg benne

a vagány szabadságharcost, a szocialista rendszerrel packázó, valóban 

hatékony ellenzéki magatartásforma képviselőjét. Csodálattal tölti el 

őt, ahogy uralja, önkezével alakítja saját történetét, s ha szükséges, 

kilép belőle, és egy újat hoz létre – nem meséli, hanem cselekszi. Igor 

nyomozása kezdetén egy történet főhősnője után kutat, hogy eljus-

son egy valóságos életrajzi személyhez, és megkérdezze tőle: miért? 

Miután hozott anyagból meggyúrja Alkapóné alakját, és fokozatosan 

„szárba szökken benne egy hozzárendelt történet”, már azért szeret-

né őt megtalálni, hogy visszaadja neki a történetét. Nem a körözött 

személyét, nem a megcsalt, ronda és undorítóan kövér asszonyét, 

nem a kötelességtudó és gondos, ám fölöslegessé vált anyáét. Hanem 

a sajátját. Az övét.

Igor még tanár korában kidolgoz egy szövegelemző módszert, mi-

szerint „minden szerzőnek van egy tipikus mondata, amely elárulja 

stratégiai hozzáállását a világhoz” (174), és ezt Goebbels naplójának 
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elemzése során a gyakorlatban is bemutatja. Amennyiben szerzői 

elbeszélőként tekintünk Igorra, és számba vesszük az érintetteknek 

feltett kérdéseit, szembetűnően gyakran kérdezi meg Mária két lá-

nyától: Hogyhogy nem hiányzott az édesanyja?

Apja fia

Mint ahogy erről már korábban szó esett, a második rész utolsó har-

madában kiderül, hogy Mária M. elbeszélője, Igor valójában az első 

történetben megismert, Jozef Karsten fedőnevű Dušan kisebbik fia. 

Igor kisgyerekként veszíti el apját, nincsenek róla emlékei, a család 

többi tagja pedig elhallgatja előle (vagy maga se ismeri) az apa to-

vábbi sorsát. A fentebb felvázolt olvasási stratégiák értelmében az 

elbeszélő „fiúvá minősülését” felfoghatjuk a kétosztatú regény kicsú-

csosodásának, amely egy kettéágazó cselekményvezetés meglétét fel-

tételezi, de vehetjük ezt a fordulatot a két történet közötti párbeszéd 

kezdőimpulzusának is.

A paratextusban jelzett sorrend (1. és 2. rész) az olvasás lineá-

ris irányát szabja meg, amely az apa története felől olvastatja a fiúét.

E tekintetben a fiú eltékozolja az apai hagyatékot, mivel egy teljesen 

ismeretlen személy hátrahagyott örökségében kurkász – illetéktelenül, 

sőt mi több, az örökösök közönyét fitymálva –, ahelyett, hogy jogos 

apai jussát (az ő történetét) venné birtokba. A narratív olvasat legfon-

tosabb mozzanata, hogy az apai önfeláldozás gesztusa átértelmeződik. 

Adott egy apa, aki a saját érdekeit feladva a család védelmezésére intő 

morális imperatívusz jegyében cselekszik, s miután elbukik, egy jelte-

len sírban nyugszik szerettei közvetlen közelében. A második regény-

részben megjelennek a mit sem sejtő felnőtt fiai, akik megelégedve 

a kósza mendemondákkal, egy önző, saját érdekeit szem előtt tartó, 

Nyugatra disszidált kémnek hiszik őt. Az idősebbik megváltoztatja

a nevét – „Annak idején kiharcolta, keresztülvitte, hogy megtarthassa 

az apja nevét, de amikor kiderült, hogy belül kukacos, hát mi legyen 

vele?, kiköpte.” (293) A fiatalabb pedig, egy másik élettörténet lelkes 

és elhivatott kutatója, akit még gyerekként megfosztanak apja nevétől,

a romantika eszköztárába utalja a problémát: „Kamillal ellentétben ne-

kem tetszett a gondolat, hogy az apám kém volt. Én már csak ilyen ro-

mantikus vagyok.” (329) Ezek szerint a mindannyiunkban élő kisbetűs 

gonosz: a közöny, a mások iránti közömbösség. „Ilyen kis egók, ilyen 

kisbetűs egók…, legalább hatmilliárdan járunk-kelünk a világban. Na 

és pont ez az. Pont ez a forrása a kisbetűs gonosznak. A miénknek, an-

nak az egyszerű rossznak. Elmeséljük a saját történetünket, amelyben 

a világ miattunk történik. (330) Pedig a „világ akkor lenne érdekesebb, 

ha egymás számára volnánk érdekesebbek. (332)

A fiú apja

A két történet egymásra nyitása valójában a két, írástechnikai szem-

pontból nagyon különböző regényrész közötti dialógus kezdeteként 

is elképzelhető, amely az egymással bináris oppozícióban álló diskur-

zusokat aktiválja. Az elbeszélő-főszereplő Igor dialogizált narrációs 

elvén megszólított narratív regénystruktúra – a kölcsönös egymásra 

utalással játékba hozott szövegelemek paradigmatikus rétegződésé-

ben zajló átértelmeződéseket is érintő – a fiú által megszólított apa 

rejtett párbeszédét hozza felszínre.

A kettős struktúrájú regény történetei között nincs átívelő narra-

tív szál. Az apa történetében az egyes epizódok egymásból fejlődnek 

ki, diakrón rendet alkotnak, egy egységes, célorientált elbeszélésbe 

simulnak bele. A második rész narratívája önmagában álló kisebb 

szekvenciákat hoz létre. A juxtaponált elemek egymásmellettisé-

ge leképezi a főszereplő-elbeszélő belső szemléleti apaképét, amely 

kisgyerekkori emlékszilánkokból táplálkozik („Apám távozása után 

kaotikus időket éltünk, sok emlékem nem maradt róla. Egy-egy vil-

lanás sötét tájakon. Kicsi voltam.” (270) „Na ja, a disznóra tisztán 

emlékszem. Apámra már nem annyira.” (314).

A halálra való felkészülést is a gyerekszoba, a gyerekkor színteré-

nek tárgyiasságából kiinduló heurisztikus műveletként fogalmazza 

meg a retrospektív attitűddel rendelkező elbeszélő, amelynek végső 

kifutása az apa eltűnésével kapcsolatos rejtély feloldása, a lelki bizo-

nyosság megszerzése lehetne. „Rendet szeretnék rakni a fejemben 

– biztos téged is úgy tanítottak, hogy elalvás előtt rakd el szépen

a játékaidat –, és mivel Pozsonyban éltem le a fiatalságomat, itt köny-

nyebben megy az emlékezés.” (172)
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Az apával kapcsolatos emléktöredékek mint önmagukban álló 

elemek diszkontinuus hálózata egy nagyobb, átfogó apa-történet 

szekvenciáiként a biztos halál tudatában emlékező Dušant hívják 

elő: „A srácok… (…) Talán többet kellett volna velük foglalkoznia, 

csak hát azt gondolta, hogy a férfias beszélgetéseknek akkor jön el az 

idejük, amikor az anyjuk szoknyája alól előbújnak, de ezt a pillanatot 

minden bizonnyal lekéste.” (21) Majd később Karstenként, amikor 

tartótisztjétől megtudja, hogy Igor fia beteg: „Karsten biztos nem 

kérdezne rá a fia egészségi állapotára, gondolta Karsten.” (42)

A lineáris folyamatelvet – amelyben Dušan elkarstenesedésének 

periódusai is egymásból kibomló elemeknek minősülnek – a szü-

lői attitűd megváltozása megbontja, és ezáltal újra felmerül a kér-

dés, hogy valójában hány szubjektummal állunk szemben, illetve, 

hogy Jozef Karsten tekinthető-e Igor apjának? Ugyanakkor az apai 

történet kronológiája a fiú ő-ként definiált, külön-külön bábuként 

mozgatott, nevekkel azonosított személyiségrészeit (Gogo, Redy, 

Igor) rántja egységbe, és az apját személyesen megtapasztaló kisgye-

reket, Gogót a rebellis, nevelőapjával viaskodó, apahiányos kamasz 

Redyvel azonosítja: „Akkoriban kezdtem magamban kimunkálni 

egy archetípusos bibliai jelenetet a tékozló apa visszatéréséről. Be-

csönget, de nem jön beljebb, hanem engem kér, és amikor megjele-

nek az ajtóban, bűnbánóan megvallja a vétkét, majd felszólít, hogy 

menjek vele. Szót fogadtam volna? Talán igen, de hízott borjút nem 

vágtam volna le a tiszteletére. Egyébként apám ebben a képzeletbeli 

jelenetben Massimo Girottira hasonlított, aki az olasz neorealista fil-

mekben játszott főszerepeket.” (290) 

A fiú-elbeszélő az apai diskurzus hívószavait idézi Lukács pél-

dázatával, amely szerint minden bűnös visszatér az apa-fiú kapcso-

latba, a szerepek megcserélésével (tékozló fiú – tékozló apa) pedig

a jelentésadás kölcsönösségére irányítja a figyelmet. Amennyiben 

az olvasó a példázat keresztény szimbolikáját is értelmezésbe von-

ja (a bűnös lélek bűnbánatot követő megtérése Istenhez, illetve itt 

fordítva: a bűnös Isten megtérése), a charmeur neorealista főhős ké-

pében érkező apában a mennyei Atya is megtestesül, hogy a kamasz 

fiú vágyainak megfelelően – palimpszesztszerű háromkirályokként– 

visszatérjen(ek) hozzá.

A persziflált bibliai történet (pl. szeplőtelen fogantatás) vagy Is-

tenalak nem idegen a Vilikovský-féle szövegvilág teológiájától: az 

ember iránt közönyössé vált Isten, aki megunta, hogy puszta kézzel 

kotorásszon temérdek panaszunk, bűnünk és beadványunk között, 

inkább megbocsátott nekünk, és az általános feloldozást követően 

magunkra hagyott minket, mi pedig a történeteinkkel az ő hiányát 

igyekszünk pótolni (feledni?), sőt „ha ezentúl Istenre szottyan ked-

vünk”, őt magát is ki kell találnunk.14

A történet szükségszerűsége. És a történet szükségszerű hiánya. 

Valamint a mesélőé. Ennek a gondolatnak a továbbviteleként értel-

mezhetjük az elbeszélő fiú azon megállapítását, amely a kölcsönös 

teremtés folyamatosan zajló gesztusaként írja le teremtő és teremtett, 

elbeszélő és elbeszélt viszonyát: „Az Isten vagy valamilyen más erő, 

a természet…, talán mégis az Isten a jó szó, ha már az emberek erre 

a célra kitalálták, szóval az Isten mesél minket, mindannyiunkat.

A történetet magát pedig nem ismerjük.” (255) Az ember által te-

remtett világban mindenütt jelenlévő kisbetűs gonosz: a közöny, az 

egymás iránti közömbösség. A fiúé, az apáé és az Atyáé.

14 VILIKOVSKÝ, Pavel, Szígmán Fríjád levele Juszúf Bríjárhoz = Uő., Emlékek 
ura – Pán spomienok, Fiľakovo, Plectrum, 2007, 102. (bilingvis, Hizsnyai Tóth 
Ildikó fordítása)
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Zhrnutie

Štúdia (Dialóg márnotratných otcov a márnotratných synov v románe Pavla 

Vilikovského Vlastný životopis zla) sa zaoberá interpretačnými možnosťa-

mi konkrétneho diela v maďarskom preklade mimo kontextu systematicky 

konštruovaného epického diela autora. Interpretácia komplexne štruktú-

rovaného dialógu dvoch zdanlivo samostatných častí románu (Krátka ex-

trémna osamelosť Jozefa K., Dlhá extrémna osamelosť Márie M.) poodkrýva 

implicitný dialóg „márnotratných otcov“ a „márnotratných synov” nie len 

z pohľadu otcov (naratívny prístup), ale aj z pohľadu ich synov (intertextu-

álny dialóg).

Csehy Zoltán

„Kis életem körül szeges palánk”1

Antológiaszerkesztési elvek és önláttatási stratégiák

kisebbségi kontextusban II. (1930–1937)

Annotáció: A tanulmány az 1930 és 1937 között megjelent szlovenszkói 

magyar antológiák esztétikai és önláttatási stratégiáit elemzi, illetve azokat 

a működési mechanizmusokat tárja fel, melyek mentén a szlovákiai magyar 

irodalom narratívája szerveződik, illetve kerül konfliktusba a magyaror-

szági vagy összmagyar irodalom kanonizációs törekvéseivel. A kisebbségi 

irodalom folytonosan átpolitizált létmódja olyan esztétikai deficiteket okoz, 

mely a szlovenszkói magyar irodalmat történelmi távlatból nézve a hiány 

irodalmaként, egy kitölthetetlen mátrixként láttatja.

Kulcsszavak: szlovenszkói magyar irodalom, kisebbségi kultúra, antológi-

ák, irodalompolitikai kultúrakoncepciók, kisebbségi önláttatási stratégiák.

Nyitrai írók könyve

A locus varázsán alapuló mitikus provincializmus egyik iskolapél-

dája a Nyitrai írók könyve című antológia, mely 1935-ben jelent 

meg Mártonvölgyi László szerkesztésében.2 Dallos István dokumen-

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. A dolgozat a tavalyi 
évkönyvben publikált „Nem jártunk a szavak közé, mert féltünk a szavaktól”. 
Antológiaszerkesztési elvek és önláttatási stratégiák kisebbségi kontextusban I. 
(1920–1930) című írás szerves folytatása.

2 Nyitrai írók könyve, Nyitra, Risnyovszyk János könyvnyomdája, 1935.
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tumokkal tűzdelt rapszodikus vallomásában így emlékszik vissza 

a nyitrai írók lelkesedésére 1933-ban: „Kölcsönösen megtapsoltuk 

egymást, és a közben elfogyasztott szendvicsek, borok és likőrök is 

kétségtelenül némi hatással lehettek arra, hogy abban a pillanatban 

mindegyikünk meg volt győződve arról, hogy új Adyk döngetik

a kaput Nyitránál, új Móriczok tűntek fel a csitári hegyek alatt…”3 Új 

Adyk és Új Móriczok természetesen nem tűntek fel: a Nyitrai írók 

könyve a provinciális, régióspecifikus antológiák összes szimptó-

máját tartalmazza, értékviszonyait illetően pedig összevethetetlen 

Dzurányi prágai antológiájával. A szerkesztők tudatosan regionális 

opuszra készültek, de a centrumhoz való kötődéshez is kapcsolato-

kat kerestek: Schöpflin Aladár nosztalgikus vallomása e tekintetben 

telitalálatnak bizonyult, Kosztolányi Dezsőt viszont nem sikerült 

megnyerni az előszó megírására.4 Mártonvölgyi Nyitra az új ma-

gyar lírában címmel irodalom- és kultúrtörténeti vallomásos ta-

nulmányt is közöl, mely azonban nem akar „lexikonális munka” 

lenni, csak ideológiai alapot szolgáltat a „nyitraiság” karakterológi-

ájához. Miért lehet érdekes mégis egy ilyen irodalmilag szinte telje-

sen értékközömbös vállalkozás? A legfőképpen azért, mert kicsiben 

modellálja a szlovenszkóiságot, és híven mutatja e kollektív esz-

ményrendszer fraktálszerű szerkezetét. Ez a mikrokozmosz értéktől 

függetlenül használja ugyanazokat a mechanizmusokat, melyeket 

szélesebb földrajzi kontextusba ágyazottan eddig is láthattunk. A ra-

dikálisan eklektikus kötet szépirodalom mellett közöl emlékezést (pl. 

Schöpflin Aladár Nyitrai emlék című kisesszéjét), Dallos István tol-

lából egy néprajzi-dialektológiai dolgozatot A nyitravidéki palócok 

címmel. Érdekes módon irodalmi szempontból az e tanulmányban 

közölt népi lakodalmi versezetek, vőfélyversek költőisége meghalad-

ja a versanyag átlagos színvonalát. A kötet szerkesztői újítása, hogy 

a műfordításra is odafigyel. A kötet húsz alkotó (és két műfordító) 

szövegeit hozza. Maga a könyv Janko Jesenský egy gyenge versének 

fordításával indul, de találunk itt Henri de Régnier-, Fernard Gregh-,

sőt Guillaume Apollinaire-, Rilke-, Verlaine-, Jiří Wolker- és E. B. Lu-

káč-magyarítást is Ungváry Elemérnek és Halasy Lipótnak köszön-

hetően. Ungváry Henri de Régnier-fordítása (Perzsa tükör) ere-

detileg a Nyugatban jelent meg 1923-ban.5 A műfordítások közül

a Régnier-vers mellett Verlaine Sub urbe című versének magyarítása 

emelkedik ki, Apollinaire Őszikék című szövegének fordítása is tar-

talmaz helyenként sikerült megoldásokat (klasszikussá vált változa-

tát Radnóti készítette el), ám összességében véve tónustévesztő. Az 

önálló költői alkotások meglehetősen gyenge vagy egyenesen dilet-

táns színvonalon szólalnak meg: a leltárosi hevületű csehszlovákiai 

magyar irodalomtörténet-írás Hevessy (Hevesi) Sárit máig is szá-

mon tartja (verskötete Sárbilincsben címmel szintén 1935-ben jelent 

meg András Sándor előszavával).6 Kenedy Erzsébet, Sáffár Kornél 

(Papírkosár című verskötete 1922-ben jelent meg Ipolyságon), Pé-

csi Jenő és Dombay Hugó (elbeszélőként sikeresebbnek bizonyult) 

költői munkái csekély értékű vállalkozások. A sportolóként jelentős, 

később Trenčianský néven asszimilálódott földbirtokos versfaragó 

Verő Géza Megyek az utamon című könyvéből (1930) származó al-

kalmi versei szintén jelentéktelenek. Dallos István szövegei viszont 

kimagaslanak az átlagból: az ő atmoszférateremtő és képalkotó fan-

táziája Dalol a tárna című versében éri el a maximumot, igaz, merész, 

pengeél-képei itt is a gondolatzavar irányába mozdulnak el: „Millió 

verejtékforrásból / pezsgő fakad. /Másnak. / Nem nekünk.” A vers-

anyagból messze kiütköznek Forbáth Imre versei (61–62, 95, 131): az 

ő szerepeltetése tulajdonképpen az antológia egyetlen költői érdeme: 

Forbáth itt kerül először antológiaszereplőként előtérbe. Nehezen ál-

lott kötélnek, ahogy ezt egyik fennmaradt levele is bizonyítja: „Ne ha-

ragudjanak, ha ezt megtagadom, kizárólag azért, mert antológiában 

nem kívánok részt venni. Bizonyíték: se a Sziklay-gyűjteménybe, se

a prágai költők könyvébe nem küldtem verseket, pedig az utóbbi-

akhoz pl. baráti viszony is köt, és eltekintve antológiaiszonyomtól, 

3 DALLOS István, A Híd vallomása, Bratislava, Madách, 1969, 19.
4 DALLOS István, A Híd vallomása, i. m., 24.

5 Henri de RÉGNIER, Perzsa tükör, ford. UNGVÁRY Elemér, Nyugat, 1923, 
17–18. szám, 281.

6 SZEBERÉNYI Zoltán így jellemzi őt: „Költészete egy jellemzően vidéki költőnő 
érzés- és gondolatvilágát tárja fel, aki falusi magányra kárhoztatva éli esemény-
telen hétköznapjait.” In.: A cseh/ szlovákiai magyar irodalom lexikona, szerk. 
FÓNOD Zoltán, Pozsony, Madách–Posonium, 2004, 149.
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mindig örülök, ha nyomtatják nem nagyon populáris verseimet.”7 Az 

elutasítást azonban végül hozzájárulás követte. Forbáth négy verse 

közül A néger énekel című költeménye a legsikerültebb: a szerkesztő 

kifejezetten konzervatív szövegeket választott tőle. Forbáth Imre köl-

tészetét Illyés Gyula az 1930-ban kiadott Favágók alapján a Nyugat-

ban így jellemezte: „A költészetet váró olvasónak, ha Forbáth könyvét 

kezébe veszi, igen valószínű, hogy szinte minden oldal után kedve tá-

mad, hogy megvetéssel félredobja. Türelmének fonala szinte minden 

vers, ha nem minden szakasz után végsőig feszül. Ám valami mégis 

visszatartja és tovább lapoz. És ha végigolvasván a könyvet, rend-

szerezni akarja benyomásait, megállapítja, hogy e durva, szabados

s csak ritkán tiszta hangú verseken át igazi költővel ismerkedett meg.”8

A kidolgozatlan faragatlanság tömbszerűvé teszi Forbáth szövegeinek 

áradását, a logikai kontroll elvesztéséért ez a jelentéseitől szabadult 

patetikus retorikai kiáradás kárpótol. Illyést joggal döbbenti a szer-

ző radikális objektivitása, mely (a szerző radikálisan avantgárd han-

goltsága mellett) bevallatlanul sokkolhatta a szerkesztőt is. Meglepő 

módon a kötet számos pozitív kritikát kapott, többek közt Neubauer 

Pál tollából, de Supka Géza a budapesti Literatúrában a tényleges ér-

demekkel bíró Dallos-féle palóctanulmány, és a Mártonvölgyi-féle 

irodalomtörténeti dolgozat mellett kiemeli pl. Kenedy Erzsébet ver-

seit és prózáját is.9 A szlovák sajtó a kultúrközeledést ünnepli. Dallos 

igaztalannak érzi Vájlok Sándor Magyar Minervában publikált kri-

tikáját, mely mai vélekedésünkhöz áll közel: „…az írások nagyon 

gyengék, irodalmi vendégszereplések… hangulatromantika, üres, 

szellemtelen kérődzések, urambátyám-írás az egész. A versek med-

dők és rosszak…” A kialakult vitában Neubauer Pál a helyi kritikai 

mérce alkalmazását követeli, mely szükségszerűen nem lehet olyan 

szigorú, mint az erdélyi vagy a budapesti. 

Királyok a maguk birodalmában?

Az a kötet, melynek Forbáth immár igazi főhőse lesz, a Szlovenszkói 

magyar írók antológiája10 című reprezentatív tabló szintén a „vén 

Zobor tövében”, Nyitrán jelent meg „tőke és mecénás nélkül”,

s végeredményben (lássuk be), a Nyitrai írók könyvének tökélete-

sítettebb modellje alapján. Dallos István és Mártonvölgyi László 

négy kötetben nyújt áttekintést a szlovenszkóinak nevezett magyar 

irodalomról. A könyv struktúrája a következő: az I. és a IV. kötet 

szépirodalmi antológia (a IV. esszéket is tartalmaz), a II. kötet az 

„elszármazott írók” munkáiból ad ízelítőt Juhász Gyulától, Lesznai 

Annán, Schöpflin Aladáron, Kassák Lajoson, Erdős Renéén, Márai 

Sándoron át Szép Ernőig, nem mellőzve a „világdíjnyertes” Földes 

Jolánt sem. A III. kötet műfordítások gyűjteménye, mely Szalatnai 

Rezső társszerkesztésében közöl széles válogatást cseh és szlovák 

költők műveiből. Szvatkó Pál Mit adott Szlovenszkó az új magyar 

irodalomnak? című „optimista” esszéje alapján így rekonstruálhat-

juk az elvárási horizontot. A „szlovenszkóiság” esszenciájának radi-

kális művészi kifejeződése még várat magára: a szlovenszkói művészi 

létet nem konstrukcióként fogják fel, hanem esszenciális léttapaszta-

latként, melyre létesztétika is épülhet. Krammer Jenő ezt az ideálizált 

irodalmi héroszt nevezi „szlovenszkói irodalmi géniusznak”, akinek 

majdani eljövetele fokozatosan egy túlmisztifikált megváltástörté-

netbe ágyazódik bele.11 A „szlovenszkóiság” irodalmi értelemben 

itt valamiféle természetes, velünk született, rögzített létállapot, nem 

pedig társadalmi konstrukció és szocializációs kérdés: egy új misz-

tifikáció terepe, mely irodalmi hősökre vár. A konstrukciós felfogás 

viszont a magyarországi antológiákban szokott érvényesülni: pl. az 

7 DALLOS István, A Híd vallomása, i. m,  23. A hagyományos szakirodalom 
politikai indokot lát Forbáth távolmaradásában, ez azonban nem lehetett ab-
szolút értelemben meggyőző magyarázat, hiszen végül is hozzájárul néhány 
verse közléséhez, ráadásul épp a levelében emlegette antológiákhoz viszo-
nyítva ez a kötet hatványozottan gyenge és provinciális.

8 ILLYÉS Gyula, Favágók. Forbáth Imre versei, Nyugat, 1930, 17. szám. 
(Forbáth 1930-ban két verset közölt a Nyugatban.) 

9 A recepciót összegzi és bő idézetekkel taglalja: DALLOS István, A Híd vallo-
mása, i. m., 27–33. 

10 Szlovenszkói Magyar Írók antológiája I–IV, szerk. DALLOS István és 
MÁRTOVÖLGYI László, Nyitra, Híd, 1936–1937. 

11 KRAMMER Jenő, A szlovenszkói magyar irodalom – lélektani szemszögből = 
Szlovenszkói Magyar Írók antológiája IV., i. m., 22.
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1932-ben Babits Mihály összeállításában megjelent Uj anthológia 

nem vesz tudomást a határontúliság kérdéseiről, a szerkesztő eszté-

tikai alapon, a nemzedékek konfrontálódása nyomán gondolkodik, 

és egységes irodalomban: „Új dalos-sereg a magyar költészet szent-

hegyén, ezek jöttek az Ady-tábornak nyomában.”12 A kötet többek 

közt József Attila, Berda József, Déry Tibor Illyés Gyula és Szabó

Lőrinc szövegei mellett a szlovenszkóinak tartható vagy tartott 

szerzők közül közli Győry Dezső, Komlós Aladár, Komor András, 

Mécs László, Szenes Erzsi, Tass József és Zsolt Béla verseit. A költők 

akkori súlyát jelzi, hogy Babits Komlóst leszámítva (tőle kettőt) csak 

egy-egy verset közöl a szerzőktől. Igaz, olyan jelentős szövegek mel-

lett, mint Szabó Lőrinc Semmiért egészen vagy József Attila Tiszta 

szívvel című verse. Schöpflin kritikája előbb a verstani és prozódi-

ai változásokat veszi szemügyre, majd kiemeli főként Illyés, Szabó 

Lőrinc, Fodor József, Komjáthy Aladár, Marconnay Tibor, Sárközi 

György és Török Sophie líráját, és megállapítja: „Az új lírai zenekar 

tagadhatatlanul halkabb hurokon játszik, hangja nem olyan erős és 

sok szólamú, mint az előtte járté, az egyes hangszerek kevesebb ener-

giával harsannak ki belőle. De a lírai hangváltozás, mely a magyar 

irodalomban a század elején kezdődött, benne már végkép és visz-

szavonhatatlanul végre van hajtva, sőt megvannak benne a továb-

bi új változások és fejlődések csirái.”13 Babits előszava csak és kizá-

rólag esztétikai elvet vagy mércét alkalmaz, a kontextushangsúlyos 

megközelítésmód idegen tőle, egységes irodalomról beszél („eggyek

a magyar lírai érzésvilág egy új hullámában”), de az individuum sér-

tetlenségét is vallja arisztokratikus metaforába ágyazva („költők ők 

mind, azaz királyok a maguk birodalmában, szuverének, mint sza-

bad országok fejedelmei”).14 A geopolitikai hatalmi mechanizmusok 

sorsba záró ereje fölött ott az egységes nyelv, illetve a „kétségtelen és 

megkapó nemzedéki összhang”. Kétségtelen, hogy a Babits-féle in-

tegrációs-arisztokratikus modellel szemben a szlovenszkói névsor-

olvasások és férfias enumerációk csakis kontextushangsúlyos elemek 

figyelembe vételével történhetnek. Borsody István meg is fogalmazza 

a dilettáns írók fokozott jelenlétének káros mivoltát, „próbálgatók-

ról” és „tapogatódzókról” beszél, s az elképzelt szlovenszkói magyar 

irodalom történetét a hiányok történetének mondja. A hiányok okát 

abban látja, hogy a vidékiesség uralkodik, hogy a szellem távolodik 

Európától, s felismeri, hogy „Prága nem közvetíthet a szlovenszkói 

magyarokhoz európai irodalmat: közvetítő és ébresztő csak az anya-

nyelvű kultúra lehet”.15 Prága szerinte a „materialista pozitivizmus” 

közvetítője, s a marxizmus e megfogalmazásával szemben határo-

zottan leszögezi, hogy „irodalmi tradíció csak a nyugati kultúrájú 

városokból meríthető.”16 Az egységes nyelv és így az egységes magyar 

nyelvében létező magyar irodalom hangoztatása azért is fontossá vá-

lik, mert Krammer Jenő megállapítása szerint „a magyar nyelvhasz-

nálat biztonsága megingott”.17 Ez a megingás azonban nem egy új 

nyelvi regiszter megszületését jelenti, hanem, Karmmer szerint el-

szegényesedést. Krammer teljesen elbizonytalanodik a „szlovenszkói 

magyar irodalom” leválaszthatóságán, és tartalmi töltetét illetően 

sem jut sokra: „szellemtudományi szempontból” a regionális jel-

legben talál támaszt, illetve az intézményesülés elemeiben: itt is elő-

kerül az Erdély-modell mint konfrontációs bázis, és a nyelvében is 

speciális svájci modellek szerepe és viszonya az anyairodalmaikhoz. 

A regionalizmus szempontjait érdekes módon a szlovák irodalom 

egészére jellemzőbbnek tartja, mint potenciálisan egy-egy magyar 

tájegységre lebontva. Krammer végül Szvatkó nézetéhez csatlakozik, 

amikor a szlovenszkói magyarságot a „legnyugatibb” jelzővel illeti: 

a folyamatos között világa és terepe ez, melyben „nem tudunk tős-

gyökeresen, őstermészetesen magyarok lenni”, ezért „magyarságunk 

hivatás, hídszerep, állandó kifeszítettség két világ között.”18 Krammer 

és Szvatkó új modellt munkál ki: a hídszerepben lévő magyarság 

modelljét, melynek irodalmi szerepe a közvetítés a nyugati és a ma-

12 Vö. Uj Anthologia. Fiatal költők 100 legszebb verse, szerk. BABITS Mihály, 
Budapest, Nyugat-kiadás, 1932, 5–13.

13 SCHÖPFLIN Aladár, Új anthológia, Nyugat, 1932, 8. szám.
14 Uo., 10–11.

15 BORSODY István, Magyar olvasó Szlovenszkón = Szlovenszkói Magyar Írók 
antológiája IV., i. m., 19–20.

16 BORSODY István, Magyar olvasó Szlovenszkón, i. m., 20–21.
17 KRAMMER Jenő, A szlovenszkói magyar irodalom – lélektani szemszögből,

i. m., 23.
18 Uo., 26–27.
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gyar kultúra között. Krammer Tamási Áron megfogalmazását is bi-

zonyítékként hozza fel: „Csehszlovákia magyarsága csak akkor fogja 

egyetlen helyes és méltó útját megtalálni, amikor nemes értelemben 

vett európai irodalmat próbál magyarul írni. Hagyományai és föld-

rajzi fekvése egyaránt legalkalmasabbá teszi arra, hogy a magyarság 

zöme és Nyugateurópa között az európai szellem kapcsolatát szol-

gálja.”19 Szvatkó egy közelebbről definiálatlan „új magatartást” tar-

tana ideálisnak, ehelyett az itteni irodalom úgymond csak a „nyers-

anyagterelésben” jelent pluszt a magyar irodalom számára: erre jó 

példa az elszármazott írókat bemutató kötet, mely színvonalában

a legsikerültebb. „Egyedül Márai fölér egy egész kisebbségi iroda-

lommal”– írja Szvatkó, ugyanakkor figyelmeztet arra is, hogy a „pes-

ti írók szlovenszkóisága gyakran külsődleges vagy hamis.”20

Az antológiatetralógia előszavaiból ugyanakkor dinamikus op-

timizmus árad: a cél, összeolvasztani jobb és baloldali orientációjú 

szerzőket, megteremteni a „magyar–szláv kultúrközeledést”.21 Iroda-

lomesztétikai értelemben az első kötet lírai anyagából Vozári Dezső, 

Forbáth Imre és Szenes Erzsi szövegei emelkednek ki, a publiciszti-

kai, képviseleti lírát Győry Dezső műveli magasabb fokon. 

Forbáth Kassák és Barta Sándor köreihez tartozott, korai versei

a Mában jelentek meg, első kötete Ma-kiadás, de publikált pl. az 

Akasztott emberben is: ez az avantgárd hevület mindvégig megha-

tározta indulatköltészetének képalkotói stratégiáit. Ez a szimultániz-

mushoz tartó, időszemléletében és asszociativitásában az apollinaire-

i vonalhoz inklináló költészet végül egy feloldhatatlannak látszó 

ellentét harcában semmisül meg. Ez a feloldhatatlan ellentét a mar-

xista ideológia által megkövetelt dogmatikus realizmus és a szürrea-

lizmusra épülő technikák összebékítési kísérletében futtatja zátonyra 

Forbáth költészetét: mindez, persze elsősorban az ideologikum ra-

dikalizálódásai miatt van így, hanem talán a bevallott vagy ösztönös 

öncenzúra szimpifikációs öncsonkoló, mesterséges korlátozásainak 

sémává alakulása miatt. Kétségtelen ugyanakkor, hogy Forbáth 

rekanonizációs esélyeit költészetének ez a kettős feszítése jelentősen 

rontja, s előreláthatólag a Forbáth-mítosz menthetetlenül rítustalan 

lebegéssé oszlik.

Forbáth szélsőségesen marxista, helyenként egyenesen sztálinista 

retorikájú, gondolatzavarokban bővelkedő publicisztikai írásainak 

tételei szerencsére nem demonstrálódnak verseiben: sokat ártot-

tak viszont Forbáth irodalomtörténeti beágyazásának, lévén, hogy 

a marxista irodalomtörténet-írás bevallatlanul is fogódzókat talált 

bennük: erre kétségtelenül szüksége is volt a dogmatikus marxizmus 

heveny, noha időszakos avantgárdellenessége okán. Fábry egyre-

másra impresszionisztikussá váló, ám társadalmi aspektusokat vizs-

gáló kontextushangsúlyos megközelítése ma már szinte érdektelen: 

Tőzsér Árpád pontosan diagnosztizálja a Fábry-vélekedés alapvo-

násait, amikor így fogalmaz: „Általában a költők akkor szárnyalnak 

tiszta magasságokba, amikor igazságuk egybeesik társadalmi-tudo-

mányos igazságokkal. A máig leghaladóbb igazságnak, a szocializ-

musnak gyakorlati győzelme óta azonban ezt az örök próbakő tényt 

megtették a költészet céljának és követelményének”.22 Tőzsér paradox 

módon egy folytonosan a kollektív tudatra hivatkozó kollektív köl-

tőből nagy magányost kreál, melynek kulcseleme a „helyzeti” (cseh 

nyelvi környezet), az „anacionális” (az osztályöntudatosságból vállalt 

tudatos nemzetietlenség jelenléte, a „közösségtudat” hiánya), és az 

„avantgardista” (a „burzsoá” közönséggel szembeni) elszigeteltség.23 

Tőzsér Forbáth európaiságát a létértelmezés szintjén tulajdonképpen 

szimulakrumnak tartja, s tevékenységét a fordítással mint kulturá-

lis átörökítéssel hozza összefüggésbe: „ezért érezzük hellyel-közzel 

úgy, mintha Forbáth csak egyszerűen magyarra fordította volna

a két háború közötti Európát”.24 Természetesen, esztétikai értelem-

ben ez a magyarázat sem tartható fenn: Forbáthot ki kell venni

a „szocialista irodalom” díszdobozából, és visszahelyezni az avant-

gárd diszkurzusba, és feltárni költészetének hatástörténeti mecha-

19 Uo., 27.
20 SZVATKÓ Pál, Mit adott Szlovenszkó az új magyar irodalomnak? =  

Szlovenszkói Magyar Írók antológiája IV., i. m., 11.
21 Szlovenszkói Magyar Írók antológiája I., i. m. 5–8.

22 TŐZSÉR Árpád, A problematikus Forbáth Imre = Uő., Az irodalom valósága, 
Bratislava, Madách, 1970, 11.

23 Uo., 15–16.
24 TŐZSÉR Árpád, „Szegény megboldogult Forbáth Imre” = Uő. Az irodalom va-

lósága, i. m., 25.
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nizmusait. A dadaista Forbáth pl. sajnálatos módon az utóbbi évek 

diskurzusából véglegesen eltűnt, és az 1958-as rehabilitáló váloga-

tott versek is erős tendenciózus szelekció eredménye: félrevezető 

módon megszabadul a konstruktivista-kubista vonulattól éppúgy, 

mint az irónia különféle alakváltozataitól a groteszkig terjedő játé-

kosság megnyilvánulásaitól. Egy homogenizálódott, „komoly” szo-

cialista költő stilizált képét villantja elénk: az internacionalizmus és 

az osztályközösségi eszme harcos, küldetéses figuráját, akit célsze-

rű bekapcsolni az 1945 utáni irányzatos irodalom hagyományába. 

Kétségtelen, hogy e kötet még így is hozzájárult az akkori sematikus 

apályirodalom gesztusrendszerének megújulásához is. 

Forbáth ideológiai orientáltsága sosem volt kérdéses: 1930-ban az 

Új Munka hasábjain közli Az új orosz próza című tanulmányát, mely 

a szovjet modellt egyenesen a „történelem középpontjába” állítja,

s a művészet funkcióját osztályalapon ítéli meg, majd elképesztően 

triviális, ideológiailag fertőzött sematikus művek sokaságát ismerteti 

magasztalva, hogy eljusson Marx gondolatáig: „Mi nem csak meg-

érteni akarjuk a világot, hanem meg is akarjuk változtatni!”25 A Ko-

runkban 1937-ben publikált A tudomány és művészet című dolgozat 

az „akarnokoskodó eklekticizmus” elburjánzásáról beszél, mely nála 

folytonosan a polgári kultúra hanyatlásának következménye.26 Ma-

gyar költő Prágában című vallomása különösen fontos: itt számol be 

anekdotikus hangvétellel kapcsolatfelvételéről a cseh irodalommal,

a dialektikus materializmussal és az avantgárddal kapcsolatos esz-

mefuttatásokról, a cseh irodalom és nyelv iránti lelkesedéséről, il-

letve a „szabadgondolkodó” cseh mentalitás felszabadító erejéről,

a cseh avantgárd ízlésesebb és következetesebb poétikájáról. Realis-

tának vallja magát, de a szürrealizmussal rokonszenvező módon.

Az antológia megjelenésének idején Forbáth dadaizmus-konst-

ruktivizmus utáni költészetében a hang primátusát fokozatosan

a vizualitás veszi át. Az antológiába szereplő hat verse e koherens 

kísérletezés dokumentuma: egy immár történetivé vált stílus sajátos 

„romanticizmusát” képviselik. Felébrednek egyszer című whitmani 

sodrású szövege az a halott katonák elképzelt feltámadása folytán 

megképződött új élet lehetőségének dimenzióiba vizionálja: a saját 

halálhoz való jog és a kollektív akarattá szuggerált felelősségre vonás 

a lelkiismeret kínjaira apellál. A katona lényegében identitás nélküli 

lényből a retorikai szuggeráció révén válik egy új identitás hordozó-

jává. A Forbáth-vers az ismétléseken, szinonimikus copia-technikák 

jegyében bontakozik ki: a redundancia retorikai terheléspróbáját 

végzi el kulcsszó és ismétléspillérekkel. Ez a maga szimplifikált for-

májában az ábrázolj engem így című kitűnő versében egészen látvá-

nyosság válik (az „ábrázolj engem”, és annak szinonimikus varián-

sa, a „Fess meg engem” a vers ismétléspillérjeivé válnak, miközben

a szöveg e váz köré generálódik). A vers az önépítés és az énformálás 

szélsőséges aspektusait vonultatja fel, miközben az egyéni és a köl-

tői identitás képlékenységének történeti performanciáját fejezi ki 

hol önironikus, hol komolyabb elemekkel sajátos ellenponttechnika 

segítségével: a kerubokhoz hasonló misztifikált ego az újabb panel-

ismétlés után már szinte filmhős, aki egy kalózhajón él és a lebujok, 

rumosflaskák világában kalandozik. A másik jelentékeny modell

a szimultaneizmus időkezelését aknázza ki, s a képalkotás radika-

lizmusával tüntet: itt az apollinaire-i modell sarkalatos alkalmazását 

láthatjuk, melynek ismerete részint Forbáth prágai cseh kapcsola-

taival is magyarázható, de már a Nyitrai írók könyvében, melyben 

Forbáth is szerepelt, ott az Apollinaire-ismeret dokumentuma: egy 

szimultaneista típusvers magyarítása. A Napraforgók cím roko-

nítható is az Őszikék címen közreadott költeménnyel, s hangula-

ti egyezések is léteznek, noha Forbáth versének színvonal jócskán 

meghaladja a fordításét. A képalkotás asszociatív radikalizmusa és 

intimitása, személyreszabottsága mellett („A napraforgók manda-

rinpofája fölébreszti gonosz ösztöneimet”) erőteljesen jelen van a ku-

bo-futurista látásmód is („a fák / csillogó madaraikkal egy őrült is-

ten geométriája / de a pipacsok vörös nyelvet öltögetnek”), illetve

a regiszterkeverő beszédmód ezzel összefüggésben lévő elharapózá-

sa („a nap fluereszkál, mint a / haematoporphyrinek”). Az anyagiság,

a matériaként felfogott valóság előtérbe kerülése („exakt a mindenség 

körülöttem”) a tárgyi valóságról fokozatosan az absztrakt tartalmak 

materialista szemléletére is átterjed. Forbáth a materializált ösztönt 

költői erőként és stratégiaként használja az érzékiség vagy a szexu-

25 FORBÁTH Imre, Az új orosz próza = Uő., Eszmék és arcok, Bratislava, Tatran, 
1966, 7–18.

26 FORBÁTH Imre, A tudomány és művészet = Uő., Eszmék és arcok, i. m., 43.
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alitás ábrázolásakor, mely verseinek jellegzetesen paradox intimitást 

kölcsönöz: a kép maga rendkívül bensőséges (pl. a Tavasz című vers-

ben), viszont stigmaként elhelyezve megtöri a hagyományos versfe-

lület simaságát (pl. A híd című vers esetében), gaz, nem hangolja át 

tendenciózusan a költemény egészét, hiszen Forbáth tudatosan ki-

siklatja az egyértelműsítő koherenciát, és a jelentésszóródás irányába 

próbál nyitni. A tárgy antropomorfizálása sem válik nála spirituális 

allegóriák kifejezővé, sokkal inkább a futurista közös nevezőre ho-

zás poétikája érvényesül tárgy és individuum viszonylatában, mely

a lelki folyamatokat is drasztikus anyagiságba kényszeríti. Érdemes 

itt kitérni arra is, hogy ezek a tendenciák már megjelentek pl. Kudlák 

Lajos cikkeiben is, aki többek közt vallotta, hogy a megismerés alap-

ja az intuíció, mely megelőzi a logikát, s melynek formába való ma-

terializálódása már művészet, az ember teremtőereje csak a „logikán 

kívül eső fixpontból” kiindulópontból szabadítható fel.27

A Nyitott könyv költői közül Darvas János az antológiában csak 

szlovák műfordításokkal szerepel, Szenes Erzsi lírája viszont hatá-

rozottabban összetettebbé válik, a szó továbbra is „kipergett vi-

rágmag”, melyből kisarjad maga a költemény (Változatlan), a kon-

centráló központ poétikája folytatódik, ám az én központi szerepe 

szinte kolosszálissá nő, sőt A költőnő halála című versben egyenesen 

divinalizálódik: „Nem egyedül szállok, / rajban nyomon követnek 

verseim, / s mire felérünk a mennybe / körülöttem kuksolnak új-

ból énekelve / mint Isten körül / az angyalok.” Ez a dimenzióvál-

tás a traumatizáltság és a létszorongatottság aspektusaival elegyedik 

(Óh lélek), illetve annak a „vágáns”, instabil nőiségkonstrukciónak

a felbomlásával, mely korai köteteit jellemezte. Vozári Dezső a chan-

son-tradíciót folytatja (Chanson triste, Így énekel), s megfigyelői, 

ironikus kommentátori pozícióját nem feladva szemléli a sorskér-

déseket: az individuum nála a hétköznapi léthelyzetekben tébláboló 

antihérosz, aki a klasszikus értékekben (pl. a horatiusi létfilozófiá-

ban) keres menedéket, miközben egyre jobban tudatosítja, hogy ez

a biztonságkeresés is nevetségessé válik a fizikai létszorongatottságba 

börtönzött én számára: „Ember vagyok. Csak törpe. Nem titán. / Kis 

életem körül szeges palánk. / Kelek és fekszem.” A klasszikus hagyo-

mánytámasz epikureista („Epikúreosz / az édes bölcs, gigászi léhű-

tő”) horizontját A pillanat rapszódiája című verse kínálja fel, mely 

Horatius híres Leuconoe-ódájának modern átirata, s a carpe diem 

imperatívuszának szinonimakiárasztását kimunkált jambusok ára-

datába ontja. Külön figyelmet érdemel az Ének a fürdőkádban című 

vers groteszk deheroizáló jellege: az odüsszeuszi utazási és életme-

taforák pátosza helyére a fürdőkádi fürdőzés lép („Simíts! Becézz! 

cirógass! tengerem! kádam! a hosszú úton, / míg magamtól magamig 

jutok.”). Ez a groteszk antiheroizmus majd Kálnoky László költésze-

tében éri el csúcspontját a magyar költészetben.

 Győry Dezső az antológia központi szereplőjévé válik: 10 verssel 

van jelen. Képviseleti lírája egyre inkább publicisztikai karaktert nyer, 

miközben beszédmódja a versnyelv tekintetében talán a leginkább 

Illyés és Petőfi eszményítő realizmusát idézi. A versritmus és a járu-

lékos ritmustényezők gyakran rendelődnek alá a példázatosságnak: 

Győry lényegében más ideológiától vezérelve, de retorikailag egyre 

didaktikusabb alapállásból beszél. Attitűdje ebben hasonlít Mécs 

Lászlóéhoz: egyes versei aránytalan, szerkesztetlen, etikai tételesség-

gel megalkotott „prédikációvázlatokká” vagy rímbe szedett vezércik-

kekké degradálódnak (A kisember ébredése Európában, Fenyőtutaj 

a komáromi hídnál). Sokkal sikerültebbek a tömör dalszerű, csatta-

nóra kiélezett költeményei, mint pl. a szimptomatikus Középeurópai 

ember, mely a kelet–nyugat ellentétet egy „hímes mente” felöltésében 

oldja fel, melyen a Duna a csat. A testre öltött, a testtel s így a fizikai 

identitás hordozójával azonosított kulturális identitás harmonizálá-

sa ugyan tipikus dichotómiákra épül (érzelgősség, forróság = Kelet, 

ész, hűvösség = Nyugat), a mente pedig a nemzeti identitás küldetés-

tudattal és programot nyert nemzeti identitás kimunkálását jelenti, 

Győry verse könnyen felfejthető allegorizmusa a költői arányérzék-

nek köszönhetően mégis életképes marad. A vers Petőfi A magyar 

nemzet című költeményével hasonlatos öltözködési metaforarend-

szert aknázza ki („Ha a föld isten kalapja, /Hazánk a bokréta rajta!”). 

A Hegyvidék című vers tájmagasztalása szintén Petőfivel polemizál. 

Győry a petőfies hangvétel plebejus, küldetésesként értelmezett egy-

szerűségét aktiválja újra: költészetének ez a történeti kerete olykor

a népies műdalok vagy a nóták karakterjegyeiben oldódik fel (Őszi 

virág, Anyám, Virágének). A Hegyi szél a Dunánál hasonlóan lokali-27 KUDLÁK Lajos, Számvetés, Ma, 6 (1921), 1, 152.
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záló, geografikus behatároltságból indító költemény („A szlovenszkói 

ember/ hol égboltot zúz, hol meg sírni sem mer”), mely a missziós 

tudattal felruházott „szlovenszkói ember” természetrajzát mutatja be 

(„gyakran felejti, mi a hivatása”). 

Morvay Gyula nem ideologizál meg egy határozott kisebbségi 

programot: Ady-utánzatai (Bronzárnyék) mellett destruktív an ti bu-

kolikája (Felbufog a por) alkotja verseinek jellegzetes két alcsoport-

ját. Az 1929-től, Magyarországon és Erdélyben is publikáló Ásgúthy 

Erzsébet versei külön színfoltot jelentenek: szimbolizmusa az anek-

dota keretei közt bontakozik ki (Varjak), miközben a népies elemek 

megjelenése („hasadó hajnalban / harmatos harmatban”) a költői ké-

pek és a retorikai megoldások szintjén pregnánssá válik. A szómágia, 

a szó hangtestének radikális analízise túlmutat a véletlen asszocia-

tivitáson. Tűzkő! című versében ez az akusztikus elementum ural-

kodik el, s a verset a fonikus költészet avantgárd jegyeivel rokonítja.

A szótest elvágásával keletkezett összecsengések (tűzkő – küzkö…), 

a chaisztikus energiák felszabadítása nem pusztán az elhallgatás vagy 

szaggatottság játékenergiát hasznosítja, de a kifejezés nyíltságára és

a szójelentés bizonytalanságára is figyelmeztet. Ásgúthy e versét

a „pesti tiltott zugárusok közismert kínálkozásának” akusztikájára 

építette, melyre anaforikus megoldásokkal építette rá az impresszio-

nista poétika alliterációláncolatainak arisztokratikus zeneiségét, pl.: 

„szűzlányok szemérmes, szeszélyes szerelme érik”, s így zenei érte-

lemben készített el egy hangsúlyozottan szociális partitúrát. Lírájának 

egyik tipikus vonása a fokozás elvén alapuló narráció pontszerű lezá-

rása (Fésülködöm, Nyár). Turczel Lajos is kiemeli a zeneiség szerepét

a szerinte a jobb középszer sávjába sorolható Ásgúthy költészetében, 

s az ún. eszményítő realizmus mellett a szimbolizmus és impresz-

szionizmus hatáskeverékének jelenlétét deklarálja.28 Csanda Sándor 

„szelíd, alázatos, finoman cizellált” versekről beszél, de e megállapí-

tások alighanem a nőirodalomra vonatkozó sztereotípiák folyomá-

nyai, és nem konkrét szövegértelmezéseken alapulnak.29 Bólya Lajos 

avantgárdos versei az expresszionista kiáltás-poétika jegyében fo-

gantak, de rendszerint kiábrándító képzavarokba torkollnak („telő-

dő ember önmagából gyúlt ostora vagyok”) vagy közhelyes, agitatív, 

gnómáknak álcázott okoskodásba („Nincs híd, ahol nincs mélység”) 

vagy deklamáló jelszóáradatba fúlnak (Győzelmi dal), ha a rímtech-

nikához nyúl, költészete technikailag is azonnal elvérzik (Berceuse). 

Páll Miklós verseit a szerkesztő szerint „finom, halkszavú me-

lan cholia” jellemzi, s valóban, az impresszionista attitűd jellegzetes 

színt ad szövegeinek, ám a poétikailag leterhelt szavak nagyarányú, 

indokolatlan elburjánzása, illetve a kortárs líra adekvát köznyelvétől 

idegen, közhelyekkel terhet felületi-szimbolista beszédmód elvérzik 

nagyobb terjedelmű költeményeiben. Legsikerültebb szövege Az 

ezerkettedik éjszaka című vers, mely a mesélés, a történetben létezés 

végét személyes sorstragédiaként éli meg: az ezerkettedik éjszaka né-

masága a művészi létszorongatottság szimbólumává növi ki magát. 

A Sziklay-féle antológiához képest verseinek színvonala itt látványo-

sabban megugrott. A folytonosságot a Bujdosó kuruc beszél a lová-

val című vers jelzi, mely részint Ady kurucverseinek, részint Thaly 

egzotikus hamisításainak historizáló modorát idézi, akárcsak a ko-

rábbi Rodostói levél. Petneházy Ferenc műfordítóként tűnik érdeke-

sebbnek, két verse szinte Szabolcska Mihály-utánérzés. Sípos Győző 

Wolker-fordítása (Arc az üveg mögött) figyelemreméltóan expresz-

szív: két gyenge verse közül a jobb (Alkony) Juhász Gyulás modo-

rát idézi. Tamás Lajos, akit Sziklay a „jóság verseinek tenorja”-ként 

jellemzett, a Győry-féle messianisztikus líra hangjait követi sötétebb 

tónusokkal, ügyetlenebbül adysabban, ugyanakkor a kispolgári ho-

rizont szólamain belül (Közlegénysors). A korabeli irodalomkritika 

egyik ága egyenesen Mécs–Győry–Tamás triászról beszélt, amikor

a szlovenszkói irodalom költői csúcsait jelölte ki a fokozatosan meg-

képződő birodalom virtuális térképén: és valóban, nem oktalan

a három költő összekapcsolása, ami a retorikai és attitűdvonatkozá-

sokat illeti, mindhárman lényegében afféle etikai indíttatású, poszt-

romantikus hevületű képviseleti lírát művelnek a verses publicisztika 

határmezsgyéin. Épp ez a didaktikus tételesség, és aránytévesztése-

ken alapuló szólamszerűség, a költői aprómunka elhanyagolása, az 

ösztönös írásgyakorlat rutinjellege és a több-kevesebb sikert hozó 

Ady-epigonizmus iktatta ki mindhármukat a magyar költészet kora-

28 TURCZEL Lajos, Egy alig ismert írónőnk. Ásgúthy Erzsébet írói pályája = Uő.,  
Visszatekintésesek kisebbségi életünk első szakaszára, Dunaszerdahely, Lilium 
Aurum, 1995, 53–65.

29 CSANDA Sándor, Első nemzedék, Bratislava, Madách, 1968, 123.
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beli főáramából. Míg Mécs nyelve az ad hoc dekorativitás irányából 

egyszerűsödött, Győry az aktivista avantgárd plakátharsányságától 

jutott el a posztromantikus népiesség egyszerűségfogalmához. Ta-

más szövegeinek versszerűségét egyedül a patetizált forma álságos 

otthonosságérzete adja. Urr Ida versei a Sziklay-antológia óta sokat 

változtak, ahhoz azonban keveset, hogy jelentékeny költőnek lássuk. 

A szú című verse érdemli meg a legtöbb figyelmet: egy gyerekkori 

trauma beivódásán keresztül tárja fel a félelem belsőnkben kifejtett 

erózióját, mely a versben nem más, mint a halál leleplezése. 

A negyedik kötet versanyaga 14 újabb alkotót vonultat fel: köz-

tük Mécs László kap a legnagyobb teret, noha itt közölt verseinek 

java része vagy anekdotikus erkölcsi példázatba süppedő verses de-

monstráció (Nem tudok betelni!), olykor hangsúlyos szociális töltet-

tel (Vaskó János és kedves családja), vagy afféle népi exegézis, mely 

a populáris vallási irodalom sémarendszeréhez igazodva (Vendég és 

vándor voltam, Szegény Jézus!) kapcsolja össze a dogmatikus vallá-

si igazságot a hitbéli megigazulással. E tekintetben érdemes lenne 

összevetni Mécs gondolatiságát Papini és Claudel krisztológiájával. 

A nemes veretű tanító költészet részleteiben hordoz ugyan értéket, 

de dikciója és retorikai felépítettsége visszaveti e képek hatókörét: 

ami még ennél is zavarba ejtőbb, az a halmozás gesztusa, mely a kép 

szintjétől a strófa szintjéig terjed, határozott gócokat képez, hogy az-

tán egy heterogénnek ható újabb góccal egybezárva kioltsa a nyelv 

energiáit. Mécs nyelvi leleményessége kétségtelen, még akkor is, ha 

olykor túlhajtott adyzmusok girlandjaival aggatja tele szövegeit, il-

letve ötleteit kiszolgáltatja a meddő redundanciának: „Szegény Jé-

zus! Szegényke! Karnagy, naprendszereknek / gigászi dirigense, ho-

gyan jutott eszedbe / versenyre kelni itt, hol percenként elperegnek /

a csöpp ember-zenécskék.” 

A negyedik kötet legjobb költője egyértelműen az akkor már ha-

lott Mihályi Ödön, akit Varga Imre találóan a „falusi élet avantgar-

distájának” nevezett.30 Ez a szociografikus rurális avantgárd igazi 

szlovenszkói specialitásnak látszik: Mihályi takarékos nyelvhaszná-

lata filmszerű képeket evokál, hétköznapisága szinte geometriai for-

mákra redukálható nyelvi valósággá terebélyesedik (Esti monológ, 

Üzenet), a népiesnek álcázott vallásosság kulcsfontosságát a szoci-

ális katasztrófa elviselésében remekül példázza az Alma, piros alma 

című vers, mely a bűnbeesés történetének rítussá váló megismétlő-

dését jeleníti meg a gyermeki ártatlanság fokozott zeneiségű világá-

ban. „Költő volt Mihályi Ödön s éppen kezdett övé lenni a hangja, 

mikor elakadt. Művész volt Mihályi Ödön, s éppen kezdett a keze 

biztos lenni, amikor lehanyatlott” – írta kiteljesedetlen pályájáról 

Ignotus.31 Márai egészen pontosan ragadta meg Mihályi önelemző 

technikáinak lényegét: „a forradalmat, mely nem népünnepély adott 

időben, hanem végtelenül lassú fejlődés, egyedül csinálta magány-

ban tovább, megtisztította magát előítélettől, hazugságtól, iparko-

dott felszabadulni a hamis kötelességek alól és vállalni a felismert 

felelősséget.”32 Márai expresszionista lassú forradalma tehát a bel-

ső elmélyülés záloga volt Mihályi Ödön pályáján, s valóban épp ez

a belső lelki munka hívta létre legjobb verseit. Déry Tibor Mihá-

lyi első verseiben a nagy kommunisztikus „kollektív ábránd szó-

szedeteit” látta, a „költő aranyrögöket” az 1928-as Galambot várok 

című kötet vetette felszínre.33 Varga Imre érzékenyen választotta le 

a recepcióról a marxista félreértelmezések sokaságát, melyek szerint 

Mihályi valamiféle langyos, szociális töltet nélküli utóbukolikát mű-

vel „verselgető tehenesgazdaként”. Sáfári László rokonítható Mihá-

lyival, de a szociális traumatizáltság megjelenítésében sokszorosan 

erőteljesebb színeket használ: szinte anekdotikus foszlányokat tesz 

közzé egy költői faluszociográfiából, mintha minden verse egy-egy 

fekete-fehér szociofotó magyarázata lenne (Verhovina, Öreg le-

gény). Sebesi Ernő sokat köszönhet az impresszionista látásmódnak 

és Ady szimbolizmusának (Ady felé), versei azonban kultiváltságuk 

ellenére sem jelentős alkotások. Szalatnai Rezső alighanem Kosz-

tolányi nyelvi finomságain rágódva alakította ki impresszionizmu-

30 Rejtett ösvény, szerk. VARGA Imre, Bratislava, Madách, 1980, 224.

31 IGNOTUS, Jelt adott = MIHÁLYI Ödön, Boltozatok a tavaszban. Válogatott 
versek, szerk. VARGA Imre, Pozsony, Madách-Posonium, 2004, 77–78. (Az 
írás címét a szerkesztő adta.)

32 MÁRAI Sándor, Egyedüllét, halál = MIHÁLYI Ödön, Boltozatok a tavaszban, 
i. m., 88–92. Az idézet helye: 92. (Az írás címét a szerkesztő adta.)

33 DÉRY Tibor, A gyertyák alázata = MIHÁLYI Ödön, Boltozatok a tavaszban, 
i. m., 93–95. (Az írás címét a szerkesztő adta.)
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sa finommechanikáját („s reményeid/ hulló levelek / itt vacognak

a kezdő dérben veled.”). Ez a hangoltság azonban rendszerint átfor-

dul indulatba, és az expresszionista jelleg látványos gyorsulása elsöpri

a költemény egyéb tónusait (Hajnalban mondom). Szalatnai merész 

képeit („merre kószál kardnyelő kedved?”) ügyesen időzíti, versei-

nek határozott dramaturgiája van. A Nyugat 1930-as évfolyamában 

(21. szám) publikált Csak fa és ég közt tükrözi a legkifinomultabban 

azt a technikát, melyet e versek is megcéloztak: a finom nosztalgia 

bukolikus-impresszionista báját szétrobbantó kozmikus indulat de-

korativitással lecsitított explózióját: „Csellók szólnak az erdőkből /

s Lőcse alszik szent múltjába merülve, / mint a nefelejcsfüves hegy 

égő szíveink alatt.” Wimberger Anna tipikus női témákat választ 

(Anyám emlékére, Képzeletbeli gyermekemhez), legjobban azonban 

panteisztikus szemléletű tájversei sikerülnek (Csallóközi táj). 

Ifj. Bolyky János Győryt követi (Kisebbségi ember), Benjamin 

Ferenc vallásos expresszionizmusa (Deklaráció, Prófécia) deklaratív 

vagy prófétáló kenetteljes stílust öltve bukik el a közhelyek árada-

tában. Erdőházi Hugó merész képei („belőle kígyózott a táj, / mint 

a kobra”) olykor kozmikus méretűvé válnak: „szemem fénye felsza-

kadt, / kripta ajtaját robbantja / így az idő”, ám e látomásosság gyak-

ran triviális szocio-közhelyekbe futtatva hal el. Ezek az „igazságpil-

lanatok” azonban retorikailag érintetlenek maradnak attól a hévtől, 

mely a szöveget rendszerint átjárja. A füst dicsérete megkísérli az 

kidolgozatlan metaforák összehangolását („füst, nagyvárosunk ot-

romba ökle”), de a szimultán jellegű szövegszervezés mégsem tud 

erőre kapni. Az „éhes vagyok” retorikája, a kenyeret majszoló gye-

rek képe meghatározó erejű Erdőházinál: az ártatlanság kiszolgálta-

tottsága központi témává növi ki magát. Erdőházi verseiről Fenyő 

László (a Térkép című kötetről, melyhez Földes Sándor írt előszót) 

a Nyugatban megsemmisítő bírálatot közöl: „nálam a versíró tehet-

ségének és nem hitének a foka és mértéke irányadó, amikor könyvét 

megbírálom. Amit pedig Erdőházi csakugyan teljes hittel művel, az 

nem más, mint idejétmult romantika: munkás-romantika, prostitu-

ált-romantika, forradalmi-romantika.”34 „Népszavás” asztalfiók-kú-

rát javasol, az ideológiai töltet elburjánzásában pedig teljesen jogo-

san egyfajta új stílromantikát lát. Illyés egyetlen félmondatot szentel 

neki („most küzd a humanizmus költőiesítéséért”),35 mely szintén 

a kiforratlanságra utal. Ölvedy László Ady-epigonizmusát (Ma-

gyarságom) a Múzsákról szóló egybeolvasható poémájában sikere-

sen küzdi le, ezt bizonyítja az antológiába beválogatott Thalia című 

szöveg, mely a világ és a színház közti metaforikus megfeleléseket 

mozgósítja a modernizált prosopopeia keretei közt („szívem felaj-

zott húrja úgy remeg, / mint a rádió érzékeny sodronya”): az 1926-os 

Múzsák című kötet valószínűleg revideálásra érett. Kossányi József 

Mécs-epigon (Örökkévalóság szekerén), de a népies alaphang Erdé-

lyi József-féle csengése is érződik szövegein (Tarisznyát font anyám). 

Fábry esetében is élményhiányról beszél („Forradalom a gyermek-

szobában, forradalom a négy fal között!”), Kossányi József verseit 

papirosirodalomnak nevezi, de mindezt osztályalapon, és meglehe-

tős antikatolikus (antiprohászkás) és antiesztéta szemlélettel teszi ezt 

mindennemű nyelvi-esztétikai-irodalmi érv nélkül.36 Merényi Gyula 

verseit a halál misztikuma lepi be: hol félelmetes szimbólumokban 

vegyül az érzékiség szecessziós tónusaival (A varjakhoz), hol kike-

rülhetetlen, a kozmosz szervesülésében létező realitásként (A nap 

temetése), hol a transzcendenciára nyíló ablakként jelenik meg (Út-

ban a golgotára). Nagyfalussy István olykor Ady nyomán elképesztő 

allegóriákba bonyolódik, melyek épp az alapötlet bizarrságán vé-

reznek el, s így artisztikus kidolgozásuk érdemei is elhalványulnak 

(„Végiggyalult a fekete Kínoknak / Bánatoknak barna bús gyaluja 

/ a Szenvedések súlyos esztergapadján / kifeszített síró lelkemen.”), 

máskor pedig a szalonköltészet szentimentalizmusának csapdájába 

sétál (Spleen). Rév József hasonló cipőben jár (Egy pillanat). Sáfá-

ri (Sáfáry) László szocioéletképei látszatra hétköznapi egyszerű-

séget sugallnak, de valójában sajátos pátoszuknak és az azt követő 

rendszerint tragikus „csattanónak” köszönhetik erejüket („Ó furcsa, 

szörnyű éjszaka! / Puliszkás álmot küldtek a hegyek. /Ó furcsa, ször-

nyű éjszaka! / A kukoricán átgázolt egy vaddisznósereg.”). Fábry ezt

a látásmódot természetesen az élményközeliséggel magyarázza: „A ru-

34 FENYŐ László, Apró bírálatok, Nyugat 1931, 22. szám, 541.

35 ILLYÉS Gyula, Új verseskönyvek, Nyugat, 1931, 13–14. szám, 86.
36 FÁBRY Zoltán, Lírikusok Szlovenszkón = Uő., Összegyűjtött írásai IV, Bra-

tislava, Madách, 1983, 160–162
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szinszkói Sáfáry László valóságot simogat: egy egész földdarab táj- 

és emberlevegőjét lélegzi fel verseibe”.37 Kétségtelenül erős a doku-

mentáló igény és jelleg, a nyelvhasználat is úgyszólván költői képek 

nélküli, ám a retorikai bázis rendkívül cizellált: nem csak halmozati, 

de fokozó jellegű is, melynek következménye, hogy a vers akkor vá-

lik sikeressé, ha annak zárlata e fokozás intenzitását képes maxima-

lizálni. Sebesi Ernő versei (az egy Ady felé kivételével) túlírtak és 

túlimpresszionizáltak (Halál az ablakban), de magasabb színvonalat 

képviselnek, mint Telek A. Sándor posztromantikus tömbjei.

A kritikai visszhang anomáliái itt is érezhetők, mindössze egyetlen 

példát emelnék ki: Bányai Pál írása képviseli a politikai megrendelésre 

született gyalázatretorikát: szövegét ugyanis a könyv ismerete nélkül 

írta, s előbb jelent meg, mint a sajtóhírekre papírgyári késedelem mi-

att rácáfoló kötet maga, ami az írást azonnal nevetségessé is tette.38 

Bányai véleménye nyomán etikai vita bontakozott ki, mely lényegi 

esztétikai kérdéseket nem érintett. A budapesti könyvhéten óriási 

(anyagi és erkölcsi) sikere volt a kötetnek, a clevelandi Szabadságtól 

kezdődően számos magyarországi lap is méltányolta az egységfrontos 

reprezentatív jelenlétet.39 A költők közül a kritika Vozárit, Győryt, Ta-

más Lajost, Petneházyt, Urr Idát és Wimberger Annát emelte ki. 

Van-e líra a cikkirodalom honában?

Az 1937-ben megjelent Új magyar líra című kötetet40 tartják a „két 

világháború közötti szlovákiai magyar líra legjobb” antológiájá-

nak.41 Wallentinyi Samu, az antológia szerkesztője Győry Dezső öcs-

cse (Juczkó Simon néven maga is írt) 1934-ben kiadta a szlovenszkói 

és ruszinszkói prózaírók Hegyvidéki bokréta című gyűjteményét is. 

Az antológia bevezető tanulmányát Szalatnai Rezső írta. A szlovákiai 

magyar irodalom fogalmának eredménytelen boncolgatása után (léte-

zik-e? jelöl-e minőségi változást? menedékfogalom-e a regionalizmus 

vádjával szemben?), kijelenti, hogy irodalmi programok helyett iro-

dalmi tényekre lenne szükség („Mi a cikkirodalom országa vagyunk.”). 

Garamvölgyi Ádám-féle magatartás vagy a „csodaváró katakomba-

élet” anakronizmusának legsikerültebb esztétikai hozadéka Ölvedi 

László költészete. Szalatnai találóan állapítja meg, hogy a szlovenszkói 

magyar író „nem érzi a kapcsolatot a történelmi magyar irodalommal, 

csupán Adyig megy vissza poétikai családfáján.” Ez a hagyománynél-

küliség, illetve fokozatosan anakronizmussá váló szelekció nem teljes 

mértékben igaz: Kassák hatása, de a nyugat többi lírikusáé (Koszto-

lányi, Somlyó Zoltán, Babits) ugyanúgy nem hanyagolható el, ahogy 

a német expresszionizmus és a látványosan kibomló Whitman-para-

digma sem elhanyagolható. Komlós Aladár épp az antológia megjele-

nésének évében nevezte Szlovenszkót a dilettánsok „Eldorádójának”, 

s frappánsan mutatta be azt a folyamatot, mely a magyar irodalom 

pozitívnak remélt decentralizációja helyett a decentralizálás követ-

kezményének felmérhetetlen értékközömbösségét eredményezte, sőt

a dilettantizmus kezébe adott szellemi fegyvereket.42

A decentralizáció egyik válfajaként is értelmezhető a kisebbségi 

messianizmus ideológiája, melyet Győry Dezső hívott életre (ő lesz 

az antológia kulcsszerzője): ez az elgondolás szociokulturális prog-

ramot valósít meg, miközben a regionalizmus felől teremti meg

a „kisebbségi géniusz” univerzumát, s tulajdonképpen, legfeljebb an-

nak tudatossági foka lehet kérdéses, eszközként kezeli az irodalmat. 

Szalatnai szerint „Győry mondta ki először, hogy Szlovenszkó a mi 

hazánk”. Várkonyi Nándor irodalomtörténete kiemeli a didaktikus 

szándék alapjelenlétét Győry költészetben: „a magyarság tragikus 

helyzetének korszerű tanítást akar adni, »új arcú magyarokat« kö-

vetel, heves hangon, drámai képekbe foglalva mondanivalóját.”43 Ez 

a szociografikus alapú tézisköltészet és irodalom azonban a publi-
37 Uo., 162.
38 DALLOS István, A Híd vallomása, i. m., 49–54.
39 A recepció tömör összefoglalása: DALLOS István, A Híd vallomása, i. m., 

80–89, 
40 Új magyar líra. A szlovenszkói és kárpátaljai magyar költők lírai antológiája. 

1919–1937, szerk. WALLENTINYI Samu, Kassa, 1937.
41 A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona. 1918–2004, szerk. FÓNOD Zol-

tán, Pozsony, Madách–Posonium, 2004, 20.

42 KOMLÓS Aladár, A csehszlovákiai magyar irodalom új korszaka előtt, Ma-
gyar Újság, 5 (1937. jan. 3.), 8.

43 VÁRKONYI Nándor, Az újabb magyar irodalom. 1880–1940, Budapest, 
Szukits, 1942, 431.
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cisztika szintjére degradálja az írásbeliséget, és a posztromantikus 

nép-nemzeti irodalom kelléktárának pedagógiai-propagandisztikus 

aspektusait erősíti fel. Amennyi eredményt Győry programja a szo-

ciográfiai indíttatású vizsgálatokban hozott, legalább annyit ártott az 

irodalom szabadságának és öntörvényűségének.

Az elevenebb kultúrpolitikai és irodalompolitikai koncepciókat 

részint az eddigiek alapján, részint az újabb irányok szerint az aláb-

bi sémákra oszthatnánk fel: emberirodalom (Fábry Zoltán koncep-

ciója), proletárkultúra mint radikális ellenkultúra (Balogh Edgár 

koncepciója), kisebbségi messianizmus (Győry Dezső koncepciója), 

svájci modell (Szvatkó Pál ideája).

Balogh Edgár Harcos proletárok kultúrája című írásában (1932)44 

a proletárirodalmat ellenkultúraként határozza meg, mely az arisz-

tokratikus kultúra és az általa propagált műkedvelő kultúra ellenpó-

lusa, és mindkettő teljes negálását, a polgárság közvetítő szerepének 

megkérdőjelezését jelenti. Ez az osztályszempontú kultúra új kultú-

ra, új műfajokkal és tartalmakkal. „Van proletár színészetünk. Van 

szavalókórusunk. Van faliújságunk. Van munkáslevelezésünk. Van 

proletár nótakincsünk” – vallja a szerző, s felvázol egy mérhetetle-

nül naiv, ideológiailag determinált, propagandisztikus osztálykultú-

rát, mely a „pozsonyi proletár testedzők szobájában” lévő faliújságra 

kifüggesztett verstől, a munkáslevelezők toborzásán át a proletár nó-

takincs gyűjtéséig terjed, s mely szovjet mintát követve válik „szocia-

lista tömegkultúrává” és a proletariátus győzelme után „az egyetemes 

emberiség közös kultúrájává”. Balogh Edgár sztálinista modelljéhez

a szerző korábban is erőteljes antiesztétista nézetei vezettek, 1929-

ben hangsúlyozza, hogy Ady, Móricz és Szabó Dezső művészetét 

nem lehet „esztétikai kérdésé” „immunizálni”, Fábry nyomán az 

„etnográfiai szocializmus” rendszere kínál csak reális kisebbségi 

programot a „tudományos szocializmus társadalomszemléletének” 

jegyében folytatott „világharc” keretei között.45 A nemzeti identitás 

hierarchiában az osztályérdek alá kerül: a pozsonyi magyarság átala-

kulását Balogh Edgár így rögzíti 1934-ben: „De jól jegyezzük meg: 

az új pozsonyi magyar nép nem Csaba népe. (…) Ez a nép már csak

a nép: nyersanyag, mely most tör fel, most emelkedik társadalmi 

fokra-rangra. Munkát, kenyeret akar, kultúrát keres.”46 Turczel Lajos 

ezt a tendenciát nevezi „dogmatikus és doktrinér internacionaliz-

musnak”, mely a nemzeti identitás elutasítását célozta meg a prolet-

kult jegyében.47 Ez a magatartásforma a kritikai gyakorlat elveivel is 

párosult, és kizárólagossághoz, tökéletes esztétikai deformációkhoz 

vezetett még a később túlmisztifikált, agresszív és göcsörtösen ne-

hézkes stílusú Fábry esetében is, aki az emberirodalomnak nevezett 

expresszionista-aktivista attitűd kezdettől proletárirodalmi osztály-

öntudatával párosuló tendenciáitól az 1930-as évekre eljutott a szoci-

alista realizmus kategóriájának kizárólagosításáig, sőt a szlovenszkói 

magyar líra genézisét a „szocialista állásfoglalás jegyében” fogantnak 

mondja.48 A kezdetben óvatosabb és szélesebb látókörű Fábry eszté-

tikai értelemben fokozatosan válik egyre dogmatikusabbá, értékíté-

leteiben megbízhatatlanabbá és jelentéktelenebbé (kétségtelen, hogy 

Fábry az adott korban nem számított túlságosan jelentős irodalom-

kritikusnak vagy teoretikusnak, szerepét utólag és visszamenőlege-

sen nagyította fel az irodalomtörténet-írás): mindez, hangsúlyozom, 

ugyanakkor antifasizmusának etikai értékéből mit sem von le. S ha 

nem is érthetünk maradéktalanul egyet azokkal a szófordulatokkal, 

– gyümölcsöskofák stílusa, agitátor kurjongatása, vörös dilettan-

tizmus, írástudatlan elbizakodottság – melyekkel Szalatnai Rezső 

illeti Fábry stílusát és irodalomkritikusi, pamfletírói magatartását, 

és amelyeket Fábry maga is kiszemezett a Magyar Újság első szá-

mából, melyben Szalatnai reagál Fábry Szalatnai Akadémia? című 

írására (1936, Magyar Nap), világossá teszik e magatartás esztétikai 

korlátoltságát vagy minősíthetetlenségét.49 Turczel Lajos egyenesen 

44 BALOGH Edgár, Harcos proletárok kultúrája = Szlovenszkói küldetés. Cseh szlo-
vákiai magyar esszéírók. 1918–1938, szerk. SZEBERÉNYI Zoltán, Bratislava, 
Madách, 1984, 152–160. Balogh Edgárról lásd még pl.: KÁNTOR Lajos, Ba-
logh Edgár útja a Sarlótól a Korunkig, Tiszatáj, 2007/5, 67–73.

45 BALOGH Edgár, Az új nemzedék szava = Uő., Duna-völgyi párbeszéd, 
Bratislava, Madách, 1974,  21–25.

46 BALOGH Edgár,  Elhalhat-e a magyar szó Pozsonyban? =  Duna-völgyi párbe-
széd, Bratislava, Madách, 1974, 84.

47 TURCZEL Lajos, Két kor mezsgyéjén, Bratislava, Madách, 1983, 64.
48 FÁBRY Zoltán, Lírikusok Szlovenszkón = Uő., Összegyűjtött írásai IV., Bra-

tislava, Madách, 1983,159–176.
49 FÁBRY Zoltán, Mai jegyzetek. Parittyakő = Uő., Összegyűjtött írásai IV., Bra-

tislava, Madách, 1983, 202–204.
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„esztétikailag elbillent dogmatikus és szektás jellegű” kritikai szem-

léletről beszél.50 Írásunkban most nem számolhatunk a Sarló-moz-

galom (1926–1934) genézisével és ideológiai (netán irodalomesz-

tétikai) tájékozódásainak bemutatásával, részint mert a mozgalom

a marxista kötődésű tanulmányok fényében árnyalatlanul, a szélsőbal 

karjaiba zuhanó pre-szocialista realista „vívmányként’ jelenik meg,51 

s hiányzik az újraértékelés, részint, mert kollektivista (ugyanakkor

a mozgalom lényegét csak marginálisan érintő) irodalomesztétikai 

és irodalompolitikai koncepcióféleségei szemmel láthatóan esztétikai 

csődöt eredményeztek. Popély Gyula Ez volt a Sarló című átértékelő 

dolgozatában egyértelművé is teszi: „Megítélésünk szerint a Sarló-

mozgalomról kialakult – vagy kialakított – „hivatalos” vélekedés és 

kép teljesen hamis és félrevezető.”52 Popély a radovi diákkonferenci-

ában (1929) látta a fordulópontot, amikor a Sarló vezetősége „letért 

az intranzigens magyar nemzeti önvédelem útjáról”, és az irredentiz-

mus ostorozásával, illetve a „szocializmus tiszta világában” egyesülő 

nemzetek ideológiáját hangoztatta, s így közvetve multikulturalizmus 

helyett az ideológiai asszimilációt választotta: ez a letérés 1931 szep-

temberében vált végletessé, amikor Simándy Pál már joggal érzi úgy, 

hogy a Sarló, mely eredendően világnézettől és pártpolitikától füg-

getlenül keresett megoldást a nemzeti, a közép-európai és a szociális 

problémákra, immár a kommunista párt maga, melynek sarlós tagjai 

is vannak.53 A Sarló szimpatizánsai elpártoltak, és a lenini eszméket 

még átlátszó mentegetéseiben is fétisizáló Balogh Edgár – Pfeiffer 

Miklós kassai kanonok szavaival élve – „marxi ingoványba” csalt 

mozgalma szétesett. Nem lehet véletlen, hogy a mozgalom folyama-

tos ambivalens megítélésnek volt kitéve, hiszen még az a vélemény 

sem megalapozatlan, miszerint „a tömegek szellemi-anyagi-szociá-

lis felemelését hirdető szólamai valahol a senki földjén csaponganak

a kommunizmus és a nácizmus között.” A marxista felfogás törté-

netírása is jelzi a Sarló-fordulat körüli anomáliákat, természetesen 

saját retorikájába illesztve: „A sarlósokat vezetőgárdájuk egyes ér-

telmiségi tagjai is elhagyták. Meglátszott akkor az, hogy a sarlósok 

egy része nem tudta elsajátítani a marxizmust. A szalonmarxisták

a burzsoázia rohamcsapatának, a fasizmus előretörése idején átpár-

toltak a burzsoáziához.”54

A mozgalom ugyanakkor többször is deklarálta elkötelezettségét 

a „nagy faji triász” iránt, amit parádés képzavarral a Vetés című fo-

lyóiratukban így fogalmaztak meg „Ady Endre, Móricz Zsigmond 

és Szabó Dezső zászlóként lebegett ennek a fiatalságnak az ajkán”.55

A Szabó Dezső-hatás vizsgálatától Turczel is visszaretten, bár a „jobb-

ra csúszás veszélyét” kiemeli,56 a „faj”, illetve „fajiság” fogalmát pedig 

Balogh Edgár „nosztalgikus”, emlékiratos-apologetikus értelmezésé-

ben fogadja el. Az Ady-értelmezés lényege is nyitott marad: Fábry 

meglehetősen egysíkú Ady-képe pl. köztudottan ideológiailag deter-

minált, s a pusztán esztétikai vagy retorikai Ady-hatásokat kezdettől 

marginalizálja (lásd pl. Ölvedi László esetében). Móricz (és Szabó 

Dezső) pozitív megítélése a kommunista fordulat után meging (ez

a tendencia Fábrynál ugyanígy érvényes), Jócsik Lajos már Turi Da-

niban „sujtásos múzeumi figurát lát.”57 

Az ún. „valóságirodalom” költői vonulatát a proletár nótakincs 

mellett Morvay Gyula képviselte, akinek Forróra fülledt talaj című,

a sarlósok segítségével kiadott, a szlovenszkói dokumentumiroda-

lom origójának kikiáltott58 kötetéről Illyés Gyula így kezdi méltatását 

a Nyugatban: „A rossz versekkel úgy vagyok, hogy egyszerűen nem 

értem őket. Ami természetes is, mert ha a versben «semmi sincs», 

káprázik a szemem az üres szavaktól, ha pedig zavaros a vers, elté-

vedek benne és kétszer-háromszor is újra kell kezdenem, míg úgy-

ahogy tájékozódni tudok. Ilyenkor megesik, hogy a sok bosszantó 

50 TURCZEL Lajos, Két kor mezsgyéjén, i. m., 95.
51 TURCZEL Lajos, Észrevételek a Sarló irodalomszemléletének és irodalompo-

litikájának kérdéséről = Uő., Portrék és fejlődésrajzok, Bratislava, Madách, 
1977, 112–125.

52 POPÉLY Gyula, Ez volt a Sarló (1), Irodalmi Szemle, 52 (2009/6), 15–26.
A folytatás lelőhelye: Irodalmi Szemle, 52 (2009/7), 62–70. 

53 POPÉLY Gyula, Ez volt a Sarló (2), i. m., 63.

54 CSANDA Sándor, A Sarló-mozgalom = Új hajtások. Szlovákiai magyar írók és 
költők antológiája, Bratislava, Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó, 1953, 51.

55 Vitagyűlések a gombaszögi táborban, Vetés 1. szám, 4. o. Lásd még: TURCZEL, 
Észrevételek, i. m., 117–118.

56 TURCZEL Lajos, Észrevételek, i. m., 120.
57 TURCZEL Lajos, Észrevételek, i. m., 122.
58 CSANDA Sándor, Első nemzedék, i. m., 224.
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kanyar után valami kedves kis térre bukkan az ember és megállapítja, 

hogy a vers különös világának teremtőjében mégis van valami ízlés, 

vagyis hogy a rossz vers írójában van némi tehetség, amiből még le-

het valami.”59 A Szlovenszkói magyar írók I. című antológiában négy 

gyenge verse szerepel (99–102). „Beteg lett a bukolika”– vallja Fel-

bufog a por című szövegében, mely költői attitűdjének alapmottója 

lehetne. Figyelemreméltó, hogy e szövegek nem tipikus Morvay-ver-

sek: az agitációs jelleg helyett a bukolika mívesebb destrukciója és 

a cseh költészet iránti közeledés internacionalizmusa kerül előtérbe 

(Mégegyszer Wolker). Bóka László Morvay Falu a havasok alatt című 

regényét elmarasztalva 1941-ben így látja a költő Morvayt: „Nehéz-

kes, formátlan verseit ismertük csak Morvay Gyulának s bár e versek 

nem sok gyönyörűséget okoztak olvasójuknak, szerzőjük nevét még-

is szívünkbe vésték.”60

Sajátos autonomista elméleti keretrendszert dolgozott ki Szvatkó 

Pál az 1930-as években, melynek alapjául a svájci modellt tette meg, 

mely egy holisztikus politikai formáció keretein belül biztosítaná a 

kultúra fejlődését is. A svájci példa című dolgozata folyóiratában, az 

Új Szellemben jelent meg 1937-ben: ebben három magyar kanton 

létrehozását javasolja Csehszlovákián belül: a kanton és az önkor-

mányzat közt határozott különbséget tesz, a decentralizáció pozitív 

hatását kiemelve, a nemzetiségi autonóm életforma lehetőségét pe-

dig a történelmi Magyarország megyetradíciójának párhuzamba ál-

lításával is igazolni próbálja. A kantonális rendszer politikai kerete-

in belül létrehozott kantonális tanács „tökéletesen elég lehetőséggel 

rendelkezik ahhoz, hogy egy kisebbség nyelvi, gazdasági és kulturális 

élete biztosítható legyen”.61 Szvatkó modelljét a kultúrára vonatkoz-

tatva ugyan nem dolgozta szét, de többször utal rá irodalmi tárgyú 

írásaiban is. Alapelve az, hogy tagadja a misztifikálást és a messia-

nisztikus képzeteket: az urbánus hagyományra és az „indogermán” 

polgári magyarság tradícióira alapozva akarta a kisebbségi önszerve-

ződés programját megvalósítani. Európai látóköre a kor teoretikusai 

közt neki a legszélesebb: hangsúlyozott antibolsevizmusa ellenére 

esztétikai alapú irodalmi konszenzusra törekedett, mely mögött ha-

gyománykonstrukció is áll. E hagyománykonstrukció lényegét a fel-

vidéki magyar irodalom ősi tradícióira alapozta (Pázmány, a nagy-

szombati, szepességi nyomdákra, Kármán, Madách, Jókai, Mikszáth 

hagyományaira).62 Fontos megemlíteni, hogy Szvatkó lapkísérletei 

(Képes Hét, Új Munka, Új Szellem) szigorúan esztétikai alapon szer-

veződtek (Fábry kritikái és elmarasztalásai e téren is teljesen elfo-

gultak és hiteltelenek), és az összmagyar irodalmi értékrendet figye-

lembe véve vonultatták fel szerzőgárdájukat Kosztolányitól, Krúdyn, 

Szép Ernőn, Tersánszkyn, Móriczon át egészen a szigorúan megszűrt 

hazai szerzőkig. A provincializmus és az elszigetelődés elleni fellépés 

máig aktuális tendenciáit a közép-európai gondolattal ötvözte. 

„Az Új Munka és a köréje csoportosult írók, Csehszlovákia min-

den elhivatott magyar írástudója az egyetemes magyar irodalomtól 

csupán kritikát és objektivitást kér és vár” – fogalmazza meg a cseh-

szlovákiai magyar irodalom kritikai igényét Vozári Dezső 1930-ban, 

a Nyugatban.63 

„Hiszek egy Kisebbségi Géniuszban” – az Új magyar líra

Győry Dezső messianisztikus koncepciója az Új magyar líra eszté-

tikai koncepciójának legfőbb vezérelvévé válik: A Mi Lapunk című 

ifjúsági lap 1927 januári számában közölt Kisebbségi Géniusz című, 

Szabó Dezső stílusát idéző cikk erőteljesen expresszív, lírai hangolása 

elemi erővel hatott kora fiataljaira.64 „Hiszek egy Kisebbségi Géni-

uszban” – írja a szerző, majd határozott programot ad a megalko-

tott allegorikus figura szájába: „S ahogy ti ilyen kisebbségi lélekre 
59 ILLYÉS Gyula, Forróra fülledt talaj. Morvay Gyula versei, Nyugat, 1931, 5. 

szám.
60 BÓKA László, Falu a havasok alatt. Morvay Gyula regénye, Nyugat, 1941, 6. 

szám
61 SZVATKÓ Pál, A svájci példa. Három magyar kanton = Uő., A változás él-

ménye, Pozsony, Kalligram, 1994, 190–195. Az idézet helye: 192. Lásd még 
ugyanebben a gyűjteményben: A svájci út, 180–189.

62 FILEP Tamás Gusztáv– G. KOVÁCS László, Egy európai polgár emlékezete. 
Arcképvázlat Szvatkó Pálról = SZVATKÓ Pál, A változás élménye, Pozsony, 
Kalligram, 1994, 7–26.

63 VOZÁRI Dezső, A folyóirat, Nyugat, (1930), 21. szám.
64 GYŐRY Dezső, Kisebbségi Géniusz. Önvallomás = A Mi Lapunk, 7 (1927/1), 2. 
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tesztek szert, ezt a lelket plántáljátok át az egész magyarságba. Ti 

Szlovenszkón, Erdélyben vagy a Vajdaságban – az összmagyarság 

Európában: egyformán kisebbség vagytok. Új élet kell a magyarság-

nak. Nagy magyar reneszánsz. Akkor megválthatjátok a világot. Új 

Messiást adhattok a világnak: a földi élet Messiását. A jövő Messiását. 

Ezt jelenti a Kisebbségi Géniusz. Vallom és hiszem. Én prédikálom 

szóban, cikkben, versben. Küldetése van a magyarságnak Európa né-

pei között. Küldetésem van a kisebbségi magyarok között. Küldeté-

sem van: parancsom, utam. Nem alkudhatom. Nem kell szeretnem, 

nagyon kell gyűlölnöm! Ó, végzetes szép „szent elfogultság!”65

Az érzelmi retorikán alapuló bravúros programmonológ költői 

megvalósulása Győry Újarcú magyarok című kötetében (1929) ölt 

testet. Szalatnai nagy lelkesedéssel propagálta Győryt a Vetés című 

röpirat 1928-ban kiadott számában, mely a cserkészcsapatok gomba-

szögi nagytáborozása alkalmából jelent meg Peéry Rezső szerkeszté-

sében: „Nyissátok elő Győry versköteteit, mint az imádságos köny-

vet. Az ő szeme látása idegződjön a tietekbe, az ő szíve ritmusa egy 

legyen a tietekkel, égre feszülő izma veletek legyen messiási erejű.”66 

Szalatnai egyenesen „új lelki formáról” beszél, mely a „diaszpóra-lét” 

felől építkezik, s Győry költészetének bölcseleti, irodalomesztétikai 

alapvetését Taine pozitivizmus-programjának kulcsfogalmaival írja 

le: a költői erőt a történelmi táj és a felelős költő bensőséges viszo-

nyában látja megtestesülni.67

Mécs univerzális kinyilatkoztatás jellegű költészetével szemben 

Győry inkább üzenet-centrikus, hiszen nem egy integráló jellegű, 

hanem egy szeparáló természetű „mi-struktúrát” működtet, s az 

általános erkölcsi minimum bizonyossága helyett a zárt világ belső 

törvényeinek megalkotását teszi meg alkotásmódszertana morális 

alapjául. 

Az antológia tartalmazza Győry kulcsverseit. Az Újarcú magya-

rok a komor és „fekete magyar ég” „más fényű, más lángú, más szí-

nű” tüzeihez, csillagaihoz beszél a repetíció és a modifikált repetíció 

retorikai mechanizmusait kiaknázva az alapellentét közt. A törté-

nelmi kataklizmák korának romantikus ecsetelésétől tartózkodik 

ugyan, de megképzi a régi–új ellentét sémáját, Ady- és Kölcsey-

intertextusfoszlányok révén szövegét bekapcsolja a sorsversek ára-

mába, miközben szimplifikált nyelven indult költeménye egyre át-

láthatatlanabbul érzelmivé alakul, amit a zavaros képek megjelenése 

is jelez: „az új problémák üstökös farkától szalajtott felkínzott mag 

kigyúl / és új vonást vág a magyar ég fején”. A váteszi hang rituális 

gesztusokkal társulva avatja fel az ifjúságot küldetése elvégzésére: „új 

Géniusz szentlelke erejével, mint lázadó jó szörnyű óriás / marokra 

kaplak tibenneteket a magyar élet tépett peremén / s új arcotok nagy 

missziós tüzével / felváglak a zenitre”. Győry 1927-ben kiadott köte-

tében a verset az azonos című ciklusban helyezte el, melyet Móricz 

Zsigmondnak, „a kisebbségi fiatalság nagy megértőjének és barát-

jának” ajánlott.68 Móricz e versekre nem pusztán szociografikus in-

tencióinak és a társadalmi megítélés szempontjából is innovatívnak 

ható prózapoétikájával, hanem konkrét verseivel is hatott (pl. Ma-

gyar fa, Ady, A magyar ugar újra énekel). Móricz a Nyugatban nagy 

elismeréssel szólt az Újarcú magyarok című kötetről, igaz, inkább 

politikai költőként, nemzetnevelő és nemzetféltő váteszként, mint-

sem esztétikai értelemben is kiemelkedő alkotót: „Nem láttam még 

Szlovenszkóból olyan költőt, aki ennyire a mai, modern kultúrélet 

harsonája volna. Benne van a magyar bánat egész régi skálája, de 

valami új erővel, az új szociális és emberi célok felé irányuló arccal 

és szívvel. Magasabban van e tekintetben, mint az itthoni költészet, 

mert itt, nálunk, hiányzik e percben a haza egyetemességét érző 

költői akarat. Versben zokogó testvéreink vagy az egész emberiség 

napja felé fordulnak, vagy tisztán az egyéni élet csillagánál dobog-

nak: de a haza egysége Ady óta nem izzítja a szíveket. Győry Dezső 

szinte szintétikusan foglalja magába kisebbségi magyar tömegének 

képét, annak céljait, vágyait, bánatát s életerejét”.69 A méltatás Győ-

rit egyenesen a próféták közé sorolja: „Nagy nép ez mégis, ez a ma-

gyar, amely a kövekből prófétákat teremt.” Móricz kritikájában idézi

65 Uo., 2.
66 SZALATNAI Rezső, A Kisebbségi Géniusz költője, Vetés 1 (1928), 6.
67 SZALATNAI Rezső, A dunai élmény költője= Uő., Magyar magatartás és iro-

dalom..., i. m., 91. 

68 GYŐRY Dező,  Újarcú magyarok, Voggenreiter Verlag, Berlin, 1927, 35
69 MÓRICZ Zsigmond, Új arcú magyarok. Győri Dezső versei, Nyugat, 1928, 5. 

szám, 384–385. 
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A magyar falu című vers egy jellegzetes szakaszát is: ez a vers tulaj-

donképpen verses vitairat, valójában nem is költői, inkább publicisz-

tikai programtett Szabó Dezső ihletésében. Meglepő, hogy Győry 

váteszi indulása és programozott költészete az 1930-as évek elején 

visszavesz lendületéből, amit a kritika is érzékel. Kardos László 1932-

ben Móricz politikai szemléletével szembe esztétikai alapállásból 

marasztalja el Győryt, sőt mintegy visszamenőlegesen is hatálytala-

nítja a korábbi megfogalmazásokat: „Győry Dezső kétségtelen tehet-

sége még nem jutott el méltó eredményekig. E versek vize még min-

dig iszapos. (…) A művészi «nyerserő» mindenütt érzik, de a költő 

gyakran lusta az igaz súlyok tömör gömbjeit emelgetni, s olykor in-

kább – önmagát is becsapva – üres golyókkal dobálódzik.”70 Szalatnai 

1933-ban már kissé nosztalgikusan értékeli a Kisebbségi Géniusz 

ideológiáját: „A Kisebbségi Géniusz kora a Győry-formátumú em-

berek kora volt. Akik hittek abban, hogy a széjjelszóródásban el lehet 

kerülni a széthúzást, ha ezt az ügyet a közvéleménybe viszi az író”.71 

Győry előzményeinek Adyt és az expresszionizmust eszi meg, verse-

it pedig „mélyről jövő dobpergésnek”, „dübörgő hangnak” mondja, 

„melyben a polgári osztály tehetetlenségének, hullásának feltartóz-

tathatatlan kémiai folyamata látszódik meg”.72 Győry verseinek mai 

olvasata és értelmező-elemző vizsgálata igazolni látszik Varga Imre 

feltevését, melyet 1980-ban kiadott, a korszak költészetét bemutató 

antológiájában írt Győryről: „Lírájának korszerűségéről terjesztett 

irodalomtörténeti babonáinkat egy alapos stílus- és tartalomelemzés 

könnyen megsemmisítené”.73 Összességében elmondható, hogy noha 

Győry költészetének esztétikai hozadéka (annak ideológiai biztonsá-

ga mellett) már az 1930-as években lépten-nyomon megkérdőjele-

ződik, az antológia őt helyezi központi szerepbe a kor költői közül, 

mint a hely szellemének autentikus versbeigézőjét. A fenn említett 

tézisversek közé sorolható a Középeurópai ember című klasszikus 

antológia- és tankönyvdarab is, vagy a sokat idézett Kisebbségi lélek. 

Új hangot hoz pl. a Nyilas hava a Csallóközben című versben hat-

ványozottan jelenlévő nyelvileg is motivált szlovenszkóiság: a nyelv 

szociológiai vetülettel bukkan fel egyes versek szövegtestén: „falu-

szélt fázik purgyé, dádé, / a mórvető-likakba már, / kerékagyig dagad

a sárlé”. Győry egyik sajátos (ma kissé komikus) technikája is erőtel-

jesen érezhető: a regisztereket radikális módon keverő megszólalás-

mód, mely szélsőséges szólamok egymásnak feszítésével próbál hatni, 

pl. „s úgy legelnek a vadludak, / mint férfiszem a meztelen nőn.”

Győry költészetének esztétikai devalválódása ellenére az Új ma-

gyar líra meghatározó hangú lírikusaként mutatkozik, sőt, szociá-

lis-politikai érzékenységgel társuló messianizmusa mások versei-

ben is visszhangra talált. Merényi Gyula pl. az elkoptatott Ady-féle 

allegorizmus bűvöletében marad: A magyar vonat tipikus sorsvers, 

a kisikló vonat ás a kisiklatott nemzetsors kopírozódik egymásra. 

Ölvedy László ötletesebben, allegóriáit több szinten is felfejthető 

módon kísérli meg Ady örökségét folytatni: a Dal a bűvös lámpáról 

című szöveg egyszerre értelmezhető a költészet tűnt és felellhető va-

rázsaként, illetve egyénis sorstragédiaként. Ölvedy zsarnokellenessé-

ge történeti színezetet kap: Macbeth című verse ezt jól példázza. Sass 

János a paraszt eszményítésével kísérletezik, adysra hangolt vers-

portréi (Magvető, Munkás) belső kisugárzás nélküli agyagszobrok-

nak hatnak. Vazulok földjén című verse lényegében Ady-centónak 

hat. Merényi A Kriván és az ősz című impresszionistább szövegében 

bilingvis elemekkel is érzékelteti, nyilván Győry Dezső lokális rea-

lizmusából kifolyólag az együttélés szlovenszkói valóságát: „És halk 

’poklona’ köszönt, / S szólok szelíden: testvér.” Morvay Gyula Mosti 

magyarság című versében a kisebbségi sors analízisét adja: sorsunk, 

létesztétikánk szerinte két komponensből áll: az atyai örökségből, a 

„nem mienk hantok közt” létezésből és a „valóságból”. A „bízótlan 

élet” végkorszaka jött el (Fiatal zsellér szava) immár, hirdeti az agitá-

ciós líra felé elmozduló Morvay. 

Érdemes itt megidézni Komlós Aladár cikkét, mely a kortárs ma-

gyar irodalom fő trendjeit veszi számba, ugyanis a benne felvetett 

irányok egyúttal kijelölik az antológia főbb csapásvonalait is.74 Kom-

70 KARDOS László, Hol a költő? Győry Dezső versei, Nyugat, 1932, 15–16. szám, 
167–168.

71 SZALATNAI Rezső, Irodalmi menetrend Szlovenszkón, i. m., 96.
72 Uo., 96.
73 Rejtett ösvény. Csehszlovákiai magyar költők. 1918–1945, szerk. VARGA Imre, 

Bratislava, Madách, 1980, 146. 74 KOMLÓS Aladár, Magyar irodalom: 1930, Új Munka 1 (1931. 4. 8–9), 11.
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lós három hatásgócot lát: Szabó Dezső univerzumát, aki a faji gondo-

lat híve, Kassák világát, mely a szociális gondolatot visszhangozza, és 

Babits modelljét, mely a humanista ideál letéteményese. Megjegyzi, 

hogy a legerősebb Szabó Dezső hatása, a leggyengébb Babitsé. A leg-

újabb írókat három csoportba osztotta: a „néphez visszatérők” (Ily-

lyés, Erdélyi, József Attila stb.), urbánus-intellektuálisok (Márai, Sza-

bó Lőrinc, Ignotus stb.) és az „etikai idealizmus” képviselői (Sárközi 

György, Papp Károly, Fenyő László stb.).

Kétségtelen, hogy a hármas hatásgóc tekintetében az antológiát 

elsősorban Győrynek köszönhetően a „faji gondolat” uralja, de erő-

teljes a kassáki szociális vonulat is, a babitsi modell visszafogottab-

ban van jelen (főként Vozárinál, illetve dilettáns alakváltozatokban). 

A népi, urbánus, illetve etikai idealista vonulatba pedig a teljes spekt-

rum besorolható.

A legjelentősebb etikai idealista Mécs László, akinek retorikai 

sodrása kiprovokálja a Győry-párhuzamot, ám a versek költő apró-

munkája tekintetében a két költő ég és föld. A Komlós-féle gócok 

más-más vonzáskörébe tartoznak: Győry a Szabó Dezső-féle faji 

gondolat világához, Mécs, mint mondottuk, az etikai idealistákéhoz. 

Mécs az aprólékos kidolgozás híve, Győry a kidolgozatlan spontane-

itásé, vagy annak látszatáé. Az antológia több klasszikus Mécs-ver-

set is közöl (Hajnali harangszó, Vadócba rózsát oltok): ami viszont 

meglepőbbnek hat, az a csevegő hangnem spontánabb megjelenése, 

mely olykor a szónoki pátoszból a kisszerűség szatirikus rajzává válik 

(A rózsaszín hold, Falurossza), illetve dalként, könnyű szövésű han-

gulatlíraként demonstrálódik (pl. Óda egy szappanbuborékhoz). Ez 

a Petőfi kedvelt műfajait megidéző zsánerköltészet azonban didak-

tikus töltete kap, etikai imperatívuszt, mely determináló természe-

tű. A legjobb e típusból a Nyárspolgár 1929-ben című opusz, mely 

alapjában véve papos dörgedelem a világi hívságokról „foszforeszkál 

a rothadás: testkultusz, tempó, technika, / box-, tennisz, szépségver-

senyek, pénz, élvezet, Amerika”, ám a kassáki szociális gondolatig jut: 

„A proletár üvölthet és az eget megremegteti, / a nyomorból vörös 

eposzt csinál öklével.” A példázatvers műfaja továbbra is erős: a tör-

ténelmi variáns (pl. Tertulianus éneke) és a bibliai variáns (József) 

klasszikus uralma megdönthetetlen. Mécs tekintélyét ekkora alapo-

san kikezdte a kritikai gyakorlat, ezt az előszóban Szalatnai sem rejti 

véka alá: „első köteteiben a költői gyakorlat fegyelmezésével, a lírai 

gondolatközlés igaz hitelével lépett fel, míg ma sajátos áradó mérték-

telenség, hitel nélküli nyelvi ömlés jellemzi termékeny, sőt túl termé-

keny produkciójának legnagyobb részét. Innen van, hogy újabb ver-

sei csak hallgatva jók, olvasva gyakran megrökönyítik az embert”.75 

A nyilván gondos szelekció az antológián belül nem mondható túl 

sikeresnek: az itt közölt szövegek zömükben inkább beszédmód-do-

kumentumok, mint mai értelemben vett versek.

Az antológia számtalan újraközlést (korábbi antológiákból ismert 

darabot) tartalmaz, jellegzetessége az is, hogy a dilettánsabb, poszt-

romantikus hangolású poétákat egy-két „reprezentatív”, korábbi 

gyűjteményekből ismert versre redukálva jeleníti meg ( pl. Jankovics 

Marcell: Havazás, Kersék János: Templomcsend, Telek A. Sándor: 

Téli csend). 

A kötet legjobb darabjait Vozári Dezső, Forbáth Imre, Mihályi 

Ödön és Jarnó József írták.

Még az egészen kitűnő Jarnó József whitmaniádái közt is találunk 

azonban olyan szövegeket (Megíratlan jeremiádokból, Prédikálok), 

melyek gondolatilag Ady vérvonala mentén rokonítják őt legalább 

részlegesen Győry költői elképzeléseivel, de esztétikai tekintetben 

Jarnó túl is szárnyalja azokat. „Holnapunk nem lehet tegnapi Iste-

né” – írja, miközben az adys lázadás historizáló képisége is megvil-

lan („bennünk lázad Koppány ontott vére”), hogy aztán egy Petőfi-

palinódába torkolljon: „nem vagyunk bokréta az Isten kalapján, /

s nem szerződtünk soha Istentől várt bérre.” Jarnó költészetét Csanda 

mai szemszögből nézve jogtalanul és indokolatlanul mondja jelen-

téktelennek, ifjúkori kísérletezésnek: de az sem meglepő, hogy még 

baloldali publicisztikáját is többre tartja.76 Oknyomozó világtörténet 

című verse a Nyugatban is megjelent (1926, 17. szám): az ősgenézis 

és a civilizáció kérdéseit feszegető szöveg az ember helyét keresi egy 

ember által alkotott, antropomorfizált teremtésmítoszban, terem-

téstörténetben („Éjszaka féltünk: megszültük magunknak Istent.”).

A vers az ovidiusi világkorszak-hagyomány történeti távlatait, illetve 

a felvilágosodás korának tételvers-technikáit idézi, hogy még evi-

75 SZALATNAI Rezső, Szlovenszkói magyar líra, i. m., 128.
76 CSANDA Sándor, Első nemzedék, i. m., 200.
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densebbé tegye az emberi civilizációs törekvések látszaterényeit és 

álbiztonságát. A fiatalon elhunyt Jarnó költő életművének felfedezése 

egyelőre várat magára: mindössze két, eddigi súlyánál sokszorosan 

jelentősebb kötete jelent meg (Prometheus, 1924, Önarckép, 1927). 

Vozári lírája immár teljes fényében pompázik: egy koherens költői 

világkép biztos kézzel kijelölt univerzumában mozog. A Győry De-

zsőnek ajánlott Szlovenszkó Kassán átutazó londoni bankárja eleven 

és szenvedélyes gúnyrajz dalformában, mely a lélekben kirajzolódó 

érzelmi locus és a táj kontrasztjára építve mutat be egy sokak számá-

ra csak a térképen is létező georgáfiai „információt”. A vers megle-

pő, szelíd hasonlóságokat mutat Radnóti híres Nem tudhatom című 

versének egyes komponenseivel: „nekem hazám, tenéked táj csupán” 

(Vozári), „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, / nekem 

szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország” (Radnóti), „e városban 

élt, énekelt Tinódi, / ma én üvöltök” (Vozári) – Radnóti Vörösmar-

tyra hivatkozik a locusnak megfelelően. A repülős helyén Vozárinál 

egy expresszvonaton utazó bankár szerepel, ami a két vers modali-

tását eleve radikálisan elkülöníti. Fohász a gyorsvonaton című ver-

se egy ambivalens érzelmi töltetű utazást ír le a „morva tájakon át”, 

miközben a költői önreflexió is felerősödik: „málháim a szavak, de 

kidobom a vonatablakon.” A chanson hagyományát továbbra is foly-

tatja (Öreg vigéc a vonaton, Egy csésze csokoládé), a villoni hang 

elmélyültebbé válik (Erato, Afrika), a blaszfémikus él groteszkké 

kristályosodik pl. az Utolsó vacsora című versben, melynek alcíme: 

a Grand Hotelben. A szociális helyzet pattanásig feszült, forradalom 

előtti hangulatát megjelenítő allegória mesteri módon ötvözi a je-

len hedonizmusának képeit a jövő „iszonyatával”: pl. „Mennydörög? 

vagy gyomrok korognak?” Az ellentétezéses technika mindvégig

a könnyed chanson retorikáján belül marad: „hiába úribb minden 

úrnál, / forradalomról ír a Jounal / s ez asztal minden jó falatját / hol-

nap gaz csőcseléknek adják”. Vozári dalos-ironikus, önfeledt és seké-

lyes szórakozásba ágyazott szociális jeleneteit kevés befogadó értette 

meg a maga teljességében. Meglepő módon Tőzsér Árpád (nagyrészt 

talán az iróniára alig fogékony Fábry elítélő írása nyomán) egészen 

addig jut, hogy az 1950-es évek sematizmusának előképét véli fel-

fedezni Vozári munkáiban: „a burzsoá és munkás ellentétének se-

matikus rajzát Vozárinak köszönhetően a mi költészetünk már jóval 

a sematikus ötvenes évek előtt ismerte.”77 E súlyos félreolvasás nem 

pusztán az irónia alakváltozatainak sokszor nehezebben dekódolha-

tó hálózati fel nem ismeréséből fakad, hanem a marxista értelme-

zői hagyomány közhelyeiből is adódik: Vozári nem ítélkezik, nem 

kínál szociális programot, nem illusztrál ideológiai tételeket, nem 

kreál ellenséges mi–ők oppozíciót, hanem egyszerűen a hangulat 

groteszkségét vagy épphogy kimódoltan átlátszó dekorativitásának 

ad szabad utat. Ahogy Előhang egy verskötethez című remekművé-

ben fogalmaz: „Vergilius fegyvert és hőst dicsért még, / én alvó kol-

dust láttam a hóban. / Így múlnak percek, órák, ezredévek, / a kor 

kérdez, és a költő felelget.” A szimplifikáció e verstechnikák sajátja 

lesz ugyan, de ez sokkal inkább a választott forma, a dal, a chanson 

jellegéből adódóan lesz olyan, amilyen. Szalatnai, aki Kosztolányi 

esztéticizmusának szlovenszkói rokonaként tartja számon, ragyogó-

an észleli a Vozári-jelenség egyik lényegi vonását: „A Vozári-költé-

szet nem program szerint járó, hanem emberi sorsszerűségek szerint 

tájékozódó: mély színű, finom stilizáltsággal feltűnő líra”.78 Tamás 

Lajos Terraszon című verse szabályos Vozári-utánérzésnek hat: egy 

úri életkép, egy étkezés szervírozásának leírása vegyül az észre nem 

vett készülődő lázadás fantasztikusan plasztikus képeivel („a táj alat-

tad kigöngyölt zászló”). Tamás a lélekvizsgálat allegorikus képzete-

it mozgósítja a Mint kútba a kő című versében, de a szocio-portré 

klasszikus válfaját sem tagadja meg (Munkás).

Forbáth költészetét Szalatnai a Fábry-kedvenc Földessel oppozí-

cióban mutatja be előszavában. Míg Forbáth művészi kozmopolita, 

választékos, agitációs verseiben is intuitív, egyéni, Földes egyenetlen 

magyaros, freskószerűen dús, szintetizáló alkat, kollektivista.79 Föl-

des szövegeinek jelentős vonása a táj antropomorfizáláából fakadó 

expresszionista látásmód elburjánzása (Falusi este): „a földbe nyo-

mott zsellérházak / mint bezárt szájak”. A táj mint önnön beszédét 

megjelenítő vizualitás egyike a jó expozíciós szakasszal induló Föl-

des-szövegeknek. A problémát rendszerint a közhelyes konklúzió 

77 TŐZSÉR Árpád, A szlovákiai magyar líra 1984-ben = Uő., Escorial Közép-
Európában, Bratislava, Madách, 1992, 25.

78 SZALATNAI Rezső, Szlovenszkói magyar líra, i. m., 131.
79 Uo., 129–130.
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jelenti. Az Ég a falu című vers pl. a paradoxonok és a palinódia ef-

fektusainak ügyes elemeiből építkezik („a némaság remegve ordít: 

tűz van! tűz van!”), az A Föld kenyérré változik című vers lendü-

letét a misztikus átlényegülésben kielégülő hiány érzékeltetése adja, 

ám a szöveg kontrollálatlan zavarokba fut („öklünk szögeshomlokú 

örömboltokon dobban / véres testek bizonyságzászlóit hordjuk

a gyermekek fölött.”) Forbáth Imre kiforrott költészetet produkál, 

mely a retorikai szimplifikáció ellenére tele van apró finomságokkal 

(Március elsején). Bólya Lajos agresszív expresszionizmusa elsősor-

ban a tehetetlenség ösztöndühét mozgósítja (Fölírom a jelet), versei-

nek jellemzője a célelvű koncentráltság, ami didaktikus színezetet ad 

szövegeinek. Mihályi Ödön költészetének valamennyi erénye meg-

csillan: újat nem hoz korábbi szerepléseihez képest, szövegei stabil 

esztétikai nívót képviselnek. Ásgúthy Erzsébet a Tűzkő objektívabb 

hangoltsága után a kitárulkozás („Engedd, hogy levetkőzzem előt-

ted meztelenre”) és az enigmatikusabb poénosság irányába mozdul 

el (Az Isten büszke gondolata voltam), mely utóbbi azonban misz-

sziós-messianisztikus hangvétele miatt visszatetsző. Juhász Árpád 

versvilága rokonítható Ásgúthy narratív szövegeivel, de képzetköre 

szürrealisztikusabb, és rítusimitációs érzéke fejlettebb dramaturgi-

ájú („éjjel száz boszorkány sántít, / púpjuk vemhes nagy dió, / két 

kezével mind trombitát rak fogatlan szája elé / s úgy sipítja rám: La-

tor!”). Palotai Boris, Prerau Margit és kivált Wimberger Anna érzel-

mesebb lírát műveltek, noha Palotainál a szociális portré erőteljesen 

balladisztikus hangoltságot kap (A hímzőlány meghal, Ifjú lány),

s a női identitás kiszolgáltatottsága is hangsúlyosabb („néhány el-

rontott angyal / lebeg utána keserű haraggal, / majd megpihen egy 

szürke kiskereszten.”). 

Prerau Margit közel áll a kötetben szintén szereplő Szenes Erzsi 

világához: ezt elsősorban a frappáns, epigrammaszerű kohézió jelzi 

(Sötétség). Szenes Erzsi a korban népszerű Rapszódiája mellett több 

újabb szöveget is publikál: ezek közül A költőnő halála emelkedik ki 

a maga finom látomásosságával, mely a vizualitás és képzelet viszo-

nyát is problematizálja. Wimberger Anna Csallóközi táj című verse

a táj álcajellegéről vall, a látvány lényegeltérítő hamisságáról. A nő-

iség és anyaság jelenléte a Képzeletbeli gyerekemhez című versben 

dominál: a kor képes kiölni az anyaság természetes ösztönvágyát.

Újra összmagyar kontextusban

Féja Géza a nyitrai antológiával egyidőben, szintén 1936-ban a teljes 

fiatal magyar irodalomból készít körképet: „E kötet az egész magyar 

nyelvterület líráját adja, azt a lírát, mely 1919-től számítva virágzott 

ki” – hirdeti magáról ez az átfogó munka.80 A Babits koncepciójá-

hoz közeli, előszó nélküli kötet többek közt Szabó Lőrinc, József At-

tila, Dsida Jenő, Vas István, Illyés Gyula, Berda József, Jékely Zoltán 

és Weöres Sándor kontextusába helyezi be a szlovenszkói lírát. Ez

a kontextaulizálás azonnal meg is pecsételi e szövegek sorsát: a ki-

emelt Mécs László-szöveganyag (10 vers) és a Győry Dezső-tömb

(7 vers) jelentős része pontosan azt a posztadys messianisztikus sors-

költészetet vagy magyarságvers-lírát aktiválja újra, mely mai szem-

pontból épp az Ady-líra legkevésbé innovatív vonulatát képviselik. 

Mécs a példázatvers hagyományát közvetíti, a moralizálva-tanítás 

elharapózó didaxisa viszont ellene megy burjánzó, öntörvényű nyelv-

használatának, s e feloldhatatlan ellentétet csak az akusztikus varázs 

időlegessége képes kicsit mérsékelni (Egyszerű példa a varjakról). Az 

egyszerű találkozás című vers a hétköznapi nyelvhasználat izgalmas 

kísérletével indul („Csak ketten voltunk a munkásfürdőben. / Két 

meztelen férfi, semmi más.”), de a meztelenség allegorizmusa elvérzik 

a központi ellentétté tett közhelyen: a felöltőzés társadalmi hierarchi-

át jelentő gesztusa a teremtett, naturális ember ideálját, a test egyenlő-

ségének a képzetét hozza elő. Érdemes itt egybeolvasni Mécs szövegét 

pl. Berda érzéki megközelítésmódjával, ahol a fiziológiai létezés ün-

neplése nem ernyed el az első társadalmi közhelyen. Várkonyi Nán-

dor a papi hivatás és a költői népszerűség összeegyeztethetőségének 

konfliktusaként magyarázható az, hogy „a naturális élmény hiányzik 

Mécsből”, ugyanakkor költészetét „lelki tapasztalat, transzcendens tö-

rekvés, metafizikai élmény táplálja, s ez mindenki számára hozzáfér-

hető.”81 Mécs költészetének hibái már evidensen kiütköznek: „hiány-

zik belőle a fegyelem, az önkritika, s gyakran az ízlés féke is. Stílusa

a modern líra impresszionizmusának túlhajszolása.”82

80 FÉJA Géza, Fiatal magyar líra, Tornalja, Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szö-
vetkezet, 1936.

81 VÁRKONYI Nándor, Az újabb magyar irodalom, i. m., 387–390.
82 Uo., 389.
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Győry Dezső a klasszikus kisebbségi messianizmus ideológiáját 

közvetítő versek mellett (A magyar falu, Középeurópai ember, He-

gyi szél a Dunánál) a szlovák–magyar testvériség vagy közeledés 

ideológiáját életképbe is ágyazza: a Kaland a málnásban című (mára 

meghökkentően komikussá degradálódott) versében egy szláv lány 

és egy magyar fiú intim világába enged bepillantást.

A könyv legjobb szlovenszkói lírikusa Vozári Dezső (7 vers), aki 

teljesen otthonos hangot képvisel a nyugatos vonulattal, természe-

tességgel vegyül bele a szólamukba. Kétségtelen, hogy Vozári köl-

tészete lényegileg folyamattalan: statikus biztonságérzetet keltő, 

kiegyensúlyozott univerzum. Nem sok új szöveggel szembesülünk 

itt: külön kiemelten karakteres az Egy kétnapos milliomoshoz című 

ódaparódia („üdvöz légy, kétkilónyi hús”), mely a születési előjog-

ok és a társadalmi egyenetlenség kérdéseit problematizálja a szatíra 

szarkasztikus eszközeivel („nagy szélvész zúg a tájakon, hová sodor-

hat téged? / trónusra? szennyre? távoli bolygóra? lámpavasra?”) egy 

újsághír alapján. Az uralkodó trópus a halmozás alakzata, s a vers 

dinamikáját e congeries-gócpontok mozgathatósága határozza meg 

egy egyszerű strófaszerkezet ritmikailag vonzóvá tett zenei terében. 

Féja igyekezett a kisebbségi sorsot valamiképp tükröző szövegeket 

válogatni: valószínűleg így került be a Lant című vers, mely termé-

szetesen nem ennyire egyszerű olvasatot sugall („valami mindig 

ittmarasztalt”), de nem zárja ki az ilyen típusú interpretációt sem:

a léthelyzetek sorjázása önmagában indokolja a létezést és tarta-

lommal tölti be azt különösebb küldetéstudat híján is („szürcsölge-

tem feketekávém, / szőke nővel tereferélek”). E csoportba sorolható

a sokszor antológiázott Szlovenszkó is.

Erdőházi Hugó a moralizáló-allegorikus Mécs-vonalat köve-

ti retorikus költeményében (Beszéd Krajcsi Ferenchez), akárcsak 

Kossányi József is faluszociografikus szövegében (Fekete zsoltár), 

mely a bukolika végét jövendöli meg sokadszor („ti nem tudjátok, mi 

a falu”), miközben a falu fölött a Halál áll tótágast, Kelembéri Sándor 

(Szomorú ének magamról)és Telek A. Sándor (A fűzfa) szövegeiben 

ugyancsak a pátosz és nosztalgia munkál, Palotai Boris szociális pél-

dázatosságát (A hímzőlány meghal), Morvay Gyula propagandiszti-

kus aktivizmusát (Vasbeton) a szövegek nyelvi megformáltságának 

amatőrizmusa diszkreditálja. Sebesi Ernő Sofőr című verse Vozárit 

idézi: az autó és a kocsi, a sofőr és a kocsis komparációja a gépi lét és 

a húsvér valóság konfrontáció elegáns tragikumát sejteti meg. A köl-

tő hangja című szövege egy ars poetica igényével lép fel, s a felsoro-

lás öngerjesztő lázában ad olykor meghökkentően téttelen definíciót

a „költő hangjának” meghatározására (csóvás meteor, forradalmi tett, 

s. o. s., zengő, bölcs zuhatag stb.). Szenes Erzsi nosztalgikusabbnak 

tűnik, mint valaha, s ezen még a tragikum megjelenítése sem segít: 

a Látogatókban pl. a gyerekkor halála és a kor szereplőinek halála 

konfrontálódik. A négy közölt vers közül a legjobb a Mint a kép az 

üveglapra című opusz, mely a szerelmi érzést öltözteti a kép voná-

sait őrző üveglap allegóriájába. „Szabadvers-formája nem terjengős, 

érezzük a költemény magvát, üde érzéssel telített képekre talál, de 

kissé a stílusdíszítés felé hajlik, el-elfogja a csinoskodás, a szép szó 

differenciált öröme” – jellemzi Várkonyi Szenes pályaképét 1942-es

irodalomtörténetében.83 Ez a „csinoskodás” nem egyetlen oka a Sze-

nes-vers elhalványulásának, energiatöltete azért is csökken, mert 

maga a hangsúlyozott női tematika vált öngerjesztővé és sémákba 

szedhetővé, s ezen a költőnő nem volt képes felülemelkedni. Sáfáry 

László apró fényképfelvételei (Verhovina, Öreg vincellér halála, Öreg 

legény, Bimbó kinyílik) nyers kontúrjaival hatnak, Tamás Lajos alle-

góriái pedig a nyers erő és a rend (Oszlopok), illetve a létezés és an-

nak ábrázolhatósága közti konfliktust tematizálják. Tamás – ahogy 

Várkonyi találóan írja – „jól érzi magát a sejtés, a vágy érzelmi vilá-

gában”, és általában „a jelkép eszközeihez folyamodik.”84 

Féja Géza antológiájának hallatlan erénye, hogy eltörli a mestersé-

gesen kreált kisebbségi narratívákat, még akkor is, ha ezen az elven 

alapuló egzotikumkreáló igényét nem is leplezi. A nyelv és a nem-

zedéki egység stimuláló hatása érződik a közölt alkotók szövegvi-

lágán még akkor is, ha ők maguk is inkább egy kisebbségi narratíva 

részeként regisztrálják magukat. A szlovákiai térfél itt megjelenő 

költészete mai szemmel nézve teljesen másodlagos jelentőségű

a magyarországi felhozatal viszonylatában, s mondhatni, Féja még 

túl is értékelte Szlovenszkó költői jelentőségét. A szövegviszonyok itt 

azonban nem a szlovenszkóiság narratívájának fenntartásában érde-

83 Uo., 432.  
84 Uo., 430.
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keltek: összmagyar viszonylatban keresnek beszédmódot maguknak, 

amelyhez esztétikai alapon csatlakozhatnak. A versanyag értékelé-

sekor szintén félrevezető lehet ez a szeparációs elv, melyet eddig ér-

vényesítettem abból a megfontolásból, hogy a kisebbségi narratíva 

hangsúlyai és szereplői részesei lehessenek egy erővel egyben tartott 

történetnek.

Summary

This paper examines the poetical and political concepts and self-fashioning 

strategies of some important anthologies pusblished between 1930 and 

1937 in Slovakia in Hungarian language. The main focus is on the artistic 

conflicts between the artificial canon of Hungarian minority and Hungarian 

literature intented as holistic concept. Making aesthetic deficits, the literature 

of Hungarian minority is such politicalized, that viewing from the historical 

perspective the Hungarian Literature in Slovakia is the literature of constant 

deficiency, imperfection and permanent desideratum. 

Beke Zsolt

Mediális határátlépések

Annotáció: Jelen tanulmány az intermedialitás elméleti és gyakorlati kérdé-

seivel foglalkozik, kivált a határátlépések alkotáspoétikai aspektusaival.

Kulcsszavak: medialitás, határétlépés, (neo)avantgárd, médiumelméletek.

A vizuális költészet, a performanszok, a happeningek, a new genre 

public art, az installációk, az opera, a film stb. esetében olyan alkotás-

sal találjuk szemben magunkat, mely a klasszikus nézőpontból szem-

lélve egyszerre használja a hagyományos értelemben vett művészeti 

ágak zárt rendszerű „nyelveit”, médiumait, vagyis e szerint a szem-

pont szerint egy műalkotáson belül megtalálható például a festészet, 

a szobrászat és az irodalom bizonyos szempontból önálló struktúrát 

képező eszköztára. Az ilyen jelenségek nemcsak arra hívják fel a fi-

gyelmünket, hogy a művészeti ágak zárt rendszereiről szóló elméletek 

nem időtállóak, hanem arra is, hogy az ilyen (immár nem zárt) rend-

szerek megképződése maga is értelmezői folyamatok eredménye, így 

körvonalai csak a leghalványabban húzhatók meg. Vagyis ha példá-

ul a vizuális költészet, a performansz, az opera vagy a film – Fredric 

Jameson szavaival – „valamilyen értelemben »kevert média« […],

a »keveréké« az elsőbbség, és ez definiálja újra az implikációi révén

a posteriori belefoglalt médiumokat” (Jameson 1997, 53.). 

A médiaelmélet felől közelítve vajon milyen módon beszélhe-

tünk a médiumok keveredéséről? Elképzelhető, hogy ezek a szigo-

rúbb médiumelképzelések meghatározása alapján saját szabályokkal 

rendelkező rendszerek megtűrjenek más szabályokat, formákat is

a maguk közelében? S ha igen, miképpen teszik ezt, s miként értel-

mezhetjük ezeket az eseteket?
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Ha végignézzük, hogy miképp vélekednek ezekről a kérdésekről 

a témáról különböző időben, kontextusban és fogalmi apparátussal 

gondolkodók, úgy tűnik, azok az elképzelések vannak túlsúlyban, 

melyek eleve kevert médiumokkal számolnak. Ha a kezdeteket te-

kintjük, elég, ha Arisztotelész Poétikájára gondolunk, mely a művé-

szetek közül a legmagasabbra sorolt tragédiát hat, az alkotásnak jelle-

get adó alkotóelem összetételeként képzeli el: „a történet, a jellemek, 

a nyelv, a gondolkodásmód, a díszletezés és a zene. Két elem eszköze, 

egy módja, három tárgya az utánzásnak – ezeken kívül semmi más 

nincs.” (Arisztotelész 50a – 1997, 16.) De a közelmúlt és napjaink 

teoretikusai (s jelen dolgozatban főleg rájuk összpontosítunk) közt 

is sokan vannak, akik hasonlóképpen nem homogén médiumokban 

gondolkodnak, és például az irodalmat, s főleg a költészetet eleve ke-

vert médiumként kezelik, hiszen annak nyelvére szerintük a képiség 

és a hangzósság is jellemző. 

De még mielőtt a szélesebb értelemben vett mai elméleteket vizs-

gálnánk, érdemes arra a különbségre is utalni, mely a romantika és az 

avantgárd kérdésünket érintő szempontjait megkülönbözteti. Annál 

is inkább, mert a technikai-technológiai fejlődés mellett – aminek az 

avantgárd is sokat köszönhet – az avantgárd által elért eredmények 

azok, melyek nagy szerepet játszottak abban, hogy a tudományos 

figyelem a későbbiekben a médiumok felé fordult. Ami a techni-

kai-technológiai fejlődést illeti, gondoljunk csak Auguste és Louis 

Lumière A vonat érkezése című alkotására (a filmtörténet második 

filmjére), mely azon túl, hogy – a mozgókép médiumának köszönhe-

tően – megváltoztatta a képek nézésének egyéni jellemzőit, felhívva 

ezzel a figyelmet azok közvetítettségére, eleve értelmezettségére, sok 

későbbi műalkotás ösztönzőjévé is vált. 

Ha pedig a romantika és az avantgárd irodalmát tekintjük, látható, 

hogy a romantika szűkítette az irodalmi műfajok körét, ellenben az 

avantgárd „kiterjesztette annak fogalmát, amennyiben nem különle-

ges nyelvként, de sajátszerű olvasási módként határozta meg, s beve-

zette a látható illetve hallható költészetet, vagyis megszüntette annak 

a határvonalnak az egyértelműségét, mely a művészet különböző 

ágai között korábban kialakult”. Másfelől az avantgárd „a mozaik-, 

sőt halmazszerűséget, a folytonosságot megszakító vágást (montage) 

juttatja érvényre, a szerves forma helyett látszólag egymáshoz nem 

illő részeknek esetleges hatást keltő összeragasztását (collage), illet-

ve -szerelését vallja eszményének és különböző anyagokat felhasz-

náló összeállításaival (bricolage, assemblage, installation) az össz-

művészetre törekvő romantikával szemben a művészetközöttiség 

(in ter media) irányába mutat” (Szegedy-Maszák 2008, 166.).

Ezek a gondolatok antropológiai megfontolásokkal kiegészítve 

arra a következtetésre vezetnek, hogy a romantika „a hang, a szín 

vagy a képzelet elsőbbségére hivatkozva olyan nyelv megalkotását 

tűzte ki célul, melyben a világ mediálisan közvetített tapasztalatá-

nak egymástól elválasztott »rendjei« egyesíthetők”, mely egyesítés 

(gesamtkunstwerk) alapja a romantika másik fontos fogalma, a sze-

mélyiség. Ezzel szemben az avantgárd esetében „a művészetközöttiség 

elve a nem illeszkedő részek töredékes, megszakító összekapcsolásá-

ból indul ki” (Kékesi 2004, 274–276.). A technikai-technológiai fej-

lődés mellett tehát ez a szemléletbeli változás az, ami a médiumok 

vizsgálatának hátteréül szolgál. S hogy egy konkrét példát is lássunk 

az egyik első avantgárd mozgalom történetéből: a futurizmusban 

például az íráskép és annak összetevői is grafikai jelként szerepet 

kaptak a jelentésképzésben, s a „futurizmus egy tipikusan allegori-

kus nyelvezetet dolgozott ki, amelynek köszönhetően a műalkotások 

(irodalmi, képi, színpadi stb. alkotások) ’szövegekként’ működnek, 

méghozzá olyan szövegekként, amelyek egyszerre hordozzák önma-

guk és a saját jelbeliségükből fakadó jelentéseket” (Dávid 2010, 344.). 

Vagy ahogy A futurista film kiáltványa fogalmaz: „A futurista film

a kifejezés szolgálatában a legkülönbözőbb elemeket használja majd 

fel; a valóságos életből vett részlettől a színfoltig, a vonaltól a képver-

sig, a kromatikus és plasztikus zenétől a tárgyak zenéjéig. Egyszóval 

festészet lesz, architektúra és képvers, színek, vonalak, formák zené-

je, tárgyak halmaza és fenekestül felforgatott valóság.” (Marinetti et 

al. 1997–1998)

A médiumvizsgálatok legújabb hullámának egyik elindítója, 

Marshall McLuhan híressé vált meghatározása az Understanding 

media: The extension of manből, miszerint „minden médium »tar-

talma« egy másik médium” (McLuhan 1964, 23.), azzal számol, hogy 

önállóan nem mutatkozhat meg egy médium sem, csak más médium 

„tartalmaként” – vagy éppen „formájaként”. Felfogásához tartozik, 

hogy nagyon szélesen értelmezi a médium fogalmát: „Ha a médium-
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ban ható alakító erők maguk a médiumok, az súlyos kérdések soka-

ságát veti fel, melyeket itt csak megemlíthetünk, bár megérdemelnék 

a bővebb kifejtést. Nevezetesen, hogy a technológiai médiumok fon-

tos árucikkek, természeti kincsek, pontosan, ahogy a szén, a gyapjú 

és az olaj. Mindenki számára elfogadható, hogy az olyan társada-

lom, melynek gazdasága függ egy-két olyan fontos árucikktől, mint 

amilyen a gyapjú, a gabona, a fa, a hal vagy a szarvasmarha, ennek 

eredményeként rendelkezni fog néhány nyilvánvaló szervezetsémá-

val.” (McLuhan 1964, 41.) McLuhan szerint aztán a gyapjú és az olaj, 

hasonlóan a rádióhoz és a tévéhez, olyan elemmé válnak a közösség 

számára, mely állandó, kötelező (költség)teherként van jelen, s kihat 

annak teljes pszichikai életére. Szavait tehát jogosan érthetjük úgy, 

hogy számára minden médium, ami valamiféle társadalmi „feleletet” 

hoz létre, az egyénekben/az egyének életében pedig pszichikai, szo-

ciális, intellektuális változást hív elő. S úgy tűnik, a médiumok eleve 

kevert voltának ez a felfogása nagyban meghatározta a médiumokról 

való további gondolkodást.

Jay David Bolter és Richard Grusin már könyvük címével is McLu-

han gondolatainak folytatását ígérik: Remediation: understanding 

new media (Bolter–Grusin 1998). Szerintük minden medializálás 

– azaz egy médium közvetítésével történő „megfogalmazás” – re-

me dia li zálás, s a remedializálást egyfajta intermediális viszonyként 

írják le. Definíciójuk ugyanakkor a dekonstrukció sokat hangoz-

tatott megállapítására is rímel, mely szerint minden interpretáció 

reinterpretáció, jelezve a kötetben többször is reflektált problemati-

kus, hol elfogadó, de inkább elutasító viszonyukat a dekonstrukcióval 

szemben. A remedializálás során mind a régi, mind az új médium 

jelen van s küzd az elismerésért, miközben az új magába fogadja és 

átszabja a korábbit. Ezt a mozgást pedig alapvetően két, egymást 

látszólag kizáró, azonban nem ritkán egyszerre jelentkező tenden-

cia határozza meg, a remedializálás kettős logikája, az immediáció 

(mely az átlátszóságot, a médium jelenlétének lényegében lehetetlen 

eltörlését tűzi ki célul) és a hipermediáció (mely éppen a médiumok 

sokszorozásával a közvetítő közegekre hívja fel a figyelmet). A szer-

zőpáros szerint a remedializálás háromféleképpen jellemezhető:

1. mint a medializálás medializálása: „A médiumoknak szükségük 

van egymásra, hogy médiumként működni tudjanak” (Bolter–Grusin 

1998, 55.). 2. mint medializálás és a valóság elválaszthatatlansága –

a „medializálások” valóságosak, megvan a saját anyagi megjelenésük, 

szellemi valóságuk, kulturális hátterük, intézményeik stb. 3. mint 

reform – minden bizonnyal a legtámadhatóbb állítás, mely szerint

a remedializálás egy, a korábbinál jobb, tökéletesebb formát jelent.

A digitális és a hagyományos médiumok viszonyának tárgyalása 

során Bolter és Grusin kiemelik, hogy a digitális médiumok a szimu-

láción, a kisajátításon és az átformáláson keresztül remedializálhatják 

a korábbi médiumokat. Ám azok a módozatok is, ahogy a nem digi-

tális médiumok reagálnak a digitális és a hagyományos médiumok-

ra, besorolható a remedializálás fogalma alá (elgondolásukat a nyu-

gati kultúra legutóbbi pár száz évére tartják érvényesnek), hiszen

a mediális gyakorlat sohasem elszigetelten, hanem a más médiu-

mokkal való folyamatos „dialektikus viszonyban” (Bolter–Grusin 

1998, 50.) történik. 

Irina O. Rajewski Intermediality, Intertextuality, and Remediation: 

A Literary Perspective on Intermediality című tanulmánya Bolter és 

Grusin elképzelésének tárgyalása során mindezt külön is kieme-

li (ld. Rajewski 2006, 64.). S a szerzőpáros elméletét is felhasználva 

alakítja ki saját intermedialitásfogalmát, mely magában foglalja a re-

medializálást is. Rajewski az intermedialitás megjelenési formáit 

vizsgálja, s háromféle, a konkrét esetekben általában egymással ke-

veredő intermediális kapcsolatot tételez: A mediális transzpozíció 

során, mint például a filmadaptációk, egy adott médium terméke 

egy másik médiumba helyeződik át. A médiumkombináció, mint 

például az opera, a performamszok, a színház, kettő vagy több mé-

dium termékét kombinálja össze egy adott konstellációban. És végül 

az intermediális referencia, mint például bizonyos filmes technikák 

megidézése az irodalomban, az ekphraszisz, melyek során az egyik 

médium saját eszközeivel egy másik médium termékére utal, s ebben 

a viszonyban konstituálja magát (ld. Rajewski 2006, 51–59.). 

(Rajewski egyébként az irodalom intertextualitás-fogalma és az in-

termedialitás-fogalom alakulástörténete, változatai között von párhu-

zamot [vagyis lényegében az előbbi remediálizálásaként érti az utób-

bit]. Értelmezésében mindkettő nagyon széles skálán mozog: „A spekt-

rum egyik oldalán található az intertextualitás ex pan zív, univerzalista 

értelmezése, mely elsősorban a francia posztstrukturalitmust juttat-
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hatja eszünkbe. Julia Kristeva Bahtyin dialogizmusfogalmát követve 

alakította ki ezt az intertextualitásértelmezést, s így az egy alapvető 

feltételt jelent, mely minden kulturális gyakorlatot jellemez. A spekt-

rum másik oldalán az intertextualitás egy jóval szűkebb fogalmát 

találjuk: ez szerint az nem más, mint sajátos szövegek elemzésére 

használt kategória. Ez egy olyan értelmezés, mely az intertextualitást 

kommunikációs-szemiotikus fogalomként képzeli el, a szöveg konk-

rét és megérthető stratégiáinak értelmében.” [Rajewski 2006, 48.])

Niklas Luhmann elgondolása alapján a médium az őt alkotó ele-

mek laza kapcsolódása, mely elemek adott esetben formává rög-

zülnek, ami a tulajdonképpeni információt jelenti, majd újra felol-

dódnak. Szerinte a médiumok „megújulnak azáltal, hogy formákat 

létesítenek, majd újra feloszlatják azokat. Csak formák rombolhatják 

le a formákat, és csak formák akadályozhatják meg, hogy más formák 

használják a médiumot.” (Luhmann 2005, 440.) Vagyis Luhmann 

nagyon szigorúan képzeli el a médiumok zárt rendszerét, működé-

sét, ahol a nem odatartozó formák használatát eleve kizárják a benne 

létrejövő formák, s ezzel ez az elképzelés látszik leginkább kiindulni 

a médium homogenitásának feltételezéséből. 

De Luhmann enged ebből a szigorúságból, mikor a „keverék” 

problémájára egy másik megoldást körvonalaz Az írás formája című 

tanulmányában. A beszédhang és az írás médiumának viszonyát 

vizsgálva azt a megállapítást teszi, hogy „ha a fejlődés egyszer már si-

keresen kialakította médium és forma használható különbségét […], 

akkor ezt a különbségtevést ismét felhasználhatja új médiumként, 

amely további formákra fogékony, mégpedig a megkülönböztetés for-

máira, amelyek újfent képesek csatolni és feloldani saját médiumuk 

lehetőségeit.” (Luhmann 2005 443–444.) Ilyen újafelhasználásként 

értelmezi a beszédhanghoz viszonyítva az írást, mely kialakulása 

után a rendszerfenntartási és -fejlődési nehézségeinek legyőzéseivel 

vált egyre tökéletesebb médiummá. Folytatva ezt a gondolatmene-

tet talán nem nagy merészség kijelenteni, hogy az írás médiumának 

evolúciója egyszer csak elérheti azt a szintet, amikor aztán a saját 

megkülönböztetései is képessé válnak a mutációra. Ekkor újra lemá-

solódik az alap-megkülönböztetés, és egy újabb médium, az, amit 

„keveréknek” neveztünk, születik meg. Innen nézve tehát a vizuális 

költészet nyelve mutációként értelmezhető, s általa az bizonyosodik 

be, hogy a művészet területe megfelelő az ilyen mutációs folyamatok 

fejlődése számára. 

K. Ludwig Pfeiffer a médiumokat jóval szűkebben értelmezi, 

mikor a „művészet világát” írja le a segítségükkel, s a médiumokat 

a művészeteket helyettesítő alkalmasabb terminusként fogja fel. 

Luhmann-nal ellentétben az intermedialitást a művészettel kap-

csolatos egyik alapkövetelményként határozza meg, A mediális és 

az ima ginárius című könyve „központi feltevései” között említi:

„A médiumok, legalábbis a tendenciát tekintve, legalább impli-

cit vagy rejtett kombinációk formájában (az intermedialitás vagy

a mcluhani értelemben vett hibridizálódás móduszában) jelennek 

meg. A médiakonfigurációk monomediális leszűkítései, megtisztítá-

suk […] és »átszellemesítésük« különálló médiumokká […] a rend-

kívül specializált és éppen ezért »pusztán esztétikainak« nevezett ta-

pasztalat formáit reprezentálják. E leszűkítések bizonyos esetekben 

hasznosak lehetnek; a médiadinamikában mégsem ezeké az utolsó 

szó.” (Pfeiffer 2005, 22.) Ez alapján a fejtegetés alapján a vizuális köl-

tészet mint médium tulajdonképpen explicit kifejeződése annak, 

ami minden más művészetben, pontosabban médiumban legalábbis 

implicite megvan. Vagyis a médiumok közötti kapcsolatok vizsgálata 

bőséges eredménnyel kecsegtet, akkor is, ha olyan kevert médium-

ban analizáljuk, mint a vizuális költészet, és akkor is, amikor látszó-

lag monomediális rendszerről van szó. 

Szemlénkben Friedrich Kittlerre azért érdemes kitérni, mert 

– ahogy Timár Andrea Kittlernek az ismertségét összegző soraiból 

kitűnik (Timár 2004, 37–38.) – a német médiumteoretikusok közül 

a legismertebbnek mondható. Ugyanakkor a médiumok keveredé-

séről csak keveset olvashatunk írásaiban, hiszen a médiumok reto-

rikai-esztétikai aspektusait nem értékeli túl, helyette inkább azok 

technológiájával foglalkozik – s talán kissé túl is becsüli hatásukat, 

miközben a kultúrának a (technikai) médiumokra való hatásával 

alig számol. Ilyen felfogással persze eleve kevert médiumokkal szá-

mol, ahogy az idő előrehaladtával „a hírközlő technikák [is] egyre 

kevésbé lesznek specifikálhatók és meghatározhatók a tartalmaik 

mint érzékhez rendelhető mezők alapján” (Kittler 2005, 23.). 

Az általános médiumelméleti elképzelések után most az iroda-

lom működésmódjára irányítjuk a figyelmet, arra, hogy az miként 
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mutatkozik meg az intermediális térben. A médiummal foglalkozó 

elméletek nagy része úgy tekint az irodalomra is, mint ami eleve több 

médiumon keresztül jelenik meg, kézenfekvő példaként pedig a szó-

képek, alakzatok, különösképpen pedig az ekphraszisz és a szineszté-

zia jelenik meg. A következőkben a nyelv, az irodalom felől közelítő 

elméletek közül a konstanzi hermeneutikát alapul vevő ún. Kulcsár 

Szabó-iskola két reprezentánsának gondolatait idézzük meg, melyek 

talán a legerőteljesebben érvényesíti a nyelvi nézőpontot. 

A szóban forgó iskola több tanulmánykötetet is szentelt a témá-

nak, több elméleti szakkönyv fordítása is köszönhető nekik (erről 

ld. L. Varga 2009), és bár a magyar irodalom(?)/kultúra(?)-tudo-

mányban elsőbbségük és olykor alaposságuk is megkérdőjelezhető 

(erről ld. Takáts 2004), szempontunkból fontossá teszi őket, hogy 

hermeneutikai alapjaik miatt a nyelv meghatározó funkcióval ren-

delkezik náluk – akár úgy, hogy meghatározó, „meta” szerepet tölt 

be, akár úgy, hogy más médiumok elemzésének kiindulópontja lesz.

Kulcsár Szabó Ernő számára a nyelvi megelőzöttség az, ami

a leginkább meghatározza a médiumokról való gondolkodásának 

irányait, de még inkább a megközelítésében felállított hierarchiát. Az 

irodalomteoretikus szerint „a beíródás materiálisan ugyan – mivel 

soha nem jelenít meg saját feloldhatóságát – mindig tettenérhetetlen, 

de épp e materiális szövegtapasztalat formájában adja a befogadás 

tudtára, hogy a megértendőhöz való hozzátartozása nyelvi termé-

szetű” (Kulcsár Szabó 2004, 35.). S ezért is állíthatja a művészeti 

ágak között különleges pozícióba az irodalmat, mondván, hogy „az 

irodalom nyelvében egy olyan – eredendően immateriális – közeg 

medializálódik, amely a maga mediális státuszát mindig előzetes 

nyelvi tapasztalatot megszólaltatva képes csak elfoglalni, az iroda-

lom értelemszerűen kikülönül a művészetek esztétikai közösségéből” 

(Kulcsár Szabó 2004, 34.). És bár a médiumok keveredésének vizs-

gálatát az értelmezés során fontosnak tartja, mindezt az immateriális 

nyelv primátusát hangoztatva teszi. 

Kulcsár-Szabó Zoltán az Irodalmiság és medialitás a költészetben 

(Kulcsár-Szabó 2007) című tanulmányában Sartre nyomán elindul-

va a költészetet olyan műfajként írja le, mely megbontja az irodalmi 

műfajok hármas tagolását (próza, líra, dráma), mivel nem egyeztet-

hető be ebbe a szerinte az imitációesztétika elgondolásait tükröző 

felosztásba, hiszen eleve rákérdez saját médiumára, mintegy kívülről 

tekint a nyelvre, figyelembe véve annak képi és hangzó potenciál-

ját. Kulcsár-Szabó így fogalmaz: „a »költőiség« effektusa valamilyen 

módon azokat a mediális deficiteket (vagy az intermediális kapcso-

lódások szükségszerűségét) jelöli a nyelvben, amelyek éppen a nyelv 

mediális karakterének felismeréséből vagy reflektálásából erednek” 

(Kulcsár-Szabó 2007, 25.). Ahogy az „effektus” fogalomból is látható, 

a költőiség természetesen nem csak a költészeti műfaj sajátja. 

A tanulmány végigveszi azokat ez elméleteket, melyek a költőisé-

get hasonló módon értik, s a romantikus elméletektől, Battaux-tól, 

idősebb Schlegeltől kezdve egész a kortárs (média)elméletileg jut. 

A Kulcsár-Szabó által bemutatott sort kiegészíthetjük például akár 

Alekszandr Afanaszjevics Potebnyával, aki szerint – Humboldt nyo-

mán – a nyelv alapegysége a szó, illetve az általa megtörténő nyel-

vi cselekvés. A következőképpen határozta meg a szó szerkezetét:

„A szóban megkülönböztetjük: a külső formát, azaz a tagolt hangot, 

a hang közvetítésével tárgyiasuló tartalmat és a belső formát, a szó 

legközelebbi etimológiai jelentését, vagyis azt a módot, ahogyan

a tartalom kifejezésre jut.” (Potebnya 1999, 36.) Ez a három összetevő 

Potebnyánál azonban nem alkot egy merev, pontosan szétválasztha-

tó elemekből álló rendszert, ugyanis előfordulhat olyan eset is, hogy 

közülük az egyik hiányzik, s olyan is, hogy csak az értelmezés so-

rán képződik meg funkciója, vagyis hogy belső, illetve külső forma-

ként avagy tartalomként szerepel, ám még ekkor is megosztódhat-

nak ezen szerepek: „az artikulált hangba, a szó formájába is behatol

a gondolat” (Potebnya 1999, 40.). De más tényező is befolyásolja az 

értelmezési folyamatot Potebnya szerint: a szó esetében rendszerint 

„a jelentéshez saját hangalak tartozik, azonban ez a jelentés mint 

hangalak, maga is egy új jelentés formájává válhat. A költői alkotás 

formája nem a hang lesz, az elsődleges külső forma, hanem a szó, 

azaz a hang és a jelentés egysége.” (Potebnya 1999, 39.)

De nem csak az irodalmat, a költészetet vizsgálva merül fel a kevert 

médium fogalma. Ezt az irányt legújabban a verbalitás és a vizualitás 

viszonyát (is) problematizáló iconic turn teoretikusai folytatják, akik 

a képek jelentését kutatják, arra ösztönözve, hogy figyelmünket min-

den területen a képek felé fordítsuk. Hiszen a történetük során a „ké-

pek mindenféle médiaforradalmat kijátszottak, s így minden jóslat 
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ellenére nem megnyilvánulási formáik vége, hanem metamorfózisa-

ik mindig újabb változata rajzolódik ki” (Bredekamp 2006, 20.). Az 

iconic turn nem pusztán a képkultúra egyre erőteljesebb jelenlétét, 

hanem inkább a képek elemzésének módszerét/módszereit jelenti, 

ezzel is a médiumok kevert jellegére mutatva rá – így az irodalmat 

tekintve nem csak a vizuális költészet, az íráskép vizsgálata tarto-

zik ide, hanem a szóképek is. Az iconic turn egyik vezető teoreti-

kusa, Gottfried Boehm például a képek hermeneutikájával foglalko-

zik, mely szerinte a kultúra mélyebb rétegeire hivatott rávilágítani.

„A kép hermeneutikájának eredete ott található, ahol a szem képi 

élménye a nyelv közegébe megy át” olvasható egyik alapszövegében 

(Boehm 1993, 87.) A kép fogalma nála úgy módosul, hogy elmélete

a képet nem rendeli alá a nyelvnek, hanem „sokkal inkább kiter-

jeszti a logoszt annak korlátozott verbalitásán kívülre, kiszélesíti az 

ikonikus hatókörét, miközben átalakítja azt” (Boehm 2006, 26–27.). 

A gondolkodást belső (a szem és az anyagi világ közötti interakció-

ban, az ikonikus differenciának köszönhetően kialakuló [ld. Boehm 

2006, 28–29.]) képek (is) szervezik nála, melyek megelőzik a nyelvet. 

Viszont számára a kép egy valós entitás, mely „nem a megkülön-

böztethetetlen szimulakrum, és nem is a kamuflázs, ami saját magát 

tünteti el, hanem az imaginárius differenciája” (Boehm 2006, 30.). 

(Zárójelben jegyezzük meg, hogy talán a valóságnak és a mindent, 

így a logoszt is [!] megelőző képi gondolkodásnak ez a túlértelmezé-

se az, amellyel már nem tudunk egyetérteni, ennek kifejtése azonban 

nem egyeztethető össze tanulmányunk témájával.)

A kevert médium (mixed media) fogalma nagy szerepet játszik 

napjaink egyik legnagyobb hatású képteoretikusa, a szintén az iconic 

turnhöz köthető William J. Thomas Mitchell elméletében is (ő a pic-

torial turnt használja, s Panofsky ikonológiáját aktualizálja kifejté-

se során). Mitchell még radikálisabb a pictorial/iconic turn céljával 

kapcsolatban, szerinte „a képi fordulat lényege nem az, hogy elér-

kezzünk a képi reprezentáció erős leírásához, amelyből levezethetők 

a kultúraelmélet fogalmai, hanem az, hogy a képek sajátos súrlódást 

és zavart keltenek a szellemi vizsgálódások terepén”, persze, közben 

azt is megjegyzi, hogy „a képi fordulat nem válasz semmire, csupán 

a kérdésfelvetés egy módja” (Mitchell 2008, 144.). Ugyanakkor nem 

ruházza fel olyan „hatalommal”, nem teszi meg a nyelv helyett min-

den más alapjává a képeket, mint Boehm, ehelyett sokkal „demok-

ratikusabban” kezeli a kérdést. Mitchell szerint nem léteznek „tisz-

ta” médiumok, melyek csak a hangzáson, a tapintáson vagy például

a látáson alapulnának, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne be-

szélhetnénk a vizuális vagy bármilyen médiumokról – azt kell csupán 

szem előtt tartanunk, hogy összetevőik egymáshoz viszonyított ará-

nya segít őket meghatározni. „A médium specifikuma ezért sokkal 

komplexebb, mint az objektivizált érzékmegjelölések, mint például 

a »látott«, »hallott« és »tapintott«. Inkább a specifikus érzékarány 

kérdése, mely a gyakorlaton, a tapasztalaton, a hagyományon és

a technikai felfedezéseken alapul. De annak is tudatában kell lennünk, 

hogy a médiumok nem pusztán az érzékszervek meghosszabbításai, 

az érzékarány kalibrálói. Hanem szimbolikus vagy szemiotikus ope-

rátorok is, s a jelfunkciók összességeként is érthetők.” S ha Charles 

Peirce felől nézzük, nem létezhetnek „tiszta” ikonok, indexek és 

szimbólumok sem. „Minden ikon vagy kép szimbolikus dimenzi-

ót vesz fel abban a pillanatban, amint nevet kapcsolunk hozzá, és 

indexikus alkotórésszel gazdagodik, amint arra kérdezünk rá, hogy 

miképpen készült. Minden szimbolikus kifejezésnek, az ábécé egyes 

betűjétől kezdve, megfelelő mértékben kell hasonlítania ugyanazon 

betű minden más inskripciójára, hogy lehetővé tegye az iterabilitást, 

a kód ismételhetőségét. A szimbolikus az ikonikustól függ ebben az 

esetben.” (Mitchell 2007, 400.)

Mitchell egyébként a médiumok keveredési módozatainak öt faj-

táját írja le, hozzátéve, hogy a kutatás csak a kezdeti fázisában van, 

és további elemzést igényel mind empirikus, mind fenomenológiai 

szinten, mind pedig az egyes fogalmak logikai viszonyát illetően. 

„Az nem kerüli el az éber olvasó figyelmét, hogy két hármas struk-

túra bukkan fel a médiumok primitív elemeiként: az első az, melyet 

Hegel »teoretikus érzékszerveknek« nevezett – látás, hallás, tapintás 

– mint elsődleges építőkövei bármiféle érzéki mediációnak; a máso-

dik a Peirce-féle hármas jelfunkció. Bármilyenféle érzéki-szemiotikus 

»arányok« is merülnek fel, legkevesebb ebből a hat változóból te-

vődnek majd össze.” (Mitchell 2007, 400.) Taxonómiájában először

a dominancia és az alárendelés viszonyáról beszél. Ezt követően azt 

az esetet említi, mikor az egyik érzék aktiválja és vezeti a másikat 

(legdrámaibb módon a szinesztézia során). Harmadik keveredési 



300 301

módozat a fészkelés („nesting”), mely során az egyik médium a má-

sikon (esetleg saját magán) belül jelenik meg, mint annak tartalma. 

A negyedik a fonás („braiding”), mikor az egyik érzékelési csatorna 

vagy szemiotikai funkció többé-kevésbé nyilvánvalóan egy másikkal 

van egybeszőve. S végül az a lehetőség is fennáll, hogy a jelek (vagy 

az érzékek) párhuzamos utakon járnak, soha nem találkoznak, s arra 

kényszerítik a befogadót, hogy „ugráljon” közöttük, saját maga talál-

jon kapcsolódási pontokat. (Mitchell 2007, 400–401.)

S hogy végül a képiséget általában vizsgáló kutatói kezdeményezé-

sek között egy magyar szakirodalmi példa is megemlítődjön, például 

a Képátvitelek című könyv is a médiumok kevert volta feltételezésé-

nek gondolatára épül, hiszen ahogy Pethő Ágnes, a kötet szerkesztő-

je fogalmaz: „A multimedialitás nem a szövegek ritka és sajátos esete, 

hanem sokkal inkább az általános létezési módja, az emberi kommu-

nikáció természetes »élő« közege” (Pethő 2002, 8.).

S mielőtt gondolatmenetünkben továbblépünk, egy különbség-

tételre kényszerülünk, ugyanis a médiumkeverékeket a fent vázolt 

tipológiákon túl még egy újabb szempont alapján is csoportosíthat-

juk: Először azok az esetek említhetők meg, mikor már első ráné-

zésre is nyilvánvaló, hogy többféle médiummal van dolgunk, tehát 

észrevehetően van jelen például az írás, a kép és a felület médiuma, 

mint általában a vizuális költészet esetében. Ekkor olyan rendszerről 

van szó, ahol – az elmondottakból következően is – minden össze-

tevő számít. Ide sorolható az is, mikor más hasonlóan értékelhető 

eljárás mellett a hagyományos értelemben vett irodalom esetében 

a hordozó felület is a vizsgálat tárgyává válik. Az írás médiumáról 

szólva nemhiába mondja Derrida, hogy „a »hordozó« (support) szó 

maga is számos kérdést előhív, épp a papír témájában. Nem kell va-

kon megbíznunk azokban a diszkurzusokban, melyek a papírt a jelek 

alatti passzív felszín funkciójára vagy toposzára redukálják…” Majd 

később: „…bármi legyen is az írásrendszer, a papír rezonál” (Derrida 

2005, 383. és 385.).

A másik csoportba azok az esetek tartoznak, mikor az alkotás ke-

verék mivoltára a művészeti kommunikáció résztvevőinek gesztusa 

mutat rá, e nélkül nem jutna érvényre explicite a keverék működé-

se. Ez a gesztus az adott alkotásnak a fennálló művészeti rendszerbe 

való besorolására vonatkozik, akár az alkotó (pl. a címadással), akár 

a befogadó (különböző művészeti ágakba vagy egyáltalán a művé-

szeti struktúrákba való beillesztéssel) jelenti be ezt a mediális „ha-

tárátlépést”. 

De vajon mi történik akkor, ha egy kijelentés, egy műfaj-meghatá-

rozás miatt kell áttörnünk a mediális határokat? 

Általában anélkül, hogy annak médiumelméleti jelentősége tu-

datosult volna, gyakran történtek olyan megnyilatkozások, melyek 

intermediálisként (Pfeiffer), „mutációként” (Luhmann) vagy egysze-

rűen: „határátlépésként” értékelhetőek, de úgy is fogalmazhatnánk, 

hogy az egyes művészeti ágak közötti határok nem minden szem-

pontból helytállóak, érvényességük megkérdőjelezhető. Ilyen szem-

pontból mindenképpen jogos David Antin felvetése, mely szerint 

„műfajon különféle eljárások színterét értjük, amelyet az »odalátoga-

tók«, a korábbi látogatásokról őrzött emlékek és a hely szelleme ala-

kítanak ki, s hogy a hely szellemén mit értünk, az attól függ, milyen 

előadásokat láttunk már az adott »helyen«, illetve, hogy milyen új 

előadásokat álmodunk oda.” (Antin 1999, 14.) A határátlépések ko-

rai meglétének szempontjából érdekes médiaelméleti/történeti kö-

vetkeztetésre jut Antin Arisztotelész műfaj-meghatározásaival kap-

csolatban, mikor Hérodotosz, Empedoklész, Szóphron, Xenarkhosz, 

Xenophón és Platón műveinek ez alapján való besorolását, illetve be 

nem sorolását elemzi. Szerinte Arisztotelész (az értelmező oldaláról 

történő gesztusként) kénytelen volt a mimézis elve alapján Szóphron 

és Xenarkhosz mímoszait Szókratész dialógusaival együtt a bölcselet 

helyett a költészet, vagyis a művészet műfajába utalni. Viszont ezzel 

az ironikus tettel Platónt csapdába ejti, hiszen egykori mesterét így 

költővé avatja, „és besorolja abba az osztályba, amely épp az utánzás 

vétke miatt száműzetett az Államból. A komolyság látszatát keltő, 

meglehetősen elliptikus gondolatmenet rejtett komikumát a kortárs 

olvasóknak is érzékelniük kellett. Nyilván jól értették, hogy a Poétika 

Platón elméletére épül, de megfordítja annak értékrendjét – ráadásul 

a fordulat (peripetia) fogalma fontos szerepet játszik az érvelésben. 

A komikus hatást nagyban fokozhatta, hogy a kérdéses passzus egy-

szer sem említi Platón nevét.” (Antin 1999, 28.) 

Szombathy Bálint némely alkotásában (főleg a Poetry kötet Ta-

lált vizuális költészet című ciklusában) nagy szerepet játszik a kör-

nyezetben fellelt vizuális elem, illetve szöveg fotója, mely változtatás 
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nélkül vagy kis módosítással, olykor a szigorúan vett grammatikai 

rendszer egyetlen elemét sem tartalmazva jelenik meg vizuális köl-

teményként. Az elmélettel is foglalkozó művész ezt a módszerét egy, 

a Gadameréhez (miszerint művészet az, ami akként szólít meg [ld. 

Gadamer 1994]) feltűnően hasonló gondolatmenettel magyarázza: 

„Alkotásaimat mindinkább azok az elméleti-gyakorlati reflexiók 

határozzák meg, amelyek végkövetkeztetésül azt a felismerést adják, 

hogy költészetnek (művészetnek) nevezhetünk mindent, amit an-

nak tekintünk, és annak fogadunk el.” (Szombathy 1981, 5.) Vagy 

hivatkozhatunk újra Antinra, aki hasonló tapasztalatokról számol 

be a kortárs költészet s így más műfajok határainak átjárhatósá-

gával kapcsolatban: „A George Brecht-szövegek tipikusak ebből

a szempontból, mert annak idején egyszerre éreztük kérdésesnek és 

kívánatosnak a költészet műfajához való tartozásukat, s ugyanígy 

voltunk szinte mindennel, amit igazán érdekesnek és fontosnak tar-

tottunk: Cage előadásaival, MacLow véletlen és kvázi-véletlen szö-

vegeivel (az Asszimetriáktól kezdve az Elnökökön át egészen a Fény-

versekig), Gertrude Stein teljes életművével, az azték definíciókkal, 

a »primitív« munkákból generált szövegek nagy családjával, a mo-

dern performansszal és konceptuális művészettel.” (Antin 1999, 27.) 

És hát ne feledjük, Duchamp ready made-jeivel vált a „festészet” is 

„képzőművészetté”, ami a technikai és elméleti mellett mindenkép-

pen mediális váltást is jelöl. Eszünkbe juthat Peter Greenaway totális 

mozija, mely a (mozgó) kép(ek), a szöveg, a zene „együttese”. Vagy 

beszélhetünk a (new genre) public artról is, melynek teoretikusai ál-

talában kevert médiumokról beszélnek az ilyen alkotások elemzése 

során. Például az előbb említett Mitchell az egyébként is kevert mé-

diumú filmet is a public art körébe sorolja, még egy réteget hozzá-

adva az interpretáció folyamatához (Mitchell 1990). De a new genre 

public art elemzői is azt emelik ki, hogy alkotásaikban nem pusztán 

a hagyományosan művészeti médiumoknak mondottak keverednek, 

hanem más, akár tudományos diskurzusok is. Suzanne Lacy arról 

beszél, hogy a politikailag elkötelezett művészek, mondjuk a mar-

xisták a fotográfiát, a szöveget használják arra, hogy a munkaerőt 

jellemezzék és analizálják (Lacy 1995, 27–28.). Patricia C. Phillips 

pedig így fogalmaz, a művészetelméletet is bevonva a művészetbe, 

„ha nem is alapvetően különböző módon, mint más művészetek, de 

a public art mindenképpen javasol egy saját, egyéni modellt annak 

elgondolásáról, ahogy minden művészet működik – az invenció,

a produkció, az előadásmód, a befogadás és az akció dinamikus 

cseréjeként, semmint a formális jellemzők stabil gyűjteményeként” 

(Phillips 1999).

De számtalan példát lehetne hozni a magyar művészet területéről 

is. Megemlíthetjük Ladik Katalin és mások hangköltészeti albumait, 

performanszait. Ezek esetében a hang eloldódik a szavaktól, önálló 

„jel”-ként áll előttünk, melynek „értelméhez” többek között a zenei 

értelmezési technikák segítségével juthatunk közelebb. Vagy vessünk 

egy pillantást Lois Viktor zenélő szobraira, ezek a különböző, általá-

ban fémhulladékból összeállított szobrok a látványban rejlő esztétikai 

élvezeten túl a zenei érzékünkre is hathatnak, hiszen hangszerként is 

használhatók. Bujdosó Alpár halotti maszkjai vizuális költemény-

ként állnak előttünk, miközben a „valóságban” egy agyagból készített 

maszkra írt vers fényképei. De megemlíthetjük Erdély Miklós híres, 

Őrizetlen pénz című akcióköltészeti „művét” is. Ez a sokak számára 

teljesen „művészietlen” aktus (egy pénzadományt gyűjtő, őrizetlenül 

hagyott láda utcán való elhelyezése az 1956-os forradalom ideje alatt 

a következő felirattal: „Forradalmunk tisztasága megengedi, hogy 

így gyűjtsünk mártírjaink családjának”), egyszerre hoz be a művé-

szetbe egy minden ízében praktikus cselekedetet, ugyanakkor ter-

jeszti ki a művészet fogalmát egy társadalmi megmozdulásra. Vagy 

vegyük például a mail-art műveket, Perneczky Géza, Marosán Gyula 

stb. munkáit, melyek mindig óhatatlanul is az írott postai küldemé-

nyek leggyakoribb anyagához, a papírhoz viszonyítva értelmeződ-

nek. Stb. 

Hogy kicsit részletesebben és konkrétabban is körüljárjuk a prob-

lémát, térjünk vissza Szombathy Bálint Talált vizuális költészet című 

ciklusához és a Konceptuális költészet ciklusban található Tájkölte-

mény című, két darabból álló alkotáshoz, melyek helyüket, „ren-

deltetésüket”, környezetüket tekintve költészeti műként funkcio-

nálnak, azonban sokak számára inkább furcsa urbánus vagy rurális 

„tájképként” értelmezhetők. Itt tehát egy „tájkép” – mely a Talált 

vizuális költészet esetében tartalmazhat ugyan írásos elemeket, ám 

csupán a lefényképezett táj részeként – neveztetik el vizuális költé-

szetnek, miközben legradikálisabban éppen a médium értelmeződik 
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át, a fénykép „kontaminálódik” a költészet médiumával, és Sontag 

metaforikusan értett nyelvtana (Sontag 1981, 9.) itt teljesen konkrét 

értelmet nyer. 

H. Nagy Péter úgy gondolja, hogy a Tájköltemény „a barázdált 

föld kivágott fragmentumain keresztül érzékelteti a nyomhagyás 

esetleges, ám mégis valamilyen mintázatot követő »poétikai« mű-

veletét” (H. Nagy 2005, 24.), Petőcz András szerint a költemény

„a szántóföld barázdáit verssoroknak láttatja” (Petőcz 1990, 45.). Azt 

tapasztaljuk ezekben a megnyilatkozásokban is, hogy a fényképen lát-

ható, írásnak semmiképpen sem nevezhető – hiszen nem tartalmaz-

nak betűket, illetve más, írást alkotó egységeket – struktúrákat a cím 

hatására egyszerre az írásra, a költészetre jellemző tulajdonságokkal 

kezdi felruházni az értelmező. A költészet médiuma erőszakosan rá-

olvasódik a látott képre, és az írás attribútumainak, a nyelvtani és

a poétikai formáknak a keresése lesz az, ami az esztétikai feszültséget 

megteremti. A fényképen látható „jel”-ek kontextusuknak köszön-

hetően – melybe természetesen beletartozik a cím is – intermediális 

helyzetben találják magukat (Pfeiffer, Mitchell…), illetve a szigorúan 

szétválasztható médiumok mutációjaként működnek (Luhmann), 

miközben értelmük ebben a hagyományosan heterogénnek tartott 

térben, a kevert/új médiumban konstituálódik meg. 
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Kacsinecz Krisztián

Orwell-paródia és sci-fi-szatíra

a nyolcvanas évek magyar irodalmában

Anotáció: Az elemzés tárgya két Orwell-parafrázis a nyolcvanas évek ma-

gyar irodalmából: Dalos Györgytől az 1985 és D. Németh Istvántól a Boly-

gófalók című kisregény. A dolgozat e két kisregénynek az eredetihez, George 

Orwell 1984 című regényéhez fűződő sokrétű viszonyát igyekszik feltérké-

pezni, nyomon követve a tipikus orwelli motívumok és karakterek abszurd, 

szatirikus vagy éppen parodisztikus metamorfózisát, s ugyanakkor a min-

tául szolgáló mű alapgondolatának, az utópiakritikának a továbbélését és 

aktualitását a megváltozott társadalmi és irodalmi viszonyok között.

Kulcsszavak: George Orwell: 1984, Dalos György: 1985, D. Németh István 

(Jeremy Taylor): Bolygófalók, parafrázis, példázat, szatíra, paródia, abszurd, 

utópiakritika, forradalom és diktatúra viszonya.

Orwell legközvetlenebb parafrázisa a magyar irodalomban Dalos 

György szatirikus pamfletje, az 1985 (1982). „…a továbbszőtt orwelli 

cselekmény lehetne az az eszményi anyag, amelyben bemutathatom 

a reálisan létező szocializmust“1 – állapítja meg a kisregény lelep-

lező szándékát maga a szerző, hozzátéve, hogy művét elsősorban

a nyugati olvasóközönségnek szánta2. A másodlagos célkitűzés va-

lójában megelőzi az elsőt, és ahogyan sűrűsödnek a „reálisan létező 

szocializmusra“ és annak elsősorban magyarországi változatára tett 

utalások a cselekmény előrehaladtával, úgy távolodunk el egyre in-

kább az orwelli világtól. Ebből következik, hogy a mű nem sok ro-

konságot mutat a negatív utópiákkal, ha mégis, csak parodisztikus 

szinten; sokkal inkább megtörtént eseményekre reflektáló, szatirikus 

példázat.

Nagy Fivér 1985-ben bekövetkező hirtelen elhalálozása és az 

éppen aktuális ellenségtől, Eurázsiától elszenvedett katasztrofális 

vereség után az Angszoc addig megdönthetetlennek vélt rendsze-

re alapjaiban rendül meg. Kiderül, hogy a Belső Párt korántsem 

egységes, két rivális frakcióra bomlik – az aluministákra, a Nagy 

Fivérnek, illetve feleségének, a Nagy Nővérnek feltétlen híveire az 

egyik oldalon, a papíristákra, a mérsékelt reformok és az Eurázsi-

ával kötendő béke szószólóira a másikon. Közöttük helyezkedik el 

a Szellemvédelmi Hatóság (Orwellnél Gondolatrendőrség) O’Brien 

képviseletében, amely a legintenzívebben törekszik hatalma átmen-

tésére, s ennek érdekében igyekszik a Külső Pártot is a maga oldalára 

állítani. O’Brien az „aktualizált“, vagyis a Szeretet-minisztériumból 

frissen szabadult pártértelmiségieket bízza meg, hogy szerkesszék 

a Times Irodalmi Mellékletét, amely a propagandaanyagok mellett 

már teret engedne valami olyasminek is, „amit a régi Angliában 

»közvéleménynek« neveztek“3, sőt óvatos bírálatokat is közölhetne

a Nagy Fívér túlkapásairól (az „eszvéhá“ ezáltal az aluministákra akar 

nyomást gyakorolni). Így tűnnek fel újra a színen a régi ismerősök: 

Winston, Julia, Ampleforth, a költő, Syme, a nyelvész és filozófus, 

valamint az ütődött Parsons, aki időközben melankolikus hajlamú 

történésszé vedlett át. Kezdetben a lap és a spontán módon szerve-

ződő Gesztenyefa Kávéházbeli hétfői vitaestek is az „eszvéhá“ diszk-

rét ellenőrzése alatt állnak. Az irányítás akkor csúszik ki O’Brien és

a Belső Párt kezéből, amikor az „enyhülés“ jeleként több évtizedes ti-

lalom után ismét műsorra tűzik a Hamletet, a közönség pedig a zsar-

nok Claudiust Nagy Fivérrel azonosítja, s így az előadás nem várt 

tömegdemonstrációba csap át. A diákság és az eszvéhások utcai har-

cai, a Nagy Fivér egyre nyíltabb bírálata, Óceánia törpeállammá zsu-

gorodása az Eurázsiával kötött béke után végleg aláássák a rendszer 
1 Dalos György: 1985. Új Géniusz Könyvkiadó, Budapest 1990, 155.
2 Nyugat-Berlinben jelent meg először, majd Japánban, Svédországban, Dániá-

ban, Törökországban, Angliában, az Egyesült Államokban és Franciaország-
ban is.

3 Dalos György: Ezerkilencszáznyolcvanöt. Dokumentumgyűjtemény Honkong 
2036. Dialogues Européens, Párizs 1985, 16.
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tekintélyét. A Belső Pártnak végül a prolik várva várt felkelése adja 

meg a kegyelemdöfést a moszlim Muhammad Stanley vezetésével. 

A forradalom győz, Óceánia (amely ekkor már csak Angliát jelenti) 

szabad ország lesz – öt napra. Azok az „eszvéhás“ tisztek ugyanis, 

akiknek sikerült elmenekülniük a lincselés elől, a mérsékelt Belső 

Párt-tagok és a Külső Párt kevésbé radikális nézeteket valló, a prolik-

kal való együttműködést elutasító entellektüeljei Juliával az élen még 

a forradalom kitörésekor titokban a szövetséges Eurázsiába távoztak, 

hogy segítséget kérjenek a „rend és béke“ helyreállításához. Óceániát 

tehát megszállja az eurázsiai hadsereg, hogy a forradalmi vezetés lik-

vidálása után hatalomra segítse a mérsékeltekből összeálló ún. Ideig-

lenes Kormányt. A pár nappal korábban még forradalmi lázban égő 

lakosság meglepően gyorsan alkalmazkodik az új helyzethez. „…az 

évek során a kormány és a nép között egyfajta konszenzus jött lét-

re. A kilencvenes évek végén már általános volt az a vélemény, hogy 

a forradalom leverését követő megtorlásokra a kormányfő tudta és 

hozzájárulása nélkül, többnyire annak külföldi útjai idején került sor. 

Ezzel szemben az ő személyéhez kapcsoltak minden örvendetes vál-

tozást, például az első hongkongi társutazás megszervezését (1993), 

a bridzs újbóli engedélyezését (1994) és a virslinek a boltokban való 

megjelenését (1995). A hálás óceániai lakosság gyöngéd humorral 

a »Kis Testvér« melléknevet ajándékozta a kormányfőjének.“4 Julia 

az új kormány művelődésügyi minisztere lesz, a radikális Winston, 

Muhammad Stanley feltétlen híve viszont ismét börtönbe kerül,

s csak 1990-ben szabadul amnesztiával. O’Brien sem jár jobban,

a Nagy Fivér rémuralmát elítélő új vezetésnek nincs már szüksége 

a régi vágású eszvéhásra: kényszernyugdíjaztatása után államtitkok 

elárulása miatt letartóztatják, majd elmegyógyintézetbe zárják.

Orwell központi gondolata, az utópiakritika, azon belül pedig a saját 

farkába harapó, a zsarnokságot megdöntő, majd észrevétlenül repro-

dukáló forradalom eszméje Dalos figyelmét sem kerüli el. A mérsékelt 

Julia a következőképpen próbálja kimagyarázni, miért vált „árulóvá“: 

„A fanatizmusra nem szabad fanatizmussal, az egyik végletre a má-

sikkal reagálni. Mert akkor benne maradunk a bűvös körben.“5 Hogy 

aggodalma nem teljesen légből kapott, arra a forradalmat győzelemre 

vivő Muhammad Stanley ünnepi beszédében elejtett néhány kétértel-

mű megjegyzés utal egészen finoman: „Hogy örüljetek, bejelentem: 

megalakult az Igazhitű Munkások Angliai Bizottsága és ezennel átveszi 

a hatalmat. A bűnösöket megbüntetjük, de a rendes embereknek nem 

eshet bántódása. Allah színe előtt mindenki egyenlő. Programunk az 

Iszlám és a szabadság programja. Különben nem politizálunk. Lesz ke-

nyér, lesz hús, és nem lesz háború. Régi fényében ragyog fel a Demokra-

tikus Mohamedán Vallás, amely magába foglalja a kereszténység, a zsi-

dóság és a kommunizmus legjobb elveit, de nélkülözi azok hátrányait. 

Óceánia összeomlott, Anglia megszületett. Le a Birodalommal, éljen az 

Ország! Mindent szabad! Mehettek, ahova akartok, azt mondhatjátok, 

amit gondoltok. De ne gondoljatok butaságokat!“6 Hogy hová fejlődne 

Muhammad Stanley új, „demokratikus mohamedán“ rendszere, amely 

fennkölt eszméinek (szabadság, egyenlőség) utópikus jellegéből adó-

dóan már születése pillanatában ellentmond (a vallásszabadság eleve 

kizárva, „butaságokról“ nem gondolkodunk, Allah szemében minden-

ki egyenlő, kivéve a bűnösöket stb.), csupán feltételezhetjük. Óceánia 

lakosainak szerencséjére vagy szerencsétlenségére az események más 

irányt vesznek.

Bár első pillantásra Dalos kisregénye az 1984 folytatásának tűnhet, 

valójában „az 1984 inkább »ürügye« az 1985-nek, mint előzménye. 

A narráció eszközei, az elbeszélői attitűd, a hangulat egész más, mint 

Orwellnél. (…) Az 1984 eseményeinek ismeretében elképzelhetetlennek 

látszik, hogy Óceánia rendszere ily módon omoljon össze, sőt valójában 

már ott felborul az orwelli logika, hogy Julia és Smith a kínzások után 

(melyek során kölcsönösen elárulták egymást) továbbra is bármiféle lá-

zadásra, ellenszegülésre gondolhattak volna.“7 A művet példázatossága 

és szatirikus jellege miatt sokkal inkább az Állatfarmmal állíthatnánk 

párhuzamba. De nemcsak a forma, a tartalom is inkább Orwell másik 

remekművével rokonítja a kisregényt: könnyebben el tudjuk képzelni az 

események ilyetén alakulását, ha a Nagy Testvér helyébe Napóleont he-

4 Dalos 1985: i. m. 126.
5 Dalos 1985: i. m. 85.

6 Dalos 1985: i. m. 95.
7 Gombos Péter: Utópiák és disztópiák a magyar irodalomban, különös tekin-

tettel a gyermekirodalom antiutópiáira. Pécsi Tudományegyetem BTK, Pécs 
2009, 102-103.
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lyezzük. A berkshire-i kan pusz tulása ténylegesen megrendíthette volna 

a disznók uralmát, míg az „oligarchikus kollektivizmus“ rendszerében 

a csupán virtuálisan létező vezér haláláról már beszélni is értelmetlen. 

Kissé leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, hogy az 1984-ben Orwell az 

„Állatizmus“ fejlődésének egy lehetséges útját mutatja be, Dalos pedig 

egy másik utat, amely – szándékának és a mű keletkezési idejének meg-

felelően – közelebb áll ahhoz, ami ténylegesen történt.

Ez nem jelenti azt, hogy az 1984-gyel való kapcsolat kimerül a sze-

replők átvételében. A tipikusan orwelli (vagyis az 1984-ből származó) 

motívumok átszövik az egész művet, csak éppen a fejük tetejére állítva 

bukkannak fel, s ekképpen lehetetlen nem gondolni arra, hogy Da-

los rejtett szándéka éppen a nagy előd kifigurázása volt. Erre utal már

a karakterek metamorfózisa is: az eredeti szereplők helyett inkább csak 

azok karikatúráit látjuk viszont. Így lesz a félénk, magányos Winston 

Smith-ből nőfaló forradalmár, a lázadó, érzéki Juliából visszafogott 

műkedvelő, a mindenkor lojális, pribék O’Brienből számító kalandor, 

a fanatikus Syme-ból cinikus bíráló, az idióta, vakbuzgó Parsons-ból 

kicsit depresszív, kicsit paranoiás történész. A mű egész hangulatát 

meghatározó fanyar humor tehát nemcsak a szatíra, hanem a paródia 

eszköze is. Elég arra a jelenetre gondolnunk, amikor Julia a Szeretet-

minisztériumból való szabadulása után először látja viszont megkín-

zóját: „Az Igamin folyosóján szembetalálkoztam O’Briennel. »Hogy 

maga milyen csinos!« – köszöntött az undorító véreb. »Tavasz van!« 

– vetettem neki oda olyan szemtelenül, ahogyan csak tudtam.“8 (Dalos 

1985, 14.) A parodisztikus elemek között említhetjük még – a teljesség 

igénye nélkül – a dupladondol finomított, a „puha diktatúrához“ illő 

változatát, a triplagondolt, amely szerint „Béke = Háború, de ugyan-

akkor Béke = Béke“; O’Brien panaszát arról, hogy az „eszvéhások“ 

nem tudtak mit kezdeni az utcán heverő részegekkel, hiszen „a Szel-

lemvédelmet nem képezték ki a normális rendfenntartási feladatok 

ellátására“9; Syme ijesztgetéseit a titokban mégis életben maradt Nagy 

Testvér bosszújáról, melynek legdurvább része a „külsőpárttagok 

beszaróversenye“ lesz; vagy Withers, a közgazdász „szerény javasla-

tát“ a gazdaság fellendítésére, miszerint a lakosságnak kötelezően be 

kéne szolgáltatnia ürüléke egy részét, s azután Óceániának e korlát-

lan mennyiségben (s a jobb élelmezés esetén még korlátlanabb meny-

nyiségben) rendelkezésre álló „természeti kincsét“ a trágyahiányban 

szenvedő kongói kokaültetvényeseknek exportálnák. A jövő technikai 

csodáit az elnyomás tökéletesítésére felhasználó orwelli elképzelés is 

jelen van, csak egy kicsit másképp: a megszálló eurázsiaiak csodafegy-

vere, amely akkor sül el, ha az áldozat nem mutat kellő örömet és hálát, 

vagyis nem ér fülig a szája, a mi arcunkra is feltétlenül mosolyt csal.

Tulajdonképpen már a narráció módja is pellengérre állítja az 

„eredeti“ regényt, annak kissé ódivatú, kizárólag a főhős szemszögé-

ből végigvezetett, lineáris előadásmódját. Dalosnál a többnézőpontú 

elbeszélést a főszereplők (Winston, Julia, O’Brien) napló- és memoár-

részleteinek párhuzamos közlése biztosítja, melyet tovább tarkítanak 

a „hivatalos közlemények“, fiktív újságcikkek, korabeli versek, „for-

radalmi falfirkák“ betoldásai, illetve egy névtelen eurázsiai történész 

eleinte tudományosan száraz, majd egyre személyesebb megjegyzései, 

s az ezekből kikerekedő, a végére szinte teljesen önállósuló történet. 

Dalos kisregényének valódi értékeit akkor fedezhetjük fel, ha nem 

az 1984 folytatását keressük benne, hanem elfogadjuk annak, ami:

a posztsztálini idők fergeteges szatírájának és az orwelli karakterek, mo-

tívumok inkább tisztelgő, semmint gúnyoló szándékú paródiájának.

A parodisztikus, szatirikus jelleg nem áll távol D. Németh István 

(Jeremy Taylor) Bolygófalók (1988) című, részben sci-fi, részben 

disztópikus – s ebből a szempontból Orwell-parafrázisnak tekinthe-

tő – regényétől sem. A jövő „bolygóközi“ diktatúrájának vezéralakja 

az Illető, akiben Nagy Testvér karikatúráját fedezhetjük fel. „Újságból 

kivágott, színezett és bekeretezett“ arcképe minden falon ott virít, 

nevét csak vallásos áhítattal szabad kiejteni, eredeti nevéről (szár-

mazásáról?) nem szabad beszélni, de mindenkinek tudnia kell, hogy 

„egyesítette a Föld negyvenhárom országát, legyőzte a Korcs Nem-

zedék Kormányát, munkát és békét adott mindenkinek, és azóta

a népek örvendeznek.“10 „Fedél van a fejünk felett, nem aratunk kéz-

zel, és a lélekölő robot helyett az emberi létet kiteljesítő, felemelő fel-

adatokat kapunk. Meghódítottuk a meghódítható világmindenséget, 

8 Dalos 1985: i. m. 14.
9 Dalos 1985: i. m. 81. 10 Taylor, Jeremy: Bolygófalók. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest 1988, 44.
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új meg új bolygókon létesítünk telepeket“11 – darálja minden alatt-

való az iskolában betanult propagandaszöveget, s persze el is hiszik, 

hogy mindezt kizárólag az Illetőnek köszönhetik. Ez a fajta szemé-

lyi kultusz már ismerős lehet az 1984-ből, csakhogy a Bolygófalók-

ban az eszményített vezér a maga hús-vér valójában meg is jelenik 

az alattvalók és az olvasók előtt – igaz, nem úgy, ahogy elképzeltük. 

Az utolsó részben felbukkanó diktátor önmaga groteszk figurája, és

a szerző cáfoló megjegyzése ellenére tényleg egy kiégett világsztárra 

emlékeztet, aki altató és serkentő injekciókon, pirulákon él, s kóros 

étvágyán kívül semmi mással nem törődik. S bár Nagy Testvérrel 

ellentétben ő tényleg létezik, hatalma éppúgy jelképes, személye 

pedig bármikor felcserélhető, aminthogy a regény utolsó lapjain ez 

meg is történik: titkára megfojtja, s átveszi helyét az „illetői“ székben.

A zsarnok halála egy múló pillanatra felcsillantja ugyan a szabadság 

reményét, amikor azonban az új vezér hangja megszólal a rádióban, 

s világossá válik, hogy nem a rendszer, csupán a személy változott, az 

emberek nagyon gyorsan visszaintegrálódnak a korábbi viszonyok 

közé, „s bánkódás nélkül nyugtázzák: a helyzet, a rendszer megvál-

toztathatatlan. A regény utolsó mondata – »Erről nem beszélünk.« 

– is ezt nyomatékosítja (…)“12 Ilyen szempontból tehát a Bolygófalók 

sokkal inkább az 1984 nyomdokain halad, mint Dalos parafrázisa. 

D. Németh az 1984 totalitárius diktatúrájának egy egyszerűsített, 

vázlatos és kissé nevetségessé torzított tükörképét teremti meg. A bi-

zonytalanok, kételkedők nála is gyógyulásra szorulnak, s evégett az 

Idegszervizbe vagy az Átnevelőbe utalják őket, de a büntetések eny-

hén szólva is abszurdak: keresztre feszítés, felnégyelés, forró szurokba 

forgatás. Az abszurdnak egyébként is központi szerepe van a műben: 

megnyilvánul az állandóan ugyanazokat a kliséket ismételgető dialógu-

sokban, a lényegtelen momentumokat hosszan részletező, a fontos dol-

gokat viszont magyarázat nélkül hagyó narrációban, a szereplők pasz-

szivitásában, állandó önelnyomásukban és öncenzúrázásukban („Erről 

nem beszélünk.“), vagy éppen képtelen viselkedésükben (egy Vénusz-
lakó kisfiú az arra tévedő katonákkal meggyilkoltatja nagyapját, a kö-
vetkező indokkal: „A nagyapámra nincs már szükség, mert öreg“.13)

D. Németh nem bocsátkozik a totalitarizmus működési mecha-

nizmusának és indítékainak bővérű elemzésébe, hanem inkább

a rendszer abszurditását, végső értelmetlenségét, céltalanságát hang-

súlyozza, s ezzel Déry disztópiájára, a G. A. úr X.-ben-re asszociál. 

Az Alor Star nevű csillaghajó kapitánya így panaszkodik a főhősnek, 

Credencee Kolbin-nak: „Nem értünk már semmihez – sóhajtott. 

– Elfelejtettünk mindent. Csak nyomogatjuk a gombokat, ameddig 

működnek, addig jó. A mi civilizációnk már halott!“14 

Új civilizációt próbál hát teremteni a regény talán legszórakoz-

tatóbb és legszatirikusabb epizódjában egy Vénuszbeli kiskirály, le-

rázva az Illető földi kormányzatának igáját. A Muhammad Stanleyre 

emlékeztető Joon, Kolonna Westonia traktátora egy alkalmas pilla-

natban ünnepélyesen ki is kiáltja Új-Westonia független, demokrati-

kus köztársaságot, amely azonban rögtön megalakulása után átalakul 

„demokratikus diktatúrává“. Ennek szükségességét a következőkép-

pen magyarázza a „demokratikus diktátor polgártárs“ az összegyűlt 

jámbor népnek: „a jelenlegi veszélyesnek mondható helyzetben (…) 

feltétlenül találnunk kellett valakit, aki ha ideiglenesen is, de egy 

személyben dönt minden kérdésben, vagyis egy személyben magára 

vállalja a felelősség kényszerét. Ezt a nehéz és hálátlan feladatot – só-

hajtott a traktátor (…) – én vállaltam.“15 X. lovasainak és az Állatfarm 

disznóinak minden „önfeláldozását“ és „vezetői készségét“ öröklő 

„demokratikus diktátor“ azonban nem sokáig élvezheti frissen nyert 

hatalmát: az Illető katonáinak „lángot és sugarakat okádó gyilkos 

siklója“ nyomán „Kolonna Westonia izgatottan hadonászó és kiabáló 

lakóiból egy szempillantás alatt vonagló, véres massza lett.“16 

A „nem azért csinál az ember diktatúrát, hogy megol talmazzon 

egy forra dalmat, hanem azért csinál forradalmat, hogy diktatúrát 

csinálhasson“17 orwelli tétele tehát a Bolygófalókban is visszaköszön, 

s kicsit abszurd köntösbe öltöztetve mutat rá újra, hogyan torkollik 

minden egyes utópikus ábrándokkal átszőtt forradalom szükségsze-

rűen diktatúrába.

11 Taylor 1988: i. m. 14.
12 Gombos 2009: i. m. 101.
13 Taylor 1988: i. m. 94.

14 Taylor 1988: i. m. 48.
15 Taylor 1988: i. m. 107.
16 Taylor 1988: i. m. 116.
17 Orwell 2003: i. m. 290.
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Resumé

V práci rozoberám dve novely z maďarskej literatúry osemdesiatych rokov: 

1985 od Györgya Dalosa a Bolygófalók od Istvána D. Németha. Obidve 

môžeme považovať za parafrázy a z istého hľadiska i paródie Orwellovho 

románu 1984. V rámci komparatívnej analýzy skúmám predovšetkým ich 

rozmanitý vzťah k pôvodnému dielu, zdôrazňujúc absurdnú, satirickú ba aj 

parodistickú metamorfózu typických orwellových motívov či charakterov. 

Zaujíma ma tiež, ako sa prežíva v týchto dielach ústredná myšlienka 

Orwella: kritika utópizmu a revolúcie, ktorá skôr či neskôr reprodukuje 

zvrhnutú diktatúru. 

Zuzana Drábeková

Tesný priestor fínskošvédskej literatúry

Anotácia: Príspevok načrtáva okolnosti vzniku pojmu „fínskošvédska lite-

ratúra“ a dvoch hlavných ideológií, „kultursvenskhet“ (tzv. kultúrni Švédi) 

a „bygdesvenskhet“ (tzv. vidiecki Švédi) usilujúcich sa o zachovanie fínsko-

švédskej kultúry. Približuje teóriu literárnej vedkyne a spisovateľky Merete 

Mazzarella o tesnom priestore fínskošvédskej literatúry a spôsoboch, aký-

mi sa autori a ich postavy snažili z tohto priestoru dostať (tzv. vikingovia 

a slobodní sedliaci). Na záver o príčinách problémov s realizovaním sna

o veľkom fínskošvédskom románe.

Kľúčové slová: fínskošvédska literatúra, „kultúrni Švédi“, „vidiecki Švédi“, 

tesný priestor, slobodný sedliak, viking, sen o veľkom románe

1. Úvod

Fínskošvédska literatúra tvorí neoddeliteľnú súčasť literatúry Fín-

ska. Jej výnimočný status v literárnom kontexte Fínska znásobuje 

fakt, že švédčina je popri fínčine druhým štátnym jazykom krajiny. 

Napriek tomu, že podľa štatistického úradu Fínska sa k švédskemu 

materinskému jazyku v roku 2011 hlási len 291 219 obyvateľov, teda 

približne 5,4% celkového obyvateľstva Fínska (Tilastokeskus 2011), 

fínski Švédi sú privilegovaná menšina (Mazzarella 2002, s. 86).

Odkedy ale môžeme hovoriť o fínskošvédskej menšine, fínsko-

švédskej literatúre?

Fínsko bolo vyše šesť storočí, až do roku 1809 súčasťou Švédska, 

jeho „východnou provinciou”. Napriek tomu, že Mikael Agricola 

(cca 1510 – 1557) položil základy fínskeho spisovného jazyka už
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v polovici 16. storočia, fínčina s výnimkou niektorých, predo-

všetkým cirkevných textov, ešte dlho zostávala len jazykom ľudu. 

Úradným jazykom a jazykom kultúry bola na území Fínska švédči-

na. Fínskojazyčná literatúra sa začala etablovať až v čase národného 

romantizmu v polovici 19. storočia, keď už bolo Fínsko autonóm-

nym veľkokniežatstvom cárskeho Ruska (1809-1917). V národnom 

uvedomovaní Fínov a vytváraní fínskojazyčnej kultúry zohrali dôle-

žitú úlohu osobnosti z radov švédskojazyčnej inteligencie Fínska, čo 

má veľký podiel na tom, že sa status švédčiny vo Fínsku zachoval na 

takej úrovni až dodnes.

2. Fínskošvédska menšina.

„Kultúrni“ a „vidiecki“ Švédi

Pojem finlandssvensk (fínskošvédsky) vznikol koncom 19. storo-

čia s cieľom zjednotiť Švédov vo Fínsku. Nemožno ho však aplikovať 

na staršie obdobie, pretože dovtedy bola švédčina vo Fínsku jedno-

značným jazykom kultúry a administratívy a nepotrebovala ideo-

logickú motiváciu. Tento pojem vznikol v období, keď budúcnosť 

švédskeho jazyka ako aktívneho jazyka vo Fínsku vyzerala ohrozená. 

(Wrede 1999, s. 12) Významné osobností národného romantizmu 

básnik Johan Ludvig Runeberg (1804 – 1877) a rozprávkár, priekop-

ník historického románu vo Fínsku Zachris Topelius (1818 – 1898) 

teda ešte nepatria k fínskošvédskym autorom, pretože – hoci písali 

po švédsky – ich dielo bolo určené celému ľudu Fínska v období, keď 

švédčina bola na území Fínska jazykom vzdelanosti a po fínsky ešte 

prakticky umelecká literatúra neexistovala.

V 80. rokoch 19. storočia bolo však už menšinové postavenie 

Švédov vo Fínsku na všetkých úrovniach spoločensko-kultúrneho 

života faktom. Bol to dôsledok ediktu ruského cára Alexandra II.

z roku 1863 o zrovnoprávnení fínčiny so švédčinou, podľa ktorého 

sa fínčina mala stať do dvadsiatich rokov druhým  úradným jazykom 

v krajine. Zaslúžil sa o to filozof, politik a národný buditeľ fenno-

man Johan Vilhelm Snellman (1806-1881), ktorý pod heslom Yksi 

kieli – yksi mieli (Jeden jazyk – jedna myseľ) horlil za homogénne 

Fínsko s jediným národným jazykom. Zakladateľ svekomanie Axel 

Olof Freudenthal reagoval na pofínčovacie úsilie heslom Kaksi kiel-

tä, kaksi kansaa (Dva jazyky, dva národy). Zachris Topelius videl 

v tejto situácii budúcnosť švédskej literatúry vo Fínsku v čiernych 

farbách a ďalší švédsky autor Arvid Mörne odpovedal na otázku, či 

má švédska literatúra vo Fínsku budúcnosť: – Áno, nie však vo Fín-

sku tisícich jazier, ale vo Fínsku tisícich skalnatých ostrovčekov, šér 

(Mazzarella 1989, s. 27).

Pochmúrne vízie o blízkom konci fínskošvédskej literatúry sa, 

našťastie, nenaplnili. Fínskošvédska literatúra bola otvorenejšia no-

vým prúdom zvonka ako pomerne konzervatívna vznikajúca fínska 

literatúra. Vďaka fínskošvédskym autorom sa nielen do fínskej, ale 

do celej škandinávskej literatúry dostali moderné prúdy v čase, keď 

vo fínskojazyčnej literatúre ešte dominovalo realistické zobrazenie 

a národná línia. Fínskošvédski spisovatelia Edith Södergran (1892-

1923), Elmer Diktonius (1896-1961), Hagar Olsson (1893-1978)

a ďalší sa v 20. rokoch minulého storočia zaslúžili o prielom moder-

nizmu v škandinávskych literatúrach. Marja-Liisa Kunnas vidí hlav-

ný dôvod tohto javu v jazykovej bariére fínčiny, v tom, že švédčina 

ako indoeurópsky jazyk mala intenzívnejšie kontakty s modernými 

európskymi smermi (Kunnas 1981). Vďaka fínskošvédskym autorom 

sa do literatúry Fínska dostali nové myšlienky, literárne a filozofické 

prúdy, okrem spomínaného fínskošvédskeho modernizmu naprí-

klad aj feministická literatúra. „Behom 20. storočia si fínskošvédska 

literatúra s úspechom prešla všetkým, čim mohla: okrem spomína-

ného modernizmu… povojnovým expresionizmom, radikálne ľa-

vicovou spoločenskou revoltou šesťdesiatych rokov, feminizmom, 

undergroundovou a regionalistickou vlnou sedemdesiatych rokov aj 

postmodernou“ (Dlask 2005).

V debate prebiehajúcej približne v období 1880-1920 sa vykryš-

talizovali dve odlišné ideológie. Vytvoril sa dvojaký obraz fínskeho 

Švéda: na jednej strane „vidiecky Švéd“ – roľník, rybár – ktorý stojí 

pevne na švédskej otcovskej hrude alebo na švédskej otcovskej skale 

a na druhej strane „kultúrny Švéd“, meštiak, akademicky vzdelaný, 

najčastejšie dvojjazyčný Helsinčan alebo obyvateľ Turku. Uvedené 

dva stereotypy vznikli, keď si švédske obyvateľstvo Fínska uvedomilo 

svoje postavenie jazykovej a kultúrnej menšiny. Tento rozdiel medzi 

fínskymi Švédmi (vrátane spisovateľov) z Pohjanmaa (po švédsky 
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Österbotten), t. j. zo západného a severozápadného pobrežia Fínska 

(pre ktorých je neraz príznačný „až uměle pěstovaný regionalismus“ 

[Dlask 2005, s. 114]) a Švédmi z Helsínk, Turku a Uusimaa (po švéd-

sky Nyland) (často s výraznou kozmopolitnou európskou orientá-

ciou, vo svojich dielach nastoľujú často otázky univerzálneho cha-

rakteru a v súlade s modernými trendmi [Dlask 2005, s. 114] ), t. j. 

južného pobrežia Fínska je dodnes evidentný. Zvláštnou kategóriou 

sú Švédi z autonómnych Alandských ostrovov.

„Kultúrnych Švédov“ zastupoval predovšetkým kruh okolo zakla-

dateľov Svenska litteratursällskapet (Švédskej literárnej spoločnos-

ti, 1885) na čele s literárnym historikom a kunsthistorikom Carlom 

Gustafom Estlanderom (1834 – 1910), podľa ktorých švédska identita 

vo Fínsku je – v duchu Runeberga – v prvom rade otázkou kultúry 

a vlastenectva. Švédska identita sa najlepšie zachová a bude rozvíjať 

prostredníctvom vplyvných švédskych inštitúcií. (Rask 1999, s. 22 

– 23) Estlander si želal, aby švédskojazyčné obyvateľstvo nebolo hrdé 

len na svoju švédsku tradíciu vzdelania a švédske duchovné dedičstvo, 

ale aby zároveň videlo ďalej ako po Švédsko a otvorilo okná do Európy. 

Národ nechcel vnímať ako spoločenstvo založené naotázkach jazyka 

a pôvodu, pretože ak sa jazyk a pôvod stane deliacim múrom, potom 

všetko, čo je vnútri neho, nech je to akokoľvek primitívne, surové či 

zaostalé, bude čisto zo zásady lepšie ako cudzie. Oveľa zmysluplnejšie 

je vnímať fínskojazyčných a švédskojazyčných ako jediný národ, ktorý 

drží pokope spoločná história, spoločný osud, fakt, že sa nachádzajú 

na tej istej lodi, prekonali rovnaké búrky a smerujú k tomu istému 

neznámemu cieľu. Chcel sa predovšetkým vyhnúť apelom na etnicitu, 

pokrvné puto: „Ak sa odvolávame na pokrvné puto, neraz to vedie k 

tomu, že krv zovrie a začne sa prelievať“ (Mazzarella 2002, s. 84).

Kruhy „vidieckych Švédov“ na čele s profesorom severskej filoló-

gie Axelom Olofom Freudenthalom (1836-1911), naopak, zastávali 

názor, že základom je „švédska krajina“ – Švédske Fínsko – a tvrdi-

li, že živé švédske jazykové prostredie predpokladá švédsky vidiek 

s pôvodným ľudom alebo roľníckou triedou. Bol to sen o „vlastnej 

krajine v rámci krajiny“ (Rask 1999, s. 23). „Nešlo tu o vybudovanie 

„malého Švédska“ vo Fínsku, ale „malého Fínska“ vo švédčine. Z his-

torických dôvodov zostala lojalita švédskojazyčných vždy na strane 

Fínska, vlasti” (Rask 1999, s. 22).

Pokusy charakterizovať fínskošvédsku literatúru mali neraz ná-

dych masochizmu a zameriavali sa skôr na vyzdvihovanie jej ob-

medzení, limitov. Thomas Warburton (1918 –) v úvode svojej knihy 

Femtio år finlandssvensk litteratur (Päťdesiat rokov fínskošvédskej 

literatúry, Helsinki: Schildts 1951) a potom aj v prepracovanej a roz-

šírenej verzii Attio år finlandssvensk litteratur (Osemdesiat rokov 

fínskošvédskej literatúry, Helsinki: Schildts 1984) označuje fínsko-

švédsku literatúru ako provinčnú v dvojitom zmysle, pretože jednak 

žije ako vetva, ktorá vyrástla pred vyše stopäťdesiatimi rokmi zo svoj-

ho švédskeho kmeňa, ako švédska literatúra na cudzokrajnom zákla-

de, jednak tvorí spolu s ďalšími prvkami súčasť kultúrneho života 

Fínska. Warburton konštatuje, že táto literatúra je v prevažnej miere 

literatúrou stredných vrstiev, v ktorej dominuje meštiacke hľadisko. 

Opis robotníkov a života ľudu je veľmi zriedkavý a ak sa vyskytuje, 

tak je veľmi povrchný, bez psychologickej hĺbky. Túto výčitku sme-

rujúca k fínskošvédskej literatúre, že je to takmer výlučne meštiacka 

literatúra, pretože aj fínski Švédi sú prevažne predstavitelia vyšších 

vrstiev spoločnosti mnohí vyvracajú s odvolávaním sa na to, že me-

dzi fínskymi Švédmi je aj veľa roľníkov a rybárov, teda predstaviteľov 

nižších vrstiev.

Témou klaustrofóbie fínskošvédskej literatúry sa zaoberá spisova-

teľka a literárna vedkyňa Merete Mazzarella (rod. Schreck, 1945 –),

ktorá ju po prvý raz prezentovala v článku Den finlandssvenska 

romanens trånga rum (Tesný priestor fínskošvédskeho románu)

v časopise Finsk Tidskrift v roku 1978 (Mazzarella 1989, s. 5). Svoje 

myšlienky rozvinula v knihe Det trånga rummet (1989), v „mužskej“ 

knihe, ktorá je pendantom „ženskej knihy“ Från Fredrika Runeberg 

till Märta Tikkanen. Autorka ukazuje, že nielen ženy, ale aj – pokiaľ 

ide o pôvod a vzdelanie – takí privilegovaní muži môžu mať pocit, 

že ich sloboda je do veľkej miery oklieštená (Mazzarella 1989, s. 13). 

Mazzarella svoju teóriu tesného priestoru fínskošvédskej literatúry 

a spôsobu, ako sa spisovatelia snažia z neho vymaniť skúma na pró-

zach siedmich fínskošvédskych autorov. Prvým z nich je debutový 

román Karla Augusta Tavaststjernu (1860-1898) Barndomsvänner 

(1886, Priatelia z detstva) označovaný za prvý moderný fínskošvéd-

sky román. Jeho hrdina Ben Thomén je archetyp revoltujúcej po-

stavy proti tesnému priestoru fínskošvédskej meštiackosti. Posledný 
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román prezentovaný v knihe je Pravda Love (1983) Martina En-

ckella (1954 –). Analyzované diela zobrazujú fínskošvédsku realitu 

meštiackych vrstiev spoločnosti ako tesný priestor, kde spisovatelia 

evidentne trpia klaustrofóbiou a podobné problémy majú zvyčajne 

aj ich hlavné postavy. Mazzarella ukazuje, ako sa autori a ich posta-

vy svojou revoltou z tohto tesného priestoru meštiackosti dostávajú 

von, alebo sa o to aspoň usilujú. Tieto pokusy dostať sa von z tesného 

priestoru sú súčasťou tradície fínskošvédskej literatúry. K tým naj-

diskutovanejším patrili dvaja autori Henrik Tikkanen (1924 – 1984) 

a Christer Kihlman (1930-), ktorí takmer súčasne (v roku 1975) uve-

rejnili svoje silne autobiografické romány zobrazujúce dekadentnosť 

meštiackeho prostredia, z ktorého pochádzali. Kritici im vyčítali ich 

otvorenosť, tvrdili, že si „špinia do vlastného hniezda“.

Podľa postoja autorov k svetu, t. j. podľa toho, či sú spokojní so 

životom v tesnom priestore menšinového bytia, ktorý im poskytuje 

bezpečie, alebo či sa skôr snažia z neho vyslobodiť, Merete Mazza-

rella delí švédskych autorov Fínska na „slobodných sedliakov“ a „vi-

kingov“. 

Odalbonden (slobodný sedliak) miluje svoju vlasť a túži zomrieť 

tam, kde sa narodil. Solidarizuje s fínskou chudobou. Patria sem na-

príklad Runebergova báseň Sedliak Paavo zo Saarijärvi a v „detskom 

vydaní“ Topeliusov Malý Matti, ktorý kvôli starým rodičom odmieta 

materiálne oveľa bohatší život u vznešeného pána v cudzine a vráti 

sa domov.

Vikingen (Viking) – Mottom pre „vikingov“ by mohol byť názov 

básne Edith Södergran: Jag längtar till landet som icke är (Túžim do 

krajiny, ktorá nie je). Autor (resp. postava) je dobrodružná, nepo-

kojná duša, pre ktorú je rodná chalupa pritesná a túži preč, napr. na 

more. Dejiskom mnohých literárnych diel fínskošvédskych autorov 

je práve more, skalnaté ostrovčeky šéry. Vikingom vo fínskošvédskej 

literatúre 19. storočia je o. i. K. A. Tavaststjerna. Vlasť je mu tesná, je 

lyrikom mora, cestovateľ, plaví sa a obracia pohľad k „životu – slo-

bode – svetu“. Ale aj Tavaststjerna prežíva ambivalentné pocity, je 

hrdý na svoju vlasť.

Mnohé diela v duchu Runeberga polemizujú s „vikingskými“ po-

vahami: „Fínsko je chudobná matka, ktorá potrebuje všetky svoje 

deti. Alebo v Topeliusovej rozprávke Malý Matti: „Cti otca svojho 

aj matku svoju v ich chudobe.“ Okrem toho chudoba sa nepovažuje 

len za nevyhnutné zlo, ale aj za morálnu hodnotu (Mazzarella 1989, 

s. 21). V Topeliusovej Boken om vart land (1875, Kniha o našej kra-

jine) „Ako zvláštne však Boh stvoril túto krajinu a požehnal jej bie-

du! Taká tvrdá, taká chladná, taká chudobná, taká vzdialená, skrytá

a zabudnutá, a pre nás predsa tá najkrajšia, najlepšia, najbohatšia, 

najradostnejšia krajina! Čo je to za krajina, kde si človek vo večnom 

lete sýty sadne k prestretému stolu prírody?“

A tiež vo fínskej hymne Vart land (Naša krajina) od J. L. Rune-

berga: „Naša krajina je chudobná, nech je tak, / Pre toho, kto baží 

po zlate. / Cudzinec pyšne prejde popri nás, / My však túto krajinu 

milujeme.“

Napriek mnohým dielam napísaným v duchu filozofie slobodného 

sedliaka Topeliusa fascinoval európsky juh a v svojej tvorbe šikovne 

využíval kontrast medzi severom a juhom (Mazzarella 1989, s. 21).

Runeberg a Topelius sa vedome snažili obsiahnuť celé Fínsko

a nad chýnali sa najmä fínskym vnútrozemím, napríklad Saarijärvi, 

kam Runeberg v mladosti prišiel ako domáci učiteľ.

Krajina Arvida Mörneho je však už Švédmi obývané pobrežie

a súostrovie.

Úvodná báseň jeho debutovej zbierky Rytm och rim (1899, Ryt-

mus a rým) sa volá Dva tóny a je venovaná „jednému fínskemu 

básnikov“ (Einovi Leinovi) načrtáva všeobecnerozšírené stereoty-

py – Fínovi patrí vnútrozemie („krajina tisícich jazier“), fínskemu 

Švédovi more a súostrovia („krajina tisícich ostrovov“): Tak ako les 

šumí tvoja lýra, / ako závan od poľa, kde raž dozrela, / krajinu si 

vytvoril, len čo pluh / v pustine brázdu vyoral.// Ja vlastním šéry

a more stále, / a vlastním vlny, čo bielo sa penia… vlastním majáky, 

čo vysoko žiaria… / (Mazzarella 1989, s. 24).

Podobné motívy, prekročenie hraníc, vymanenie sa z „tesného 

priestoru“ menšinovej maďarskej literatúry na Slovensku analyzo-

val v štúdii Hranice literatúry Árpád Tőzsér (Preč z hrdla presý-

pacích hodín), kde konštatoval, že hranice regionálnej literatúry 

sa podarilo prekročiť dvom spisovateľom, Lászlóovi Cselényimu

a prozaikovi Lajosovi Grendelovi. Merete Mazzarella sa neraz za-

mýšľala nad tesným priestorom fínskošvédskej literatúry, „klaustro-

fóbie“, ktorá sa nepriamo týka aj spomínaných hraníc. Spisovate-
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ľov, čo tieto pomyselné hranice prekračujú a túžia aj po impulzoch 

zo sveta, nazýva vikingami, tých, ktorí sa vnútri hraníc cítia dobre

a sú spokojní so všetkým domácim, slobodnými sedliakmi. V 1979, 

takmer v rovnakom čase keď sa Merete Mazzarella začala venovať 

v štúdiách téme tesného priestoru, napísal Árpád Tőzsér v štúdii

o palócskych ľudových piesňach: „Pastier ako archetyp sa v mno-

hom líši od archetypu sedliaka. Zatiaľ čo sedliak je odkázaný na 

kolektív, pastier je oveľa samostatnejší, sebavedomejší jedinec. Spo-

ločenské formy preňho nie sú také záväzné ako pre nevoľníka sužo-

vaného desiatkami, dávkami, daňami. Práve preto je v pastierskych 

piesňach oveľa viac revolty, individualizmu a zároveň tragického 

životného pocitu. A viac je invencie, prekvapení. Veď pastier – na 

rozdiel od sedliaka – je takmer sám zoči-voči prírode a to, že je 

odkázaný sám na seba ho núti prispôsobiť sa, stane sa vnímavejším 

voči zmenám prírody“ (Tőzsér 1979, s. 89). Môžeme v tom vidieť 

paralely s vikingom, ktorý – rovnako ako pastier prekračuje hranice 

a má pred sebou celý šíry svet.

3. Muminovské údolie – symbol fínskošvédskej menšiny

Symbolom fínskošvédskej menšiny je aj Muminovské údolie, svet, 

ktorý pre svoje postavičky vytvorila najprekladanejšia fínskošvédska 

autorka Tove Jansson (1914 – 2001). Prvú knihu série o rodine Mu-

minovcov začala Tove Jansson písať ešte počas druhej svetovej vojny. 

Jej Muminovské údolie predstavuje malý raj, útočisko pred krutou 

realitou. Sama Tove Jansson priznáva, že proces písania bol pre ňu 

uprostred vojnových hrôz ”útekom do sveta, kde všetko bolo ’prí-

vetivé a bezpečné’, činnosť označovaná termínom eskapizmus, únik

z reality do sveta detstva” (Westin 2007, s. 179 – 180).

Idylický svet v Muminovskom údolí je akýmsi symbolom fín-

skošvédskej menšiny, je však aj výrazom paradoxu, ktorý literárna 

vedkyňa Merete Mazzarella formuluje v súvislosti s fínskošvédskou 

literatúrou: je to tesný priestor, obmedzovaný stiesnenosťou malých 

fínskošvédskych pomerov, kde takmer každý každého pozná, alebo 

tento malý priestor poskytuje bezpečie a istotu útulného miesta, kde 

sú všetci chránení pred útokmi zvonka?

Z celkovej perspektívy je Muminovské údolie skôr tým bezpeč-

ným kruhom, azylom pred hrozbami a nebezpečenstvom, aj keď ho 

– najmä v prvých knihách – ohrozia prírodné nebezpečenstvá zvon-

ka (kométa, potopa), ktoré sú alegóriou vojny. Príznačné však je, že 

až na posledné knihy série v Muminovskom údolí vládne večné leto. 

Na zimu sa rodinka ukladá na zimný spánok a kruté zimné obdo-

bie prespí. Súdržnosť rodiny je hlavnou hodnotou série kníh. Rodi-

čia Muminovci sa nestarajú s láskou len o vlastné dieťa Mumintrolla, 

ale sústreďujú okolo seba aj iné postavy, ktorým poskytujú fyzickú aj 

duševnú potravu. Štedrosť a pohostinnosť sú dve základné vlastnosti 

Muminovcov. Tento svet charakterizuje tolerancia. Je tam priestor pre 

všetkých: silných a samostatných, plachých a neistých, ľudí činu aj pre 

snilkov odtrhnutých od reality. Akoby autorka naznačovala, že práve 

v takomto prístupe má menšina, aj tá fínskošvédska šancu prežiť.

Tesným priestorom sa však idyla Muminovského údolia stáva pre 

slobodného svetobežníka, putujúceho filozofa Snusmumrika, ktorý 

síce patrí do kruhu priateľov rodiny, nikdy sa však dlhšie nezdrží. 

Vždy sa ale vracia späť. Podobne vníma občas priestor Muminov-

ského údolia, Muminovského domu ako stiesňujúci aj Muminkov 

otecko, ktorý sa vyberie preč, na more, napokon však príde na to, že 

aj život v salóne, každodenný rituál pitia čaju s rodinou a priateľmi 

na verande má svoje čaro. Aj záhadné postavičky Hatifnatti večne 

putujú. Mnohé, čo sa o nich šíri, môže byť mystifikácia. Vyrastú vraj 

zo semiačok, ktoré sa zasejú na svätého Jána. Záhadnosť hatifnat-

tov je umocnená tým, že s nimi obyvatelia Muminovského údolia 

nedokážu komunikovať. Ich vzťah k hatifnattom je ambivalentný, 

niektorí ich idealizujú, túžia po podobnom živote, ale v istom zmysle 

predstavujú pre väčšinu Muminovcov a ich priateľov tabu. Hatifnat-

ti by mohli byť pokojne symbolom menšín, ktorým ostatní, väčši-

na, nerozumejú a nedokážu s nimi komunikovať, keďže nepoznajú

(a často nechcú spoznať) ich reč, kódy.

4. Sen o veľkom fínskošvédskom románe

Jednou z ústredných tém, keď sa hovorí o fínskošvédskej literatú-

re, je sen o veľkom fínskošvédskom románe. „Próza sa tradične ve-



326 327

nuje spoločenským otázkam. Očakávanie veľkého fínskošvédskeho 

realistického románu bolo podľa mňa bytostne spojené s vývojom 

fínskojazyčného románu. Kým vo fínčine vznikali „veľké“ realistické 

romány ako Sedem bratov od Aleksisa Kiviho, na na švédskojazyčnej 

strane podobné diela nevznikli. Tento názor, pravdaže, spochybňu-

jú ojedinelé diela, napríklad román K.A.Tavaststjernu Harda tider 

(Ťažké časy), ale vo všeobecnosti švédske romány po fínsky reflek-

tovali jednoduchšie motívy a menšie celky. Neboli to také veľkolepé 

epické kolektívne romány ako trilógia Väinö Linnu Tu pod Severkou, 

ale často zobrazovali skúsenosti jedného človeka v nejakom malom 

spoločenstve“ (z rozhovoru Tibora Szaniszló s literárnou vedkyňou 

Kristinou Malmio, Knižná revue č. 1/2006).

Kde sú teda príčiny absencie veľkého románu vo fínskošvédskej 

literatúre?

Sen o veľkom fínskošvédskom románe, t. j. o širokom realisti-

ckom románe zobrazujúcom spoločnosť, podľa možnosti spolo-

čenskokriticky sa formuluje ako spoločenská objednávka sto rokov 

odvtedy, čo v 1887 vyšiel Tavaststjernov Barndomsvänner (Priatelia

z detstva). Fínskošvédsku prózu neraz prirovnávali k „ríšskošvéd-

skej“ (t. j. švédskej v Švédsku) – neskôr aj k fínskej – a tieto prirovna-

nia zakaždým vyznievali v neprospech fínskošvédskej prózy (Maz-

zarella 1989, s. 47). Ako jednu z príčin problémov fínskošvédskej 

prózy videli kritici v tom, že jazykový cit fínskych Švédov sa pod 

vplyvom fínčiny oslabil. Títo kritici nebrali do úvahy špecifiká fín-

skej švédčiny, to, čo nebolo napísané spisovnou švédskou švédčinou, 

považovali za nesprávne. Tavaststjerna sa vedome ako prvý snažil 

zachytiť súdobú realitu Švédov vo Fínsku aj na jazykovej úrovni

a používal hovorovú reč, ktorú pokiaľ viem ešte nikto vo Fínsku ne-

použil v tlačených textoch a ktorá sa podstatne líši od strnulej spi-

sovnej švédčiny, s ktorou sa hojne stretávame vo všetkých našich 

švédskych knihách. Za túto jeho odvahu však začal prevládať názor, 

že nevie písať po švédsky a po jeho smrti celé jeho dielo „vyretušova-

li“. Príznačné pre dobu a pocit jazykovej menejcennosti, ktorý vtedy 

prevládal je vydanie príručky Finlandssvenska Handledning till un-

dvikande av provincialismer i tal och skrift (Fínskošvédska príručka 

na vyhýbanie sa provincializmov v reči a písme od Huga Berggrotha, 

ktorá po prvý raz vyšla v 1917 (Mazzarella 1989, s. 49). Fínskošvéd-

ski autori, ak sa nechceli vystavovať ostrej kritike, museli aj v 20. ro-

koch minulého storočia písať spisovnou švédčinou bez regionálnych 

fínskošvédskych prvkov.

Tento purizmus vyústil neskôr k tomu, že fínskej švédčine chý-

bajú jazykové registre pre niektoré oblasti spoločenského života. 

Keď sa však v roku 1950 v novinách Uusi Suomi fínsky spisovateľ

V. A. Koskenniemi zmienil o tom, že životaschopnej epickej lite-

ratúre nežičí ovzdušie kultúrnej izolácie, ktorú si fínski Švédi buď 

dobrovoľne alebo na základe vonkajšieho tlaku pestujú niekoľko 

desaťročí, vzbudilo to medzi fínskošvédskymi literátmi pohoršenie 

(Mazzarella 1989, s. 50). Koskenniemimu odpovedal v najväčšom 

fínskošvédskom denníku Hufvudstadsbladet napr. Olof Enckell, 

ktorý sa nazdával, že problémy epiky môžu súvisieť s tým, že toľko 

fínskošvédskych autorov patrí k vzdelaným stredným vrstvám, kto-

ré nemajú kontakt ani s fínskym Fínskom, ani so švédskojazyčným 

vidieckym ľudom a ich neznalosť rôznych sociálnych prostredí sú 

prekážkou pri vytvorení veľkej a životaschopnej epiky.

George Schoolfield v štúdii o fínskošvédskej literatúre uvádza, že 

najznámejší verš Edith Södergran Jag längtar till landet som icke är 

(Túžim do krajiny, ktorá nie je) by mohol byť mottom pre literárno-

historické pojednávanie o fínskošvédskom románe: „Kritici sú zajed-

no, že neexistuje, alebo že v prípade, ak existuje, je to veľmi neduživé 

dieťa“. Schoolfield ďalej konštatuje, že žáner románu prekvital v 19.

a 20. storočí najmä u veľkých, silných národov (Anglicko, Francúz-

sko, Rusko, USA), zatiaľ čo malé národy (nemecké kniežatstvá, Švéd-

sko, Nórsko, Írsko a neskôr Švajčiarsko) produkovali veľkú drámu

a jazykové menšiny (Gréci v Alexandrii, pražskí Nemci a fínski Švé-

di) dosahovali vrchol v lyrike, a preto sa domnieva, že fínski Švédi 

viac-menej vyčerpali svoj tvorivý potenciál modernizmom (School-

field 1962).

Možno je to tým, že ohrozené jazykové menšiny si mimoriadne 

uvedomujú význam jazyka a lyrika je bezpochyby žáner, v ktorom 

viac ako v iných žánroch ide o vlastný jazyk (Mazzarella 1989, s. 52).

Hoci je dnes obdobie najobávanejšieho purizmu minulosťou 

(prispeli k tomu výrazne aj modernisti, ktorí fínskym Švédom v ja-

zykovej oblasti dodali sebavedomie), ani dnes sa fínskošvédski au-

tori nepúšťajú veľmi ochotne do písania veľkého románu. Autori to 
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majú ale ľahšie, pretože od 70. rokov 20. storočia sa vzbudil pozi-

tívny záujem o jazykovú osobitosť, teda pre to, čo predtým vylúčili 

ako finlandizmy. Fínskošvédski autori však majú problém nájsť do 

prípadného veľkého románu výrazy z rôznych oblastí, pretože na 

jednej strane robotnícka trieda je pofínčená a na druhej strane fín-

skošvédske stredné vrstvy v Helsinkách v prevažnej miere používajú 

fínčinu v živote a práci. Sociológ Erik Allardt konštatuje, že ľudo-

vá dvojjazyčnosť, ktorá v súčasnosti vymrela, „dvojjazyčnosť medzi 

fínskymi Švédmi ako sa vyskytovala na pracoviskách, športoviskách, 

tanečnom parkete, v kaviarňach, na dvoroch, na plážach atď.“, vlast-

ne vôbec nie je zachytená vo fínskošvédskej literatúre (Mazzarella 

1989, s. 58).

Skutočnosť, že toľko helsinských fínskych Švédov redukovalo po-

užívanie švédčiny na domov a rodinu resp. ako kultúrny jazyk v sú-

vislosti s vyučovaním, čítaním literatúry a návštevou divadla, vytvá-

ra bezpochyby problémy pre spisovateľov. Spisovateľ Ralf Nordgren 

uviedol niekoľko príkladov, ako sa tieto problémy môžu prejaviť

v prípade autorov prózy. Keď v jednom zo svojich románov chcel 

opísať socialistický prvomájový sprievod, rýchlo si uvedomil, že všet-

ky transparenty a heslá boli po fínsky. Mohol, samozrejme, preložiť 

tieto texty do švédčiny, ale keby to urobil, mal by nepríjemný pocit, 

že do istej miery prerába realitu alebo sa od nej prinajmenšom vzďa-

ľuje. Takýto pocit, že spisovateľ prepísal realitu, má niekedy čitateľ 

pri čítaní fínskošvédskych románov odohrávajúcich sa v Helsinkách, 

keď všetky postavy majú švédske mená, a všetci predavači v obchode 

aj každý šofér autobusu hovorí po švédsky. Ralf Nordgren spomína 

tiež prípad, keď chcel v svojej próze zreprodukovať rozhovor medzi 

pivármi v krčme a vtedy si uvedomil, že ich vlastne nikdy nepočul 

hovoriť v Helsinkách po švédsky. Problém, samozrejme, nie je v tom, 

že by neexistovali fínskošvédski pivári – problém je, že helsinská „pi-

várska kultúra“ ako taká je fínska. Spisovateľ, ktorý ju chce reprodu-

kovať po švédsky, je nútený buď ísť počúvať pivárov do Švédska (čo, 

prirodzene, okamžite zakotví opis do iného prostredia), alebo sám 

vymyslieť svoj žargón (Mazzarella 1989, s. 58).

Jedným takým spisovateľom, ktorému sa také kódy podarilo vy-

myslieť, bol modernista Elmer Diktonius. Často sa hovorí, že jazy-

ková vitalita v románe Janne Kubik (1932) vyplýva z toho, že dielo 

mal v úmysle písať po fínsky, to však rozhodne neznamená, že by 

Diktonius dostal niečo zadarmo – jeho majstrovstvo sa preukázalo 

v tom, v čom mnohí iní fínskošvédski spisovatelia neuspeli, a totiž 

sprostredkovať fínsku jazykovú vitalitu po švédsky (Mazzarella 1989, 

s. 59).

Po mnohoročnom recenzovaní kníh sa mi zdá jasné, že fínsko-

švédski spisovatelia majú často obzvlášť veľké problémy napísať 

prirodzený, živý dialóg. Je možné, že toto je všeobecný problém 

spisovateľov patriacich k jazykovým menšinám. „v 1983 som mala 

možnosť rozprávať sa so špecialistom na Kafku Petrom Demetzom, 

ktorý poukázal na to, že Kafka sa vyhýbal dialógu a spoliehal sa naj-

mä na nepriamu reč (Mazzarella 1989, s. 59).

Predpokladom na splnenie sna o veľkom románe by bolo vhodné, 

keby sa spisovatelia naučili aj s ohľadom na jazyk uplatňovať dvoj-

jazyčnú realitu, aby naznačovali, že postavy – alebo niektoré z po-

stáv – hovoria po fínsky. Zaujímavým experimentom bola poviedka

v debutovej zbierke Kjella Lindblada Före sömnen (1984, Pred spán-

kom) „Exitus“, ktorá hovorí o mladých mužoch, ktorí transportujú 

mŕvolu v nemocnici, a tým, že takmer sústavne komunikujú po fín-

sky, dostávajú ich repliky charakter naturalistického profesionálneho 

žargónu (Mazzarella 1989, s. 59). 
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Sammanfattning

Artikeln beskriver omständigheterna kring begreppet „finlandssvensk lit-

teratur” och de två ideologierna – kultursvenskhet och bygdesvenskhet - 

representerade av C.G.Estlander och A.O.Freudenthal och deras strävande 

att bevara finlandssvensk kultur trots dess minoritetsposition. Den handlar 

ocksa om Merete Mazzarellas teori om finlandssvensk litteraturens tranga 

rum och finlandssvenska författarnas sätt att bryta ut det (”vikingen” och 

”odalbonden”). Till slut om drömmen om den stora romanen och varför det 

har blivit problem i finlandssvensk litteratur.



VI.

Ez egy ilyen nap
(Válogatás a pozsonyi magyar tanszék hallgatóinak

irodalmi terméséből)

A pozsonyi magyar tanszék hagyományosan odafigyel az irodalom 

művelésének elősegítésére, s erre a viszonylag rugalmasan kialakított 

tanterv is ad némi lehetőséget: vers- és novellaírói szemináriumain-

kon évek óta a választható tárgyak közt oktatjuk a kreatív írást. Idei 

válogatásunkban négy szerzőnek adtunk teret: ebben a pillanatban 

alighanem Czucz Enikő versenyelve a legkiforrottabb. A hétköznapi 

megfigyelések érzékenysége és a regiszterek közti átjárás szövegeiben 

olyan feszültséget teremt, mely egyszerre árulkodik analitikus és po-

étikus hajlamról. Verseinek központi tárgya a férfi–nő viszony kiszá-

míthatatlan, pulzáló, eleven játszmáinak megragadása, illetve a belső 

rezdülések tisztaságának megőrizhetősége. Blaho Péter klasszicizá-

lóbb alkat: szövegei haikuszerűen tömörek, költői képei olykor meg-

hökkentően merészek, máskor csak a finomabb érzékű olvasók előtt 

válnak igazán jelentésessé, vagy füzérszerűen egybeolvasva vallják ki 

titkukat. Creautura magna című versének felütése bámulatosan plasz-
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tikusra sikeredett: a finom megfigyelések váratlanul kozmikus dimen-

ziót nyernek. Szövegei mögött azonban nem pusztán klasszikus olvas-

mányélményei, hanem a populáris regiszter egyes jellegzetes vonásai 

is felfedezhetők. Gubó Mária szövegeinek sajátos logikája önmagában 

véve is különös költői dikciót eredményez. A felfokozott zeneiséget

a szöveg természetes lüktetésével ötvözve komponál, témái pedig a kí-

méletlen, élve boncolós önvizsgálatnak rendelődnek alá. Szövegeiben 

egyes motívumok, tárgyak egy pregnáns magánmitológia megterem-

tésének irányába mutatnak. Kétnyelvű szerző, szlovákul is ír. Kerepesi 

Igor szerepjátszó poéta: a XIX. század formanyelvén keresztül szólal 

meg, s e gesztus tetszés szerint vehető komolyan, illetve tekinthető pa-

ródiának vagy travesztiának. Kerepesi humora és finom intertextuális 

utalásai képesek modernné varázsolni a látszatra megcsontosodott ha-

gyományt. Ugyancsak itt közöljük a budapesti Kossuth Lajos szónok-

versenyen jutalmazott szövegét is, mellyel a legnagyobb és legválaszté-

kosabb szókincsű szónoknak járó díjat is elnyerte. 

Csehy Zoltán

Czucz Enik

Jóga

Lótuszülésben nézem végig életünk. 

A tévé szerint tágul az univerzum. 

Közben nyúlnak az izmaim. 

Lapozom a forgatókönyvemet. 

Ellenőrzöm, minden utasítást betartasz-e. 

Szövegkiemelővel jelölöm a fontos részeket. 

Még nem szólok. 

Talán egyszer még szükség lesz rám.

?

elszaladok melletted

nagy tavakhoz készülök

olyan hatalmasak

éppen odaveszhetek

végighúzod

hangod kését

combomon

vér serken

szétkenem

sose fájt még ennyire

a foglalt jelzés hangja
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…beléd bújás…

szeretnék beléd bújni

bőröd alá hatolni

végigfutni rajtad

szeretnék a véredbe jutni

akár a nikotin

vagy az olcsó bor alkoholtartalma

szeretném a gyomrodat csikarni

tépj szét egyél meg

cigi helyett szívd a kisujjam

szétnyitom mellkasod

a jobb kamrába fészkelem magam

most veled együtt rezzenek

Minél értékesebb tárgy

Ez egy ilyen nap.

A homokban ülős sírást kevesen veszik észre.

Ellenben ha a falhoz vágsz valami, rád figyelnek.

Minél értékesebb tárgy repül a falnak, annál jobban.

Csak fegyelmezetten dühöngj!

Hidd el, én értek hozzá, van némi rutinom.

Ha túlzásba viszed, hiteltelenné válsz, 

Ismét elveszíted az érzést, hogy te vagy a világ középpontja.

Egy hajszálon múlik az egész.

Hogy mennyire merülsz el a fehér és fekete kockákban, 

mennyire leszel pepita, mennyire sül beléd a minta.

Légy elővigyázatos, különben úgy végzed, mint Darth Vader,

Vagy hasonlóan.

Szörcsögve, bebugyolálva.

Még egy-két gyereket is elszórhatsz, vagy begyógyszereznek.

Végül pedig csillaghajók kergetnek egy másik galaxis felé,

rémálmaidban.

Szóval csak figyelmeztetni akarlak, ne engedd el magad!

Nehogy elengedd!
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Blaho Péter

Creatura magna

Mikor kiemelsz a ködből,

s lelkem ősöreg dallal 

köszönti a Tavaszt,

én elmondom akkor:

neked is fontak kötelet

szivárványból, hogy

az istenek árnyéka légy!

…

Izzó porsugár bénítja

meg az Éj hangját.

Letörlöm! Semmi vagy,

ha nincs rajtad máz!

Tikkadás

Fúj a forró déli szél, 

s az eső-gyermeküket felemésztő 

tikkadt felhő-pamacsok 

lassan oldódnak fel 

habzó sörünkben.

Utána nem marad más,

Csak a szomjas sivatag a korsó alján!

…

Csaltam a vámon,

loptam a szerelmet!

Tűzzel oltom ki az űrt.

…

Nyálkás pikkelyed

a homlokomra ragad.

utálat-kígyó csörög,

s palástja szanaszét szakad!

Kalandok?

1.

Fekete-fehérben látlak,

Holott színesben tündökölsz!

Van-e még hely,

Hol nem te osztod a fényt?
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2.

Csillogó esőben csókolt lelket belém a hajnal,

S fáradtan kerestem a szemed,

Mint a láncát vesztett rab!

3.

Mélyen odaát

Zakatol a sugárszőke

Nősténysátán!

4.

Roppant feketelyuk

Őrzi az elveszett hőst.

Én Odüsszeusz vagyok,

Te Nő!

5.

Hittem, hogy megállunk ott, 

Hol felébredt az első holt.

Szemeidben könnyek,

Mégis gúnyos vigyorral csaholsz!

6.

Itt szakad, ott szalad,

Letéptem!

S már csak a Nő maradt…

7.

Szeme éget,

Ajka közönyt lehel rám.

Üdvözlöm a kivégzésemen!

Gubó Mária

Vadcseresznye

Valamit elvettek belőlem.

Elvették vagy elvesztettem?

Hagytam, hogy elvesszen?

És én csak mentem,

hogy megnézzem,

merre folyik a folyó,

s csak figyeltem, 

ahogy a szél játszik 

a tehetetlen levelekkel. 

Fájt a lelkem,

míg észre nem vettem

a szél s a vadcseresznye

körülöttem

huncutan ünnepel.

. . . . . . . . . . . . . 

Lelkem mint a getsemani kertben

súlyos álmokból riad fel:

Véres a Hold;

kavarogó mély bíbor és vörös opál

akár a méh – ha megindul,

s megújul.

Valami készül… 
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Valaki

 A villamosról a vonatra futtomban,

 pokrócgombóc zokogott a sarokban.

 Száguldottam. 

 Orromban magammal vittem

 szagát, magányos mocskát.

 Belülről újra-újra láttam,

 bántam.

 Márton leplét miért nem adhattam?

 Arcán komor fák árnyékának rajza,

 könny s lélek bizarr kompozíciója

 e füstös barnaságban

 mozog a lélek: fájdalmában

 bennem tovább éled kínja

 lelkemből egy szerető fohász

 szerény díja.

Tajomstvo

Strom tancujúci v súznení farieb 

brieždenia 

stráži tajomstvá okolia. 

Uchováva i príbeh lásky

veľkej

nikdy nevypovedanej

do nemej poetiky 

zašifrovanej. 

Po rozlúčke

Vytetovaný vlak lenivo 

vykrojil cestu do tuhej nočnej hmly.

– Akoby zaváhal rozbehnúť. 

Spomienka

Bol si ako semienok moruše:

malý, až na vonok ničím výnimočný. 

A vyrástol z teba strom.
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Kerepesi Igor

Impresszió

Sápadóban már a Nap, most a legszebb talán,

Kicsiny felhő kúszik át az ég piruló taván,

Élénk vágyszín köntösét a bronzhegyekre hinti,

S örömködő szívemet is figyelemre inti.

Mért hazudjak szerelmet?

Mért hazudjak szerelmet, ha nem érzek, csak vágyat,

Derekadat foghatni és ízlelni a szádat.

Ferdíthetném szavaimat mindenféle bókra,

De nem más ez a vers, csupáncsak felhívás egy csókra.

Udvarolnék néked addig, ameddig csak kéred,

S verset írnék, még mielőtt ajkaidhoz érek,

S szívem reád, hogyha kelne, ezer áldást szórna,

Mindennap egy új vallomás, mind a bókok bókja.

Előttem a lehetőség, mellyel élnem kéne,

Ám a kudarc szörnyű súlya lelkem átkos réme.

Nem akarlak elveszítni, s nem voltál még enyém,

De mindhiába, szívem mélyén halványul a remény.

Adj egy esélyt minékünk, hisz próba csak az élet is,

S megpróbálom megfogadni, egyszer sem leszek hamis.

Mit tagadjam? Bevallom én férfiasan-bátran,

Hetek hosszú sora óta csak e napra vártam.

Megtenném a legnehezebb lépéseket érted,

Szavaimmal dicsérnélek, hogyha te azt kéred.

Múzsámmá is fogadnálak, folyton verset költve,

Puszta vággyal elegyítve lelkem versbe öltve.

Mert nem egyéb, csak vágy biz az, amit én most érzek,

Bár a szavak – epekedők – becsaphatnak téged.

Nézz reám, és ne dúld fel e zavart férfi hitét,

Kettőnk dolga, akár Párizs, megérhet egy misét.

Ne hagyj engem kétségek közt, szépen kérlek tégedet.

Fektess engem szíved fölé, tartsd melegen lelkemet.

Simogasd az elkóborolt, szánalmas kis halandót,

S engedd meg, hogy elcsattanjon az a réges-rég várt csók.

Lelkemnek a legmélyén őrületes tüzet szítsz.

Nem bánom, ha igent mondsz, vagy akár ha eltaszítsz.

Játszott velem méla láng, valamint a vak szeszély,

Nem akartam beismerni, szeretni mily nagy veszély.

Bármit mondok, hazudok, s ha hallgatok, hát akkor is.

Elvesztlek, ha nem szólok, s minden egyes szó hamis.

A legjobb volna elhallgatni, s elmerülni benne,

Míg a szótlan vallomás mind megértésre lelne.

Ezért volt hát minden tett, minden egyes ölelés,

Nem sejtettem, hogy a sorsom menthetetlen főmbe vés.

Ezért volt hát minden szó, kötekvő és hódoló,

Emelkedett, impozáns, játékos és szárnyaló.
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Ne gondolj most semmivel, nem számít a távolság,

Nem számít, hogy messze vagyok, nem számít, ha várnak rád.

Nem tudok én ajánlani semmi mást most néked,

Csak annyit, hogy megpróbálok jónak lenni véled.

Te vagy az, kit nem tudok én kiverni a fejemből,

S te vagy az, kit nem akarok ereszteni kezemből.

Engedd hát, hogy szeresselek, s megmutassam néked, 

Hogyan tudnék szeretettel törődeni véled.

Kerepesi Igor

Van igazság?

„Az igazság kutatása súlyos erőfeszítést

követel tőlünk, s ha megtaláltuk,

még súlyosabbat ró ránk.’’

[Francis Bacon: Az igazságról, első esszé]

Kedves Hallgatóság, mélyen tisztelt Hölgyek és Urak!

 Minden erőmet összeszedvén, mégis torkomban dobogó szívvel, el-

elcsukló hangon szólítom meg Önöket. Rettegés és bizonytalanság 

járja át testem s lelkem. Kudarcomtól való félelmem szörnyű súlya 

nehezül vállamra, s a bátortalanság, eme kellemetlen, régi-új vendé-

gem fojtogatja ismét a hangomat.

Gondolatok ezrei nyüzsögnek most fejemben, szabadon csapong-

va, rendszerezetlenül, s én, mint ábrándjaim s szárnyaló ideáim le-

fegyverzett, megkötözött rabja, ezernyi kétségtől gyötörten, alig-alig 

bízván már sikeremben, igyekszem – lehet, hasztalan – valahogy 

mégis rendre bírni őket. Az értelem s az általam csak hallomásból 

ismert logika szigorú, zsarnoki keretei közé szorítani mindüket.

Ama – talán túlzottan is – nemes feladat jutott ugyanis osztályré-

szemül, hogy a mindnyájunk által oly sokat emlegetett s megbecsült, 

ódáktól s himnuszoktól, emberek ezrei és millióitól egyaránt mohón 

körülrajongott fogalomról, a nagybetűs Igazságról szóljak Önöknek. 

S én, mint a még bátortalan Petőfi egykoron Bajzának írott levelében, 

ajánlom csekély munkácskámat, vér s veríték útján fogant halová-

nyan pislákoló gondolatfüzéreimet.
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Ám, mivel határozottan méltatlannak s gyöngének érzem magam 

a nagy előd, Kossuth Lajosnak nevéhez, aki retorikai képességeinek 

nyomába sem jöhetnek enyéim, komorságba borulva föltettem a kér-

dést, hogyan is szólhatnék hát mindnyájunknak szent igazáról. 

Lehet egyáltalán szónokolni efféléről? Megadatik-e valaha is ne-

künk az a szemlélet és kifejezésmód, hogy objektív ecsettel leszünk 

képesek lefesteni az igazság széleskörű definícióját? Volna vajon 

haszna az Igazságról, a behatárolhatatlan, körülírhatatlan Szent igaz-

ságról szólanom? 

Róla alkotott véleményem egyetlen mondatban fejthetném ki leg-

őszintébben, minden sallangtól s akadálytól mentesen. Hitem, hogy 

személy választja a maga igazságát. Ahány ember él e Földön, any-

nyiféle igazság fészkel az agyban. Mert igazságérzetünkben külön-

bözünk leginkább mi emberek. Vallás, bőrszín, kor és nem mind 

csak ostoba, elme által emelt korlátaink – bálványok csupán. Hiszen 

a legmélyebben, húsunkba, létünk és lényünk legmélyebb rétegébe 

hatoló, s a bennünket leginkább elkülönítő, megosztó s mégis köz-

refogó tényező az éppen az igazságérzetünk. S hogy mi az igazság? 

Évezredek hosszú sora óta, mióta társadalmi lénnyé érett ez a félvad 

ember, s értelmet termett az agy, nyugtalan keressük a választ e kér-

désre. Nem én leszek hát – úgy vélem –, ki megfejti e rejtélyt. Nem is 

áll – bevallom – ez céljaim sorában. Vitázzanak csak az arra méltók 

efelől.

Én a sokféle igazságban hiszek. A végtelen sok ízzel s dallammal 

bíróban. Nem arra teremtettünk, hogy az igazság fölött elmélked-

jünk, hogy egymást marjuk eltérő véleményeink miatt. A lét egy pró-

ba – fogjuk fel úgy –, melyben be kell bizonyítanunk, hogy méltók 

vagyunk a békességre, hogy nem az igazság, mint definíció foglal-

koztat bennünket, hanem az út, melyen haladva toleránsan elismer-

jük a másiknak az igazát, alkalmassá téve magunkat ezzel az Isteni 

kegyelemre.

Veszélyesnek vélem azt, ki csak egy igazságot hisz, mert hát meg-

annyi főútja van az igazságnak, s még ennél is sokkal több elágazása. 

A világ nem csak fekete és fehér, de megannyi színben pompázik 

előttünk. Éppen ily sokszínű az igazság is, melynek birtoklása és ki-

mondása megtisztítja fáradt, beteg, elnehezült lelkeinket. Felemel 

bennünket és megsimogat minket, bizonyítván, hogy Ő az egyetlen 

út a békénkhez. Hatalmas tehertől szabadul az a nemes lélek, mely 

igazságot bír teremni. Hatalmas tehertől e magasztos tette által. Az 

igazság a legfőbb erő. Egy terheket megsemmisítő hatalmas ferge-

teg. A súlyos béklyóktól megszabadító tiszta fénysugár. Egy min-

denki számára elérhető, s mégis túl távoli, szavakkal körülírhatatlan, 

milliók által kívánt és áhított nagyszerű tünemény. Megfoghatatlan

s mégis meghatározó transzcendentális lebegés. 

Gyerekkorunk óta a Mindig mondj igazat végtelenségig ismételt, 

elkoptatott formulkáját próbálják a körülöttünk lévők a tudatunk-

ba csempészni. Több-kevesebb sikerrel, persze. Az igazság fogalma 

születésünk pillanatától fogva körülölel bennünket, és mégis… fel 

merem tenni a kérdést: Vajon valóban tisztában vagyunk annak iga-

zi jelentésével? Elég érettek vagyunk ahhoz, hogy gyönge eszünkkel 

fölfogjuk súlyát, elementáris erejét, esetenként terhét e fogalomnak? 

Elég érettek vagyunk a felismerésre, hogy nem szimbólumok, iko-

nok és imák, de az igazság által érhetjük el végső s legfőbb békénket? 

Az igazság és az igazságosság által.

Mindenki fogjon hát önálló s mindent átható keresésbe odabenn, 

önmagában. Magukra hagyom most önöket. Ám még mielőtt be-

rekeszteném mondanivalómat, ígéretemet, helyesebben, fogadal-

mamat megszegvén egy szívhez szóló idézetet intéznék Önökhöz, 

melynek soraiban – most jövök csak rá igazán – ott van teljes lelkem, 

minden hitem és eszményem, bennem megfogant és megragadott 

gondolatom az igazságról. Szónoklatom, ha csak erre épült volna 

is, önmagában többet mondtam volna e néhány sorral, mint összes 

többi tetszetős, ám annál üresebb szavammal. Közvetítse hát szemé-

lyiségem s felfogásom minden színét s esszenciáját a széles körben 

elismert Wass Albert: „Nem haragszom soha az emberekre, ha más-

képpen vallják a dolgokat, mint én, mert tudom, hogy az ő igazságuk 

ugyanolyan igazság a maguk szempontjából, akár az enyém. Az élet 

sok apró igazsága között talán nem is az igazság a fontos, hanem

a békesség, mellyel megszorítjuk egymás kezét az igazság fölött.’’ Kö-

szönöm a figyelmet!
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