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ELŐSZÓ

A kötet az 1/0272/17. számú, Fordítás, kulturális hibriditás 
és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány 
kontextusában elnevezésű VEGA-projekt keretében készült, s az 
alapjául szolgáló kutatások a pozsonyi Comenius Egyetem BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén folytak. A projekt célja  
a fordítás elméleti és gyakorlati kérdéseinek, valamint a kulturális, 
ill. nyelvi hibriditásnak a vizsgálata. A kötet két részre oszlik, az első 
rész a fő témát a nyelvtudomány, a második rész az irodalomtudomány 
kontextusában vizsgálja.

A tanulmányok sorát egy olyan írás nyitja, amely tág témájánál 
fogva – közvetlenül vagy közvetve – a projekt összes altémájához 
kapcsolódik. Szerzője, Nádor Orsolya  – aki, nem lévén tagja  
a kutatócsoportnak, „vendégként” szerepel a kötetben – Kelet-
Közép-Európa fogalmának körülhatárolására tesz kísérletet, kellő 
teret szentelve nemcsak a történeti, politikai és művelődési, hanem  
a nyelvi kérdéseknek is. A második írásban, amely a projekt központi 
témájához, a kétnyelvűséghez kapcsolódik, Takács Henrietta a somorjai 
városi hivatal és önkormányzat kétnyelvűségét tanulmányozza 
empirikus kutatások alapján. Ezt követi Misad Katalin tanulmánya, 
melyben a szerző a fordítók munkáját segíteni szándékozó szlovák–
magyar általános szótárakat és szakszótárakat vizsgálja, ezzel szorosan 
kapcsolódva a projekt fő témájához, a kétnyelvűséghez és a fordításhoz. 
Az utolsó nyelvészeti írásban Lanstyák István a relevanciaelmélet 
néhány alapfogalmának rövid bemutatása után a fordítás három 
válfajával foglalkozik. Az írás a Fordítás mint más nyelven történő 
idézés (relevanciaelméleti szempontok érvényesítésének lehetőségei 
a magyar Újszövetség-fordítások minőségének megítélésében) című 
altéma keretén belül készült.
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Az irodalomtudományi részben műfordítás-történeti, irodalomtörté-
neti, filológiai, narratológiai tanulmányokat olvashatunk. Csehy Zoltán 
Janus Pannonius műveinek fordításait és átköltéseit elemzi a gender 
és queer elemek figyelembe vételével, a projektben vállalt Műfordítás, 
gender, queer altémához kapcsolódva. Dusík Anikó az irodalmi-
kulturális kapcsolatok jellegzetességeit vizsgálja a Ján Chalupka 
által megalkotott „mitikus” helyszín, Kocúrkovo példáján, a projekt 
Identitások tükrözése – kulturális emlékezet, többnyelvűség, nemzeti 
mítoszok és „lieux de memoire“ elnevezésű altémájához kapcsolódva. 
Polgár Anikó a kulturális emlékezet és az antik mitológia szerepét 
vizsgálja Devecseri Gábor útleírásaiban. Ez az írás, illetve a tanszék 
doktoranduszainak, Czucz Enikőnek és Mellár Dávidnak Nádas Péter 
és Száz Pál prózai műveit elemző tanulmányai a projekt Kulturális 
emlékezet és a kulturális reáliák fordítása elnevezésű altémájának 
keretén belül készültek. A kötet tartalmazza Vörös Gergelynek  
a kulturális emlékezethez a személyes és történelmi identitás kérdései 
felől közelítő tanulmányát is, mely ugyan nem a VEGA-projekt 
keretében született, ám elméleti kiindulópontjaiban kapcsolódik  
a projekten belül kutatott témákhoz. 
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PREDSLOV

Zborník vznikol v rámci projektu VEGA-1/0272/17 Preklad, kul-
túrna hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy 
a lingvistiky na Katedre maďarského jazyka a literatúry FiF UK Brati-
slava. Cieľom projektu je skúmanie teoretických a praktických otázok 
prekladu a skúmanie kultúrnej a jazykovej hybridity. Zborník sa skladá 
z dvoch častí, prvá časť skúma danú problematiku v kontexte lingvisti-
ky, druhá v kontexte literárnej vedy. 

Úvodná štúdia analyzuje pojem „východná stredná Európa“ a venu-
je dostatočný priestor nielen historickým, politickým a kultúrnym, ale aj 
jazykovým determinantom regiónu tvoriaceho východnú časť strednej 
Európy. Autorka príspevku, Orsolya Nádor, nie je členom riešiteľského 
kolektívu, avšak jej téma je tak široká, že súvisí – priamo či nepria-
mo – so všetkými čiastkovými témami výskumu. V druhom príspevku, 
ktorý patrí k nosnej téme projektu, plurilingvizmu, Henrieta Takácso-
vá skúma dvojjazyčnosť mestského úradu, resp. mestskej samosprávy 
v Šamoríne. Štúdia Kataríny Misadovej analyzuje všeobecné aj odbor-
né slovensko-maďarské slovníky, ktoré by mali slúžiť ako pomôcka pre 
prekladateľov. Týmto sa táto práce viaže k nosnej téme projektu, k pre-
kladu a k plurilingvizmu. V poslednom príspevku lingvistického bloku 
István Lanstyák najprv v krátkosti prezentuje niektoré základné pojmy 
teórie relevancie a potom sa zaoberá troma základnými typmi prekladu. 
Táto práca zapadá do čiastkového projektu pod názvom Preklad ako ci-
tovanie v inom jazyku – možnosti uplatnenia aspektov teórie relevancie 
v posúdení kvality prekladov Novej zmluvy do maďarčiny.

V literárnovednej časti môžeme čítať štúdie zaoberajúce sa dejinami 
umeleckého prekladu, dejinami literatúry, filologickými a naratologic-
kými otázkami. Zoltán Csehy analyzuje preklady a básnické prepraco-
vania diel Jana Pannonia s ohľadom na genderové a queer prvky, v rám-
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ci podtitulu výskumu Preklad, gender, queer. Anikó Dušíková skúma 
špecifiká literárno-kultúrnych kontaktov na príklade „mýtického“ Ko-
cúrkova Jána Chalupku v rámci podtitulu výskumu Zrkadlenie identít 
– kultúrna pamäť, plurilingvizmus, národné mýty a „lieux de memoire“. 
Anikó Polgár skúma rolu kultúrnej pamäti a antickej mytológie v ces-
topisoch Gábora Devecseriho. Táto štúdia, ako aj štúdie doktorandov 
katedry, Enikő Czucz a Dávida Mellára, analyzujúce prozaicke diela 
Pétera Nádasa a Pála Száza, vznikli v rámci podtitulu výskumu Kultúr-
na pamäť a problematika prekladu kultúrnych reálií. Zborník obsahuje 
aj štúdiu Gergelya Vörösa, pristupujúcu k problematike kultúrnej pa-
mäti z hľadiska osobnej a historickej identity, ktorá síce vznikla mimo 
projektu VEGA, ale jej teoretické východiská sú späté so skúmaným 
otázkami.



I.
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KÍSÉRLET KELET-KÖZÉP-EURÓPA 
FOGALMÁNAK NYELVI SZEMPONTÚ 

MEGHATÁROZÁSÁRA

Nádor Orsolya

Annotáció: A dolgozat célja az, hogy hozzájáruljon egy ellentmondásos, 
sokféle értelmezéssel rendelkező terminus: Kelet-Közép-Európa fogalmának 
körülhatárolásához. A kelet-közép-európai országok történelmi és geopolitikai 
összetartozása nem vitatható. Közös vonásnak tekinthető a nemzeti nyelv kiemelt 
szerepe, ami a legtöbb esetben nyelvi egyenlőtlenséghez vezet. Mivel a térséghez 
tartozó országok határait sokszor formálta át a külső érdek, az ennek nyomán 
kialakult etnikai és társadalmi egyenlőtlenség gyakran vezetett nyelvi, illetve 
nyelvideológiai konfliktusokhoz, az állam hivatalos nyelvének túlértékeléséhez. 

Kulcsszavak: Kelet-Közép-Európa, fogalomértelmezés, nyelvi térkép, eszmei – 
kulturális – nyelvi dimenziók 

BEVEZETÉS

A fejezet címében szereplő fogalmakat nem elsősorban földrajzi, 
sokkal inkább nyelvi-társadalmi-kulturális összefüggésben tárgyaljuk. 
Tekinthetjük úgy, hogy ennek a kultúraközpontú koncentrikus körnek 
legszélső sávja Európa, innen pedig befelé haladunk Közép- és Kelet-
Közép-Európán keresztül a Kárpát-medence felé. Németh László, aki 
nemcsak orvos és író, hanem a modern hungarológiai gondolkodás 
egyik legfontosabb 20. századi mestere, egyben a múlt század harmincas 
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éveiben igen népszerű, Frobenius1-féle sorstudomány képviselője is 
volt, 1935-ben ezt írta a Magyarságtudomány című folyóiratban: 

De nemcsak ember vagyok én, hanem európai is. Beleszülettem egy 
kultúrába, s éppolyan kevéssé vonhatom ki magam belőle, mint sejtjeim, 
ha élni akarnak, vérem hatalma alól. A természet benn és kinn: megszűkült. 
Bennem: az európai múlt által meghatározott emberség; kívül a föld felülete; 
élő és elpusztult kultúrák, melyek közt egyik az enyém. Hogy merült fel 
ez a kultúra a többiből? Mi a külön növés titka? Mit végzett eddig? Mi 
a hivatása a földön? Íme a második bugyor: az európai sorstudomány 
kérdései.

Még szűkebb kör: közép-európai vagyok. Azon a földön élek, mely  
a tízedik században került Európa folyton mozgó határain belül; a németség 
volt „Kulturdüngere”, s még ma is a német terjeszkedés útjába esik, 
középkor végi történelmét közös uralkodóházak és közös francia majd olasz 
műveltség tette egyöntetűvé, a Habsburg-túlsúly a török, orosz és porosz 
terjeszkedés államait később tönkrenyomta, a tizennyolcadik században 
már a nemzetiségi érzés is kialvóban volt rajta, a tizenkilencedik század 
új lelket öntött népeibe, s a világháború mint a „kisnépek övét” hagyta 
itt, a német, orosz, olasz óriások közt rendezetlenül. Uralkodó osztályai 
ma farkasszemet néznek, de jobbágyságát a népi kultúra közlekedő 
csatornái egyesítik egy közös nedvkeringésbe, nyelvüket, népszokásaikat, 
népművészetüket éppolyan kevéssé lehet megérteni egymás nélkül, 
mint történelmüket és mai helyzetüket. Mi ennek az összegubancolódott 
népcsomónak a viszonya Európa többi népeihez; van-e közös érdekük, 
közös hivatásuk, s ha igen, mi: ez a közép-európai sorstudomány tárgya.

A legbelső kör a magyarság. Körülötte Európa és a kisnépek öve; benne  
a magyar hagyomány, alatta a magyar tájak. Mi ennek a történelmi 
és földrajzi, helyesebben történelmi-földrajzi helynek a géniusza? 
Milyen a nép, amely e helyen áll. Hogy forgott a többi nép közt, mi  
a megkülönböztető természeti jegye, mi a magyar lényeg, a magyar hivatás, 
s milyen magatartást követel azoktól, akik hordozzák? 

1 Frobeniusról részletesen ír Németh László az 1935-ben megjelent San Remo-i napló 
című művében.
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Ezeknek a szorosan összetartozó fogalmaknak az áttekintésére azért 
van szükség, hogy a legbelső kör nyelvi-kulturális sajátosságainak 
megértését megalapozza. Németh László idézett gondolatai egy 
múlt századi író szemszögéből foglalják össze azokat a történelmi, 
népiségtörténeti jegyeket, amelyek a kelet-közép-európainak nevezett 
kultúrkört jellemzik. A kulturális összefüggések szempontjából ezek  
a koncentrikus körök a következőképpen ábrázolhatók:

Az egyes koncentrikus körök között ún. „határhártyák” vannak, 
amelyek biztosítják az átjárhatóságot mindkét irányban. Németh 
László és más kelet-közép-európai gondolkodók, többek között Tomáš 
Garrigue Masaryk cseh politikus, Oscar Halecki lengyel történész 
felismerték és műveikben széles körben terjesztették, hangsúlyozták az 
európai összetartozást – és ezen belül azokat az értéket, amelyet a kelet-
közép-európai dimenzió jelent a térség egésze számára. 

A Kelet-Közép-Európa terminust következetesen, ebben a sorrend-
ben (kelet >> közép) célszerű használni, amikor az európai, nyugati 
keresztény kultúrkör keletre eső (tehát a „nyugattól” évtizedekre elzárt) 
országairól van szó, mivel itt a Németországot is magában foglaló 
Közép-Európa keleti részéről, nem pedig Kelet-Európa középső részéről 
beszélünk. A régió elnevezése és hovatartozása pedig elsősorban nem 
földrajzi, hanem sokkal inkább eszmei, kulturális dimenziók mentén 
értelmezhető. 
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EURÓPA – KÖZÉP-EURÓPA – KELET-KÖZÉP-EURÓPA

Amikor az „Európa” szót halljuk, az iskolában tanult földrajzi, 
történelmi és művelődéstörténeti ismeretek kavarognak a fejünkben: 
tudjuk, értjük, sőt érezzük, mit jelent. De ha pontosan meg kell 
határoznunk Európa, de még inkább Közép-Európa, sőt Kelet-Közép-
Európa a tartalmát, meg kellene jelölnünk, mit értünk e fogalmak alatt, 
terminológiai bizonytalanságokkal és ellentmondásokkal találkozunk.

Földrajzi értelemben Európa a hat kontinens egyike, amelynek 
keleti határát az Ural – Kaszpi-tenger – Kaukázus vonala, a délit  
a Földközi-tenger, a nyugatit az Atlanti-óceán, az északit pedig a Jeges-
tenger jelöli ki. Elfogadjuk az önálló földrészként való meghatározást 
annak ellenére, hogy vannak más elképzelések is, például, hogy nincs 
is önálló „Európa” kontinens, csak „Eurázsia” létezik, és ennek nyugati 
részét nevezzük Európának. 

Látható, hogy a fogalom tartalma még földrajzi értelemben is változó. 
Az ókorban, amikor a görög mitológiai királylány, Európé2 nevét az 
égei-tengeri és kis-ázsiai területek elkülönítésére kezdték használni, 
még sokkal szűkebb területet értettek rajta, és csak a felfedezéseknek, 
kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhetően terjesztették ki nyugat 
felé, a hasonló adottságú vidékekre. Az ókorban tehát még korántsem 
beszélhetünk Európa mint „kontinens” megnevezéséről – legalábbis 
a mai fogalmaink szerint. Az ókori és kora középkori Európa két 
meghatározó nagyhatalma, a Római Birodalom, majd a Frank Birodalom 
idején alakult ki a földrész nyugati, északi és déli határvonala, a keleti 
viszont csak sokkal később (Koller 2000: 30–37). 

Az Európa területi felosztását bemutató térképeken az észak-európai 
országok csoportját Dánia, Svédország, Norvégia és Finnország alkotja, 

2 A türoszi király lányára, a szép Európéra álmot bocsátott Aphrodité. Két világrész 
versengett érte: Ázsia és egy másik, amelyiknek akkor még nem volt neve. Ázsia 
magának akarta, mivel az ő területén született és nevelkedett, de a másik, még 
névtelen világrész szerint Zeusz neki rendelte, és róla fogja majd elnevezni. Zeusz 
szerelmes lett a királylányba, bika képében elrabolta, és Kréta szigetére vitte, 
ahol három gyermekük született. (Trencsényi-Waldapfel József: Görög regék c. 
gyűjteménye alapján.) 
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Nyugat-Európához Hollandia, Belgium, Németország, Franciaország, 
Luxemburg, Nagy-Britannia és Írország tartozik. (Németországot 
azonban több térkép Közép-Európa központi országaként jeleníti meg.) 
Az olasz és a spanyol határtól kezdődik Dél-Európa, majd az Adriai 
tenger középvonalától északkeletre jelölik ki a térképek szerkesztői a 
délkelet-európai országokat, ahová például Horvátország, valamint 
Törökország egy kis része tartozik, a kelet-európai választóvonal pedig 
Oroszország, Fehéroroszország és Ukrajna nyugati határaihoz közel 
húzódik. A Baltikum tipikusan Közép-Európa része. A közép-európai 
régió nyugati határait Németország, Luxemburg, Svájc, déli határát 
Horvátország, az északkeletit Észtország, Lettország és Litvánia keleti 
határa, keletit pedig Ukrajnában és Romániában nem az államhatár, 
hanem a történelmi Magyarország keleti határát jelentő Kárpátok 
hegysége, valamint a történelmi Lengyelország és Ukrajna között 
valamikor húzódó, ma kulturális jelentőségű határvonala alkotja. A déli 
határ tekintetében ugyanakkor célszerű különbséget tenni még földrajzi 
szempontból is az északi, minden szempontból közép-európai jegyeket 
mutató országrészek és a dél-európai, mediterrán tengermelléki 
területek között. 

A kulturális értelmezés szerint Európa, az európaiság egyenlő  
a keresztény világgal, a görög és zsidó hagyományokra épülő kultúrával 
– ami egyben az iszlámtól, a hinduizmustól és a különféle egyéb, 
például a természeti vallásoktól való elhatárolódást is magában foglalja.  
A középkor folyamán létrejött európai országok lakóinak gondolkodását, 
mindennapi életét meghatározták a kereszténység normái, emellett 
történelmük is hasonló gazdasági-társadalmi jellemzőkkel írható le  
– bár ez nem jelenti azt, hogy pontosan ugyanolyanok lettek volna.  
A különbségek indokolják egyebek között, hogy egységes Európa 
helyett Nyugat- és Észak-Európáról, Dél-Európáról, ezektől elhatárolva 
Közép-Európáról, s ezen belül is Kelet-Közép-Európáról szólnak  
a térséggel foglalkozó, különféle tudományterületekről származó írások 
(egyebek között Bertényi 2003: 17–25). 

Az európai kultúra, az európaiság eszméje azonban nem maradt 
meg a kontinensen, hanem a földrajzi felfedezések és a gyarmato-
sítás következtében szétterjedt más földrészekre, egyben azonosult  
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a „modern civilizáció” fogalmával is, amelyet az európai hódítók 
megpróbáltak meghonosítani a gyarmatokon is. Ez sajnos egyben azt 
is jelentette, hogy barbárnak és elpusztítandónak tekintettek minden 
olyan civilizációt, amely eltért a közép- és újkori keresztény Európa 
értékrendjétől. Ennek következtében sok esetben visszafordíthatatlanul 
eltűntek más földrészek nyelvei és kultúrái, vagy ha az őslakók meg 
is őrizték, lassan értéktelenné, haszontalanná váltak. Saját nyelvük 
presztízse csökkent, használati körük a magánélet szintjére szűkült, és 
az eredeti közösségi nyelv helyét a vallásgyakorlásban, az iskolában, 
a közügyek intézésében az idegenek nyelve vette át. A hagyományos 
kultúra csak nagyon szűk körben élt tovább, és mindig kevesebbet és 
kevesebbet adtak át belőle az újabb nemzedéknek. Csak a 20. században 
fogalmazódott meg a nyelvi kérdések iránt is fogékony antropológusok 
körében, hogy fel kell tárni és az utókor számára meg kell őrizni  
a még megmenthető kultúrák értékeit, és ezzel együtt a veszélybe került 
nyelvek felélesztésének, az ún. revitalizációnak az igénye is megjelent. 
Jól mutatja az európai hódítók nyelvi expanzióját az, ha összevetjük  
a valamikori gyarmatosító országok nyelvét anyanyelvként és hivatalos 
nyelvként beszélők számát – bár az adatok a spanyol és portugál 
nyelv esetében biztosan megtévesztők, hiszen Közép- és Dél-Amerika 
országaiban ma már anyanyelvi beszélővé váltak a valamikor őslakosok 
leszármazottai is:

Nyelv Anyanyelvi beszélők száma 
(millió)

A beszélők száma összesen
(millió)

angol 375 1 500

spanyol 330  420

francia  79  370

portugál 216  235

Forrás: https://www.statista.com/statistics/266808/the-most-spoken-languages-
worldwide/
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A modernizálódó Európa ugyanakkor nemcsak tengeren túli 
terjeszkedése során került kapcsolatba olyan népekkel és kultúrákkal, 
amelyek eltérő civilizációs jegyeket mutattak, és emiatt magukban 
hordozták a nyelvi, kulturális és vallási alapú konfliktusokat, hanem 
a kontinensen belül is, ahová a 19. és a 20. század folyamán jelentős 
számú afrikai és ázsiai bevándorló költözött. Noha Európát, az európai 
országokat nem tekinthetjük kulturális szempontból egységesnek, 
vannak olyan közös civilizációs jegyek (vallás, ruházkodás, a család 
fogalma stb.), amelyek megkülönböztetik a szintén nem egységes 
migránskultúráktól.

Európát sokszor megosztották a különféle politikai és gazdasági 
érdekek mentén létrejött szövetségek, legutóbb például, a II. világháború 
után a szovjet és nem-szovjet érdekcsoportba tartozás szerint használtuk 
a „Kelet” és „Nyugat” fogalmát, mintha két „világ” lenne, de ma már 
látható, hogy ez a szövetség sem volt örökéletű. Az 1980-as évek végén, 
90-es évek elején a „keleti blokk” felbomlott, új országok alakultak, és 
Kelet számára ismét megnyílt az út Nyugat felé, a mai Európát pedig egy 
újabb, ellentmondásoktól ezúttal sem mentes összetartozás, az Európai 
Unió politikai, gazdasági és kulturális szövetségi rendszere jellemzi. 

Amikor Németország, Franciaország, a Benelux államok és 
Olaszország 1958-ban megalapította az Európai Unió elődjét, az 
Európai Szén- és Acélközösséget, még senki sem gondolta, hogy egy 
napon 28 tagja lesz a csoportnak, amely nemcsak gazdasági, hanem 
szoros jogi és kulturális együttműködést is magában foglal, sőt a nyelvi 
sokféleség megőrzése is kiemelt szerepet kap – legalábbis az elvek 
szintjén, a mindennapi gyakorlat azonban sajnos ettől az alapelvtől 
sokszor eltér. Akár a lingvicizmusig is elmehet egy-egy esetben  
a nyelvi nacionalizmus anélkül, hogy ennek bármilyen következménye 
lenne az ilyen politikát folytató országokra nézve. Az Unió mellett, bár 
attól függetlenül működik az Európa Tanács (Council of Europe), amely 
1949-ben alakult, és jelenleg 47 tagja van, köztük az Európai Unió 28 
tagállama, de megfigyelőként ott van néhány nem európai ország, így az 
Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Japán és Mexikó is. A szervezet 
célja az európai értékek: egyebek között a demokrácia, a jogállam,  
a kulturális pluralizmus, a kisebbségek védelme. Nyelvi szempontból 
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fontos megjegyezni, hogy míg az Európai Unió mind a 28 tagállam 24 
féle nyelvét hivatalosnak és munkanyelvnek tekinti, sőt több kisebbségi 
nyelv, így a katalán és a walesi is hivatalos ún. társult nyelvnek számít, 
addig az Európa Tanácsban csak kettő, az angol és a francia a hivatalos 
nyelv, de munkanyelvként a német, az olasz és az orosz is használható3. 

MIÉRT ÉRDEMES KÜLÖN IS BESZÉLNI KÖZÉP-EURÓPÁN 
BELÜL KELET-KÖZÉP-EURÓPÁRÓL?

Sokan vitatják, hogy érdemes-e ezt a két fogalmat használni ahelyett, 
hogy egyszerűen Európának neveznénk a térséget. Minthogy vannak 
olyan – a többi régiótól eltérő, közös jegyek, amelyek az ide sorolható 
országokat történeti-kulturális szempontból jellemzik, de nem jellemzik 
sem Kelet-Európát, sem Észak-, sem Dél-Európát, indokolt a külön 
megnevezés, sőt ezen belül kisebb régiók, így pl. a Kárpát-medence 
elkülönítése is. Hanák Péter (1988) Közép-Európa keresi önmagát című 
írásában az átmenetiséget, a köztes jelleget emeli ki: 

Európa e közbülső régiója, történeti helyéből következően, mindig is 
határterület volt: tájak, népek, kultúrák peremén helyezkedett el. E régióban 
vált szét a nyugati kereszténység a keleti ortodoxiától, s nagyjából eddig ért 
a reneszánsz, a protestantizmus, majd a liberalizmus térhódítása. Ebben  
a régióban találkozott össze a felvilágosult, asszimilált zsidóság az etnikai 
és vallási tradíciót szigorúan őrző keleti zsidósággal, s a mozgalommá 
szervezett szociáldemokrácia az állammá szervezett bolsevizmussal. 
Nemcsak népek, de társadalmi formák, politikai eszmék és kultúráramlatok 
határmezsgyéje e régió. Történeti helyéből következik tehát nehezen 
definiálható ismérveinek a relativitással rokon vonása: a marginalitása.

Romsics Ignác több mint húsz évvel ezt követően megjelent 
írásában nagyívű történelmi tablóra helyezi Európa, Közép-Európa, 
Köztes-Európa, Kelet-Közép-Európa és Közép-Kelet-Európa fogalmát, 

3 Vö. http://hub.coe.int/.
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és rávilágít azokra a szakmai vitákra, egymásnak ellentmondó 
véleményekre, következetlenségekre, amelyek e terminusok használatát 
jellemzik a térséget tárgyaló történelmi írásokban. Megnyugtató 
végeredményre ő sem jut, amikor az áttekintés végére ér (2016: 87): 

Európa keleti felének tehát ma sincs konszenzuális, a világ minden részén 
egységesen elfogadott megnevezése. A választott terminus technicus több 
tényezőtől függ: a földrajzi perspektívától, a politikai víziótól, a szakmai 
pozíciótól és az egyéni élményektől.
 
Földrajzi értelemben Európa középpontja a mai Ukrajnában,  

a Felső-Tiszavidéken, a Rahó (Рахів) nevű településen található, 
Ukrajnát mégis egyértelműen Kelet-Európa részének tekintjük. Közép-
Európa véget ér a magyar kultúra keleti határánál, vagy mondhatjuk 
úgy is, hogy a történeti Magyarország határvonalánál. Így Ukrajna 
kárpátaljai (a Kárpátoktól nyugatra eső) része még ide tartozik, valamint 
Románia középső, székelyföldi területe is, ezektől keletre viszont egy 
más kultúrkör kezdődik, amit Kelet-Európának nevezünk. 

Paul R. Magocsi és Byron Moldovsky (2002) Historical Atlas of 
Central Europe című munkájukban Kelet-Közép-Európát három 
nagyobb régióra osztják: a Balti-tengertől a Prut és a Dnyeper folyóig 
tartó északi, az Alpok és a Kárpát-medence országait jelentő középső 
területre, valamint a Törökország európai részét is magában foglaló 
balkáni régióra. Mondhatjuk, hogy ez a felosztás a kelet-közép-európai 
régió komplex sajátosságainak figyelembe vételével készült. 

Közép-Európa, még inkább Kelet-Közép-Európa területének 
elkülönítése, az oda tartozó országok és kultúrák meghatározása 
bonyolult feladat – annál is inkább, mert az országhatárok többször 
változtak: ebben a térségben bomlott fel és alakult újra a legtöbb 
ország – erre az említett atlasz 1993. és 2002. évi kiadásának előszava 
is felhívja a figyelmet, amikor felsorolja, mely országok tartoznak az 
egyes régiókhoz. 

A politikai változások nyomán új területekkel és népességgel 
kiegészült országok nem voltak homogének sem etnikai, sem nyelvi, 
sem kulturális, sem vallási szempontból, bár az államalkotó többség 
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szerette volna ilyennek látni a saját államát. Így nem véletlen, hogy két 
világháború is elindult a veszteségek feldolgozására képtelen Közép-
Európából, ahol a 19. század óta minden nép igyekezett megformálni 
a saját nemzetállamát, nem sokat törődve a területükön élő más 
etnikumokkal és nyelvekkel. 

AZ ÁLLAMHATÁROK MEGVÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA  
A KÖZÖSSÉGEK ANYANYELVÉRE

Az államhatárokat részben a hegyek, vizek, részben a szomszédok 
egymással vívott harcai határozták meg évszázadokon keresztül, azonban 
a 20. század elejétől, a világháborúk után a szomszédok érdekeit csak 
részben figyelembe vevő, az érintett területek etnikai összetételét pedig 
teljesen figyelmen kívül hagyó nemzetközi szerződések alakították  
a határvonalakat. 

A változások természetesen nemcsak a térképeken jelentek meg, 
hanem az ott élők mindennapjaiban is: a kelet-közép-európai országok 
új határainak kijelölése után, a lakosság egy része, amely korábban  
a többségi nemzethez tartozott, nyelve addig hivatalosnak számított, 
kisebbségbe került. Anyanyelvük nyilvános használatát ettől kezdve 
rendeletekkel szabályozták. Ez sok esetben nyelvi-etnikai eredetű 
konfliktusokhoz vezetett és vezet ma is, mivel ennek a térségnek  
a 18–19. század fordulója óta fontos államszervező ereje a nyelv mint 
identitásképző, mint hatalmi tényező és mint szabadságtényező. Rudolf 
Jaworski (1990) találóan jellemzi a helyzetet: 

Közép-Európa legtöbb népe nyelvnemzetként s nem pedig államnemzetként 
került ki a modern nemzetté válás folyamatából. A saját történelem, vallás 
és nyelv, a saját írók és műalkotások jelentették hát azokat a kapcsolatokat, 
amelyek a nemzeteket összetartották, egyszersmind garanciákat kínáltak  
a nemzet túlélési esélyeire. 

A következő rész rövid történeti visszapillantást ad Közép-Európa, 
illetve Kelet-Közép-Európa fogalmának értelmezéseire, középpontba 
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helyezve az összetartozás elemeit. Több oldalról is meg kell világítani 
ezt a sajátos tartalmat, hiszen itt nem egy jól körülhatárolható földrajzi 
régióról, hanem egy átmeneti, ide-oda mozgó, sokszor identitászavarral 
is terhelt övezetről van szó, amely szellemiségében, hagyományaiban, 
társadalmi szerkezetében kelet és nyugat sajátos találkozási pontja, és 
amelynek a határai nem is mindig esnek egybe az országhatárokkal, 
amint ezt Magocsi (2002) felosztásában, valamint Romsics Ignác 
(2016) történeti áttekintésében is láthattuk. 

SZÖVETSÉGKERESÉS: NÉHÁNY KONFÖDERÁCIÓS 
ELKÉPZELÉS ÉS KELET-KÖZÉP-EURÓPA FOGALMÁNAK 
KÖRVONALAI

Már az 1800-as évek közepén, a modern, nyelvi alapon nyugvó 
nemzeteszme térhódításakor felmerültek olyan konföderációs 
elképzelések, amelyek a Habsburg Birodalom stabilizálása, majd később 
az önálló Magyarország létének érdekében a kelet-közép-európai térség 
soknemzetiségű területeit fogták volna össze. Kossuth Lajos például, 
aki nemzeti szerencsétlenségnek tartotta a föderalizmust, végül mégis 
ebben látta az ország területi integritásának biztosítékát. Mások, így 
többek között a cseh František Palacký, a szlovák Jan Kollár, a horvát 
Ljudevit Gaj a szláv népeket egyesítő pánszláv ideológiában látták azt 
az összefogó erőt, ami – az orosz pánszlávisták szerint orosz vezetéssel 
– a szláv nyelvű országok együttműködését jelentette volna, egyben 
megfogalmazta a Habsburgokkal és a magyarokkal való szembenállást 
is. A térségben ugyanakkor a 18. század utolsó évtizedeitől kezdve 
erős volt a nemzeti nyelvekhez való ragaszkodás, és az etnoregionális 
hagyományok is azt igazolták, hogy az érintett nemzetek valójában 
semmiféle soknemzetiségű, föderatív alapokon nyugvó államszervezet 
létrehozásában nem érdekeltek, sokkal inkább a saját, egynyelvű 
nemzetállamuk megteremtésében. A korszak térség-meghatározásai 
még birodalmi központúak (Habsburg birodalom, orosz birodalom stb.), 
a később kulcsszerepet játszó, sokféle értelmezéssel rendelkező Közép-
Európa-fogalom az európai identitás egy következő állomását jelenti. 
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Ugyanakkor ezek a meghatározási kísérletek sem mentesek attól, hogy 
megnevezzék az ideális vezető szerepet betöltő országot. 

Az első, szélesebb körben ismertté vált Közép-Európa-fogalom 
meghatározás Albrecht Penck német földrajztudós nevéhez fűződik 
(1887), aki az óceáni jellegű nyugati térség fokozatos átmenetéről 
beszél a kontinentális keleti jelleg felé, és az északi és déli tájak között 
is hasonló fokozatosságot figyel meg. Az így kirajzolódó átmenetek 
nyomán Közép-Európát négy zónára osztja, „ezek: az Alpok és 
Kárpátok előtere (Alpen/Karpaten-Vorland), a két délnémet medence,  
a középnémet hegyvidék és az északnémet síkság. A Német Birodalmon 
kívül végül is Ausztria–Magyarország, Svájc, továbbá Hollandia és 
Belgium tartozna a régióhoz”(idézi Lendvai 2005: 17). 

A térséggel foglalkozó tanulmányok szinte mindegyike alapműként 
említi Friedrich Neumann Mitteleuropa (1915) című könyvét, sőt Penck 
is visszatér rá a fogalom tartalmának kiterjesztésével. Neumann a terület 
határait a Benelux államok és a Boszporusz (Törökország) között jelölte 
ki, de megkülönböztette a vezetésre hivatott centrumot (Németország, 
Ausztria-Magyarország) és a lehetséges csatlakozókat a Balti államoktól 
egészen az Adriai tengerig. Penck (1915) földrajzi szempontból is 
jogosnak és elfogadhatónak tartotta a Mitteleuropa-fogalmat, de 
újat is javasolt, a Zwischeneuropa terminust, ami a magyar nyelvű 
szakirodalomban „Köztes-Európa” formában jelenik meg, érzékeltetve 
a kelet és nyugat között elfoglalt, nehezen körülhatárolható helyet. 
Köztes-Európa nyugat-keleti irányban az Atlanti óceántól az orosz 
nyelvhatárig, észak-déli irányban pedig az észak-európai országoktól 
a Baltikumon át a Boszporuszig húzódó, és Penck elképzelései szerint 
egy ugyancsak német irányítású államszövetséget jelentett volna (vö. 
Mező 2001: 81–103.). 

Ezek az elnevezési javaslatok nem terjedtek el, a regionális 
összetartozás hivatalosan nem valósulhatott meg – főként a tervekben 
megjelenő német és osztrák vezető szereppel való szembenállás miatt. 

A 20. század első felében több „köztes-európai” politikus is 
felvetette a szövetségi állam gondolatát, így például Jászi Oszkár, aki 
Kossuth Lajos tervei alapján, egy föderatív alapokra épített Duna-
menti államszövetségben látta a térség – nemzetiségi szempontból is 
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megnyugtató – átalakítását. Jászi (1918: 69) kiemelt szerepet szánt  
a térség közepén elhelyezkedő Magyarországnak – ebben a tekintetben 
ő is azon európai gondolkodók sorába illik, akik valamelyik meglévő 
birodalom, nép vezetésével képzelték el az együttműködést:

Magyarország volna az uj szövetség természetes geográfiai központja.  
Ő volna az összes tagállamok szerves és nélkülözhetetlen összekapcsolója. 
Nélküle gazdasági és kulturális integráció az egyes államok között 
alig képzelhető el. Ezért látjuk egész történelmi fejlődésünk folyamán, 
hogy Magyarországgal minduntalan szervesebb kapcsolatba jutottak  
a szomszédos államok: Lengyelország éppúgy, mint Dalmácia, Szerbia 
éppúgy, mint a Havasalföld. Igaz, hogy ez a kapcsolat laza, feudális 
kapcsolat volt, de azért lehetetlen észre nem venni a reálisabb, mélyebb 
érdekszolidaritást a pusztán fegyveres, dinasztikus összeköttetések mögött. 
Magyarország mindig a nyugati – természetesen elsősorban német – kultúra 
közvetítő szerepét vitte Kelet és Dél felé. 

Más nemzetek gondolkodói, így Eduard Beneš, aki a Kelet-közép-
európai Szabad Népek Szövetsége létrehozását kezdeményezte 1941-
ben), Tomáš Garrigue Masaryk, az első Csehszlovák Köztársaság 
államelnöke és Milan Hodža a két világháború közötti években olyan 
közép-európai szövetséget képzeltek el, amelynek központi eleme 
egy lengyel és csehszlovák összefogás lett volna, de a történelmi 
helyzet ezeknek a terveknek sem kedvezett. A kelet-közép-európai 
térségről, a dunai államszövetség létrejöttét megakadályozó külső 
és belső tényezőkről igen alapos áttekintést ad Bibó István A kelet-
európai kisállamok nyomorúsága (1946) című esszéjében. Bibó az 
együttműködést akadályozó tényezők gyökerét abban látja, hogy  
a térségben a nyelv- és az országhatárok nem estek egybe, és az itt élő 
népek kizárólag a nyelvi alapon szerveződő nemzetállam létrehozásában 
látták a biztos jövőjüket, a minden országra jellemző nyelvi 
nacionalizmus pedig kizárja a szövetséget. Bibó hangsúlyozza (1946: 
228), hogy északról és nyugatról értetlenül néznek a közép- és kelet-
európai „nyelvi háborúkra”, noha ott sem ismeretlen a nyelvhasználati 
vita. 
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A nyugat- és észak-európai nyelvi vitákban olyan ellenfelek állnak 
egymással szemben, akiknek a számára a demokrácia meglévő és jól 
értékelt szerzemény, a nyelvi vita viszont nem létkérdés. /…/ A közép- és 
kelet-európai nyelvi háborúkat azonban – szemben a nyugat- és észak-
európaiakkal – olyan népek vívják, melyek az állami és nemzeti lét 
bizonytalanságában s az ebből származó félelemben élnek több nemzedék 
óta. E népek állami életük jövőjét az egynyelvű emberek összetartozására 
akarják alapozni, a nyelvi háborúk kimenetelétől függ meglévő vagy 
vágyaikban kívánt állami keretük léte vagy nem léte, s a nyelvi statisztika 
eredményeitől várják határaik vagy határigényeik eldőltét (1946: 228–229).

Noha a világháború után kialakult új szövetségi rendszer a „keleti 
blokkba” tartozó országok számára kényszerű együttműködés volt, 
nyugatról nézve a szovjet érdekszféra egységesen „keletnek” tűnt, 
ezzel együtt Közép-Európa és Kelet-Közép-Európa tartalma kiürült, 
és csak akkor, amikor a szocialista-kommunista rendszer szétesése 
megkezdődött, került elő ez a terminus ismét a régió újra definiálásával 
foglalkozó társadalomtudósok írásaiban. 

A cseh származású Milan Kundera, aki a 20. század végi demok-
ratikus átalakítások emblematikus alakja lett, az akkor még a szovjet 
érdekövezetbe tartozó országok „másként gondolkodó”, tehát a rend- 
szertől elhatárolódó értelmiségi csoportjának tagjaként a közös kul-
turális örökségére hívta fel a figyelmet The Tragedy of Central Europe 
(1984) című esszéjében. A második világháború után Európa középső 
részét a politika elzárta a Nyugattól, amelyhez szellemi-kulturális 
hagyománya, társadalmi fejlődése, művészettörténete alapján tartozik, 
és beszorította egy tőle idegen, keleti kultúrába. Az írás megjelenése 
után tíz évvel azok az országok, amelyekre Kundera utalt, így 
Magyarország is – amely igen sok példával szerepel az írásban – ismét 
a Nyugat részévé vált: a szovjet birodalom államszövetsége szétesett, 
vezető szerepe megszűnt, ezzel együtt a szovjet ideológia is gyorsan 
eltűnt a térségből, és a korábbi kelet-közép-európai szövetségesek 
ismét oda csatlakozhattak, ahova valójában tartoznak: Európához. Ez 
azonban nem jelentette azt, hogy létrejött volna az egységes Európa.  
A politikai rendszerek közeledtek ugyan egymáshoz, a kulturális 
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elzártság megszűnt, de gazdasági téren, valamint az egymásról való 
gondolkodás tekintetében megmaradt a nyugat és a kelet közötti 
különbség, sőt újra felerősödtek kelet-közép-európai államok közötti 
viták a nyelvhasználat szabadságáról, amelyek esetenként – Bibó 
szavaival – nyelvi háborúvá is erősödtek (pl. szlovák és magyar, szerb 
és horvát, orosz és ukrán viszonylatban). 

Napjainkban újabb szövetségi rendszerek mentén szerveződhetnek 
a kelet-közép-európai régió országai. A legjelentősebb, legátfogóbb 
szövetségi rendszer az Európai Unió, amelynek a közép- és kelet-
európai országok többsége már a tagja, vagy várja a befogadást.  
A szűkebb, néhány kelet-közép-európai országot magában foglaló 
csoport pedig az 1991-ben létrejött ún. „Visegrádi négyek”, röviden 
„V4” amelynek Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország 
a tagja. Az együttműködés eredeti célja az volt, hogy a három (akkor 
még Csehszlovákia), majd négy – hasonló problémákkal küzdő – ország 
segítse egymást az európai integráció folyamatában, valamint a korábbi 
társadalmi rendszer helyett egy új, demokratikus államberendezkedés 
létrehozásában. A regionális szemlélet erősödését és fontosságának 
felismerését jelzik azok a határokon átnyúló együttműködések, 
amelyek önkormányzati szinten, a kisebbségvédelemtől a turizmusig, 
a közös gazdasági és oktatási térségek létrehozásáig sokféle területen 
keresik a kapcsolatot a szorosabb és tágabb szomszédsággal. Ilyenek 
pl. az 1978-ban, tehát még a szovjet időszakban alapított Alpok  
– Adria Munkaközösség, amelynek észak-olasz, osztrák, szlovén, horvát 
tartományok és nyugat-dunántúli magyar megyék a tagjai, valamint az 
eurorégiók, pl. a lengyel – magyar – ukrán – szlovák összefogással 
1993-ban megalakult Kárpátok Eurorégió, amelynek 1997-től Románia 
is a tagja.

Az Európai Unió, valamint a határ menti, regionális jellegű 
szövetségek kereteiben valósult meg az együttműködés, amit a térségről 
gondolkodó tudósok a 19. századtól kezdve szorgalmaztak, ugyanakkor 
a keleti és nyugati típusú kultúrák közötti eltérések, az egyes országok 
közötti érdekellentétek még mindig jelen vannak.
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KELET-KÖZÉP-EURÓPA VAGY KÖZÉP-KELET-EURÓPA?

Kelet-Közép-Európa fogalma még a Közép-Európa terminushoz 
képest is erősen vitatott. Az ide sorolható országok összetartozása 
azonban világosan látható, és a külön elnevezést történelmi, geopolitikai 
okok indokolják: mindegyik a „keleti blokk” része volt, noha társadalmi 
berendezkedésük német és osztrák mintán alapult, kultúrájuk pedig  
a korai feudalizmus óta európai kultúra volt. Már a megelőző alfejezetek 
is utaltak arra többször, hogy a „kelet” és a „közép” jelző helyének 
fontos szerepe van. 

Ha Közép-Kelet-Európa formában szerepel, akkor Kelet-Európa 
középső részét értjük alatta, tehát a bizánci kultúrkörhöz köthető Ro-
mániát, Bulgáriát és Szerbiát; ha pedig Kelet-Közép-Európaként 
használjuk a terminust, akkor a fentebb már viszonylag jól 
körülhatárolt, és inkább a nyugathoz kötődő, a nyugati keresztény 
kultúrkörbe tartozó közép-európai térség keleti részét jelenti. Ideológiai 
és társadalomtörténeti szempontból ide sorolható Csehország, 
Magyarország, Szlovákia, a volt Német Demokratikus Köztársaság 
(NDK/DDR), Lengyelország, Horvátország, Szlovénia, valamint  
a balti államok: Észtország, Lettország, Litvánia, noha természetesen 
mindegyik ország hordoz a kelet-közép-európai mellett nyugati, 
déli vagy észak-európai vonásokat is. Az utóbbi három ország olyan 
eltéréseket mutat, hogy esetükben nem a kelet-közép-európai, hanem  
a balti jelleg a meghatározó, ezért indokoltabb a „balti államok” 
terminus használata (vö. Bojtár 1997). 

Ha felsoroljuk a Közép-Európához tartozó országokat, és 
végiggondoljuk az általuk bejárt történelmi utat, kitűnik a hasonlóságuk. 
Németország és Ausztria mellett a volt Csehszlovákia, Magyarország, 
Románia nyugati része, Ukrajna nyugati része, Lengyelország, esetleg 
Észtország, Lettország, Litvánia, valamint a volt Jugoszlávia északi 
és nyugati területei sorolhatók ide, tehát az első kettő kivételével 
azok az országok, amelyek a volt Szovjetunió érdekövezetébe 
tartoztak, így társadalmi berendezkedésük, hivatalos ideológiájuk sok 
tekintetben hasonló, vagy azonos lett a második világháború végétől  
a rendszerváltások időszakáig. De vannak olyan sajátosságok is, 
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amelyek ettől az ideológiától függetlenül – sőt talán azzal szemben 
léteztek, így a nyelvi–etnikai hovatartozás fontossága, a többségi 
akarat érvényesítése a kisebbségek nyelvhasználatában, oktatási és  
közéleti jogaik szabályozásában, valamint az önálló, lehetőleg etnikai-
lag homogén nemzetállamok megteremtésének határozott szándéka.  
A Szovjetunió által évtizedeken át szorgalmazott, de nehezen körülha-
tárolható internacionalizmus és a térséget a 19. század óta meghatározó 
nacionalizmus ütközött a kelet-közép-európai országok gyakorlatában. 

A nyelv mint nemzetformáló erő a 18. század végétől folyamatosan 
kiemelt szerepet játszik a nemzeti törekvések érvényesítésében, és 
mivel Kelet-Közép-Európa etnikai szempontból erősen kevert régió, 
a 19–20. századra visszanyúló nézeteltérések pedig még a 21. század 
elején sem oldódtak meg, ma sem mindenütt megnyugtató a többség és 
kisebbség nyelvpolitikai viszonya. 

A nyelvi nemzettudat erősségét mutatja, hogy az 1990-es évek 
elején, a rendszerváltások után szinte minden országban születtek olyan 
törvények, amelyek a területükön élő, nem a többségi etnikumhoz 
és nyelvközösséghez tartozó csoportok nyelvhasználati jogaira 
vonatkoztak. Ezek többnyire korlátozó, a többség nyelvét védelmező 
jellegű intézkedések voltak. 

A KÁRPÁT-MEDENCE – MINT NEM FÖLDRAJZI EGYSÉG

Kelet-Közép-Európa tehát egy többértelmű, különleges fogalom, 
ami elsősorban társadalomtudományi és nem földrajzi szempontból 
értelmezhető, a Kárpát-medence pedig ennek a területnek egy sajátos 
régiója. Földrajzilag pontosan körülhatárolható, és a több évszázada 
a magyar etnikum erőteljes jelenléte, létszámbeli többsége jellemzi. 
A térséggel foglalkozó magyar nyelvű szakirodalom, ha nemcsak  
a magyarországi vonatkozásokkal, hanem a vele szomszédos orszá-
gokban élő magyar nemzeti kisebbséggel is foglalkozik, általában  
a „Kárpát-medencei” jelzőt használja.

A Kárpát-medence Európa középső részén található, pontosan ott, 
ahol a keleti és a nyugati hagyományokra támaszkodó kultúrák, a keleti 
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és a nyugati keresztény eszmék találkoznak, így tehát Közép-Európa 
része. Nevét egy nagy kiterjedésű hegységről, a Kárpátokról kapta, 
amely északon, keleten és dél-keleten határolja.

Ha végigtekintünk azoknak az országoknak a névsorán, amelyek 
kisebb vagy nagyobb részben osztoznak ezen a területen (Ausztria, 
Magyarország, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, 
Ukrajna), látható, hogy a nyugati és a keleti típusú kereszténység,  
a polgári demokratikus hagyományok és a diktatórikus-kommunisztikus 
társadalmak egyaránt jelen vannak ebben a szűkebb körben ugyanúgy, 
mint egész Kelet-Közép-Európában, amelyhez mint nagyobb egységhez 
tartozik. 

A Kárpát-medencei országokat jellemzi az erős regionalizmus,  
a sokféle etnikum együttélése, valamint a 19. század óta a nemzeti 
nyelvek államnyelvi státuszáért folyó politikai küzdelem, a fel-fellán-
goló nyelvháború, és ezzel szoros kapcsolatban az etnikailag lehetőleg 
minél homogénabb, önálló nemzetállamok megteremtésének szándéka. 
Ez a terület lényegében azonos a történeti Magyarországgal, ami sok 
tekintetben meg is magyarázza az időről időre felerősödő konflik-
tusokat. 

Nyelvi szempontból is találkozási pont a Kárpát-medence: a kö-
zepén elhelyezkedő, nem indoeurópai magyar nyelv a 10. század 
óta indoeurópai – szláv (északon, északkeleten és délen), germán 
(nyugaton), neolatin nyelvekkel (keleten) osztozik a térségen, és 
nemcsak politikai, hanem nyelvi jellemzői, areális kapcsolatai alapján 
is felmerült egy – az országhatároktól független – esetleges dunai 
nyelvszövetség létezésének a lehetősége. 

EURÓPA NYELVI TÉRKÉPE

Az európai országok az őshonos lakosai által anyanyelvként vagy 
környezeti nyelvként beszélt nyelveket az alábbi táblázat szemlélteti: 
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Ország Hivatalos és nemzeti (kisebbségi) nyelvek

Albánia albán; görög, macedón

Andorra katalán; francia, spanyol

Ausztria német; horvát, magyar, szlovén

Belarusz belarusz (fehérorosz), orosz

Belgium flamand (holland), francia (vallon), német

Bosznia-Hercegovina bosnyák (boszniai szerb), horvát, szerb

Bulgária bolgár; török

Ciprus görög, török; angol

Csehország cseh; szlovák

Dánia dán, färöeri, inuit (Grönland)

Észtország észt; orosz, ukrán, finn

Färöer-szigetek dán, färöeri

Finnország finn, svéd; lapp

Franciaország francia; breton, baszk, német, flamand, katalán, 
spanyol, provanszál, korzikai

Görögország görög; török

Grúzia grúz; orosz, abház, oszét

Hollandia holland; fríz

Horvátország horvát; magyar, olasz, szerb, (isztroromán)

Írország ír, angol

Izland izlandi

Koszovó albán; szerb

Lengyelország lengyel; kasub, német, belorusz, ukrán

Lettország lett; orosz, jiddis, lív

Liechtenstein német

Litvánia litván; orosz, belorusz, ukrán, lengyel
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Luxemburg luxemburgi, francia, német

Macedónia macedón, albán; török, aromán

Magyarország magyar; horvát, német, román, szerb, szlovák, 
szlovén, ruszin, örmény, lengyel, bolgár, görög, 
lovári, beás

Málta máltai; olasz

Moldova román; orosz, ukrán, bolgár, török

Monaco francia; olasz

Montenegró montenegrói, szerb, albán

Nagy-Britannia angol; skót/gaelic, walesi, cornwalli

Németország német; szorb, dán

Norvégia norvég (bokmål, nynorsk); lapp

Olaszország olasz; albán, ladin, friuli, német, szárd, szlovén

Oroszország orosz; mellette kb. 90 honos kisebbségi nyelv

Portugália portugál; galego

Románia román; magyar, német, szerb, szlovák, ukrán

San Marino olasz

Spanyolország spanyol; katalán, galíciai, asztúriai, baszk

Svájc német/svájci német, francia, olasz /svájci olasz, 
rétoromán

Svédország svéd; lapp, finn

Szerbia szerb; magyar, horvát, albán

Szlovákia szlovák; magyar, ukrán, lengyel

Szlovénia szlovén; olasz, magyar, német

Törökország török; kurd, arab, arámi, görög, kaukázusi 
nyelvek

Ukrajna ukrán; orosz, bolgár, török, ruszin, magyar, román

Vatikán latin, olasz

Forrás: http://www.nationsonline.org/oneworld/european_languages.htm; és Fodor 2003. 
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A táblázatból látható, hogy a legtöbb európai országban egynél 
több hivatalos, vagy regionálisan hivatalos, esetleg státus nélküli, 
de nagyobb közösségek által beszélt nyelv létezik, bár itt sincsenek 
egészen pontos adataink. Antal László A nyelvek nyomában (1981) 
című könyvében 64 őshonos európai nyelvet sorol fel, Fodor István 
A világ nyelvei és nyelvcsaládjai (2003) 84-et tartalmaz, viszont az 
utóbbi évtized jelentős ázsiai és afrikai migrációja következtében 
ezeknél lényegesen több nyelvvel kell számolnunk, mivel az említett 
kötetek csak az őshonos nyelveket veszik számba. Az Ethnologue. 
Languages of the World (2016) adatai szerint a világon használt 7097 
nyelvből Európában mindössze 287 fordul elő, ez azt jelenti, hogy erre 
a kontinensre mindössze a nyelvek 4%-a jut. Ázsiában 2296 nyelvet 
(32%), Afrikában 2139 nyelvet (30%), Ausztrália és Óceánia térségében 
1313 (18,5%), az amerikai kontinensen pedig 1062 nyelvet (15%) tart 
nyilván ez a nemzetközi adatbázis4. 

4 Ethnologue. Languages of the World: http://www.ethnologue.com/statistics; az 
egyes európai országok adatai: http://www.ethnologue.com/world.
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A NYELVEK ISMERTSÉGE

Egy nyelv ismertségét nem az mutatja, hogy hány anyanyelvi 
beszélője van, hanem az, hogy hányan beszélik második nyelvként, 
vagy idegen nyelvként. A angol és a portugál adatai például erősen 
eltérnek, ha összehasonlítjuk az európai első nyelvi adatokat és ezeket 
a nyelvet első nyelvükként Nagy-Britannián és Portugálián kívül 
beszélők számát: angolul 375 millióan (Európa: 67 millió), portugálul 
160 millióan (Európa: 10,5 millió) beszélnek világszerte. Az angol 
és a portugál esetében nem nyelvtanulókról van szó, hanem olyan 
országok anyanyelvi beszélőiről, akik a valamikori brit és portugál 
gyarmatbirodalomhoz tartoztak, és eredeti anyanyelvüket – általában 
kényszerből – felcserélték az idegenek magasabb presztízsű nyelvével. 

A nyelvészeti, nyelvpolitikai és nyelvpedagógiai szakirodalomban 
egyaránt elterjedt a „widely used/known language” (széles körben ismert 
nyelv) és a „less widely used/known” (kevéssé ismert nyelv) terminus 
használata, újabban pedig terjed a „kevéssé választott” less widely 
chosen is, ami nyelvoktatás-politikai szempontból talán a legpontosabb 
kifejezés. Arra, hogy mi tartozik az egyik vagy másik csoportba, nincsen 
pontos meghatározás, ezt leginkább a gyakorlat mutatja meg. 

A legszélesebb körben a globális közvetítőnyelv (nemzetközi 
elnevezése szerint: lingua franca) szerepét betöltő angol nyelvet 
tanulják. Az angol nyelv elterjedésével foglalkozó tanulmányok a 21. 
század elején kb. 750 millió nyelvtanulót és 375 millió másodnyelvi 
beszélőt említenek (vö. Graddol 2007). Az angolt Európában a francia 
és a német tanulása követi, az Amerikai Egyesült Államokban viszont 
a spanyol az első idegen nyelv. Érdekes, hogy a 180 millió anyanyelvi 
beszélővel rendelkező arab, vagy az egymilliárdnál több első nyelvi 
beszélőt felmutató kínai nyelv nem szerepel a „széles körben ismert” 
(és tanított) nyelvek között. Amióta nem létezik a Szovjetunió és  
a kelet-közép-európai szovjet érdekszféra, az orosz nyelv tanítása is 
visszaesett, viszont Crystal közel 155 millióra becsüli az oroszt első 
nyelvként beszélők számát, de a második nyelvként beszélőkkel együtt 
akár a 300 milliót is elérheti (Crystal 2003: 561). Ők elsősorban a volt 
szovjet tagköztársaságok lakói közül kerülnek ki.
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A fentiekből látható, hogy alig van olyan nyelv, amelyet világszerte 
széles körben tanulnának, tehát igazán „ismert” lenne. A legtöbb nyelv  
a kevéssé ismert és tanított kategóriába tartozik, így – a német kivételével 
– a Kárpát-medence országaiban honos minden nyelv is.

Az Európai Unió egyik alapelve, a nemzeti nyelvek megőrzése 
mellett a közösség két- és többnyelvűségének az elősegítése, amihez 
a szakértők nyelvtervezési koncepciót és támogatási rendszert is 
kidolgoztak, emellett rendszeresen figyelik, elemzik a változásokat. 
A 2012-es Eurobarometer adatai szerint5 az uniós polgárok 98%-a  
ítélte hasznosnak a nyelvtudást, 54%-a beszél legalább egy idegen 
nyelvet, 25% legalább kettőt, és 10 % hármat vagy többet – viszont 
46% egyáltalán nem beszél az anyanyelvén kívül mást. A legtöbben 
Luxemburgban (84%), Hollandiában (77%) és Szlovéniában (67%), 
a legkevesebben Görögországban (15%), az Egyesült Királyságban 
(14%), Portugáliában (13%) és Magyarországon (13%) képesek idegen 
nyelven kommunikálni (2012: 12–16). De nem sokkal jobb ennél  
a középmezőnyben elhelyezkedő országok e téren mérhető teljesítménye 
sem: 22% és 18% közötti eredményeket mértek Románia, Francia-
ország, Olaszország, Csehország, Ciprus, Bulgária, Spanyolország 
és Írország esetében. A statisztika felveti azt a kérdést, hogy  
a megkérdezettek pontosan tudták-e, mit jelent a „nyelvtudás” fogalma. 
Sok országban – így Magyarországon is – a tudást a hivatalos igazolás, 
a nyelvvizsga bizonyítvány jelenti, másutt már az is „tudás”, ha meg tud 
szólalni egy másik nyelven.

A kutatás szerint Európában mindössze öt olyan nyelv van, amit  
a nyelvtanulók legalább 5%-a választ. Ezek közül az angol foglalja 
el az első helyet (38%), a franciát 12%, a németet 11%, a spanyolt 
7%, az oroszt pedig 5% választja. Így az európai többnyelvűség mint 
nyelvstratégiai cél elérése igen távolinak tűnik, ugyanakkor egyre nő  
a 20–21. század első számú közvetítő nyelvének, az angolnak a szerepe.

5 L. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf.
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Forrás: http://piackutatas.blogspot.hu/2012/06/felmeres-nyelvtudasrol-az-eu-ban.html
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A KÖZVETÍTŐNYELVEK SZEREPÉRŐL

A közvetítőnyelveket mindig az eltérő nyelveket beszélő, de 
egymással valamilyen okból kommunikációra kényszerülő közösségek 
igénye hozza létre és tartja életben. Ez a közvetítőnyelv szolgálhatja két 
vagy több nép között a kereskedelem sikerét, de betölthet szélesebb körű 
funkciót is, akár több kontinensen is lehet például egy-egy korszakban 
az írásbeliség nyelve, a műveltség hordozója, a törvények rögzítésének 
eszköze. Napjaink nemzetközi közvetítő nyelvei is részben ilyen 
feladatokat látnak el, részben kommunikációs eszközként szolgálnak az 
utazgató, világszerte kapcsolatokat építő emberek számára. 

A „lingua franca” terminus olyan közvetítőnyelvet jelent, amely két 
vagy több különböző nyelvet beszélő közösség között kommunikációs 
hidat hoz létre. Ma az angol nyelvet tekintjük a legelterjedtebb lingua 
francának, bár sokan felvetik a kérdést, hogy ezt a közvetítő szerepet 
betöltő, és számtalan változatban létező nyelvet angolnak lehet-e még 
nevezni, hiszen számukra az „igazi” angol kizárólag Anglia nyelve  
– ez azonban már nyelvideológiai kérdés, tárgyalása kívül esik a jelen 
dolgozat keretein. Maga a lingua franca elnevezés a frankok nyelvére 
utal, amelyet főként a földközi-tengeri kereskedelem során használtak 
közvetítőnyelvként. A Római Birodalom fennállása idején a provinciák 
lingua francája a latin lett, évszázadokkal később pedig a gyarmato-
sítók nyelve töltött be hasonló funkciót a hódítók és meghódítottak, 
illetve a hódítási területen élő, de egymástól eltérő nyelveket beszélő 
bennszülöttek között (vö. Mihály 2010). 

A mesterséges nyelvek megteremtése némelykor nem több, mint 
a nyelvek alkímiája, de akár közvetítő nyelvi szerepet egy betölthet 
egyik-másik Az érdekességük, hogy logikusak, könnyen tanulhatóak, 
emellett mindenki számára idegenek, tehát nem kötődik hozzájuk 
nyelvi identitás, viszont alkalmasak az emberi kommunikációra. Talán 
legismertebb közülük az eszperantó, amelyet a 19. században alkotott 
meg Lazar Markovich Zamenhof, és amely ma élő nyelvnek tekinthető, 
fordításirodalma van, sőt nyelvvizsgát is lehet tenni belőle. 

Tény azonban, hogy a mesterséges nyelvek többsége megmaradt 
kísérletnek, valódi közvetítő nyelvi szerepet nem töltenek be.
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A legszélesebb körben ismert klasszikus közvetítőnyelv Európában 
a latin volt. A középkorban, egészen a nemzeti nyelvek 19. századi 
térhódításáig Európában ez a nyelv töltötte be a műveltség nemzetközi 
közvetítőnyelvének szerepét mind szóban, mind írásban: latinul 
írták a krónikákat, az okleveleket, az egyetemeken latinul adták át  
a professzorok a tudást – ezzel megteremtődött a hivatali és tudományos 
élet teljes átjárhatósága. 

Felmerülhet a kérdés, hogyan vált a latin, amely eredetileg egy 
város, Róma nyelve volt, a műveltség és az államszervezés nyelvévé 
egész Európában, miközben a római polgárok számára a görög töltötte 
be a magasabb presztízsű nyelv szerepét.

A Római Birodalom folyamatosan terjeszkedett, és a katonai 
hódítást követően be is rendezkedett a területen. Ez azt jelentette, hogy 
településeket alakítottak ki, megszervezték a latin nyelvű közigazgatást 
is. A provinciák lakói közül, aki a katonáskodást választotta, vagy 
tanulni akart, el kellett sajátítania a latint, ami lassan szétterjedt  
a birodalom nyugati területein, és Róma hatalmát megtestesítő, regionális 
közvetítő nyelvvé vált. Ehhez azonban arra volt szükség, hogy ne csak 
elsajátítható, hanem tanulható is legyen a nyelv. Erről a szellemi élet 
római vezetői gondoskodtak: nemcsak kidolgozott grammatikával 
rendelkezett a latin, hanem pontos helyesírási, szövegszerkesztési és 
stilisztikai szabályok is rendelkezésre álltak, tehát minden készen volt, 
ami egy kodifikált hivatalos nyelv számára szükséges. Más, ilyen szinten 
kidolgozott nyelv nem volt a provinciák területén, így természetesen ezt 
vették át az ott lakók. Saját nyelvük lassan háttérbe szorult, és kialakult 
a beszélt latin nyelv sokféle változata – ezeket ma neolatin nyelvekként 
tartjuk számon (Janson 2003: 93–104). 

A Nyugat-Római Birodalom megszűnése után sem változott  
a helyzet: a sokféle latin nyelvváltozat ugyan önálló életet kezdett 
élni a szóbeliség szintjén, ugyanakkor az írásbeliség változatlanul  
a klasszikus latin grammatikára épült. A nyelvváltozatok ilyen típusú, 
funkcionális elkülönülését diglossziának nevezzük. (Fontos ugyanakkor 
megjegyezni, hogy a birodalom keleti részén a görög nyelv töltötte be  
a vezető szerepet mind a vallásban, mind az államigazgatásban.) 

A latin tovább élését, kiemelt szerepének megtartását nagymértékben 
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segítette a kereszténység terjedése. A kereszténység korai szakaszát az 
arámi, a héber és a görög nyelv jellemezte, viszont amikor Nagy Konstantin 
császár a 4. század elején áttért az új hitre, megjelent a latin az irodalomban 
és a bölcseleti munkákban is, sőt Szent Jeromos (Hyeronimus) a görög 
nyelvű Bibliát is lefordította latinra. Ez lett a Vulgata, a római vallás 
hitelesnek tekintett Bibliája. A magas fokú kidolgozottsággal rendelkező 
latin alkalmas volt az új kultúra terjesztésére, és az erősödő, egyre 
nagyobb társadalmi befolyást élvező nyugati keresztény egyház révén 
így fokozatosan a középkori Európa elsődleges, magas presztízsű nyelve 
lett (Stroh 2011: 123–154). Sőt, nemcsak a vallásban, az irodalomban 
és a tudományban, hanem az államigazgatásban fontos szerepet kapott 
azzal, hogy ez lett az egyetlen hiteles, állami írásbeliség nyelve. Az 
írástudókat kolostori iskolákban képezték a hagyományos – Priscianus és 
Donatus-féle – grammatika alapján. A törvényeket, nemesi okleveleket, 
a birtokok adományozásáról szóló dokumentumokat latinul foglalták 
írásba, a krónikákat, himnuszokat latinul írták, az egyetemeken latinul 
tanítottak, emellett a népnyelveket leíró első grammatikák is ezen  
a nyelven készültek. Alkalmas volt a latin a nemzetközi kapcsolatokban 
is, mivel senkinek sem volt az anyanyelve, de mindenki ezen a nyelven 
tanulta a jogot és a filozófiát, emellett latinul jól tudó többnyire egyházi 
személyeket jelöltek ki az uralkodók diplomáciai szolgálatra. 

Összességében tehát a latin egy olyan lingua franca volt, amely 
nyelvföldrajzi szempontból Európa keleti határáig terjedt, presztízse 
kiemelkedően magas volt. Elfogadták a nemzetközi diplomácia 
kommunikációs nyelveként, ezt használták az állami és államközi 
hivatalos íratok rögzítésére, de kiemelt szerepe volt az írásbeliség 
más területein is, így a keresztény kultúrában és a tudományban 
is. Kizárólagos vezető szerepét a 16. században, a protestantizmus 
megjelenésével és a nemzeti nyelvek térhódításával veszítette el, bár 
a törvényhozásban és több tudományterületen egészen a 18. század 
végéig megmaradt a túlsúlya. 

Vannak olyan közvetítő nyelvek is, amelyek nem terjednek túl 
egy kontinens határain, hanem leginkább egy-egy birodalomhoz és 
időszakhoz köthetők. Ebből következik az, hogy ezek a nyelvek addig 
tölthetik be a közvetítő szerepet, ameddig a központi hatalom erős.  
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A birodalmak megszűnésekor vagy meggyengülésekor a nyelv hatóköre 
is csökken. 

A diplomácia nyelveként is használt latint a 16. század folyamán 
fokozatosan váltotta fel egy erősödő neolatin nyelv, a francia királyi 
udvar által használt francia. Már 1539-ben megszületett az a rendelet, 
amely előírta a francia nyelv használatát a jog és közigazgatás területén 
(Csernusné 2002: 36). Tíz évvel később pedig, 1549-ben megszületett az 
első nyelvművelő (nyelvtervező) munka is Joachim du Bellay francia költő 
tollából (Défense et Illustration de la langue française / A francia nyelv 
védelme és dicsérete), amely nemcsak a francia nyelv kimunkálásáról 
szól, hanem arról is, hogyan lehet a presztízsét növelni, és minél 
szélesebb körben elterjeszteni – nemcsak a nemzetközi színtéren, hanem 
Franciaország területén is. Ez az írás részben e szándék miatt fontos, 
részben pedig azért, mert megfogalmazza a szten-derdizált és kodifikált 
nyelv lényegét: a saját nyelvközösség számára is magas presztízsűvé 
kell tenni a kiválasztott nyelvváltozatot ahhoz, hogy kiemelkedhessen  
a vele egy területen honos többi népnyelv közül, és hivatalossá válása ne 
csak papíron, hanem a gyakorlatban is megtörténjen.

A francia udvar nyelve – az igen magasra értékelt francia kultúrával 
együtt – lassan elterjedt az európai arisztokrácia körében, és XIV. Lajos 
korában, 1714-ben létrejött az első francia nyelvű diplomáciai okirat, egy 
államközi szerződés is, bár a záradékba beleírták, hogy ez nem precedens 
értékű. Nemcsak a latin, hanem a francia lingua franca használata 
idején sem volt szokás törvénybe iktatni a nemzetközi közvetítőnyelv 
használatát, hiszen a szükségességét a gyakorlat diktálta. Mihalovics 
Árpád ezt írja diplomáciainyelv-történeti kutatásai alapján (2004: 83):

[M]integy fél évszázadon át valamennyi szerződéshez külön megjegyzésként 
odabiggyesztik, hogy egyedi esetről lévén szó – különben a francia nyelv 
használatát hivatalosan nem akceptálják. Ötven évvel később, 1763-ban  
a párizsi békeszerződésben hagyták el először az említett kitételt  
a szerződés aljáról, s ezzel mintegy jelezték azt a tényt, hogy az elfogadott 
nyelv a francia. /…/ S ez az írásban soha nem rögzített konvenció több mint 
másfél évszázadon át a diplomácia íratlan szabályaként élt tovább egészen 
az első világháborút lezáró 1919-20-as béketárgyalásokig.
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A francia nyelv ugyanúgy, mint a latin, csak az európai társadalmak 
felső rétegét érte el, de néhány ponton különbözött attól. Míg  
a latin keleti határai kijelölhetők a bizánci és a római kereszténység 
találkozásánál, a francia Kelet-Európába, az orosz nemességhez is 
eljutott, sőt presztízsnyelvükké vált. A franciát soha nem tanították 
olyan széles körben az európai iskolákban, mint a latint, mivel a 16–17. 
században már a legtöbb országban megkezdődött a nemzeti nyelvű 
írásbeliség kidolgozása. Egyetlen „igazi” lingua franca szerepe lett: 
amikor a 19. században megszervezték a nemzetközi postahálózatot,  
a francia lett a munkanyelv (Janson 2003: 252). Ettől az egy hétköznapi 
területtől eltekintve a francia mindig az „elit” nyelve volt, először  
a nemességé, majd az értelmiségé. Betöltötte a neki szánt lingua franca 
szerepet, de használati köre nem érte el a latin kiterjedését. Eszerint 
tehát a regionális hatókörű és időszakos közvetítőnyelvek közé tartozik. 

Az európai közvetítőnyelvek között helyet kért a német is, amely már  
a 16. században megjelenik mint a szaktudomány nyelve – először a lati-
nul nem tudók számára készült népszerű, főként természettudományokat 
feldolgozó témákban (Stroh 2011: 245), de a soha nem tudott a latin 
helyébe lépni, hatóköre regionális és időszakos jellegű volt, lingua 
franca szerepe pedig nem nemzetközi társadalmi igényre vezethető 
vissza, hanem egy birodalom homogenizáló politikáját szolgálta. 

Már a 16. században, a Habsburg birodalom erősödésével pár-
huzamosan jelentkezik a német mint birodalmi főnyelv elterjesztésének 
igénye a keleti érdekövezetben, különösen a csehek, szlovákok, 
lengyelek, magyarok, horvátok és szlovének lakta vidékeken. Az első 
lépést ennek érdekében I. Ferdinánd Habsburg uralkodó tette meg, 
amikor a mohácsi csata elvesztése után (1526) segítséget ajánlott 
a magyaroknak a törökök elleni küzdelemben, de nem önzetlenül: 
bevezette a német vezényleti nyelvet a hadseregben, és a közigazgatásban 
is megjelent – először csak a latin mellett – a német nyelv (Nádor 2002: 
53). Kétszázötven évvel később azonban, a nyelvi-etnikai tudatosság 
fejlődésének újabb szakaszában a Habsburg Birodalom népei II. József 
1784-es nyelvrendeletét a nemzeti nyelvek elleni agressziónak, a nyelvi 
asszimiláció első lépésének tekintették. Abban igaza volt a felvilágosult 
abszolutista uralkodónak, hogy a latin lingua franca helyett másra volt 
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szükség, mert az holt nyelvként már nem tudta betölteni a korábbi 
hivatását egyik színterén sem, viszont egyedül a német nyelvben látta 
azt a szervező és összetartó erőt, amely a birodalom stabilitásának 
egyik feltétele lehetett, és a tervét igen gyorsan, türelmetlenül akarta 
megvalósítani. 

Ugyanakkor van egy másik tényező is, ami sokkal inkább 
segítette a német nyelv természetes elterjedését, regionális közvetítő 
nyelvvé válását, ez pedig németek 11–12. században megkezdődött 
elvándorlása és letelepedése a történeti Magyarországon, valamint attól 
távolabb is. A magyar és horvát államalapítás óta igen jelentős számban 
költöztek Magyarországra német népcsoportok, és nemcsak homogén 
falvakat hoztak létre, hanem etnikailag vegyes településeken is éltek 
szlovákokkal, magyarokkal, románokkal, déli szláv népekkel együtt. 
Településeik fejlettek voltak, fontos részt vállaltak az iparosításban,  
a városi kultúra kialakításában. Nyelvük és kultúrájuk presztízse magas 
volt, és 1718-ban a felső-magyarországi Lőcsén Bél Mátyás megírta az 
első német nyelvkönyvet az iskolások számára, ami azt bizonyítja, hogy 
megjelent egy valós társadalmi igény a környezet nyelvének szervezett 
megismerésére. A latin kiszorulásával párhuzamosan terjedt a német, 
majd 20. század első felében, a második világháború végéig a leginkább 
tanított idegen nyelv lett az iskolákban. Hatékonyságát és a nyelv 
presztízsét bizonyíthatja az a tény is, hogy a 19/20. század fordulóján 
született, középfokú végzettséget szerzett kelet-közép-európai polgárok 
számára a német lett a leginkább ismert és használt idegen nyelv. 
Ezt a pozíciót a II. világháború után elveszítette, és csak az 1989-es 
rendszerváltás után sikerült visszaszereznie, amikor az addig kötelező 
orosz nyelvoktatás helyét első idegen nyelvként ismét a német (vagy az 
angol) vette át a középiskolákban. 

A német nyelv a 19. század utolsó harmadától egészen az angol 
lingua franca megjelenéséig töltött be regionális közvetítőnyelvi 
szerepet, a kelet-közép-európai térség polgári vagy középiskolát végzett 
cseh, szlovák, lengyel, horvát és magyar lakosainak körében. 

A rendelkezésre álló adatok szerint azonban mostanra jelentősen alul 
maradt az angollal folytatott versenyben – az Eurobarometer már idézett 
2012. évi felmérése alapján nyelvtanulóinak aránya mindössze 11% az 
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angolt választó 38%-kal szemben –, és visszaszorult annak ellenére, 
hogy az Európai Uniónak nemcsak hivatalos, hanem munkanyelve is, 
Közép-Európában pedig évszázadokon át vezető szerepet töltött be.

Az orosz nyelv szintén csak korlátozottan nevezhető lingua 
francának, mert általánosan nem terjedt el a Szovjetunió határain túl 
Európában, és csak bizonyos funkciókban töltötte be a nemzetközi 
közvetítőnyelv szerepét. Az egyik terület, ahol fontos szerepet játszott, 
a Szovjetunió, a másik pedig a kelet-közép-európai, úgynevezett 
„keleti blokk” országai, de hatóköre, presztízse és hasznossága jelentős 
eltéréseket mutat.

A Szovjetunió megalakulása után az Orosz Föderáció mint vezető 
hatalom szerepelt, és a tagköztársaságok közötti hivatalos, politikai, 
gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokban az orosz nyelvnek kiemelt 
szerepe lett. Ugyanakkor az egyes köztársaságokban nem volt hatékony 
az orosz nyelv tanítása, presztízsének szintje is elmaradt a központi 
szándéktól, tehát az egyes emberek szintjén kevésbé tudott elterjedni. 
Kivételt jelentettek ez alól a főként Oroszország területén élő nyelvi 
kisebbségek, így pl. a kis finnugor népek, amelyek még az 1920-as, 
30-as években megpróbálkoztak a nyelvi tervezéssel, de a folyamatot 
megakasztotta a moszkvai központi akarat, amely minden, a nemzeti 
nyelv és kultúra megőrzésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelést 
nacionalizmusnak bélyegzett, és igen keményen büntetett is (Pusztay 
1997: 53). A nacionalizmussal vádolt nemzeti értelmiséget igyekezett  
a hatalom eltüntetni, a megfélemlítés egyik velejárója pedig az volt, hogy 
egyre több orosz tannyelvű iskolát hoztak létre, így már gyermekkorban is 
elindulhatott a nyelvcsere. Ez a politika érvényesült a Szovjetunió egész 
területén, de a szovjet birodalom szétesése után elindult nyelvélesztés 
sikeressége bizonyította (pl. Udmurtiában), hogy ebben az esetben sem 
volt hatékony a központi hatalom nyelvének erőszakos elterjesztése. 

A II. világháború után kötelező nyelvként vezették be az oroszt  
a Szovjetunió felügyelete alá tartozó térség, a „keleti blokk” országaiban 
(Románia kivételével). Kezdetben nem voltak felkészült tanárok, akik 
minden iskolatípusban minden tanórát meg tudtak volna tartani, és maga 
az oktatási tartalom is erősen a politika hatása alatt állt, tehát egyáltalán 
nem volt motiváló sem a diáknak, sem a tanárnak. Természetesen az új 
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hatalommal való szembenállás sem kedvezett a nyelvtanítás sikerének, 
mivel az orosz nyelv sokaknak nem Tolsztoj vagy Dosztojevszkij 
nyelvét jelentette, hanem Leninét, Sztálinét, Rákosi Mátyásét – tehát  
a diktatúráét. 

De nemcsak a politikai ellenérzések és a kevésbé hatékony oktatási 
módszerek miatt nem lett az orosz nyelvből kelet-közép-európai lingua 
franca, hanem azért sem, mert negyven éven keresztül nem volt élő 
kapcsolat a nyelvtanulók és az anyanyelvi beszélők között. 

A szovjet tagköztársaságokhoz hasonlóan, Kelet-Közép-Európában 
is leginkább a politikában és a kereskedelemben, pontosabban a szovjet 
érdekövezet nemzetközi politikai, katonai és gazdasági szervezeteiben 
töltött be az orosz közvetítőnyelvi szerepet a birodalom fennállásig. 
Van azonban folytonosság, tekintettel Oroszország nagyhatalmi 
státusára: napjainkban is az ENSZ és az Európa Tanács egyik hivatalos 
munkanyelve az orosz. 

A fentiekből kirajzolódott egy kép arról, hogy a különböző korok 
nemzetközi közvetítő nyelvei miért alakultak ki, és milyen hatókörrel 
rendelkeztek. Napjaink legszélesebb körben használt közvetítőnyelve 
vitathatatlanul az angol. Idegen nyelvként ezt tanulják a legtöbben, 
hasznosságához nem férhet kétség. Felmerülhet a kérdés, hogy az angol 
nyelvnek hogyan sikerült ezt a pozíciót elérnie. Sok olyan tényező 
segítette ezt, ami egyetlen más nyelv esetében sem volt jelen ilyen 
komplex módon.

 A 19. században még alig-alig tanultak angolul, de a 20. században, 
főként akkor, amikor úgy tűnt, hogy a két világrend nemzetközi 
szervezetei két közvetítő nyelv, az angol és az orosz köré fognak majd 
szerveződni. Azonban bebizonyosodott, hogy a közvetítő nyelvek 
sorsa az oroszt is elérte, és ez a nyelv is eltűnt a birodalommal együtt 
ugyanúgy, ahogy Franciaország meggyengülésekor visszaszorult  
a francia, amit a német váltott fel Európában, majd a Német Birodalom 
megszűnése után lassan a német élettere is beszűkült, az újra egyesített 
Németország e téren nem lett jelentős tényező – az így keletkezett teret 
pedig lassan elkezdte kitölteni az angol. 

Az angol nyelv eredetileg két országhoz, két nagyhatalomhoz 
kötődött: a kiterjedt ázsiai gyarmatbirodalommal rendelkező Nagy-
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Britanniához és a modern tudományos és technikai fejlődést képviselő, 
az új kulturális ideált filmekkel, zenével terjesztő Amerikai Egyesült 
Államokhoz. Harmadikként Ausztrália, negyedikként pedig Kanada 
neve fémjelzi az angol nyelv hazáját.

A valamikori angol gyarmatokon még ma is igen magas presztízse 
van az angol nyelvnek, sok helyen ez maradt az oktatás központi nyelve 
is – ami egyben a helyi lingua franca szerepét is betölti a sok száz 
különféle nyelvet és nyelvváltozatot beszélő lakosság számára. 

Amerika, később Ausztrália és Kanada pedig a jobb élet, a korlátlan 
lehetőségek, a szabadság, a demokrácia jelképe lett, így amikor az 
orosz helyett idegen nyelvet kellett választani az iskolákban, a kelet-
közép-európai országokban vagy azonnal, vagy néhány éven belül 
az első helyre került, legyőzve a térségben sokáig vezető, történelmi 
hagyományokkal rendelkező német nyelvet. A franciához hasonlóan, 
mielőtt a mai ismertségét elérte volna, az angolnak is volt egy sajátos 
területe, a polgári repülés, ahol mind a mai napig ez a munkanyelv. 
Kialakult egy ún. Basic English, amely nagyon egyszerű nyelvtannal 
és mindössze 850 alapszóból álló szókinccsel rendelkező mesterséges 
nyelvváltozat. A Basic Englishtől sokan azt remélték a 30-as, 40-es 
években, hogy az emberiség közös nyelve lesz majd.

Az angol ma a nemzetközi szervezeteknek (pl. ENSZ, Európai Unió, 
NATO) ez az egyik hivatalos nyelve, de vezető szerepet tölt be a gazdaság 
élet különböző területein, a kereskedelemben, a pénzvilágban és az 
oktatásban is, emiatt számos egyetem hirdet angol nyelven képzéseket, 
kurzusokat. Az ide beiratkozók olyan tudást és diplomát remélnek, 
amit nyelvterülettől függetlenül tudnak használni – s e tekintetben 
igen közel kerülnek sok évszázaddal korábbi peregrinus társaikhoz, 
akik latinul szerezték meg és alkalmazták később bárhol Európában az  
ismereteiket.

Egyelőre a számos változatban létező angol nyelv egy olyan széles 
körű lingua franca szerepet tölt be, amilyet eddig egy elődjének sem 
sikerült: ez a nyelv nem maradt meg Európán belül, nemcsak művelt- 
ségközvetítő szerepe lett, hanem használati köre minden szóbeli és 
írásbeli kommunikációs területre kiterjedt, presztízse magas, és tár-
sadalmi helyzettől, iskolázottságtól függetlenül, bárki számára elérhető. 
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A nyelv regisztereire azonban jelentős szóródás a jellemző: a túlélő 
szintű kommunikációtól a tudományos igényességű tanulmányokig 
igen sokféle változatban használatos.

Kérdésként merül fel sokszor, különösen azokban az országokban, 
ahol a nemzeti nyelvnek kiemelkedően nagy értéket tulajdonítanak, 
hogy ez a mindenre jól használható nemzetközi közvetítő nyelv jelent-e 
valamiféle veszélyt a nemzeti nyelvekre. Maga a nyelv természetesen 
nem jelent veszélyt. A nyelvek nem az angol megjelenése miatt tűnnek 
el, hanem azért, mert a beszélőközösségük számára értéktelenné, 
haszontalanná válnak. 

ÖSSZEGZÉS

A dolgozat célja az volt, hogy megkísérelje nyelvi oldalról körülírni 
Kelet-Közép-Európa fogalmát, rámutatva azokra az ideológiai 
jellegzetességekre, amelyek északról vagy nyugatról nézve nem 
fontosak, a térség népei között azonban időről időre konfliktusokat 
okoznak. 

Ehhez messzebbről kellett elindulni, hiszen – amint az idézett 
véleményekből is látható – már maga a Közép-Európa-fogalom is 
vitatható, nehéz meghatározni pontosan, hogy mely népek, nyelvek, 
országok vagy országrészek tartoznak ide – és miért indokolt a további 
differenciálás. 

A kelet-közép-európai nyelveket először el kellett helyezni a világ 
nyelvei között az elterjedtség, ismertség és a nemzetközi presztízs 
szempontjai szerint, kitérve a veszélyeztetettség kérdésére is. Közös, 
regionális tulajdonságként állapíthattuk meg, hogy a német kivételével 
mindegyik a kevéssé ismert és tanult/választott nyelvek közé tartozik, 
és többségük létezik többségi (hivatalos) és kisebbségi nyelvként 
is. A térséget időről időre egy-egy közösen használt közvetítő nyelv 
is jellemzi, amelyhez egy adott történelmi időszakban hasonlóan 
viszonyulnak az egyes nyelvközösségek: elfogadják, mert hasznos, 
mint ahogy a latin és részben az azt felváltó német, most pedig az angol 
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esetében történt, illetve történik, vagy elutasítják, mint a 19. századi 
kelet-közép-európai nemzetállamok a hivatalos szerepre törő németet, 
majd a 20. század második felében az oroszt. 

Megállapítható, hogy a kelet-közép-európai népek hasonló 
történelmi utat jártak be, a nemzeti nyelv kivétel nélkül olyan kiemelt 
fontosságú identitásképző, hogy az érdekérvényesítés e téren akár 
etnikai konfliktusok – Bibó István szavaival – „nyelvi háborúk” forrása 
is lehet. 
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SUMMARY

This paper aims to clarify a controversial term, with a wide range of 
interpretations: the term Central and Eastern Europe. The historical and 
geopolitical cohesion among Central and Eastern European countries is 
evident. The key role of the national language in the Central and East European 
countries can be considered a common feature, which in most cases leads to 
linguistic inequality. Various external interests repeatedly shaped the borders 
of Central and Eastern European countries. Thus, inequalities among different 
ethnicities and social groups arose. Due to these inequalities, linguistic and 
language related ideological conflicts arose several times. Additionally, the 
importance of the official language of the states got often overstated because of 
the aforementioned inequalities. 
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A KÉTNYELVŰSÉG GYAKORLATA  
A SOMORJAI ÖNKORMÁNYZATI  

HIVATALBAN 

Takács Henrietta

Annotáció: Dolgozatomban egy dél-szlovákiai magyar többségű település, Somorja 
önkormányzati hivatalának nyelvhasználatát térképezem fel a hivatalos érintkezés 
nyelvének szempontjából. A városi hivatalban végzett empirikus kutatásom során 
arra szerettem volna választ kapni, hogy a vizsgált önkormányzatban minként 
valósul meg a vizuális kétnyelvűség, hogyan kommunikálnak szóban az ügyfelek 
az önkormányzati dolgozókkal, illetve az önkormányzati dolgozók egymás között, 
milyen lehetőségeket biztosít a hivatal a kisebbségi nyelvű írásbeli ügyintézéshez, 
illetve milyen nyelven működnek a somorjai városi hivatal tömegtájékoztató 
eszközei.
Kulcsszavak: Somorja, hivatali kétnyelvűség, vizuális kétnyelvűség, szóbeli 
ügyintézés nyelve, írásbeli ügyintézés nyelve, tömegtájékoztató eszközök nyelve

BEVEZETÉS

Jelen tanulmányban a somorjai önkormányzati hivatal kétnyel-
vűségével foglalkozom. A hivatalos érintkezés nyelvét az 1999. évi 
kisebbségi nyelvhasználati törvény vonatkozó rendelkezéseinek 
fényében az alábbi színtereken vizsgáltam: a hivatal külső és belső 
feliratainak nyelve, a szóbeli ügyintézés nyelve, az írásos ügyintézés 
nyelve, az önkormányzatok tömegtájékoztató eszközeinek nyelve.  
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A szóbeli ügyintézésen belül külön megfigyeltem az ügyfél és az 
önkormányzati dolgozók kommunikációjának nyelvét, az önkormány- 
zati dolgozók egymás közötti kommunikációjának nyelvét, vala-
mint a képviselő-testület tanácskozásának nyelvét. Vizsgálódásom 
során az írásbeli ügyintézéssel kapcsolatban az önkormányzat és  
a lakosság közötti, valamint az önkormányzat és más intézmény közötti 
írásbeli kommunikációt tanulmányoztam, emellett megvizsgáltam 
az önkormányzat által kiadott űrlapokat is. Az önkormányzati 
tömegtájékoztató eszközök közül csupán a város honlapjának, illetve 
önkormányzati lapjának a nyelvezetét figyeltem meg, mivel a somorjai 
önkormányzati hivatal sem hangosbemondót, sem városi televíziót nem 
működtet.

A kutatás kezdetekor fotódokumentációt készítettem a hivatal külső 
és belső feliratairól, áttanulmányoztam a rendelkezésemre bocsátott 
dokumentumokat, személyesen is részt vettem képviselő-testületi 
ülésen, illetve egy előre összeállított kérdéssor alapján interjúkat 
készítettem az önkormányzati hivatal öt alkalmazottjával. Az interjúkat 
hangfelvevő készülékkel rögzítettem, majd átírással, szöveges formában 
véglegesítettem őket.

A tanulmány további részében ezeknek a vizsgálódásoknak az 
eredményeit szemléltetem.

1.  A VIZSGÁLAT HELYSZÍNE

Somorja városa Nagyszombat megyében, a Dunaszerdahelyi 
járásban, a Szlovák Köztársaság fővárosától, Pozsonytól 25 kilométerre 
található. A 2011-es népszámlálás idején a városnak 12 971 lakosa volt, 
az önkormányzat 2016. évi nyilvántartási adatai alapján ez a szám mára 
13 303-ra emelkedett. A 1. táblázatban Somorja lakosságának alakulását 
közlöm azokat az éveket illetően, melyekben Csehszlovákiában (1961, 
1970, 1980, 1991), majd Szlovákiában (2001, 2011) népszámlálást 
tartottak. Mivel azonban a helyi népesség-nyilvántartás adatai 
szerint Somorja lakosságának száma állandóan növekszik (ennek  
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valószínűsíthető oka a főváros közelsége), a táblázat utolsó három 
oszlopában az elmúlt évek1 mutatóit is közzéteszem.

1. táblázat: 
Somorja város lakosság-nyilvántartási adatai. 
Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala.

Év 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2014 2015 2016

A lakosok 
száma 5957 7112 9677 12051 12143 12971 13028 13147 13303

Somorja lakosainak döntő többsége még mindig magyar 
nemzetiségű, ám a város nemzetiségi összetétele jelentősen átalakult az 
utóbbi években: míg a magyar nemzetiségűek száma csökkent, addig 
a szlovákoké folyamatosan nőtt. A két utolsó népszámlálás közötti 
időszakban a magyar nemzetiségű lakosok száma 8 091-ről 7 309-re 
apadt, a szlovákoké 3 760 főről 4 365 főre emelkedett.2 

2. táblázat: 
Somorja lakosságának nemzetiségi összetétele a 2001-es és a 2011-es 
népszámlálás alapján.

Magyar % Szlovák % Egyéb % Összesen

2001-ben 8 091 66,63 3 760 30,96 292 2,41 12 143

2011-ben 7 309 57,43 4 365 34,30 1 052 8,27 12 726

1 A kézirat leadásának időpontjában az önkormányzati hivatal még nem tette közzé 
a 2017-es év lakosság-nyilvántartási adatait.

2 A szociológusok szerint a szlovákiai magyar kisebbség lélekszámának csökkenését 
általánosságban a felerősödött asszimilációs folyamatok, továbbá a nemzetiségi 
hovatartozás miatti hátrányos megkülönböztetés okozzák (az utóbbi főként  
a munkavállalás, az oktatás, a hivatallal folytatott kommunikáció, valamint  
a munkahelyen, ill. az államigazgatásban való előrelépés vonatkozásában 
nyilvánul meg) (vö. Gyurgyík 2006: 111, Lampl 2007: 20–21). 
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2.  A FELIRATOK NYELVE

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1999. évi 184. számú 
törvénye a nemzetiségi kisebbségek nyelvének használatáról 2. §-ának 
5. pontja kimondja, hogy amennyiben az adott település kisebbségi 
lakosságának részaránya eléri a 20%-ot, a közigazgatási szerv az 
épületen elhelyezett nevét a kisebbség nyelvén is feltünteti; 4. §-a 
pedig úgy rendelkezik, hogy az ilyen településen a közigazgatási szerv 
a fontos információkat, főként az óvó, figyelmeztető és egészségügyi 
tájékoztató szövegeket kisebbségi nyelven is közzéteszi. 

A fentiekből következően a vizsgálat során az önkormányzati 
hivatalok külső és belső feliratait vettem szemügyre. Külső feliratnak 
az intézmény külső falán elhelyezett – rendszerint az önkormányzati 
szerv vagy a hatáskörébe tartozó egyéb intézmény(ek) nevét jelölő, 
ill. az ügyfélfogadási rendet tartalmazó – feliratokat vagy táblákat 
minősítettem. A belső feliratok közé soroltam a hivatal belső terében 
található tájékoztató- és hirdetőtáblákat, a faliújságon elhelyezett 
értesítéseket, valamint az irodák ajtaján vagy ajtaja mellett elhelyezett 
névtáblákat. A vizsgálódás elsősorban a feliratok nyelvére vonatkozott, 
de azt is megfigyeltem, hogy van-e tartalmi vagy grafikai különbség  
a kétnyelvű feliratok szlovák és magyar szövegrészei között (vö. 
Misad–Takács 2017: 75).

2.1  A külső feliratok nyelve

A somorjai városi hivatal a Fő utcán található. Épületén3 egy 
márványtáblába vésve az intézmény kétnyelvű megnevezése olvasható: 
MESTSKÝ ÚRAD ŠAMORÍN – VÁROSI HIVATAL4 (lásd 1. ábra).  

3 A kutatás kezdetén (2017 szeptembere és decembere között) még a MESTSKÝ 
ÚRAD ŠAMORÍN – VÁROSI HIVATAL felirat szerepelt az önkormányzati hivatal 
külső tábláján. A változásokról lásd A külső feliratok nyelve fejezet további részét.

4 A dolgozatban a példaként bemutatott nyelvi anyagot mindig a felgyűjtött 
változatban teszem közzé.
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A magyar nyelvű megnevezés – ugyanakkora nagyságú betűkkel, illetve 
azonos betűtípussal szedve – a vonatkozó törvény alapján a hivatal 
szlovák megnevezése után következik, ám a magyar megnevezésből 
hiányzik a település neve. Az 1995. évi ún. államnyelvtörvény szerint 
a közigazgatási szerveknek feladataik ellátása során a szlovák nyelvet 
kell használniuk, így a törvény értelmében az önkormányzatok 
épületén elhelyezett feliratok szövege is csak szlovák nyelvű lehetett. 
Az 1999. évi kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának 6. pontja 
úgy rendelkezik, hogy a településen működő közigazgatási szerv az 
épületen elhelyezett megnevezését – a település nevének a kisebbség 
nyelvén való feltüntetéséről nem rendelkezik – az államnyelv mellett 
kisebbségi nyelven is feltünteti, ám a belügyminisztérium közigazgatási 
csoportjának 2000. április 20-án kiadott irányelve alapján a kisebbségi 
nyelvű megnevezésben a település nevének államnyelven kell szere-
pelnie. Az iránymutatás továbbá azt is kimondja, hogy abban az esetben, 
ha a közigazgatási szervnek a 221/1999. számú kormányrendeletben 
szereplő településen van a székhelye, akkor az épületen kötelező 
elhelyeznie az adott hivatal kisebbségi nyelvű megnevezését. Erre 
rendszerint egy 50 × 20 cm méretű, téglalap alakú fehér tábla szolgál, 

1. ábra: 
Külső felirat a somorjai városháza falán
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melyen fekete betűkkel van feltüntetve a hatóság kisebbségi nyelvű 
megnevezése. Ezt a táblát az államnyelvű megnevezést feltüntető tábla 
alá helyezik el, de a település elnevezését mindkét táblán államnyelven 
kell feltüntetni (vö. Lanstyák–Szabómihály 2002: 241, Misad–Takács 
2017: 76). 

A kutatás időpontjában a hivatal főbejárata mellett elhelyezett 
kétnyelvű táblán a kisebbségi nyelvű megnevezésben nem szerepelt  
a település neve. A somorjai önkormányzati hivatalban készített 
interjúm során a hivatalvezető elmondta, hogy egy „öntudatos magyar 
polgár” feljelentette a hivatalt, mivel a hivatal egyik külső feliratán 
(MESTSKÝ ÚRAD ŠAMORÍN – VÁROSI HIVATAL) hiányzott  
a település magyar megnevezése. A hivatalvezető szerint felszólítást és 
határidőt kaptak arra vonatkozóan, hogy meddig kell a szóban forgó 
hiányosságaikat pótolniuk, s a márványtáblába vésetniük a magyar 
nyelvű „Somorja” feliratot. A hivatal azóta pótolta a „hiányosságát”, 
és a főbejárat mellett elhelyezett táblára felvésette a település magyar 
megnevezését is (lásd 2. ábra), csakhogy a tábla így sem felel meg  
a törvényben meghatározott rendelkezésnek. Ahogy fentebb utaltam 
rá, a hatályos rendelkezések a közigazgatási szervek kisebbségi 

2. ábra: 
Az új külső felirat a somorjai városháza falán.
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nyelvű megnevezésében is előírják a településnév államnyelven való 
feltüntetését, így a helyes felirat a következő lenne: MESTSKÝ ÚRAD 
ŠAMORÍN – VÁROSI HIVATAL ŠAMORÍN. Tehát a hivatalt feljelentő 
„öntudatos magyar polgár” valószínűleg úgy tett feljelentést a somorjai 
önkormányzati hivatalra, hogy maga sem volt tisztában a vonatkozó 
törvényekkel. A hivatal pedig annak ellenére tett eleget a feljelentésnek, 
hogy utánajárt volna a törvénybe foglalt rendelkezéseknek. A szóban 
forgó tábla a belügyminisztérium 2000-ben kiadott iránymutatása 
alapján sem méretben, sem tábla- és betűszínben nem felel meg az 
előírásoknak. A felirat ugyan egy téglalap alakú táblába van bevésve, 
de a tábla nem fehér színű, s a hatóság kisebbségi nyelvű megnevezése 
sem szerepel fekete betűkkel (vö. Lanstyák–Szabómihály 2002: 246).

A városi hivatal bejárati ajtajába vésve olvasható a RADNICA – 
VÁROSHÁZA felirat. A szlovák nyelvű megnevezés ugyan megelőzi 
a magyar nyelvűt, de betűtípusban, betűnagyságban és betűformában 
nincs különbség. A bejárati ajtó melletti kétnyelvű táblán a Matričný 
úrad – Anyakönyvi hivatal felirat szerepel. A hivatal és a polgármester 

3. ábra: 
A somorjai önkormányzati hivatal ügyfélfogadási rendjét szemléltető felirat.
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fogadóóráit a hivatal főbejárata melletti ablakon elhelyezett Úradné 
hodiny na Mestskom úrade v Šamoríne – A Somorjai Városháza 
ügyfélfogadó órái, valamint az Úradné hodiny primátora mesta  
– A polgármester ügyfélfogadó órái felirat jelöli (lásd 3. ábra). A szlo-
vák nyelvű felirat ez esetben is megelőzi a magyar nyelvűt, az első 
felirat esetében a betűk színe, nagysága, valamint a betűtípus is azonos. 
A második felirat esetében azonban a szlovák nyelvű megnevezés 
vastagon szedve, aláhúzással szerepel, míg a magyar felirat normál 
betűtípussal, aláhúzás nélkül olvasható. A fogadónapok megnevezése 
két nyelven, azonos nagyságú, típusú és méretű betűkkel van szedve: 
Pondelok – Hétfő, Utorok – Kedd (nestránkový deň – nincs félfogadás), 
Streda – Szerda stb.

Az önkormányzat külső falán szerepel még további két emléktábla 
is. Az egyiken a 50. NA POČESŤ NÁSILNE VYSŤAHOVANÝCH – 
A MEGHURCOLTAK EMLÉKÉRE 1947 – 1997 kétnyelvű felirat 
szerepel, míg a másikon a ČESŤ A SLÁVA SOVIETSKEJ ARMÁDE 
ZA OSLOBODENIE MESTA ŠAMORÍN Z PRÍLEŽITOSTI 25. VÝ-
ROČIA OSLOBODENIA 2. APRÍLA 1945 – 2. APRÍLA 1970 – 
KÖSZÖNET ÉS HÁLA A SZOVJET HADSEREGNEK SOMORJA 
FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELSZABADULÁSUNK 25. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL 1945. ÁPRILIS 2. – 1970. ÁPRILIS 2. Betűméret, 
betűtípus és betűszín tekintetében a vizsgált feliratok kisebbségi nyelvű 
szövegrészei nem különböznek a többségi nyelvűekétől, az viszont 
megfigyelhető, hogy a magyar megnevezés nem a szlovák mellett, 
hanem alatta helyezkedik el. Ez utóbbinak praktikus oka is lehetett, 
például hogy hosszú a szöveg, és ha egymás mellett akarták volna elhe-
lyezni, akkor külön táblán kellett volna feltüntetni a magyar nyelvűt.

2.2  A belső feliratok nyelve

Bent, a városi hivatal épületében egykor az ügyfelek egy információs 
tábla segítségével tájékozódhattak, melynek köszönhetően könnyen 
eligazodhattak a hivatal szerkezeti felépítését illetően (vö. Csintó 2010: 
25). A tábla néhány évvel ezelőtt a portával szembeni falon kapott 
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helyett, ám eltávolításának oka minden bizonnyal az volt, hogy az évek 
múltával a hivatal egyes osztályairól távozó önkormányzati dolgozók 
helyébe újak léptek, így az információs táblán feltüntetett adatok 
elavulttá váltak.

A földszinti folyosó falán egy tabló függ, melyen a városi képviselő-
testület tagjainak fényképe található, felül a következő szöveggel: 
SAMOSPRÁVA MESTA – A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. A tablón  
a képviselő-testület tagjainak nevét az ún. indoeurópai vagy szláv 
sorrend szerint tüntetik fel még akkor is, ha a hivatalos névformájuk 
esetlegesen magyar. Például: Ing. Edit Bauer, MUDr. Renáta Varga, 
Koppány Kovács, Zoltán Faragó, Ing. Imrich Tóth stb. A nevek alatt 
az alábbi kétnyelvű megnevezések szerepelnek: poslanec – képviselő, 
poslankyňa – képviselőnő. A tablón szerepel a polgármester, az 
alpolgármester, a főellenőr és a hivatalvezető fényképe is; nevük 
alatt a primátor mesta – polgármester, viceprimátor – alpolgármester 
stb. megnevezések szintén két nyelven, szlovákul és magyarul is 
olvashatóak.

Az emeletre vezető lépcsők mellett található üveges faliújságon csak 
szlovák nyelvű szövegek találhatók: Oznámenie o doručení písomnosti, 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Štaút mesta Šamorín. Egy 
további üveges faliújságon a hivatal alkalmazottainak szóló értesítések 
szerepelnek: Špeciálna rekreačná ponuka pre všetkých zamestnancov 
samosprávy Mesto Šamorín, Novembrový výpredaj – Wellness a relax 
pobyty v hoteloch Sorea, Národný projekt – Chcem byť aktívni (sic!) 
na trhu práce (50+), Ponukový list pre členov odborového zväzu  
– rekondično-rehabilitačný pobyt v Topoľníkoch stb. Az adatgyűjtés 
időpontjában az említett faliújságokon egyetlen magyar nyelvű szöveget 
sem találtam, mind az ügyfeleknek, mind az alkalmazottaknak szóló 
közlemények kizárólag szlovák nyelvűek voltak.

Az önkormányzati hivatal szervezeti egységeinek nevét tartalmazó 
tájékoztató táblák szövege és alakja azonos: kivétel nélkül mind 
kétnyelvűek, s a többségi nyelvű felirat minden esetben megelőzi 
a kisebbségi nyelvűt, pl.: Odbor podnikateľský, bytovej agendy  
a cestovného ruchu – Vállalkozói, lakásügyi és idegenforgalmi osztály, 
Odbor organizačný a správny a sociálnych vecí – Közigazgatási, 
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szervezési és szociális ügyi szakosztály, Referát mzdovej a personálnej 
agendy – Bér- és személyi ügyek osztálya, Referát životného prostredia 
– Környezetvédelmi szakosztály, Referát školstva – Tanügyi hivatal 
stb. Eltérés inkább csak a szlovák és a magyar nyelvű feliratszövegek 
grafikai elrendezésében van: a magyar szövegrész egyszer a szlovák 
mellett, másszor alatta jelenik meg; továbbá betűnagyságuk és -típusuk 
egyszer megegyezik, máskor kisebb méretű és eltérő típusú betűk 
szerepelnek rajtuk (vö. Csiffári 2010, 2012; Csintó 2010, Hájos 2012, 
Istók 2012, 2014; Kiss 2015, Misad 1998, 2014; Misad–Takács 2017).

A somorjai városi hivatalban az önkormányzati dolgozók név-
táblájának nyelvhasználatát a sokrétűség jellemzi. Az irodák ajtaja 
mellett elhelyezett táblákon az indoeurópai vagy szláv sorrend szerint 
szlovák formában bejegyzett nevek mellett magyar sorrendben 
magyaros alakban feltüntetett nevek is szerepelnek, pl.: JuDr. Miroslava 

4. és 5. ábra: 
A somorjai önkormányzati hivatal névtáblái.
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Hargašová, Mária Antalicsová, Katarína Boróková, Gabriel Bárdos, de: 
Ing. Lakatos Annamária, Nagy Gabriella, Óvári Mária, Ing. Sármány 
Ervin, Ing. Kocsis Arnold. A névtáblák tüzetesebb vizsgálata során 
azonban jócskán akad példa arra is, hogy a hivatal az ún. magyar sorrend 
szerint először a munkatársak családnevét, majd keresztnevét tünteti fel 
a névtáblákon, holott az alkalmazottak neve szlovák formában szerepel, 
pl. Bogárová Mária, Mezzeiová Monika, Nagyová Agneša, Szerda 
Tomáš, Kósová Henrieta, Kovácsová Oľga. Sőt, arra is akad példa, 
hogy a hivatal az anyakönyvben bejegyzett sorrend szerint (keresztnév 
és vezetéknév), de magyarok alakban tünteti fel az alkalmazott nevét, 
pl. Erzsébet Podobek. A névtáblák mellett az önkormányzati dolgozó 
munkaköri beosztása is két nyelven szerepel, de többnyire a szlovák 
nyelv elsődlegességével, pl.: prednosta úradu – hivatalvezető, primátor 
– polgármester, pov. vedúca odboru – megbízott osztályvezető, 
odborná referentka miestnych daní – helyi adók szakelőadója stb. Az 
alkalmazottak ügykörének feltüntetésekor előfordul, hogy a magyar 
nyelvű szöveg jóval rövidebb vagy általánosabb, mint a szlovák nyelvű, 
pl.: vedúci ekonomického odboru – osztályvezető, samostatná odborná 
referentka ekonomického odboru – szakelőadó, referentka miestnych 
daní – szakelőadó stb.

 
3.  A SZÓBELI ÜGYINTÉZÉS NYELVE

A kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának 1. pontja úgy 
rendelkezik, hogy azokon a településeken, ahol az adott kisebbség arány 
eléri a 20%-ot, a hivatali érintkezés során használhatják a kisebbség 
nyelvét. A 7. § 1. pontja ugyanakkor előírja, hogy a közigazgatási szerv 
és alkalmazottai a hivatali érintkezésben az államnyelvet kötelesek 
használni, s csak e törvény és más törvények által meghatározott 
feltételek mellett használhatják a kisebbségi nyelvet, melyet nem 
kötelesek ismerni.

Dolgozatomban az ügyfelek és az önkormányzati dolgozók, valamint 
az önkormányzati dolgozók egymás közötti kommunikációjával 
foglalkozom. 
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3.1  Az ügyfelek és az önkormányzati dolgozók 
kommunikációjának nyelve

A vizsgált hivatalban készített interjúkból kiderül, hogy az 
alkalmazottak ügyintézés során nemzetiségi hovatartozásuktól és 
anyanyelvüktől függetlenül mindkét nyelvet használják, a nyelvválasztás 
mindig attól függ, hogy az ügyfél milyen nyelven szólítja meg őket.5 Az 
interjúalanyok elmondása szerint a somorjai önkormányzati hivatalban 
többségében magyar anyanyelvű alkalmazottak dolgoznak, de a szlovák 
anyanyelvűek is beszélik a magyar nyelvet. Az egyik interjúalany szerint 
„[…] a szlovák nyelvű alkalmazottak javarészt jól beszélik a magyart. 
Egy-ketten egy kicsit gyengébben, de ez nem jelent problémát”. Egy 
másik adatközlő elmondása szerint „[…] van például egy olyan szlovák 
anyanyelvű kolléganő, aki megtanult magyarul, és ő az, aki mindig áttér 
a magyarra és magyarul kommunikál”.

A hivatalban az ügyfélfogadással kapcsolatos szóbeli ügyintézés 
nyelve az ügyfél nyelvhasználatához igazodik: a szlovákul köszönő 
vagy kérdező ügyfélhez szlovákul, a magyarul köszönőhöz, illetve 
kérdezőhöz magyarul szólnak (vö. Menyhárt 2002: 39, Misad 2009b: 
78). Az egyik interjúalany nyilatkozatából azonban kiderül, hogy 
„[…] nagyon sok ügyfél tud magyarul, mégsem mernek megszólalni. 
A mondandójukat automatikusan szlovákul kezdik, aztán kiderül, hogy 
magyarok, és átváltunk magyarra”. Egy további adatközlő is hasonló 
tapasztalatról számolt be „[…] vannak olyan ügyfelek, akikről tudjuk, 
hogy magyarok, de bejönnek, és szlovákul beszélnek. Ilyenkor mi is 
szlovákul szólunk vissza hozzájuk”.

A kutatás során megkérdezett adatközlők elmondása szerint 
még sosem volt példa arra, hogy a hivatalnak tolmácsot kellett 

5 Mrva Mariannának és Szilvássy Tímeának a Fórum Kisebbségkutató Intézet és 
a Diákhálózat által 2010-ben megvalósított, a magyar nyelv hivatali használatát 
vizsgáló kutatása során szintén hasonló adatok láttak napvilágot a hivatali szóbeli 
kommunikációval kapcsolatban. A megkérdezett polgármesterek 89,9%-a szerint 
az ügyfelekkel történő szóbeli kommunikációra a magyar nyelv használata 
jellemző, míg a hivatalok 88%-ában az ügyintézés nyelve attól függ, hogy az 
illető polgár milyen nyelven szólal meg (Mrva–Szilvássy 2011: 58).
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volna biztosítania ahhoz, hogy egy nem szlovák anyanyelvű ügyfél 
megértesse magát a hivatalban. Emellett arra sem tudtak példát 
mondani, hogy előfordult-e olyan eset, hogy az alkalmazott nem ismerte 
a kisebbség nyelvét. „Nem hiszem, hogy itt, Somorján előfordult-e 
volna ilyen. Itt mindenki ért magyarul.” Mivel az önkormányzat bérekre 
elkülönített költségvetése nem teszi lehetővé, hogy állandó tolmácsot 
alkalmazzanak, ezért a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb 
módon úgy tudja biztosítani a feltételeket, ha az alkalmazottak ismerik 
a kisebbségi nyelvet, vagy legalább minden osztályon dolgozik egy 
magyarul beszélő/értő alkalmazott (vö. Cúth 2011: 66).

Abban az esetben, ha az ügyfél telefonon lép kapcsolatba az 
önkormányzati hivatallal, az alkalmazottak a Prosím! – Tessék! vagy 
Tessék! – Prosím!, illetve a Mestský úrad – Városi hivatal kifejezésekkel 
jelentkeznek be, s a kommunikáció nyelvét az ügyfél nyelvéhez 
igazítják. Az interjúalanyok többségének elmondása szerint először 
szlovákul szólnak bele a telefonba, majd ezt követően magyarul is. 
Az egyik adatközlő azonban így nyilatkozott „Tessék! – Prosím!-ot 
mondok, amin páran már megütköztek.”, egy további interjúalany pedig 
hozzátette „[…] most már nagy segítség az, hogy a telefon kimutatja  
a telefonszámot, úgyhogy ha belső dolgozó hív, akkor csak egy »Igen«-
nel vesszük föl a telefont”.

3.2  Az önkormányzati dolgozók egymás közötti 
kommunikációjának nyelve

A somorjai városi hivatalban a hivatalvezető elmondása szerint 
mintegy ötven embert foglalkoztatnak, akiknek a 10%-a szlovák 
nemzetiségű. Az egyes szakosztályokon többségében magyar nem-
zetiségű és magyar anyanyelvű alkalmazottak dolgoznak, de a szlovák 
anyanyelvűek is beszélik, vagy legalább értik a magyar nyelvet. 
„Nálunk, a városi hivatalban azok, akik szlovák anyanyelvűek, mind 
régi, helyi somorjai lakosok, tehát tudnak magyarul” – nyilatkozta az 
egyik interjúalany. A hivatali dolgozók egymás között, magánjellegű 
beszélgetések során főként magyarul beszélnek, míg a hivatalos 
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ügyekről a helyzettől függően szlovákul és magyarul is kommunikálnak 
egymással. Mivel a magyar nyelvű közigazgatási terminológiát  
a magyar anyanyelvű alkalmazottak sem ismerik, ezért munkahelyi 
ügyekről tárgyalva gyakran váltanak át magyarról szlovákra (vö. Csiffári 
2010, 2012; Csintó 2010, Hájos 2012, Istók 2012, 2014; Kiss 2015, 
Menyhárt 2002, 2005; Misad 1998, 2009a, 2014, 2016; Misad–Takács 
2017). Vizsgálódásaim során az egyik interjúalany így jellemezte a 
saját osztályára vonatkozó magánjellegű és hivatalos társalgást: „[…] 
a magánjellegű kommunikáció a szakosztály dolgozói között magyar.  
A hivatalos ügyekről szintén magyarul beszélgetünk egymás között, de 
ott rengeteg szlovák szavat használunk”. Egy következő hivatali dolgozó 
az alkalmazottak egymás közötti kommunikációjával kapcsolatban 
szintén utalt a közigazgatási szakterminológia hiánya miatti szlo-
váknyelv-használatra: „[…] hivatalos ügyekről, nyomtatványokról, 
beadványokról szlovákul és magyarul is beszélünk. Ahogyan könnyebb. 
A szakszavakat szlovákul használjuk, de a magánjellegű kommuni-
káció, az magyar”.

A somorjai önkormányzati hivatal alkalmazottaival készített 
interjúk bizonyítják, hogy az egyes szervezeti egységeken belüli mun-
kaértekezletek, valamint a különböző osztályok közötti megbeszélések 
is elsősorban magyarul zajlanak. Abban az esetben, ha az értekezleten, 
vagy a különböző osztályok közötti megbeszéléseken részt vesz egy 
szlovák anyanyelvű személy is, akkor a nyelvhasználat kétnyelvűre 
változik. A munkaértekezletek nyelvével kapcsolatban feltett kérdé-
semre az egyik osztályvezető azt a választ adta, hogy „[…] amennyiben 
a munkaértekezleten részt is vesz egy szlovák, igyekszem mindent 
megoldani kétnyelvűen még akkor is, ha hosszadalmas. Nekem ez nagyon 
fontos”. Egy további interjúalany ekképpen fejtette ki véleményét: „[…] 
olyan, hogy csak szlovák értekezlet, nincsen. Általában az történik, 
hogy magyarul folyik az értekezlet, és aztán ha valami nagyon speciális 
szakmai dologról van szó, akkor esetleg némelyik kolléga átvált szlová-
kra, mert úgy ismeri jobban a szakterminológiát. De a kommentárok és 
a hozzászólások többnyire magyarul hangzanak el”.

A városházán készített interjúim során az adatközlőimnél afelől is 
érdeklődtem, hogy rendelkeznek-e információkkal azzal kapcsolatban, 
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hogy a hivatal feltételként szabja-e meg a munkatársak felvételekor 
azt, hogy az új alkalmazott értse és/vagy beszélje a kisebbség nyelvét. 
A hivatalvezető elmondása szerint általában pályázatot írnak ki az új 
munkahely betöltésére, de nem feltétel, csupán előny a magyar nyelv 
ismerete. A további interjúalanyok ugyan azt nyilatkozták, hogy nem 
kompetensek az ügyben, de ők elvárnák, hogy az alkalmazott értse 
és/vagy beszélje a kisebbség nyelvét, s eddigi tapasztalataik szerint 
előnyt jelent az, ha valaki tud magyarul. „Szerintem egyáltalán nem 
diszkrimináció, ha valakitől elvárjuk, hogy magyarlakta területen 
tudjon magyarul, vagy legalább értse a kisebbség nyelvét” – mondta el 
az egyik adatközlő.

3.3  A képviselő-testület tanácskozásának nyelve

A kisebbségi nyelvhasználati törvény 3. §-ának 1. pontja szerint 
a területi önkormányzati szerv tanácskozása kisebbségi nyelven is 
folyhat, ha azzal valamennyi jelenlévő egyetért.

A vizsgált önkormányzati hivatalban a képviselő-testület ülései 
többnyire kétnyelvűen folynak. A hivatalvezető elmondása szerint ennek 
az az oka, hogy „[…] az utóbbi időben megnőtt a testületi ülést látogató 
öntudatos polgárok száma, akik többnyire szlovák nemzetiségűek”. Egy 
másik adatközlő szintén arról panaszkodott, hogy attól a pillanattól 
kezdve, hogy egy szlovák résztvevő jelenik meg a képviselő-testületi 
ülésen, az egész tanácskozás két nyelven folyik: „Elég szomorú, hogy  
a plénumok attól a pillanattól kezdve kétnyelvűen zajlanak, hogy beül 
egy szlovák az ülésre. Rögtön átváltanak kétnyelvű kommunikációra, 
így a plénum kétszer olyan hosszú ideig tart”. Abban az esetben, ha 
képviselő-testületi ülésen nem vesz részt szlovákul beszélő/értő személy 
az ülés kizárólag magyar nyelven folyik. 

A kutatás időpontjában jómagam is részt vettem egy képviselő-
testületi ülésen, mely a Somorjai Városi Művelődési Központban 
zajlott. A testület tanácskozása két nyelven zajlott: a polgármester 
először szlovákul, majd magyarul nyitotta meg az ülést, s az általa közölt 
információk szinte az egész értekezlet alatt két nyelven hangzottak 
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el. Előfordult, hogy a polgármester bizonyos üggyel kapcsolatban 
néhányszor csak szlovákul beszélt, ami valószínűleg az időnyerésnek 
tudható be, hiszen azáltal, hogy az egész ülés két nyelven zajlik, kétszer 
olyan hosszú ideig tart. A képviselők hozzászólásai szintén két nyelven 
hangzottak el, ám a szlovák és a magyar nyelvű hozzászólások között 
is voltak különbségek. Voltak olyan képviselők, akik a hozzászólásaikat 
szlovákul hosszabban, részletesebben fejtették ki, míg magyarul csak 
a szlovák szöveg kivonatolt, rövidített változatát mondták el vagy 
olvasták fel. Ezzel szemben más képviselőnek a magyarul mondott 
hozzászólása hosszabb és részletekbe menőbb volt, mint a szlovák, 
melyben csak a legfontosabb tudnivalókat foglalta össze. Az ülésen 
részt vevő lakosok a kérdéseiket, hozzászólásaikat anyanyelvükön 
terjesztették elő, a képviselők felől érkezett válasz ilyenkor a kérdező/
hozzászóló által választott nyelven érkezett (vö. Csiffári 2010, 2012; 
Istók 2012, 2014; Misad 1998, Misad–Takács 2017).

A hivatalvezető a kérdésemre válaszolva elmondta, hogy a kép-
viselők személyre szóló kétnyelvű meghívót kapnak a testületi 
ülésre, a tanácskozásról készült jegyzőkönyvet pedig szlovák nyelven 
fogalmazzák meg, amit a későbbiekben a helyi magyar tannyelvű 
gimnázium egyik tanára fordít magyarra. Arra is rákérdeztem, hogy  
a képviselő-testületi üléseken elfogadott határozatokat magyar nyelven 
is közzéteszik-e, amire az egyik adatközlőm, igennel válaszolt, míg egy 
másik szerint ezen a téren vannak még hiányosságok. 

4. AZ ÍRÁSBELI ÜGYINTÉZÉS NYELVE

A kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának 3. pontja szerint 
azokon a településeken, ahol az adott kisebbség aránya eléri a 20%-ot,  
a kisebbséghez tartozó személyek az államigazgatási szervhez és 
a területi önkormányzati szervhez címzett írásos beadványaikat 
kisebbségi nyelven is benyújthatják; a közigazgatási szerv ezekre az 
államnyelvű válasz mellett kisebbségi nyelven is válaszol.

A kutatómunka során az önkormányzati hivataloknak a lakossággal, 
illetve a hatáskörükbe tartozó és más intézményekkel folytatott írásbeli 
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kommunikációját, valamint az önkormányzat által kiadott űrlapok 
nyelvezetét tanulmányoztam.

4.1  Az írásbeli kommunikáció az önkormányzat és  
a lakosság között

A somorjai önkormányzati hivatalban a szóbeli ügyintézés nyelve 
az ügyfél nyelvhasználatához igazodik, ezzel szemben a hivatali 
írásbeliséget a szlovák nyelv dominanciája, sok esetben kizárólagossága 
jellemzi (vö. Csernincskó 2010b: 103, Csiffári 2010, 2012; Csintó 2010, 
Hájos 2012, Istók 2012, 2014; Karmacsi 2003: 97, Kiss 2015, Menyhárt 
2002, 2005; Misad–Takács 2017).6 Az önkormányzati dolgozók 
elmondása szerint több oka is lehet annak, hogy a kisebbséghez tartozó 
ügyfelek nem az anyanyelvüket használják az írásbeli ügyintézés során. 
Egyrészt a polgárok tájékozatlansága, szégyenérzete, „[…] a magyarok 
mindenáron megfelelni vágyása”, másrészt pedig az, hogy nem 
ismerik a szakterminológiát. Az interjúalanyok szerint a kisebbséghez 
tartozó ügyfelek gyakran úgy vélik, hogy a szlovák nyelven megírt 
beadványok elsőbbséget élveznek, ezért a szlovákul nem tudó lakosok 
csak ritkán fogalmaznak meg magyar nyelvű kérvényt; inkább 
megkérik a hivatal valamelyik dolgozóját, ismerősüket, rokonukat, 
hogy segítsenek a szlovák nyelvű kérvény megírásában (vö. Misad 
2009b: 79, Misad–Takács 2017: 83). „Vannak, akik szégyellik magyarul 
beadni a beadványokat. Restellik, hogy mit fognak róluk gondolni, hogy 
magyarul írták meg a kérvényt. Például olyannal már én is találkoztam, 
hogy inkább lefordíttatták szlovákra a kérvényt. Nekem hozták, hogy 
fordítsam le, és írjam meg nekik szlovákul a kérvényt” – nyilatkozta 
a témával kapcsolatban az egyik adatközlő, a következő interjúalany 

6 A Mrva–Szilvássy-féle 2010-es felmérés szerint a hivatalok 70%-ához szintén 
csak szlovák nyelvű beadvány érkezik, 28%-ukhoz magyar és szlovák nyelven is 
érkezik folyamodvány, míg kizárólag magyar nyelven csupán a kérelmek 2%-át 
fogalmazzák meg. A beadványokra adott válaszokat a hivatalok 72%-ban többségi 
nyelven fogalmazzák meg, míg a fennmaradó 28% esetében a válaszadás nyelvét  
a beadvány nyelve határozza meg (vö. Mrva–Szilvássy 2011: 48). 
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pedig hozzátette: „Sokan erődemonstrációként akarják használni  
a szlovákot. Úgy gondolják, hogy ezzel előbb érnek célba. Nem egy 
olyan ismerősöm van, aki mellveregető magyar, mégis szlovákul írja 
meg a beadványt. Sőt, még e-mailt is szlovákul ír”. Az önkormányzati 
dolgozók szerint a második legnagyobb problémát egyöntetűen  
a szakterminológia ismeretének hiánya okozza. A magyar kisebbséghez 
tartozó ügyfelek esetében a hivatalos írásbeli nyelvhasználat magyar 
nyelvű fordulatainak, szakszókincsének hiánya megnehezíti, sőt 
lehetetlenné teszi a magyar nyelvű kérvények megszületését (vö. 
Menyhárt 2002: 45, Szabómihály 2002b: 182–183).

Az önkormányzati hivatal a törvényi rendelkezést követve az ügyfelek 
magyar nyelvű beadványaira két nyelven, szlovákul és magyarul is 
válaszol, de vannak olyan alkalmazottak is, akik a magyar nyelvű 
kérvényre csak magyarul válaszolnak. „A szlovák nyelvű beadványokra, 
természetesen szlovákul válaszolunk, a magyar nyelvűekre csak 
magyarul” – mondta az egyik interjúalanyom. Ezzel szemben vannak 
olyan önkormányzati dolgozók, akik úgy vélekednek, hogy a magyar 
nyelvű beadványokra is két nyelven kell válaszolni. Az egyik adatközlő 
szerint „[…] nem lehet csak magyarul visszaírni, mert evidálni is 
kell, úgyhogy szlovákul is meg kell lennie. Egy idő után miden megy 
a levéltárba, Selyére, úgyhogy mindennek muszáj kétnyelvűnek lennie”

4.2  Az írásbeli kommunikáció az önkormányzat és más 
intézmény között

Az általam vizsgált hivatal más hivatalos szervvel folytatott írásbeli 
ügyintézése során csak szlovák nyelven kommunikál. Az adatközlők 
elmondása szerint egy másik államigazgatási szervvel még akkor is 
szlovákul leveleznek, ha tudják róla, hogy magyar szerveződésű „[…] 
mert amennyiben az intézmény bármilyen jellegű kontrollt kap, ott 
bizony a kontrollórok hivatalos nyelven kérik a dokumentációt”. Arra  
a kérdésemre, hogy a hivatal a kommunikáció módját illetően 
különbséget tesz-e a hivatalos szervvel folytatott levelezés során, ha 
nyilvánvalón magyar intézményről van szó, eltérő válaszokat kaptam 
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az adatközlőktől. Az egyik interjúalany azt mondta, hogy „[…] 
természetesen egy magyar intézményt nem fogunk megsérteni azzal, 
hogy szlovákul írunk nekik”, míg egy további hivatali alkalmazott 
szerint „[…] még ha tudjuk, hogy az intézmény magyar, akkor is 
szlovákul levelezünk”.

4.3  Az űrlapok nyelve

A kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának 6. pontja szerint 
a területi önkormányzati szerv a saját hatáskörében kiadott űrlapokat 
kérésre kisebbségi nyelven is az állampolgárok rendelkezésére bocsátja.

A somorjai önkormányzati hivatalban a szabályozás ellenére nem 
mindegyik osztály biztosít kétnyelvű formanyomtatványokat a magyar 
anyanyelvű ügyfelek számára; sőt az ügyintézők többségének azokról 
a kétnyelvű szövegmintákról sincs tudomása, amelyeket a Gramma 
Nyelvi Iroda munkatársai készítettek az önkormányzatok számára (lásd 
Segédanyag az önkormányzati dolgozók számára 2002); sem azokat 
az elektronikus beadványmintákat nem használják, melyek a www.
onkormanyzas.sk holnapon érhetők el, ill. onnan le is tölthetők (vö. 
Misad–Takács 2017: 84). Az egyik hivatali dolgozó szerint a kétnyelvű 
formanyomtatványok megléte, illetve hiánya az egyes osztályokon 
annak tudható be, hogy a hivatalvezető egyáltalán nem figyel oda erre: 
„Szomorú dolog, mivel ezt a hivatalvezetőnek kellene kézben tartania, de 
nem törődik vele. Lenne mit javítani, de nincs ki irányítsa ezt az egészet, 
ezért az egyik osztály így működik, a másik megy amúgy”. Vizsgálódásaim 
során több osztályvezetőt is megkérdeztem arról, hogy az általa vezetett 
osztályon vannak-e kétnyelvű formanyomtatványok, illetve űrlapok. 
A Közgazdasági, vagyonkezelési és helyi adók szakosztályának 
vezetője kérdésemre elmondta, hogy az ő osztályán kizárólag csak 
egynyelvű, szlovák nyomtatványok vannak. A Közlekedési, közrendi 
és biztonságügyi szakosztály, valamint a Környezetvédelmi szakosztály 
rendelkezik kétnyelvű űrlapokkal: az előbbi osztály nyomtatványait 
maga az osztályvezető fordította magyarra, míg az utóbbiéit hivatalos 
fordítók készítették. Az imént említett példákból láthatjuk, hogy az 
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önkormányzati hivatal nem egységesen – pl. egy fordítóirodával  
– készítteti el a formanyomtatványok magyar nyelvű szövegrészét, 
hanem a kétnyelvűséget fontosnak tartó osztályvezetők a többségi 
nyelvű szövegek kisebbségi nyelvre fordítását a maguk módján oldják 
meg. A hivatali dolgozóknál afelől is érdeklődtem, hogy az ügyintézők 
részéről van-e igény kétnyelvű formanyomtatványokra. Az adatközlők 
többségének elmondása szerint, ha van is igény kétnyelvű űrlapokra, 
sokszor problémát okoz a kitöltésük: „[…] amikor a magyar ügyfél 
megkapja a kétnyelvű nyomtatványt, akkor sokszor nem tud vele mit 
kezdeni”. Egy további interjúalany elmondása szerint az ő osztályukon 
nincsenek kétnyelvű nyomtatványok, s egyelőre nem is volt igény 
ilyen űrlapok iránt. Véleménye szerint ezeket a nyomtatványokat nem 
egyszerű kitölteni, s abban sem biztos, hogy a kétnyelvű nyomtatványok 
kitöltése könnyebben menne: „Nálunk ez általában úgy zajlik, 
hogy bejön az ügyfél, leül, és valamelyik alkalmazottal együtt kitölti  
a szlovák formanyomtatványt úgy, hogy közben magyarul beszélik 
meg a dolgokat. Ha magyarul lenne ráírva, akkor sem hiszem, hogy ez 
másképpen működne csak úgy, hogyha leülünk és segítünk”.

A hivatalvezetővel folytatott beszélgetés során kiderült, hogy 
a somorjai önkormányzati hivatalt már feljelentették amiatt, hogy 
hiányosak a kétnyelvű formanyomtatványai. A hivatalvezető elmon-
dása szerint felvették a kapcsolatot egy fordítóirodával, mellyel az 
összes használatban lévő nyomtatványukat magyarra fordíttatják. 
Az interjú óta eltelt időszakban már el kellett, hogy készüljenek  
a kétnyelvű nyomtatványok, így a dolgozat leadása előtt felkerestem 
a hivatalvezetőt, hogy megtudjam elkészültek-e a kisebbségi nyelvű 
űrlapok. A hivatalvezető kérdésemre elmondta, hogy elkészültek  
a kétnyelvű formanyomtatványok, melyeket két hónappal ezelőtt adott 
oda a város weboldalát szerkesztő vállalatnak, hogy feltöltsék a város 
honlapjára. Ott-tartózkodásomkor éppen a város weboldalának egyik 
szerkesztője érkezett a hivatalvezetőhöz, aki kérdésemre elmondta, 
hogy a formanyomtatványok weboldalra történő feltöltésével ugyan 
nem ő foglalkozik, de a kollégája már megkezdte a munkálatokat, így 
rövid időn belül az összes használatban lévő nyomtatvány felkerül  
a város honlapjára.
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5.  AZ ÖNKORMÁNYZATI TÖMEGTÁJÉKOZTATÓ 
ESZKÖZÖK NYELVE

A területi önkormányzati szervek tömegtájékoztató eszközeinek 
nyelvét elsősorban az államnyelvtörvény 3. és 5. paragrafusa7 
szabályozza. A rendelkezések mindenütt előírják az államnyelv kötelező 
használatát, s emellett – külön jogszabályokra hivatkozva – lehetővé 
teszik a kisebbségi nyelvek használatát is (vö. Misad–Takács 2017: 
85). Mivel a somorjai önkormányzati hivatal sem városi televíziót, 
sem hangosbemondót nem működtet, ezért az alábbi fejezetekben csak  
a hivatal honlapjával és lapjával foglalkozom.

5.1  Az önkormányzat honlapjának nyelve

Mivel a polgárok az internet segítségével juthatnak el leggyorsabban 
és leghatékonyabban az önkormányzatot érintő információkhoz, ezért 
egy weboldal működtetése rendkívül fontos az önkormányzat számára 
(vö. Dohorák–Kállay–Kövesdi 2017: 123–124).

A vizsgált somorjai hivatal rendelkezik saját honlappal, melynek  
a szlovák mellett magyar változatát is működteti. Weboldalán magyarul 
és szlovákul is közzéteszi az alapvető tudnivalókat (pl. polgármester 
neve, az önkormányzati képviselők neve és elérhetősége, az önkor-
mányzati hivatal címe, a hivatal szervezeti felépítése és telefonos, illetve 
internetes elérhetősége, ügyfélfogadási napok), a közérdekű infor-
mációkat (pl. önkormányzati intézmények bemutatása, elérhetősége,  
a község múltja és jelene, valamint érdekességei stb.), kérvénymintákat, 
önkormányzati rendeleteket, valamint a jegyzőkönyveket és a hatá-
rozatokat. 

A nyitóoldal szlovák és magyar verziója első ránézésre szinte azo-
nos: a weboldal szlovák és magyar nyelvű változatában is hat-hat 

7 3. § Az államnyelv használata a hivatalos érintkezésben; 5. § Az államnyelv használata 
a tömegtájékoztató eszközökben, a kulturális és a nyilvános rendezvényeken.
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menüpontból választhatnak a honlapot látogatók8. Az egyes menüpon-
tok további alkategóriákra tagolódnak, s ezen belül már találunk 
hiányosságokat a kisebbségi és a többségi nyelvű verzió között. Például 
a Somorja város menüpontra kattintva az alábbi kategóriák szerepelnek: 
Város, Önkormányzat, Városi hivatal, Hivatalos közlemények, 
Területrendezési terv, Pénzügyek, városi dokumentumok, Általánosan 
kötelező érvényű rendeletek. Ezzel szemben a Mesto a jeho správa 
szlovák nyelvű menüpontra kattintva sokkal több alkategória található, 
mint a magyar változatban. Például: Mesto, Samospráva, Mestský úrad, 
Úradná tabuľa, Prístup k informáciam, Zoznam registrovaných psov, 
Financie, Majetok, Mestské dokumenty, Verejné obstarávanie, VZN, 
Dôležité dokumenty, AREA dokumenty. A hivatalvezetővel készített 
interjúból kiderül, hogy a hivatal azokat az információkat tartja fontosnak 
közzétenni a kisebbség nyelvén, amelyeket a kisebbségi nyelvhasználati 
törvény előírása szerint is meg kell jelentetnie a honlapján (pl.  
a képviselő-testületi ülések időpontjai, testületi ülések jegyzőkönyvei, 
testületi ülések határozatai, általánosan kötelező érvényű rendeleteket 
stb.); az önkormányzat továbbá a várossal kapcsolatos közéleti, sport- 
és kulturális eseményekről is igyekszik beszámolni nemcsak többségi, 
hanem kisebbségi nyelven is. A honlap magyar és szlovák nyitóoldalán 
is szerepel egy ún. Programok a városban – Kalendár udalostí című 
menüpont, ahol a város aktuális programkínálatát tekinthetik meg  
a polgárok. Szintén a nyitóoldalon található a Hivatalos közlemények 
– Úradná tabuľa című menüpont, amely különböző közleményeket, 
határozatokat, javaslatokat és meghívókat tartalmaz9.

A hivatalvezető elmondása szerint az önkormányzat honlapján 
külsős megbízott munkatársak, mégpedig egy weboldalkészítő vállalat, 
valamint egy újságíró dolgozik. Mivel az újságíró jól tud szlovákul, 

8 Mesto a jeho správa – Somorja város; Život v meste – Élet a városban; Voľný 
čas a turizmzus – Szabadidő és turizmus; Tlačivá a žiadosti – Nyomtatványok, 
kérvények; Aktuality – Aktuális; Projekty – Pályázatok, projektek.

9 Pl. Fokozott tűzveszély - felhívás – Čas zvýšeného vzniku požiaru - vyhláška; 
Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt. - határozat – Rozhodnutie - Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť a.s.; R7-es gyorsforgalmi út - közlemény – Informácia pre 
verejnosť - R7 stb.



70

ezért a várossal kapcsolatos aktuális híreket mindkét nyelven ő írja  
meg.

5.2  Az önkormányzati lap nyelve

Somorja város önkormányzata havonta jelenteti meg a Somorja 
és Vidéke című periodikumot. A kiadvány minden száma kétnyelvű 
(Somorja és Vidéke – Šamorín a okolie). A nyomtatott lap ingyenesen 
beszerezhető a helyi újságárusoknál, üzletekben, éttermekben, 
kávézókban, a város könyvtárában és egyéb más helyeken, elektronikus 
formában pedig a város honlapján külön szlovák és külön magyar 
nyelvű lapként is elérhető.10 A kiadványt 1928-ban alapították, de ekkor 
még társadalmi, közigazgatási és szépirodalmi lapként jelent meg heti 
rendszerességgel. Kétnyelvű közéleti lapként, megújult formában csak 
1991 óta vehetik kezükbe a város polgárai.

Mivel közéleti lapról van szó, elsősorban az önkormányzat 
munkájáról, a városi rendezvényekről, a városban működő szervezetek 
tevékenységéről, kulturális és sporteseményekről szóló írásokat 
közöl, de hirdetések is jelennek meg a lapban. A kiadvány általában 
huszonhárom-huszonnégy oldalas, ebből tizenkét oldalt a konkrét 
magyar nyelvű írások, míg további tizenkét oldalt szlovák nyelvű cikkek 
tesznek ki. Az önkormányzati lap magyar és szlovák része elkülönítve 
szerepel a kiadványban, melyek nem teljesen azonosak: vannak csak 
magyar, illetve csak szlovák nyelven írt/fogalmazott cikkek. Például  
a városban működő szlovák és magyar iskolák pedagógusainak, illetve 
tanulóinak a cikkeit nem fordítják le: ha az adott írás a magyar iskolát 
érinti, akkor a lap magyar részében olvasható, ha a szlovák iskolát 
érinti, akkor pedig a kiadvány szlovák verziójában. 

Az önkormányzati lapnak egy főszerkesztője van. A periodikumban 
megjelenő cikkek egy részét ő írja, a többit megbízott munkatársak, 
illetve tudósítók juttatják el a lap szerkesztőségébe. Az írásokat 

10 http://samorin.sk/hu/periodical-category/somorja-es-videke/
 http://samorin.sk/periodical-category/samorin-a-okolie/
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annak függvényében fordítják magyar vagy szlovák nyelvre, 
hogy a szerkesztőségbe milyen nyelven érkezik az adott írás.  
A hivatalvezető elmondása szerint a városban működő szervezetek 
a saját tevékenységükről vagy az általuk szervezett eseményekről 
maguk tudósítják a lakosságot, a cikkeket készen továbbítják a lap 
szerkesztőségébe. Amennyiben az adott írás magyar nyelven érkezik,  
a fordítással megbízott munkatárs szlovákra fordítja, ha szlovák nyelven 
érkezik, akkor pedig magyarra (vö. Csintó 2010: 30–31).

ÖSSZEGZÉS
 
Dolgozatomban a somorjai önkormányzati hivatal kétnyelvűségét 

vizsgáltam. A kutatás a feliratok nyelvére, a szóbeli és az írásbeli 
ügyintézés nyelvére, valamint az önkormányzatok tömegtájékoztató 
eszközeinek nyelvére irányult. A terepmunka eredményeinek feldol-
gozása és részletes elemzése alapján megállapítottam, hogy a somorjai 
városi hivatal kétnyelvűsége leginkább a szóbeli ügyintézés nyelvének, 
valamint a külső és belső feliratok nyelvhasználatának vonatkozásában, 
legkevésbé pedig az írásos ügyintézés nyelvének vonatkozásában 
jut érvényre. A felgyűjtött adatok tehát megerősítették a témával 
kapcsolatos eddigi kutatások eredményét, miszerint a szóbeli ügyintézés 
nyelve az ügyfél nyelvhasználatához igazodik, ezzel szemben a hivatali 
írásbeliséget a szlovák nyelv dominanciája jellemzi.

A hivatal külső és belső feliratainak feltérképezése, valamint 
a fotódokumentáció elkészítése után egyértelművé vált, hogy az 
önkormányzati hivatalban működik a vizuális kétnyelvűség: a hiva-
talok külső falán elhelyezett feliratok (pl. az önkormányzati szerv és 
a hatáskörébe tartozó intézmény megnevezése, illetve a félfogadási 
rend), valamint a belső feliratok (névtáblák, tájékoztató táblák) szinte 
kivétel nélkül kétnyelvűek. A vizsgálatból az is kiderült, hogy a hivatali 
alkalmazottak nyelvválasztása az ügyintézés során attól függ, hogy az 
ügyfél milyen nyelven szólítja meg őket. Mivel az ügyfélfogadással 
kapcsolatos szóbeli ügyintézés nyelve az ügyfél nyelvhasználatához 
igazodik, s mivel a hivatalnak szinte minden alkalmazottja – a szlovák 
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nemzetiségűek/anyanyelvűek is – beszélik a kisebbség nyelvét, ezért 
még sosem fordult elő, hogy a hivatalnak tolmácsot kellett volna 
biztosítania az ügyféllel való kommunikáció során. Az önkormányzati 
hivatal dolgozóival készített interjúkból az is kiderült, hogy az 
alkalmazottak egymás között, magánjellegű beszélgetések során főként 
a magyar nyelvet használják, míg a hivatalos ügyekről a helyzettől 
függően szlovákul és magyarul is kommunikálnak egymással. A városi 
képviselő-testület tanácskozásai két nyelven zajlanak: a polgármester 
először szlovákul, majd magyarul nyitja meg az ülést, s az általa közölt 
információk szinte az egész értekezlet alatt két nyelven hangzanak 
el. A képviselők hozzászólásai szintén két nyelven hangzanak el, ám 
a szlovák és a magyar nyelvű hozzászólások között gyakran vannak 
különbségek. Az önkormányzati hivatal alkalmazottaival készített 
interjúkból kiderült, hogy a testületi ülések azért zajlanak két nyelven, 
mert az utóbbi időben egyre több szlovákul beszélő/értő polgár 
vesz részt ezeken a tanácskozásokon. Ehhez minden bizonnyal az is 
hozzájárul, hogy nagyon sok szlovák nemzetiségű/anyanyelvű polgár 
költözik Somorjába. Abban az esetben, ha a képviselő-testületi ülésnek 
nincs szlovákul beszélő/értő résztvevője, a tanácskozás magyar nyelven 
folyik.

Az írásos ügyintézés nyelvét illetően vizsgálódásaim alátámasztották, 
hogy bár a magyar nemzetiségű lakosság többséget alkot a településen, 
s a törvény vonatkozó rendelkezései is lehetővé teszik, a magyar 
nyelvű írásos hivatali ügyintézés mégis esetleges a somorjai városi 
hivatalban. Az önkormányzati dolgozók elmondása szerint a polgárok 
tájékozatlansága, szégyenérzete, „a magyarok minden áron megfelelni 
vágyása”, valamint a szakterminológia ismeretének hiánya is 
közrejátszhat abban, hogy a kisebbséghez tartozó ügyfelek nem az 
anyanyelvüket használják az írásbeli ügyintézés során. A somorjai 
önkormányzati hivatalhoz benyújtott magyar nyelvű beadványok 
elenyésző száma egyrészt a kétnyelvű formanyomtatványok hiányával 
magyarázható, másrészt azzal, hogy a magyar nemzetiségű lakosok 
úgy gondolják, az államnyelvű kérelmek intézése előnyt élvez, illetve 
jobb elbírálásban részesül. A vizsgálatból egyértelműen kiderül, hogy 
a hivatal addig nem foglalkozott a használatban lévő nyomtatványaik 
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kétnyelvűsítésével, amíg a lakosság részéről nem érkezett emiatt 
panasz, s a hivatalt nem jelentették fel. 

Az önkormányzat által használt tömegtájékoztató eszközök közül 
csupán a honlap és az önkormányzati lap nyelvhasználatát vizsgáltam, 
mivel Somorja sem hangosbemondóval, sem városi televízióval nem 
rendelkezik. A vizsgált weboldalról és önkormányzati periodikumról 
megállapítottam, hogy az államnyelven, illetve a kisebbségi nyelven 
írt cikkek száma megközelítőleg azonos mindkét tömegtájékoztató 
eszköz vonatkozásában. A hivatal továbbá azt is fontosnak tartja, hogy 
a város honlapján közzétegye azokat a dokumentumokat, melyekre  
a kisebbségi nyelvhasználati törvény kötelezi őket.

Véleményem szerint ahhoz, hogy a helyi önkormányzati hiva-
talokban ne csak a szóbeli, hanem az írásbeli ügyintézés során is 
működjön a kétnyelvűség, szükségszerű, hogy a hivatalok betartsák  
a kisebbségi nyelvhasználati törvény vonatkozó rendelkezéseit, illetve 
hogy tájékoztassák nyelvi jogaikról a nemzetiségi kisebbséghez tartozó 
ügyfeleiket. Mivel az önkormányzati hivatalok számára a hivatali 
kétnyelvűség biztosítása sok esetben többletmunkával jár, addig, amíg 
a polgárok felől nem érkezik nyomás és igény, a hivatali kétnyelvűség 
nem lesz számukra prioritás. 
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ZHRNUTIE

V mojej práci som skúmala dvojjazyčnosť úradu samosprávy v dominantne 
maďarskom meste na Slovensku, v Šamoríne. Vo výskume som sa zame-



78

riavala na jazyk nápisov, na ústnu a písomnú agendu, respektíve na komu-
nikačné nástroje, ktoré sú využívané v jazyku miestnych samospráv. Na zá-
klade výsledkov výskumu sa dvojjazyčnosť šamorínskeho úradu samosprávy 
uplatňuje predovšetkým v jazyku ústnej komunikácie, pri používaní jazyka 
na externých a interných nápisoch, v najmenšej miere zas v písomnej podobe 
úradnej komunikácie. Predpokladám, že je viacero dôvodov, prečo dvojjazyč-
nosť skúmaného úradu samosprávy v Šamoríne len sčasti odzrkadľuje pomer 
obyvateľstva maďarskej národnosti, respektíve obyvateľstva s maďarským 
materinským jazykom. Jedným z nich je nedostatok vhodných informácií: 
používatelia menšinového jazyka nepoznajú svoje práva ustanovené v zákone  
a na základe toho si nie sú istí, akým spôsobom a v akej miere môžu pou-
žívať svoju materinskú reč pri vybavovaní svojich záležitostí na úrade. Dru-
hý hlavný dôvod nedostatočného uplatnenia možností ponúkaných zákonom 
o používaní jazyka národnostných menšín je jazyková nepripravenosť občanov 
vybavujúcich si svoje záležitosti na úrade. Tá je spôsobená tým, že slovenčina 
sa ako kontaktný úradný jazyk používala viac desaťročí, a preto ani úradníci 
samosprávy a ani používatelia menšinového jazyka nepoznajú terminológiu 
v menšinovom jazyku, čoho nedostatok sťažuje používanie menšinového jazy-
ka v úradnom styku pre obe strany.
K tomu, aby dvojjazyčnosť fungovala na úradoch samosprávy nielen v ústnej, 
ale aj v písomnej podobe, by bolo potrebné, aby úrady plnili svoje povinnosti 
(napr. zabezpečenie dvojjazyčných formulárov), respektíve širšie poskytnutie 
informácií občanom ohľadne ich jazykových práv. Keďže je však zaručenie 
dvojjazyčnosti pre úrady samosprávy vo viacerých prípadoch práca naviac, do-
vtedy, kým úrady nebudú pociťovať tlak zo strany občanov a ich dopyt, úradná 
dvojjazyčnosť pre nich nebude prioritou.
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SZLOVÁK–MAGYAR ÁLTALÁNOS  
SZÓTÁRAK ÉS SZAKSZÓTÁRAK  

A 21. SZÁZADBAN1

NYOMTATOTT SZÓTÁRAK

Misad Katalin

Annotáció: A dolgozat a Szlovákiában 2000-től napjainkig megjelent fontosabb 
szlovák–magyar szótárakat mutatja be. A hordozó tekintetében nyomtatott 
kiadványok, terjedelmük szerint kis- és középszótárak, szakterületük alapján 
általános és szakszógyűjtemények elemző vizsgálata a kisebbségi helyzetben 
folytatott szótárírás speciális problémáira irányítja a figyelmet; miközben  
a hangsúlyt a gyűjtemények magyar nyelvű szóanyagában előforduló szemantikai, 
alaki és formai sajátosságok feltárására helyezi. 

Kulcsszavak: szlovák–magyar szótárak, általános szótárak és szakszótárak 

1 A témával kapcsolatos kutatások az 1/0272/17. számú Preklad, kultúra, hybridita  
a polylingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky c. Vega-projekt 
és a Fórum Kisebbségkutató Intézet keretében működő Gramma Nyelvi Iroda 
kutatási terve alapján folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of 
Arts, Department of Hungarian Language and Literature, Bratislava). Az írás annak  
a tanulmánynak a részben rövidített, részben átdolgozott változata, amely a Szótárírás 
a Kárpát-medencében c. konferenciakötetben (Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2017) 
látott napvilágot.
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BEVEZETÉS

A kétnyelvű szótárak elsődleges célja a kommunikáció, ezen belül  
a fordítás segítése. Kisebbségi helyzetben e célkitűzéshez további sajátos 
feladatkörök, ill. ezekből adódó speciális problémák kapcsolódnak. 

Az utódállamokban megjelenő többségi nyelv–magyar nyelv 
párú szótárak kiemelt fontosságú feladata, hogy az információközlés 
mellett a kisebbségi nyelvi tervezés egyes folyamatainak eredményeit 
is közvetítsék. Hogy el tudjuk dönteni, megfelelnek-e ezek a szótárak 
a közvetítő funkció követelményeinek, érdemes megvizsgálnunk  
a kétnyelvűségi helyzetben folytatott szótárírás jellemző problémáit. 
Közülük az egyik – kiváltképp a szakszótárakra vonatkozóan – az, mit 
tegyen a szótáríró, ha az adott szakterületen használatos forrásnyelvi 
szavaknak, kifejezéseknek nincs adekvát megfelelőjük a célnyelvben, 
mivel a forrásnyelvi, ill. célnyelvi ország (esetünkben Szlovákia 
és Magyarország) közigazgatásához, társadalomszervezéséhez, 
intézményrendszeréhez stb. kapcsolódó fogalmak az eltérő hatáskörök, 
eljárások, módszerek következtében különböznek egymástól. De 
jelentős gondot okoz az is, ha a kisebbségben élő közösség egy 
adott fogalom megnevezésére nem a magyarországi, hanem a saját 
nyelvváltozatában elterjedt elnevezést használja: ilyenkor értelem-
szerűen felmerül a kérdés, hogy a szótáríró csak a magyarországi 
megfelelőt vagy a kisebbségi nyelvváltozatban élő szót/kifejezést 
is felvegye-e a szótárba. A szótár szerzőjének kell eldöntenie azt is, 
hogyan járjon el abban az esetben, ha a kisebbségi beszélőközösség  
a fogalom magyarországi megnevezését nemcsak nem használja, 
hanem nem is ismeri; vagy ismeri ugyan, de más jelentésben használja, 
mint az anyaországi, ill. más határon túli beszélők (vö. Fábián 1997: 
366; Tolcsvai Nagy 1998: 67, 1999: 181–182; Pusztai 1999: 96; 
Lanstyák: 2002: 135, 2006: 62, 71, 74; Szabómihály 2002a: 147–148, 
2010: 213–214; Lanstyák–Szabómihály 2002: 118; Misad 2007: 182–
183, 2009a: 64–65, 2009b 79–80, 2012: 102–104, 2017: 13–14; Andrić 
2017: 137; Fazakas 2017: 65–66; Katalanić 2017: 169–170; Lukácsné 
Bajzek 2017: 193–195).
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Dolgozatomban – a fentebb megnevezett problémák mentén – a Szlo-
vákiában 2000-től napjainkig megjelent fontosabb szlovák–magyar 
papíralapú szótárak bemutatására vállalkozom. A gyűjteményeket 
az adathordozó, ill. a szóállomány jellege szerinti csoportosításban 
ismertetem. A vizsgálat során előbb áttekintem az egyes szótárak 
állományának forrását, nagyságát és összetételét; majd főként a szerzői 
előszókra támaszkodva megnevezem az egyes szótárak funkcióját és 
célközönségét; végül a magyar nyelvű szóanyagok főbb szemantikai, 
alaki és formai sajátosságaival foglalkozom. 

1.  ÁLTALÁNOS SZÓTÁRAK

A vizsgált szótárak szerkezete típusuk szerint változik, de mindegyik 
egy-egy kialakult hagyományt követ. Általános ismérvük a betűrendes 
felépítés, melynek révén a forrásnyelvi címszavak és a hozzájuk rendelt 
célnyelvi megfelelők könnyen átlátható struktúrát eredményeznek. 
A nyelvi anyag rendezési elvére vonatkozó ismereteket a szótári 
részt megelőző előszók, útmutatók, rövidítésjegyzékek tartalmazzák. 
Szóanyaguk tekintetében a köznyelvre épülnek, de szaknyelvi 
regiszterekből is merítenek. A különféle szakmák, foglalkozások, 
esetlegesen tudományok szókincséből főként azokat az alapvető 
szakszavakat és -kifejezéseket tartalmazzák, melyekkel a konkrét 
szakterületeken kívül álló beszélők is találkozhatnak, vagy e szókészleti 
egységek közvetlen részei a passzív szókincsüknek.

1.1.  Tankó László: 
 Szlovák–magyar kéziszótár. 
	 Slovensko-maďarský	príručný	slovník	(2007)

A gyűjtemény szóanyagának forrásait Chrenková Edita és Tankó 
László 1968-ban készült Maďarsko-slovenský a slovensko-maďarský 
slovník c. szótára, valamint ennek későbbi, egyszer változatlan (1973), 
másszor bővített és átdolgozott (1990) kiadásai képezik. Az utóbbiak  
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közül az 1990-ben megjelent, a korábbi gyűjteményekkel ugyan azonos 
címet viselő, de szóanyagában részben megújult szótár jelentett némi 
előrelépést. Ám annak ellenére, hogy az első kiadás megjelenése óta 
a legjobb változatot tartotta kezében a felhasználó, értékét számos 
kifogásolható szótári megoldás csökkentette. A szóanyag kiválasztásának 
tekintetében többek között az, hogy a kiadvány nem tartalmazott 
címszóként olyan új szavakat, amelyek az első kiadás megjelenése 
óta eltelt több mint két évtizedben, különösen az 1989-es társadalmi-
politikai változások következtében kerültek be a nyelvhasználatba, 
vagy hogy nem vette fel azokat az új jelentéseket, amelyek az első és 
a harmadik kiadás közötti időszakban fontossá vagy elterjedtté váltak. 
A címszavak feldolgozását illetően az önálló címszóként megjelenő 
alapszavak és származékszavak közötti összefüggések feltárásának 
hiánya, a nyelvünkből kiavult vagy kiavulóban lévő szavak címszóként 
való aránytalan előfordulása, valamint a stílusminősítések inadekvát 
jelölése nehezményezhető a leginkább.2 A szótár legfőbb negatívuma 
a bírálók szerint mégis a forrásnyelvi címszavak jelentésének/
jelentéseinek helytelen értelmezése, valamint a forrásnyelvi címszónak 
gyakran csak a szlovákiai magyar beszélőközösség körében ismert 
célnyelvi megfeleltetése.3 A szóban forgó kiadás részben javított  
s időközben kéziszótárrá bővített változata valamivel több, mint egy 
évtized múltán két önálló kötetben látott napvilágot: a szlovák–magyar 
párú részt (2002) Tankó László, a magyar–szlovákot (2003) Chrenková 
jegyezte. Tankó László 2006-ban önköltségen, szerzőként saját magán 
kívül további munkatársakat (nevük megjelölése nélkül) feltüntetve 

2 A dolgozat szerzője 1993-ban részt vett azon a pozsonyi szakmai tanácskozáson, 
melyen szlovákiai magyar szótárszerzők, nyelvészek és magyar tannyelvű iskolákban 
szaktantárgyakat oktató pedagógusok mondták el véleményüket a kiadványról. 
A szótár magyar nyelvű szóanyagával és a feldolgozás módjával kapcsolatos 
kifogásokat a tanácskozáson készült személyes jegyzetei alapján teszi közzé.

3 E tekintetben olyan mértékű volt a tükörszavak és -kifejezések száma, hogy 
szlovákiai magyar szakemberek egyes szakterületekre (építészet, műszaki 
tudományok, orvostudomány, biológia) vonatkozóan hibajegyzéket állítottak össze, 
melyeket a szerzőkhöz is eljuttattak annak reményében, hogy a szótár következő 
kiadásában már az adekvát célnyelvi megfelelők jelennek meg (vö. Misad 2017: 14).
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kiadta a 2002-ben megjelent szlovák–magyar szógyűjtemény szinte szó 
szerinti változatát.4 Egy évvel később, 2007-ben a szlovákiai Talentum 
Kiadó változatlan formában, de már csak Tankó László neve alatt újra 
megjelentette a kéziszótárat. A továbbiakban e „legfrissebb” változatot 
vizsgálom részletesebben. 

A korszerűnek nem tekinthető, de – más nem lévén – használ-
ható szótár célja a szerzői előszó szerint a szlovák köznyelvi 
szókincs, valamint néhány szakterület vagy szakmai tevékenység 
alapszókincsének „magyarra fordítása”. A címszavak kiválasztásakor  
a szerző „a mai irodalmi szlovák nyelvet” vette alapul (vö. Tankó 2007: 
7). Szerkezeti felépítését és a szóanyag feldolgozásának módját illetően 
a gyűjtemény a kétnyelvű nyomtatott szótárak hagyományait követi:  
a betűrendbe sorolt szlovák címszavakhoz azok jelentéséhez/jelentéseihez 
(jó esetben) igazodó magyar ekvivalenst/ekvivalenseket rendel, melyek 
szószerkezetben való előfordulását általában példával szemlélteti. 

A több mint 40 000 szókészleti egységet tartalmazó szótár szlovák 
címszavai nagyfokú egyezést mutatnak a fentebb említett 2002-es 
kiadás szóanyagával, melyet a szerző a szlovák nyelv kéziszótárának 
(KSSJ) negyedik kiadása alapján bővített ki. Az anyaggyűjtés és 
-feldolgozás során saját bevallása szerint számítógépes adatbázisokat 
csak mértékkel használt, leginkább csak a Szlovák Tudományos 
Akadémia Nyelvtudományi Intézetének honlapján elérhető elektronikus 
szótárakban ellenőrzött néhány szójelentést vagy grammatikai adatot 
(vö. Misad 2017: 14–15). 

Mint fentebb már kiderült, a szótár egyik jellemző hibája a forrás-
nyelvi szavak jelentésének pontatlan értelmezése, ill. az adekvát célnyelvi 
megfelelők azonosítása, mely az alábbi szócikken is jól követhető:

obal m 1. burok, burkolat, borítás; o. knihy a könyv borítója • povedať čo 
bez o-u kertelés nélkül al. nyíltan megmond vmit 2. obch. csomagolás 3. o. 
na vajíčka tojástartó.

4 A szótár címe nem egyértelmű: míg külső borítóján az egynyelvű Slovensko-
maďarský slovník szerepel, addig belső címlapján a kétnyelvű s részletezőbb Nový 
slovensko-maďarský príručný slovník/Új szlovák–magyar kéziszótár olvasható.
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Az obal főnévnek a vonatkozó forrásnyelvi szótárak szerint két 
jelentése ismeretes. Az egyik a főjelentésként közölt csomagolás, 
mely minden olyan anyag általános megnevezése, melybe valamit 
csomagolnak (l. obal darčeka – magyarul: [az] ajándék csomagolása, 
obal knihy – magyarul: [a] könyv csomagolása). Mind a szlovák 
nyelv szótára (SSJ), mind a mai szlovák nyelv szótára (SSSJ) ebbe 
a jelentéskörbe sorolja a kereskedelemben forgalmazott különféle 
árucikkek külső csomagolásának megnevezését is (l. obal chleba – 
magyarul: [a] kenyér csomagolása, obal mäsových výrobkov – magyarul: 
[a] húskészítmények csomagolása, obal na vajce – magyarul: tojástartó). 
A szlovák címszó második jelentése a ’valamit (védőrétegként) 
körülvevő anyag’, melynek magyar ekvivalensei a burok, burkolat, 
borítás szavak (l. plynový obal – magyarul: gázburok, vzduchový 
obal – magyarul: légburok, ochranný obal – magyarul kontextustól 
függően: védőburkolat, védőborítás, védőburok; de: obal knihy – 
magyarul: könyvborító, obal semena – magyarul: maghéj, tukový obal 
– magyarul: zsírszövet). A szóban forgó kétnyelvű szótár ezzel szemben 
az obal címszó jelentéseit egyrészt fordított sorrendben (a főjelentést 
mellékjelentésként, a mellékjelentést pedig főjelentésként) tünteti fel;  
a tojás mint kereskedelmi termék sajátos formájú csomagolásának 
pedig egy nem létező önálló jelentést tulajdonít.

A vizsgált szócikk azonban nemcsak szemantikai jellegű problémákat 
vet fel, hanem a többtagú forrásnyelvi kifejezések lineáris fordításának 
tipikus problémáját is szemlélteti, amikor az o. knihy (teljes alakban: 
obal knihy) szerkezet célnyelvi megfelelőjeként nem a magyarországi 
nyelvváltozatra jellemző s a magyar szóalkotási hagyományoknak 
megfelelő ’könyvborító’ összetételt, hanem a szlovák kifejezés formai 
sajátosságait leképző ’a könyv borítója’ tükörszerkezetet adja meg. 

 A szótár a formai sajátosságok jelölésében sem eléggé következetes. 
A nyelvtani nem szempontjából nőneműnek minősülő szlovák 
foglalkozásneveket stb. például egyszer a nyelvtani nem latin nevének 
kezdőbetűjével ellátott önálló szócikkben, másszor az egyben általános 
alaknak is tartott hímnemű foglalkozásnévhez stb. kapcsolva, s a nyelv-
tani nemet külön nem jelölve közli; pl.:
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predák (-čka) 1. (vedúci prac. skupiny) előmunkás -t -ok -a 2. pol vezető,
robotníčka f munkásnő stb. 

Grammatikai információkat a szógyűjtemény a ragozható szavak 
közül is csupán az igékkel kapcsolatosan tartalmaz, ám azt is esetlegesen. 
Nehéz logikus magyarázatot találni arra, vajon minek az alapján döntötte 
el a szerző, hogy mely igei címszavakhoz rendel alaktani adatokat,  
s melyekhez nem, pl.:

kolísať 1. (hojdať) ringat 2. (váhať) ingadozik, tétovázik, habozik,
kolembať himbál (-ok, -sz, Ø stb.), ringat (-ok, -sz, Ø stb.) (vö. M. Pintér 
2017: 34–35). 

A magyar megfeleltetések stílusértékére vonatkozó minősítéseket 
illetően a szótár nem tekinthető következetesnek, a fogalomköri 
minősítéseket azonban rendszerint hibátlanul adja meg, pl.:

deliteľ m mat. osztó 
pieskovec m geol. homokkő
veta f 1. gram. mondat; zložená v. összetett mondat 2. hud. tétel 3. mat 
(tan)tétel

2.  SZAKSZÓTÁRAK

Szlovákiában a vizsgált időszakban mindössze két papíralapú 
szlovák–magyar (egyben magyar–szlovák) szakszótár, valamint egy 
szótári jegyeket részint tartalmazó terminológiai kézikönyv jelent meg.5 

5 A két- és többnyelvű szakszógyűjteményeket illetően a rendszerváltozás előtti 
három-négy évtized bizonyult a legtermékenyebbnek. A hatvanas években látott 
napvilágot a magyar–szlovák régészeti szótár, a magyar–szlovák népművelési szótár, 
a magyar–szlovák/szlovák–magyar könyvtártudományi és bibliográfiai szótár, 
ill. a háromnyelvű magyar–cseh–szlovák/szlovák–cseh–magyar műszaki szótár.  
A nyolcvanas évekből származik a szlovák–magyar/magyar–szlovák urbanisztikai 
szakszótár és egy újabb szlovák–magyar/magyar–szlovák műszaki szótár, valamint 
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Közülük az egyik pedagógiai szótár, a másik a természettudományi 
tantárgyak alapvető szakszókincsét feldolgozó iskolai szótár, a har-
madik pedig a komáromi Selye Egyetem tanár szakos hallgatói számára 
készült terminológiai segédlet. 

A vizsgált szótárak magukon viselik a szakszótárak általános jegyeit: 
egy vagy több tudományterület alapszókincsét ölelik fel, szemantikai 
variánsok tekintetében nem olyan gazdagok, mint a köznyelvi 
szógyűjtemények, grammatikai információkat és stílusminősítéseket 
pedig csak kis mértékben tartalmaznak. 

2.1.  Tankó László: 
 Szlovák–magyar/magyar–szlovák	pedagógiai	kisszótár	I. 
 Slovensko-maďarský/maďarsko-slovenský	pedagogický	

slovník	I.6 (2000)

A gyűjtemény a szerzői ajánlás szerint elsősorban a különböző 
szintű magyar tannyelvű iskolákban oktató pedagógusok, továbbá 
oktatási témákkal foglalkozó újságírók és tanári képzésben részesülő 
egyetemi hallgatók számára készült. Célja, hogy feldolgozza  
a szakterület alapszókincsét, ezzel is segítve a szlovák nyelvű pedagógiai 
dokumentáció, valamint a többségi nyelven megjelent oktatási-nevelési 
jellegű írások magyarra fordítását. A magánkiadásban7 megjelent szótár  
 

a szlovák–magyar–cseh textilipari szótár és a hétnyelvű szlovák–orosz–német–
angol–francia–magyar szállodai és éttermi szótár. Ebben az időszakban jelent meg 
továbbá a magyar–szlovák/szlovák–magyar terminológiai szótár, a magyar–szlovák/
szlovák–magyar közgazdaságtani szótár, a magyar–szlovák/ szlovák–magyar 
mezőgazdasági szótár, a magyar–szlovák/szlovák–magyar egészségügyi szótár és  
a magyar–szlovák/szlovák–magyar honvédelmi szótár.

6 A valószínűleg kétkötetesre tervezett kisszótár második része nem jelent meg.
7 A szótár kéziratát egy szlovákiai magyar nyelvész lektorálta, aki a magyar nyelvű 

megfeleltetések nagy részét elfogadhatatlannak minősítette. A kiadó a szakmai 
ellenjavallat hatására elállt a szerződéstől, s a kéziratot visszajuttatta a szerzőhöz, 
aki röviddel ezután – magyarországi és szlovákiai szakemberek támogatására 
hivatkozva – magánkiadásban jelentette meg a gyűjteményt. 
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kb. 2 800 címszót és kifejezést tartalmaz, melyek az általános szótárírási 
hagyományhoz igazodva betűrendben követik egymást. A szótár 
használatát segítő szerzői megjegyzések csupán a szerkezetükben eltérést 
mutató szócikkekre hívják fel a figyelmet, valamint a szlovák címszavak 
nyelvtani nemének jelölésmódjára tesznek utalást. A kiadvány hét 
pedagógiai fogalomkör alapszókincsét tartalmazza, ezeket a szerző így 
határozza meg: „[…] általános pedagógiai kifejezések, tantárgyak és 
szakkörök, értékelés és osztályozás, tanszerek és taneszközök, iskolával 
és oktatással kapcsolatos személyek, tudományos fokozatok és címek, 
valamint karok, tanszékek és oktatási intézmények megnevezései” 
(Tankó 2000: 3). 

 A napjainkban használatos szlovákiai magyar oktatási terminológia 
több évtizednyi spontán fejlődés eredménye. Mivel tudatos nyelvtervező 
tevékenységre e területen alig került sor8, a kétnyelvű iskolai iratokban,  
a magyar nyelvű oktatási témájú szakcikkekben és publicisztikai 
írásokban előforduló szakszavak rendszerint a forrásnyelvi megnevezések 
fordításai, ezért sok közöttük a tükörszó, ill. tükörkifejezés. A szóban 
forgó gyűjtemény fő rendeltetése tehát az lehetett volna, hogy legalább 
részben megoldja az aktuális azonosítási problémákat, ám a szerző 
nem tudta megragadni a magyarországi és a szlovákiai magyar 
szakszóhasználat közelítésének lehetőségét. Ennek okán a szótár 
célnyelvi megfeleltetéseinek jelentős része a többségi nyelv hatását 
mutatja, a magyar nyelvű megnevezéseknek a magyarországiakkal való 
esetleges egyezése pedig inkább véletlenszerűnek, mint tudatosnak 
tekinthető (vö. Misad 2017: 18). 

Az alábbi példák azt a szótári megoldást szemléltetik, amikor  
a forrásnyelvi címszó célnyelvi megfeleltetéseként nem a Magyar-
országon használt szaknyelvi megnevezés, hanem annak köznyelvi 
szinonimája jelenik meg: 

8 A több évtizeden át folytatott, nyelvtani alapokra épített nyelvművelő szempontú 
tevékenység valószínűleg a választott módszer miatt nem volt igazán hatásos (vö. 
Jakab 1994: 57, Szabómihály 2002b: 171). 



88

chýbanie hiányzás9,
správanie magaviselet10 stb. 

A szótár magyar nyelvű szóanyaga számos tükörfordítással 
keletkezett megfeleltetést is tartalmaz. Ennek alapján nagy 
bizonyossággal feltételezhetjük, hogy a szerző – legalábbis az alábbi 
címszavakat illetően – nem tudatosította, hogy a forrás-, ill. célnyelv 
gyakran eltérő szemantikai motiváció alapján nevezi meg az egyes 
fogalmakat (vö. Szabómihály 2002b: 172, Misad 2017: 18), pl.:

 
triedna kniha osztálykönyv11,
triedny výkaz osztálynapló12,
celkové hodnotenie összértékelés13 stb. 
 

2.2. Sima Ferenc: 
 Magyar–szlovák/szlovák–magyar iskolai szótár. 

Maďarsko-slovenský/slovensko-maďarský	školský	
slovník	(2006)

A szótár a szerző 1993-ban megjelent Magyar–szlovák/szlovák–
magyar szótár. Maďarsko-slovenský/slovensko-maďarský slovník 
c. gyűjteményének második, átdolgozott és bővített kiadása. 
Célközönségét a magyar tannyelvű alapiskolák felső tagozatának tanulói 
és a különböző típusú magyar középiskolákban tanuló fiatalok alkotják. 
A gyűjtemény fő rendeltetése, hogy használói „[…] a magyar nyelven 
elsajátított tudást szlovákul is meg tudják fogalmazni, ill. megértsék  
a természettudományi jellegű szlovák szövegeket” (Sima 2006: 7).

A címszavakat a múlt század kilencvenes éveiben használatban 

 9 Magyarországon: mulasztás
10 Magyarországon: magatartás
11 Magyarországon: osztálynapló
12 Magyarországon: törzskönyv
13 Magyarországon: általános minősítés
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lévő, a szlovák tannyelvű alap- és középiskolák számára készült 
szaktankönyvekből, ill. a magyar tannyelvű iskolák tankönyveiből és 
ezek kétnyelvű szakszójegyzékéből válogatta a szótár összeállítója. 
Az új kiadásba nem tagolta be azokat az alapvető szakkifejezéseket, 
amelyeket véleménye szerint már az alapiskola alsó tagozatában el 
kell sajátítaniuk a tanulóknak; s kimaradtak belőle azok a szavak és 
kifejezések is, melyek az 1989-es politikai-társadalmi változások 
következtében időszerűtlenné váltak, pl.: 

robotnícko-roľnícky munkás-paraszt; r-a vláda munkás-paraszt kormány 
stb. 

Helyükre számos új, főként a társadalomismeret-, a közgazdaságtan- 
és a számítástechnika-tankönyvekből származó kifejezés került, pl.: 

prisťahovalec -lca, -lci, -lcov h bevándorló, 
server -a n szmt szerver,
spoločnosť -ti -ti -tí n 1. társadalom; otrokárska s. rabszolgatartó 
társadalom; 

prvotnopospolná s. ősközösségi társadalom; rodová s. nemzetségi 
társadalom 2. társaság; közg: akciová s. részvénytársaság; komanditná 
s. betéti társaság; obchodná s. kereskedelmi társaság; s. s ručením 
obmedzeným korlátolt felelősségű társaság; verejná obchodná s. 
közkereseti társaság stb. 

A gyűjtemény magyar nyelvű szóanyagának a magyarországi 
terminusokkal való egyezése következetes, a szlovákiai magyar 
nyelvváltozatban elterjedt kifejezések megjelenése esetleges, pl.: 

úrad -u -y -ov h hivatal; ú. práce munkaügyi hivatal (Magyarországon: 
munkaügyi központ)14 stb.

14 A szótár magyar–szlovák párú részében érdekes módon gyakrabban fordulnak elő 
a szlovákiai magyar nyelvváltozatra jellemző elemek, pl.: szociális sociálny; sz. 
biztosítás sociálne poistenie (Magyarországon: társadalombiztosítás); adó daň -ne 
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Grammatikai információkat a szlovák igei és főnévi címszavakra 
vonatkozóan közöl a szótár. Az igéknél a kijelentő mód jelen idő 
egyes és többes szám 3. személyének, valamint a múlt idő egyes szám 
3. személyének alaki jelét adja meg, majd utal az ige aspektusára;  
a főneveknél pedig a többes szám nominatívuszi esetének és az egyes, 
ill. többes szám genitívuszi esetének ragját, valamint a nyelvtani nem 
típusát közli, pl.: 

časovať -uje -ujú -al F [igét] ragoz,
lízanka -y -y -niek n nyalóka.

A szócikkekben található, leginkább a főnévi címszavakhoz rendelt 
s ezek használati, szakmai vagy fogalmi körére utaló rövidítéseket  
a magyar értelmező kéziszótár jelölésmódjához igazítva alkalmazza  
a szerző, pl.: 

cech -u, -y, -ov h tört céh,
malíček -čka -čky -čkov f kisujj.

2.3.  Horváth Kinga–Németh András–Strédl Terézia–Szabóová 
Edita–Tóth-Bakos Anita: 

 Szlovák-magyar [sic!]	pedagógiai	terminológiai	kézikönyv.	
Slovensko-maďarská	pedagogická	terminologická	
príručka (2015)

A kézikönyv fő rendeltetése a szerzők szerint az, hogy segítse  
a Selye János Egyetem tanár szakos hallgatóit „[…] a szlovák pedagógiai 
és pszichológiai szaknyelv magabiztos és magas szintű használatának 

-ne -ní n; hozzáadottérték-adó daň z pridanej hodnoty (Magyarországon: általános 
forgalmi adó). Feltételezéseim szerint ennek az lehet az oka, hogy a szerző inkább 
a szlovák megnevezések magyarországi megfelelőinek azonosítására helyezte 
a hangsúlyt, a magyar–szlovák szóanyagot pedig (némi módosítással) átemelte  
a gyűjtemény korábbi kiadásából.
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elsajátításban, valamint az adekvát magyar nyelvű terminológiai 
megfelelők megtanulásában” (2015: 7). A gyűjtemény szóanyaga  
a fent megnevezett két tudományterület válogatott szakszókincse mellett 
kisebb számban jogi, gazdasági és társadalomtudományi területekhez 
kapcsolódó címszavakat is tartalmaz. 

A szakterület tekintetében Tankó László pedagógiai kisszótárához 
kapcsolódó, 394 szócikket tartalmazó kiadvány részben szlovák–
magyar szójegyzékként, részben értelmező szótárként funkcionál:  
a szlovák címszóhoz rendelt magyar megnevezést annak hol rövidebb, 
hol hosszabb értelmezésével egészíti ki, pl.:

schopnosť – képesség; egyéni adottságoknak tevékenység gyakorlása 
révén történő kifejlődése. Területei: motoros, kognitív, kommunikációd, 
érzelmi.

Ami a forrásnyelvi címszavak célnyelvi megfeleltetését illeti,  
a kiadványban megfigyelhető minden olyan sajátosság, mely a ko-
rábban bemutatott szótárak kapcsán már felmerült, sőt e jelenségek 
köre tovább bővül. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a fenti 
szótárírókkal ellentétben a szerzők között ezúttal nincs sem szótárírói, 
sem fordításelméleti és/vagy -gyakorlati ismeretekkel rendelkező 
szakember, sem pedig nyelvész. A legnagyobb problémát a vizsgált 
kézikönyvben az okozza, hogy a szlovák címszó magyarországi 
megfelelőjét a szerzők sem ismerik, ezért a fogalomnak csak a szlovákiai 
magyar nyelvváltozatban elterjedt megnevezését adják meg, pl.:

akademický rok – akadémiai (egyetemi) év15, 
odpočinok (v materskej škole) – pihenés (az óvodában)16, 
magisterský študijný program – magiszterképzési tanulmányi program17 
stb. 

15 Magyarországon: egyetemi tanév
16 Magyarországon: (óvodai) pihenőidő
17 Magyarországon: mesterképzési szak
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Az is előfordul, hogy a kézikönyvben a forrásnyelvi címszó 
mellett mind a magyarországi megnevezés, mind a szlovákiai magyar 
nyelvhasználatban ismert elnevezés (sőt ez utóbbinak gyakran többféle 
variánsa) is megjelenik, mégpedig a konkrét nyelvváltozat megneve-
zése nélkül, pl.:

bakalárska práca – bakalár munka [sic!], alapszakos szakdolgozat 
(bakalárdolgozat) [sic!]18,
základná škola – alapiskola, általános iskola19 (Magyarországon: általános 
iskola) stb.

A kiadványnak a fentiek miatt megkérdőjelezhető értékét tovább 
csökkentik az értelmező szövegrészekben található stilisztikai 
és helyesírási pontatlanságok. Az átgondolatlan és igénytelen 
fogalmazásmód, valamint a kodifikált írásmódtól való eltérés alapján 
azt feltételezhetjük, nem véletlenszerű tévedésekről van szó, pl.:

„A szócikkek ABC sorrendbe vannak feltüntetve. A fogalmi leírásokban 
utalásokat teszünk a szótárban önállóan megjelenő jelszavakra, amelyekhez 
fogalmi leírás tartozik […]” (8. o.) stb.

szlovák-magyar (külső borító, belső címlap, 3., 6., 7., 133. o.) stb.

ÖSSZEGZÉS

A dolgozatban az ezredforduló után Szlovákiában megjelent 
szlovák–magyar párú szótárak állapotának bemutatására vállalkoztam, 
szem előtt tartva a kisebbségi helyzetben folytatott szótárírás sajátos 
problémáit. 

A vizsgált általános és szakszótárak egyik jellemző tulajdonsága, 
hogy magyar szóanyaguk egy része mára elavulttá vált. Ennek részbeni 

18 Magyarországon: alapszakos szakdolgozat, alapképzéses szakdolgozat
19 Magyarországon: általános iskola
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oka az, hogy a kisebbségben élő magyar közösségekhez egyáltalán nem 
vagy csak jelentős fáziskéséssel jutnak el a magyarországi szókincsben 
bekövetkezett változások (vö. Fazakas 2017: 77); míg másik oka abban 
keresendő, hogy e gyűjtemények túlnyomó része olyan régi, harminc-
negyven évvel ezelőtt készült kiadványok szóanyagára épül, mely 
a korszerű szótárírás követelményeihez igazodva már nem dolgozható 
át. A 21. század szótárainak nagy korpuszt felölelő adatbázison 
kell alapulniuk, melynek használatával kiküszöbölhető a szóanyag 
véletlenszerű kiválasztása, ill. idejétmúlt feldolgozása. 

A bemutatott szótárak másik sajátossága, hogy kisebb vagy 
nagyobb mértékben mindegyikben előfordulnak a magyarországi 
nyelvváltozatban ismeretlen, a szlovákiai magyar nyelvváltozatban 
a többségi nyelv hatását tükröző szavak és kifejezések. Ezek közmagyar 
(szak)szóként való feltüntetése felülírja a kisebbségi helyzetben 
folytatott nyelvi tervezésnek azt az alaptételét, miszerint a kodifikálás 
elsősorban a magyarországi kifejezés átvételét jelenti, melyhez képest 
másodlagosnak minősül a sajátos kisebbségi magyar megnevezések 
kialakítása és regionális jellegükre nem utaló rögzítése (vö. Péntek 
1996: 37, Lanstyák 2002: 165–167, Lanstyák–Szabómihály 2002: 
123–124, Benő 2004, Beregszászi–Csernicskó 2004: 119, Szabómihály 
2010: 213, Misad 2017: 28).
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ZHRNUTIE

Štúdia skúma slovensko-maďarské slovníky vydané na Slovensku od roku 
2000 do roku 2018. Ide o všeobecné a odborné slovníky stredného a malého 
typu. Cieľom práce je predovšetkým skúmanie informatívnej a sprostredkova-
cej funkcie jednotlivých slovníkov, a to v rámci širšej problematiky lexikálnej 
konfrontácie ich slovenskej a maďarskej slovnej zásoby. 
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DIREKT – INDIREKT – HIBRID1

(A FORDÍTÁS HÁROM VÁLFAJÁRÓL)

Lanstyák István

Annotáció: Dolgozatomban a „direkt fordítás”, az „indirekt fordítás” és a „hibrid 
fordítás” fogalmát mutatom be, melyek kulcsfontosságúak a Deirdre Wilson és Dan 
Sperber által kidolgozott relevanciaelméletnek a fordításokra való alkalmazásában: 
nagy segítséget nyújthatnak a fordítónak annak eldöntésében, milyen fordítási 
stratégiát kövessen a célközönség társas jellemzőinek, ill. a fordítás céljának 
függvényében.

Kulcsszavak: relevanciaelmélet; egyenes és függő idézet; leíró és interpretív 
nyelvhasználat; direkt, indirekt és hibrid fordítás

1.  BEVEZETÉS

Dolgozatom tartalmilag a Nova Posoniensia VII. kötetében megjelent 
közleménynek (Lanstyák 2017) a folytatása. Abban a relevanciaelmélet 

1 Az írásom alapjául szolgáló kutatások részben a Preklad, kultúrna hybridita  
a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky elnevezésű 
VEGA-projekt (1/0272/17) támogatásával folynak a Comenius Egyetem Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén, részben pedig a Fórum Kisebbségkutató Intézet 
részeként működő Gramma Nyelvi Iroda munkaterve alapján, az MTA támogatásával. 
Az általánosabb fordításelméleti vonatkozásokkal és a nyelvi ideológiákkal szintén 
a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén foglalkozom, mégpedig 
az APVV-17-0254 sz. projekt keretében, amely az APVV-0869-12 sz. projekt 
folytatása. Itt köszönöm meg Heltai Pál szakmai észrevételeit és javításait.
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néhány fontos tézisét és fogalmát tekintettem át, elsősorban a fordító 
szakos egyetemi hallgatóinkra, ill. általában a fordítás iránt érdeklődő 
laikus nagyközönségre gondolva. A terjedelmi korlátok miatt akkor nem 
foglalkozhattam a fordítás három típusával, a „direkt”, az „indirekt” és 
a „hibrid” fordítással. Most ezt az adósságomat szeretném törleszteni. 
Annak érdekében azonban, hogy ez az írás önállóan is megállja a helyét, 
bevezetésképpen összefoglalom a relevanciaelmélet néhány fogalmát 
és tézisét, azokat, amelyek a fordítás szempontjából a legfontosabbak.2

A kommunikáció valódi természete

Az 1970-es évek végén, 1980-as évek első felében keletkezett 
relevanciaelmélet (relevance theory) az emberi kommunikáció 
kognitív elmélete,3 amely a megnyilatkozások értelmezését az emberi 
megismerésre (kognícióra) építi. Kidolgozói Deirdre Wilson brit 
és Dan Sperber francia tudósok,4 akik munkájukban felhasználták 
a filozófus Paul Grice (1975, magyarul 1997) hasonló kiindulású 
modelljét. Más újabb elméletekkel együtt a relevanciaelmélet is  
a kommunikáció hagyományos kódmodelljét5 van hivatva felváltani 

2 Ehhez a szakirodalomból leginkább a következőkre támaszkodtam: Wilson–Sperber 
1986, 1994, 2000, 2004; Sperber–Wilson 1995, 1997, 2002, 2008, Blakemore 1992; 
Carston 2002, 2003; Yus 2009; a fordítás vonatkozásában Gutt 1989a, 1989b, 1990, 
1991/2000, 1996, 2000, 2004; Smith 2000, 2002, 2007, 2008. A magyar nyelvű 
terminológiahasználat kialakításában a következő magyar nyelvű munkákból, ill. 
fordításokból merítettem: Bódog 2008; Csépe–Győri–Ragó 2008; Sperber–Wilson 
2006a, 2006b, 2013; Wilson–Sperber 2006a, 2006b; a fordítás vonatkozásában 
Heltai 2014a, 2014b; Lechner 2017, Zachar 2011. 

3 Nyelvészeti szempontból a relevanciaelmélet pragmatikaelmélet is, mégpedig 
kognitív pragmatikaelmélet.

4 L. Wilson–Sperber 1994, 2000, 2004; Sperber–Wilson 1995, 1997 stb.
5 A kódmodell eredeti formájára l. Shannon–Weaver 1949/1964; nyelvészeti 

változatára l. Jakobson 1969; de Waard–Nida 1986/2002: 14–25; Csépe–Győri–
Ragó 2008; a kódmodell kritikájára l. Sperber–Wilson 1995: 2–6, 1997:146; 
Wilson–Sperber 1994: 86–89; Gutt 1990; Smith 2000: 31–33 stb.; l. még Csépe–
Győri–Ragó 2008.
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(az emberi kommunikáció vonatkozásában legalábbis). Célja, hogy 
kognitív magyarázatot adjon arra, hogyan fejtik meg a befogadók 
a megnyilatkozások valódi, teljes értelmét, azaz hogyan hidalják 
át a megnyilatkozás nyelvileg kódolt jelentése és a megnyilatkozó 
gondolatai közti szakadékot (Sperber–Wilson 1995: 6, 188–189; Smith 
2008: 172).

A természettudományokban gyökerező, matematikai alapú 
kódmodell (code model) szerint a kommunikáció során nem történik 
más, mint a nyelvileg kódolt információ dekódolása. A relevanciaelmélet 
képviselői szerint viszont az üzenetnek csak egy (csekély) része van 
nyelvileg kódolva: ahhoz, hogy a befogadó megértse egy megnyilatkozás 
valódi, teljes értelmét, nem elég a nyelvileg kódolt üzenetet dekódolnia, 
ennél jóval többre van szükség: a megnyilatkozás kontextusát 
felhasználva a „sorok közt” is kell „olvasnia”, vagyis következtetnie 
kell a megnyilatkozó (valódi) szándékára, ill. (valódi) mondandójára. Ez 
azért van, mert minden megnyilatkozás többféleképpen értelmezhető, 
miközben mindegyik értelmezés megfelel a megnyilatkozás nyelvileg 
kódolt részének (Sperber–Wilson 1995: 27).

A megnyilatkozó üzenetének megfejtése

Az üzenet nyelvileg kódolt részéről az elmélet hívei csupán 
mint egyfajta verbális ingerről vagy verbális stimulusról (verbal 
stimulus) beszélnek, amely lehetővé teszi a teljes üzenet megfejtését 
következtetések által (Sperber–Wilson 1995: 29; Gutt 1989a: 40–41; 
1996: 2; 2000; Smith 2008: 172). A verbális ingerek közül az üzenet 
megfejtésében a legfontosabb szerepet az ún. kommunikatív fogódzók 
(communicative clues) játsszák:6 azok a nyelvi elemek (szövegjegyek), 

6 A „kommunikatív fogódzó” fogalmának kidolgozása nem a relevanciaelmélet 
megalkotóitól, Wilsontól és Sperbertől származik, hanem Guttól, aki az elméletet  
a fordításra alkalmazta, l. pl. Gutt 1989a: 197–248; 1990, 2000; l. még Smith 2000: 
37–38, 58; 2008: 172. Gutt a „kommunikatív fogódzó”-nak nem elméleti, inkább 
gyakorlati jelentőséget tulajdonít (l. 1989a: 255; 1990, 2000).
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melyekre a befogadó az üzenetre – különösen annak „sorok közötti” 
részére – vonatkozó következtetések levonásában a leginkább tá-
maszkodik, s amelyek nyelvközi viszonylatban a nyelvi megformálás 
lehetséges különbözőségei ellenére is megfeleltethetők egymásnak. 

A kommunikatív fogódzók a különfélébb nyelvi elemek lehetnek, 
pl. szójelentések, stílusértékek, a szavak vagy hangsorok hangutánzó, 
hangulatfestő jellege, szintaktikai jegyek, hangtani tulajdonságok, 
diskurzusjelölők, helyzetmondatok, stílusjegyek stb. Nyelvi megva-
lósulásuk tekintetében a különböző nyelvekben nagymértékben 
eltérhetnek egymástól, ennek ellenére egyformán alkalmasak arra, hogy 
elősegítsék az üzenet megfejtését (Gutt 1989a: 197–248, 252; 1990, 
2000; Smith 2008: 173).7 

A következtetések levonásában a kommunikatív fogódzóknál nem 
kevésbé fontos szerepet játszik a befogadó kognitív környezete 
(cognitive environment), amely a verbális inger referenciális jelentésén 
kívül magába foglalja a befogadó világismeretét, élettapasztalatát, 
kultúráját, világnézetét, a beszédhelyzet tényezőit, a megnyilatkozóról 
való ismereteit, a hozzá fűződő viszonyát, a szövegelőzményeket 
(az éppen formálódó megnyilatkozás korábbi részeit, valamint a ko-
rábban hallott vagy olvasott, ill. produkált szövegeket), pontosabban: 
mindezeknek a befogadó tudatában tükröződő reprezentációját.8 
A megnyilatkozó és a befogadó kognitív környezetének egy része 
szükségszerűen közös (mutual cognitive environment). 

A kognitív környezetnek azt a részét, amelyet a beszélő ténylegesen 
fel is használ az üzenet megfejtésében, némelyek kontextusnak 
(context) nevezik (l. Sperber–Wilson 1995: 14; Wilson–Sperber 1986: 
244; Gutt 2004: 2). A kontextus nincs előre adva, hanem a kom-
munikáció előrehaladásával párhuzamosan alakul, amint a befogadó 
a megnyilatkozót hallgatva vagy olvasva különféle információkat  
 

7 Az üzenet megfejtésében ezenkívül a nemverbális ingerek is szerepet játszanak (pl. 
közvetlen kommunikációban a beszédpartner testbeszéde).

8 L. Sperber–Wilson 1995: 39, 137–142; Gutt 1989a: 44–45; 1990; 2004; Doty 2007: 
124. Az értelmezés folyamatára l. Heltai 2014b: 8–10.
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hív elő a memóriájából, beleértve a korábban elhangzottak egy részét 
(Pattemore 2011). A verbális inger csak akkor válik kommunikatív 
fogódzóvá, amikor interakcióba lép a kontextussal (Gutt 1996: 2; 
Smith 2002: 111; vö. még Smith 2008: 172). Eltérő kontextusokban 
ugyanannak a verbális ingernek eltérő jelentései lehetnek.

Az üzenet megfejtéséhez szükséges kontextus kiválasztását a rele-
vancia elve vezérli, melyről alább bővebben lesz szó. 

A szándékolt üzenetnek azt a részét, melyet maga a nyelvi forma 
hordoz, s abból vezethető le a kontextus segítségével, a relevanciaelmélet 
hívei Sperber és Wilson (1995: 182) nyomán explikatúrának 
(explicature) nevezik. A szándékolt üzenet másik része, amely  
a nyelvi formák és a kontextus egymásra hatásából áll elő, implikatúra 
(implicature); ezt a megnevezést még Grice (1975, 1997) vezette be 
az irodalomba.9 Sperber és Wilson felfogásában (1995: 182) minden, 
amit a megnyilatkozó nem explicit módon kommunikál, implikatúra. 
Az explikatúrát és implikatúrát a relevanciaelmélet együttesen 
feltevésnek (assumption) nevezi.10 

Mivel hagyományosan explicitnek csak azt tekintették, ami a nyelvi 
formából a kontextus segítsége nélkül dekódolható, fontos hangsúlyozni, 
hogy a relevanciaelméletben a nyelvileg kódolt üzenetnek a szö-
vegösszefüggés segítségével történő egyértelműsítése, pontosítása és 
kiegészítése az explikatúrákhoz tartozik (nem az implikatúrákhoz, mint 
például Grice felfogásában), annak ellenére, hogy következtetés útján 
történik.11 

 9 Az explikatúrára és az implikatúrára l. még pl. Wilson–Sperber 2000: 248; Carston 
2002, 2003; Carston–Hall 2012; Bach 2006; Meibauer 2009; Yus 2009: 856–857; 
Gutt 1990; 1996: 2; Smith 2000: 41; 2002: 115; Pattemore 2011; Nemesi 2012.

10 A terminus magyar megfelelője, a feltevés nem túl szerencsés, mert feltevése inkább 
csak a befogadónak van, a megnyilatkozó szemszögéből félrevezető feltevésről 
beszélni, hiszen ő tudja, mit akar mondani vagy mire akar célozni. A megnyilatkozó 
szemszögéből legfeljebb úgy képzelhetjük el a helyzetet, hogy ő valamilyen 
feltevésre akarja a befogadót ráébreszteni.

11 L. Sperber–Wilson 1995: 14, 179; 2002: 6; Wilson–Sperber 1994: 87–88; 2000: 248; 
Blakemore 1992: 59, 123; Pattemore 2008.
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Szemben az explikatúrával, melyet a befogadó részben a nyelvileg 
kódolt üzenet alapján, részben következtetések által épít fel, az 
implikatúra jellegadó sajátossága, hogy a befogadó teljes mértékben 
következtetések útján jut el hozzá, létrehozásában a dekódolás nem 
játszik szerepet (Sperber–Wilson 1995: 181–182). A megnyilatkozás 
teljes jelentését, vagyis az üzenetet az explikatúrák és az implikatúrák 
összege adja, amelyet feltevéshalmaznak (set of assumptions) is 
neveznek (l. pl. Sperber–Wilson 1995: 58; Smith 2000: 44).

Relevancia

A relevanciaelmélet megnevezés az elmélet egyik központi 
fogalmára, a relevancia elvére (principle of relevance) utal, amely 
az emberi természet két jellegzetességére épül. Az egyik az, hogy 
ha több lehetőség áll rendelkezésünkre, figyelmünket a számunkra 
legrelevánsabbra összpontosítjuk. Így ha a befogadó egy verbális 
ingernek van kitéve, önkéntelenül feltételezi, hogy az ingernek  
a (számára) legrelevánsabb értelmezése az, amire a megnyilatkozó 
is gondolt, amit ténylegesen közölni akart. Egy másik jellemzője 
az emberi természetnek, amely fontos szerepet játszik a relevancia 
meghatározásában, a lustaság, vagy kíméletesen körülírva: az emberi 
természetnek az a tulajdonsága, hogy a valamilyen tevékenységre 
fordított erőfeszítést minimális szinten igyekszünk tartani.12

Melyik értelmezési lehetőséget tekinti a befogadó relevánsnak, ill.  
a legrelevánsabbnak? A relevanciaelmélet szerint egy megnyilatkozásnak 
az az értelmezése a legrelevánsabb a befogadó számára, amely  
a legnagyobb pozitív kontextuális/kognitív hatást (contextual/
cognitive effect) váltja ki a legkisebb feldolgozási erőfeszítés mellett 
(Sperber–Wilson 1995: 125; 2002: 13). Pozitív kontextuális hatásról  
 

12  A relevancia elvére l. Sperber–Wilson 1995: 50, 155–163; 1997: 149; Wilson–
Sperber 1994: 91, 95–97; 2000: 232; 2004: 611–612; Blakemore 1992: 32–38; 
Pattemore 2008; Gutt 1989a: 50–54; 1990, 1996: 2–3.
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akkor beszélünk, ha például többet megtudunk egy dologról, amely 
érdekel, választ kapunk a kérdésünkre, eloszlik bennünk egy kétely, 
korrigálódik egy hamis benyomás, beigazolódik egy gyanú.13 

A feldolgozási erőfeszítésben (processing effort) az az idő-, 
energia- és pénzmennyiség fejeződik ki, amely az üzenet megfejtéséhez 
szükséges.14 A kommunikációt ily módon a költség–haszon elve vezérli 
(vö. Sperber–Wilson 2002: 13; Blakemore 1992: 31–32). Ahhoz, 
hogy a megnyilatkozás a befogadó számára releváns legyen, kell 
legyen valamennyi kontextuális hatása (Sperber–Wilson 1995: 122).  
A befogadó tehát a verbális inger lehetséges értelmezései közül azt 
tekinti helyesnek, amely a relevancia fenti elvének megfelel, a többit 
elveti (vö. Sperber–Wilson 1995: 178).

Mivel az emberi kommunikációt a relevancia elve vezérli, a meg-
nyilatkozó gondoskodik róla, hogy mondandója a befogadó számára 
releváns legyen, így a befogadónak érdemes legyen rá odafigyelnie. 
A megnyilatkozó tehát arra fog törekedni, hogy mondandója a befo-
gadóban megfelelő kontextuális hatást váltson ki, s ez arányban 
legyen a feldolgozási erőfeszítéssel. („Locsogásról” akkor beszélünk  
a köznyelvben, ha egy emberi lény verbális ingereit a befogadó annak 
ellenére nem tartja feldolgozásra érdemesnek, hogy a szükséges 
feldolgozási erőfeszítés minimális.)

Relevanciaelmélet a fordításban

Mivel a fordítás nem más, mint a verbális kommunikációnak egy 
sajátos válfaja, nem csoda, hogy a relevanciaelméletet megszületése után 
nem sokkal már el is kezdték a fordításra alkalmazni. Ennek úttörője az 
1980-as évek közepétől Ernst-August Gutt német kutató volt, aki külön 

13 L. Sperber–Wilson 1995: 109; 2002: 13; 2013: 318–319; Wilson–Sperber 1994: 
93–94; 2000: 230; 2004: 608; vö. még Gutt 1989a: 46–49; 1990; 2004; Smith 2000: 
36–37; Pattemore 2008.

14 Smith 2000: 37; vö. még Gutt 1991/2000: 386; Smith 2000: 54, 2008: 171; Zachar 
2011: 58.
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fordításelmélet létrehozását nem is tartotta szükségesnek, mondván, 
hogy ha a fordítás kommunikáció, akkor a kommunikáció elmélete  
– így például a relevanciaelmélet – egyszersmind fordításelmélet is  
(l. Gutt 1989a: 296–297; 1990; l. még 1991/2000). Gutt követői közül  
a bibliafordítás vonatkozásában Kevin Smith a legfontosabb, ő munkálta 
ki részleteiben a dolgozatom témájául szolgáló direkt és indirekt 
fordítás koncepcióját (2000, 2002, 2007, 2008). Magyar viszonylatban 
mindenekelőtt Heltai Pál neve említendő, aki fordításkutatóként 
ismertette a relevanciaelméletet, és inspiráló gondolatokat fogalmazott 
meg a fordításban való alkalmazásával kapcsolatban (Heltai 2014a, 
2014b; vö. még Heltai–Lanstyák 2012).

A bibliafordítás elméletét a közelmúltig meghatározó, a Eugen Nida 
amerikai nyelvész által kidolgozott dinamikus vagy funkcionális 
egyenértékűség elve, ill. az erre épülő elmélet15 – mivel a föntebb 
említett kódmodellre épült – nem tett különbséget az explikatúrák és az 
implikatúrák között. Ez tetemes mennyiségű torzulást eredményezett 
a legjobb bibliafordításokban is (l. pl. Pattemore 2008; vö. Sperber–
Wilson 1995: 56). A relevanciaelmélet bibliafordítási alkalmazása 
megteremti a lehetőséget arra, hogy az újabb fordítások, ill. a régebbi 
fordítások újabb revíziói kiküszöböljék ezeket a hibákat.

Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, s az új fordítások eltérő elvek 
szerint készülhessenek, kulcsfontosságú a direkt, az indirekt és  
a hibrid fordítás fogalmának megismerése. Dolgozatom érdemi részében 
ezekkel foglalkozom.

2. IDÉZÉS ÉS FORDÍTÁS

A relevanciaelmélet fordításra való alkalmazásának alapgondolata, 
hogy a fordítás kommunikáció, tehát a kommunikációra vonatkozó 
elvek a fordításban is maradéktalanul érvényesülnek. 

15 L. Nida 1964; Nida–Taber 1969 stb.; magyarul Waard–Nida 1986/2002; Pecsuk 
2008, 2012; kritikájára l. pl. Gutt 1989a: 122–129.
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Deskriptív (leíró) és interpretív (értelmező) nyelvhasználat

A relevanciaelmélet különbséget tesz a nyelv kétféle használata közt. 
Ha a megnyilatkozás a valóság valamely részletére hasonlít, deskriptív 
(leíró) nyelvhasználatról (descriptive language use) van szó. Itt a 
relevancia alapja az, hogy a befogadó megtud valamit a valóságról.16 
Ha a megnyilatkozás egy másik megnyilatkozásra hasonlít (akár 
ugyanazon a nyelven, akár más nyelven) vagy egy másik gondolatot 
reprezentál, a relevanciaelmélet képviselői interpretív (értelmező) 
nyelvhasználatról (interpretive language use) beszélnek. Az 
interpretív nyelvhasználat esetében a megnyilatkozás relevanciájának 
alapja az, hogy milyen mértékben hasonlít a másik, korábban létrejött 
megnyilatkozásra vagy gondolatra (tehát csak közvetve utal a valóságra, 
egy másik megnyilatkozás közvetítésével).17

Szemben a nem-fordítással, amely egyaránt képviselheti a leíró 
és az interpretív nyelvhasználatot, a fordítás mindig interpretív 
nyelvhasználat, annak nyelvközi válfaja (Gutt 1989a: 160–181; Smith 
2002: 108–109).18

16 Ez érvényes a kívánatosnak tartott vagy elképzelt „valóságra” is, annak leírása is 
deskriptív nyelvhasználat.

17 Vö. Sperber–Wilson 1995: 224–237;Wilson–Sperber 2004: 621; Blakemore 1992: 
102–110; Gutt 1989a: 54–75; 1990; Smith 2000: 39, 2002; Pattemore 2011; vö. még 
Jobes 2008.

18 Hasonló megkülönböztetés a fordítás tudományában korábban is ismeretes 
volt: a fordításelmélet legjelesebb, nemzetközileg is ismert szlovák képviselője 
Anton Popovič hasonló alapon különítette el egymástól az elsődleges és  
a másodlagos kommunikációt, más terminusokkal: a protokommunikációt és  
a metakommunikációt, ill. a protoszöveget és a metaszöveget (Popovič 1974:36; 
1975: 49, 217–238; Popovič szerk. 1983: 125–134 és passim). Jómagam Popovič-
tól inspirálódva (szöveg)független és (szöveg)függő szövegalkotásról beszélek  
(l. pl. Lanstyák 2006: 151–157). A relevanciaelmélet „intepretív nyelvhasználat” 
fogalma abban tér el a „verbális metakommunikáció”, ill. a „függő szövegalkotás” 
fogalmától, hogy a relevanciaelmélet szerint a megnyilatkozó nemcsak egy verbális 
megnyilatkozást (szöveget) „interpretálhat”, hanem egy gondolatot is (Sperber–
Wilson 1995: 230–231; vö. Gutt 1989a: 54–55; 1990), s ennek következményeként 
az elmélet hívei az interpretív nyelvhasználat eseteiként tartják számon például az 
ironikus vagy a metaforikus nyelvhasználatot is. 
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Az interpretív nyelvhasználat nagyon különböző mértékű, vagyis 
nagyon sokféle lehet. Jellemző nyelven belüli formái közé tartozik 
az egyenes és a függő idézet, nyelvközi formái közé pedig ennek 
megfelelően a direkt és az indirekt fordítás (Gutt 1989a: 160–193; 1990, 
Smith 2000: 47); a fordítás ebből a szempontból a nyelvközi idézet 
egyik válfaja (Gutt 1989a: 197; l. még Smith 2000: 15, 2002, 2008). Az 
egyenes idézetnek nyelvközi viszonylatban a direkt fordítás, a függő 
idézetnek az indirekt fordítás a megfelelője. Az interpretív használat 
esetei közül a relevanciaelmélet képviselői sokat foglalkoznak az 
idézéssel, a metaforával, a hasonlattal és az iróniával.

A fordítás tehát az interpretív nyelvhasználatnak az a válfaja, 
melyben az eredeti szöveg más nyelvű, mint a létrejövő új szöveg. 

„Direkt” és „indirekt” idézet, direkt és indirekt fordítás

Amint az föntebb már kiderült, relevanciaelmélet hívei a kommu-
nikáció tényleges természetének felismerése alapján egy-egy szöveg 
más nyelvű visszaadására elvileg kétféle lehetőséget látnak. Az egyik 
a direkt fordítás (direct translation), a másik az indirekt fordítás 
(indirect translation). Ezek a szakkifejezések az angol direct quotation 
„direkt idézet” (egyenes beszéd, egyenes idézet, szó szerinti idézet) 
és indirect quotation „indirekt idézet” (függő idézet, tartalmi idézet, 
tartalom szerinti idézet) mintájára jöttek létre. 

A „direkt fordítás” és az „indirekt fordítás” megnevezések 
szemléletesen mutatják a két fordítástípus közötti különbség lényegét: 
a direkt fordítás egy másik nyelven megfogalmazott egyenes 
idézethez hasonlítható, az indirekt fordítás pedig egy másik nyelven 
megfogalmazott függő idézethez.19 Amint az egyenes idézet is egészen 
pontosan adja vissza az idézett szavakat, a direkt fordítás is ezt teszi 
(amennyire tudja), csak más nyelven. Ehhez az szükséges, hogy a fordítás 
a forrásnyelvi kultúra közegében értelmeződjön, ahogy természetesen 

19 L. Gutt 1989a: 197; 1990; Smith 2000: 47; 2002: 109; 2008: 170; Van der Merwe 
2012: 5.
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a nyelven belüli egyenes idézet is a forrásnyelvi kultúra közegében 
értelmeződik. S ahhoz hasonlóan, ahogy a függő idézet – pontosabban 
annak az a válfaja, melyet szabad függő idézetnek neveznek (erre l. 
Tátrai 2011: 154) – csak a relevánsnak vélt gondolatokat adja át, nem 
a teljes üzenetet, az indirekt fordítás is beéri az eredetivel való kisebb 
mértékű hasonlósággal.20

Ha például Kossuthtól akarunk idézni valamit, és az egyenes idézet 
formáját választjuk, nem hagyhatjuk ki az idézetből a mai olvasó számára 
nehezen érthető vagy egyáltalán nem érthető célzásokat a korabeli 
politikai viszonyokra. Kossuth szavait természetesen a mai befogadónak 
is a korabeli kultúra kontextusában kell értelmeznie, vagyis ismernie 
kell azokat a politikai, társadalmi, kulturális viszonyokat, melyekre 
Kossuth céloz. Ennek megfelelően a direkt fordítás is a forrásnyelvi 
kultúra közegében válik érthetővé, ezért a befogadónak ahhoz, hogy 
megértse, meg kell ismerkednie a korabeli viszonyokkal.

Ha ellenben úgy döntünk, hogy csak tartalmilag idézzük 
Kossuthot, a korabeli viszonyokra való utalást megváltoztathatjuk (pl. 
általánosítással) úgy, hogy a mai olvasó számára érthető legyen vagy 
teljesen ki is hagyhatjuk. Ilyenkor Kossuth szavait úgy tolmácsoljuk, 
hogy a mai befogadó a saját kultúrája közegében értelmezhesse őket. 

Ehhez hasonlóan jár el a fordító is: indirekt fordítását a mai 
befogadók kulturális közegéhez idomítja.

Direkt fordítás

A direkt fordítás jellegadó sajátossága, hogy a fordító azzal számol, 
a befogadók a fordítást a forrásnyelvi olvasók kognitív környezetének  
 

20 Érdemes megjegyezni, hogy Anton Popovič nemcsak a kommunikáció és 
metakommunikáció megkülönböztetésében és a fordításra vonatkoztatásában 
előzte meg a relevanciaelmélet fordításban való alkalmazását, hanem az egyenes 
és a tartalmi idézet analógiájának érvényesítésében is, mind nyelven belüli, mind 
nyelvközi viszonylatban (l. Popovič 1975: 229–234; l. még Popovič szerk. 1983: 
130).
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segítségével fogják értelmezni (Gutt 1989a: 257–; 1990; Smith 2000: 
2002: 111; 2008: 172–173, 175, 182). Éppúgy, ahogy az egyenes idézet 
sem másítható meg csak azért, mert az idézett személy olyan fogalmat 
használ, melyet az idézet olvasója – kognitív környezetének eltérése 
miatt – nem tud értelmezni vagy másképp értelmez, a direkt fordítás 
sem lehet tekintettel a forrásnyelvi és a célnyelvi befogadók kognitív 
környezetének különbségeire. 

Ha az olvasó egy direkt fordítást vesz a kezébe, ill. egy direkt 
fordítású szövegrészt olvas, nem számíthat rá, hogy a szükséges háttér-
információknak vagy következtetéseknek legalább egy részét megtalálja 
beépítve a fordításába, mint ahogy ez a dinamikus, ill. funkcionális 
egyenértékűség alapján készült fordításokban szokásos. Ilyenkor  
a befogadóra hárul a felelősség, hogy megismerkedjen a forrásnyelvi 
kultúra azon jegyeivel, melyek lehetővé teszik neki, hogy a fordítást 
a forrásnyelvi olvasók kognitív környezetének a figyelembevételével 
értelmezze (Gutt 1989a: 285; 1990; Smith 2000: 67). 

Nyilvánvaló, hogy ez a célnyelvi befogadó részéről nem kis többlet-
erőfeszítést igényel, különösen olyankor, amikor a forrásnyelvi és  
a célnyelvi kultúra közt a különbség nagy. Erre a befogadó csak akkor 
hajlandó, ha cserébe számottevő kognitív hatással számol (vö. Smith 
2000: 76). És jogosan számol, mivel a direkt fordítás – amint alább 
látni fogjuk – teljes interpretív hasonlóságra törekszik, így sokkal több 
mindent „átment” az eredeti szövegből, mint az indirekt fordítás (vö. 
Smith 2008: 171).

Ugyanakkor a fordító megkönnyítheti a befogadó dolgát azzal, 
hogy fordítását kiegészíti a legfontosabb szükséges információkkal 
(Pattemore 2002: 57), rendszerint úgy, hogy szövegét lábjegyzetekkel, 
történelmi bevezetővel, fogalomtárral vagy ún. kísérőkötettel látja el 
– vagy mindezekkel együttesen. Ezenkívül a kereszthivatkozások is 
hasznosak lehetnek a befogadónak az egykori befogadók forrásnyelvi 
kognitív környezetének megismerése szempontjából. 

A forrásnyelvi kultúrában való értelmezés azzal a nem csekély 
előnnyel jár, hogy a fordító számára lehetővé válik – elvileg legalábbis 
– a forrásnyelvi szöveg minden kommunikatív fogódzójának (minden 
explikatúrájának és implikatúrájának) a visszaadása, s ezáltal az eredeti 
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és a fordítás közötti teljes interpretív hasonlóság elérése.21  
A kommunikatív fogódzók megőrzése pedig, mivel a fordító azzal 
számol, hogy a befogadó a fordítást a forrásnyelvi kultúra közegében 
értelmezi, egyet jelent azzal, hogy a fordítás valóban hűen adja 
vissza az eredeti szöveg értelmét. Ez a direkt fordítás másik jellegadó 
sajátossága.22 

A direkt fordítás készítői tehát nem üzeneteket fordítanak, hanem  
– ahol csak lehet – kommunikatív fogódzókat (l. Gutt 1989a: 252; 1990; 
Smith 2000: 91), melyek reményeik szerint a célnyelvi befogadók 
számára lehetővé teszik az üzenet megfejtését, amint a forrásnyelvi 
szövegben található kommunikatív fogódzók is lehetővé tették  
a forrásnyelvi befogadók számára az üzenet megfejtését. 

Nézzük meg (újra) a relevanciaelmélet (fordításelméleti alkal-
mazásának) alapjait bemutató közleményemben (Lanstyák 2017) már 
említett példát, a következő mondatot: Józsi, amióta eladta a kertjét, 
kalitkába zárt madár. A feladat most e mondat szlovákra fordítása. 
Amennyiben direkt fordítást készítünk, a célnyelvben is – hacsak lehet 
– hasonló metaforikus kifejezést kell keresnünk, vagyis hasonló jellegű 
kommunikatív fogódzót. A szlovákban valószínűleg gond nélkül 
visszaadhatjuk szó szerint: Odkedy Jožo predal záhradu, je vták zavretý 
v klietke.23 

A kommunikatív fogódzók minél pontosabb lefordítására irányuló 
törekvés nyelvi jegyekben való hasonlóságot, egybevágóságot is 
eredményezhet, különösen ha a két nyelv között nincs nagy távolság. 
Az eredeti szöveg nyelvi sajátosságainak megőrzése fontos érték  

21 Gutt 1989a: 199; 1990; l. még Smith 2000: 16; 2002: 113; 2008: 171.
22 A gyakorlatban persze a teljes interpretív hasonlóság, vagyis az összes explikatúra és 

implikatúra megőrzése a nyelvek közötti szerkezeti, jelentéstani és más különbségek 
miatt nem valósítható meg (Gutt 1989a: 291–293; 1990; Smith 2000: 64).

23 Az interneten találtunk egy példát, igaz, hasonlat, nem metafora formájában: 
„Nebude sa ani môcť pozrieť do očí Elene, ktorá ju vytiahla zo života v ktorom 
sa cítila ako vták zavretý v klietke.” (A szemébe se nézhet majd Elenának, aki 
kihúzta őt abból az életből, amiben kalitkába zárt madárnak érezte magát.) L. http: 
//tvd-party.blog.cz/en/1111/already-gone-19-kapitola-2-4 (Utolsó letöltés: 2017. 
június 5.)
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a direkt fordítás számára (Smith 2008: 174). Ezért a fordító mindazokban 
az esetekben, amikor a nyelvi sajátosságok megtartása nem torzítja el  
a kommunikatív fogódzót, arra törekszik, hogy minél nagyobb 
mértékben tükröztesse a forrásnyelvi szöveg nyelvi sajátosságait (pl. 
igenevet igenévvel fordít, megőrzi az eredeti szórendjét). 

 A mesterkélt, erőltetett, természetellenes kifejezésmód azonban nem 
eredményezne jó kommunikatív fogódzókat, s ráadásul tovább növelné 
a feldolgozási erőfeszítést, ezért a természetesség követelménye gátat 
szab a forrásnyelvi jellegzetességek megőrzésének (Smith 2000: 64–
65, 70; 2002: 113–214). A nyelvi formák értéke ugyanis nem magában 
a „nyelvi anyagban” van, hanem abban, hogy ezek kommunikatív 
fogódzóként szolgálnak (Smith 2000: 72).

A direkt fordítás föntebb jelzett jellegadó sajátságából következően 
mindazokban az esetekben, amikor a forrásnyelvi és a célnyelvi kultúra 
különbözik egymástól, a direkt fordítás készítői arra számítanak, hogy 
az olvasó a szöveget nem a saját, célnyelvi kultúrájának a közegében 
értelmezi, hanem a forrásnyelvi kultúráéban. Ezért nincs szükség  
a fordítás honosítására. Pl. egy angolszász közegben játszódó 
történetben a fordító megőrizheti az angolszász mértékegységeket, 
a lábat, a mérföldet, a gallont, az Angliában, Amerikában szokásos 
márkaneveket, ételek nevét stb.

Ha tehát direkt fordítást készítünk, bizonyos értelemben „nem 
probléma”, hogy az olvasó a forrásnyelvi és a célnyelvi reáliák eltérései 
miatt nem teljesen érti a szöveget, hiszen ugyanez a helyzet az idézés 
esetében is, csak erre sosem gondolunk (s ezért nem is tekintjük 
problémának). Az egyenes idézetben sem eszközölhetünk változtatást 
csak azért, mert az idézet valamely része nem érthető egy más kultúrában 
élő befogadó számára.

Ha mondjuk Zrínyi Miklós Török áfiumát ma adjuk ki, azaz 
„egyenes idézetet” hozunk létre, természetesnek tartjuk, hogy a mai 
olvasó nem fogja érteni a korabeli viszonyokra vonatkozó kifejezéseket, 
célzásokat stb. Ha azt akarjuk, hogy az olvasó mégis megértse ezeket, 
vagy beiktatunk a kötet elejére, esetleg a végére egy, a történelmi 
hátteret, a korabeli viszonyokat bemutató tanulmányt, vagy pedig 
Zrínyi szövegében a mai olvasó számára nem világos szövegrészleteket 
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bőségesen ellátjuk lábjegyzetekkel, esetleg a kötet végén fogalomtárban 
világítjuk meg a korabeli reáliákat. (A három megoldás nem zárja ki 
egymást, akár mind a három is alkalmazható együttesen.) 

Sok mindennel segíthetjük a mai olvasó számára a megértést, egyet 
azonban nem tehetünk: nem változtathatjuk meg Zrínyi szövegét, hiszen 
„egyenes idézetről”, művének közzétételéről van szó.24

Nyelvközi viszonylatban ugyanez a helyzet a direkt fordítással. Ha 
a Török áfiumot szlovákul akarnák megjelentetni direkt fordításban,  
a magyar eredeti kommunikatív fogódzóit fordítanánk szlovákra. A mai 
szlovák olvasó így nagyjából annyit értene meg Zrínyiből, mint a mai 
magyar olvasó, sőt még kevesebbet, a szlovák és a magyar emberek 
eltérő kognitív környezete miatt. A problémán itt is egy történelmi 
bevezetővel, lábjegyzetekkel, fogalomtárral lehetne segíteni.

A fentiekből világos, hogy direkt fordításban – mivel az a forrásnyelvi 
szöveg kommunikatív fogódzóinak megőrzésére törekszik – nem 
alkalmazhatók honosító eljárások, nem cserélhető le metafora elvont 
kifejezésre, az implicit információ nem explicitálható stb., mivel a direkt 
fordításnak elvileg ugyanazokat az explikatúrákat és implikatúrákat kell 
tartalmaznia, mint az eredeti szövegnek (Gutt 1989a: 151; Smith 2002: 
115–116; 2008: 177–178). 

Fontos még tudni, hogy Gutt a direkt és az indirekt fordításban nem új 
fordítási stratégiákat látott, hanem ezeket olyan elméleti kategóriáknak 
tekintette, melyek segítségével a meglévő fordítási stratégiák jól 
elemezhetők kommunikatív hatékonyságuk szempontjából (Gutt 1989a: 
297–298; 1990; Smith 2002: 110; Doty 2007: 128). Ennek ellenére Gutt 
kategóriáinak jótékony hatása azóta elkezdett megmutatkozni abban, 
hogy a fordítók egy része felhagyott a dinamikus, ill. funkcionális 
egyenértékűség elvének érvényesítésével, s nem építenek be többé 
szövegükbe kontextuális információkat (vö. Doty 2007: 132–133), 
s főleg nem könnyítik meg a célnyelvi olvasó dolgát „illegitim 
módon”, azaz úgy, hogy attól az erőfeszítéstől is megkímélik, amelyet  

24 Az általános szokásnak megfelelően a helyesírását modernizálhatjuk, de ezzel 
ténylegesen nem avatkozunk bele a szövegbe, felolvasott formában teljesen azonos 
marad a Zrínyi-korabeli, más helyesírású változattal.



113

a forrásnyelvi olvasónak is ki kellett fejtenie ahhoz, hogy a szöveget 
megértse (pl. egy-egy nem konvencionális, egyedi metaforának fogalmi 
nyelvre való lefordításával).25 Az igazán hű fordítás sem nehezebbé, 
sem könnyebbé nem teszi a célnyelvi olvasó dolgát, mint amilyen  
a forrásnyelvi olvasóé volt.

 
Indirekt fordítás

Az indirekt fordítás jellegadó sajátossága, hogy a fordító a célnyelvi 
szöveg olvasóinak kognitív környezetével számol, ami az indirekt 
fordítást jól megkülönbözteti a direkt fordítástól, hiszen ez utóbbinak  
a készítője arra számít, hogy az olvasók ismerik a forrásnyelvi kultúrát, 
s a fordítást annak közegében fogják értelmezni. Amint a függő idézet 
– a jobb érthetőség végett vagy más célból – tartalmilag eltérhet kisebb-
nagyobb mértékben az eredeti szövegtől, ugyanúgy az indirekt fordítás 
sem kell, hogy az eredeti szöveg minden explikatúráját és implikatúráját 
tartalmazza (l. Gutt 1989a: 255; Smith 2000: 51–52).

A fordítás célnyelvi kultúrában való értelmezésének nagy előnye, 
hogy az olvasó sokkal kisebb feldolgozási erőfeszítés árán képes  
a szöveget megérteni, mint a direkt fordítás olvasója, hátránya viszont, 
hogy az indirekt fordítás esetében sokkal nagyobb a fordítási veszteség. 
Egy kevésbé pontos, kevésbé teljes fordítás olyankor felel meg  
a befogadóknak, ha a szöveg számukra nem annyira releváns, hogy 
érdemes volna nagyobb feldolgozási erőfeszítést vállalniuk a vele való 
megismerkedés érdekében.

Az indirekt fordítás tehát – a függő idézet nyelvközi megfelelőjeként 
– az eredeti szöveg „lényegéhez” hű csupán. Készítői elvileg is 
lemondanak az eredeti mondanivalójának maradéktalan átadásáról,  

25 Az ilyen eljárás persze csak akkor illegitim, ha a létrejövő munkát fordításnak 
nevezzük. Ha parafrázisnak nevezzük vagy legalábbis a fordítás szót valamilyen 
jelzővel látjuk el (pl. egyszerű fordítás vagy éppen indirekt fordítás), az ilyen 
eljárás indokolttá válhat, főképpen ha a fordítás bevezetőjében vagy utószavában 
kifejtettük, hogyan „egyszerűsítettük le” a szöveget.
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s annak szövegét a befogadó kultúrájához és ismereteihez igazítják, 
arra törekedve, hogy lényegét (de nem részleteit) tekintve a célnyelvi 
szöveg „hűséges” legyen az eredetihez. Vagyis hasonlóan járnak el, mint 
amikor a beszélő egy nyelven belül a valaki más által mondottat nem 
szó szerint idézi, hanem csak a tartalmát adja vissza nagy pontossággal. 
(Gutt 1990; Smith 2000: 47; 2002: 111–112; 2008: 171.)

Szemben a direkt fordítás készítőivel, akik a forrásnyelvi 
kommunikatív fogódzók célnyelvi visszaadására törekszenek, az indirekt 
fordítás készítői magát az üzenetet tolmácsolják, tehát a forrásnyelvi 
szöveg nyelvileg kódolt jelentésén kívül a nyelvileg kódolt jelentés és  
a kontextus egymásra hatásából adódó, a befogadó által kikövetkeztetett 
igazi üzenetet is nyelvileg kódolják (vagy legalábbis kódolhatják, ha 
szükséges), a célnyelvi közegre való tekintettel, oly módon, hogy az  
a befogadók számára a szöveg minél kisebb erőfeszítéssel érthető 
legyen, még azon az áron is, hogy a tartalom egy része elvész.

A fenti „madaras” példánkhoz visszatérve: egy indirekt fordításban 
megfelelő megoldás lehet, ha a célnyelvi szöveg így hangzik: Józsinak, 
amióta eladta a kertjét, bezártságérzése van. Ha szlovákra fordítunk, 
például így: Jožo, odkedy predal záhradu, má pocit uzavretosti. 
Mindenki érzi, hogy ennek a fordítási megoldásnak más a stílusa, mint 
az előzőnek. De ez nem minden: nemcsak stíluskérdésről van szó, hanem 
még az értelme is sokkal szegényesebb ennek a második megoldásnak, 
mint az elsőének volt, amely a kommunikatív fogódzót fordította le, 
nem csupán azt, amit az „durván” jelent. Ha a kommunikatív fogódzó 
nem kerül át a fordításba, a célnyelvi olvasót nagyon sok asszociációtól 
foszthatjuk meg, hiszen a bezártságérzése nem egészen ugyanazt és 
nem ugyanúgy sugallja a Józsi viszonyáról az egykori kertjéhez, mint  
a kalitkába zárt madár metafora.

 Amint látjuk, az indirekt fordításba „belefér” a metaforák fogalmi 
nyelven való visszaadása is. Különösen azok a metaforák fordíthatók le 
szükség esetén fogalmi nyelvre, melyek csak egyetlen (vagy néhány), 
a célnyelvi befogadók számára releváns implikatúrát hordoznak (Smith 
2000: 43, 81; 2002: 116). Ez azonban viszonylag ritka eset lehet, hiszen 
a metafora alkalmazásának egyik fontos indítéka épp az a törekvés  
a szerző részéről, hogy többféle jelentést implikáljon. Ha a metafora 
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több mindent implikál, fogalmi nyelvre való lefordítása – mivel csak 
egyik jelentését rögzítheti – csökkenti a kontextuális hatást, vagyis 
fordítási veszteséget eredményez.

Meg kell jegyezni, hogy ezek a problémák a fordítás gyakorlatában 
nem jelentkeznek olyan súlyossággal, ahogy a fenti leírás alapján 
gondolhatnánk, mivel a tényleges fordítások – amint arról alább szó lesz 
– hibrid fordítások, így ha az indirekt fordítás készítője szükségesnek 
érzi egy metafora megőrzését, minden további nélkül „átválthat direkt 
fordításba” (Smith 2000: 81).

Amint föntebb említettük, az indirekt fordítás olvasói a forrásnyelvi 
szöveget a célnyelvi kultúra közegében értelmezik, ezért a fordítók 
bátran alkalmazhatják a honosítást, s pl. az angolszász mértékegységeket 
a célnyelvi kultúra közegében használt mértékegységekkel helyettesít-
hetik, pl. a lábat centiméterrel, a mérföldet kilométerrel, a gallont  
literrel. Nézzünk meg erre most egy nyelven belüli példát, melynek 
segítségével könnyebben megértjük az indirekt fordítás lényegét.

Képzeljük el, hogy egy Amerikába szakad hazánkfia, a Joe-vá 
avanzsált Józsi ezt mondja (magyarul) otthon élő barátjának, Krisztiánnak 
skype-on, amikor az az előző napi programjáról kérdezi: „Tegnap az 
Adirondack-hegységben túráztunk egész nap, húsz mérföldet tettünk 
meg. Közben megálltunk egy pihenőháznál, és Buffalo-csirkeszárnyat 
ettünk. A túra vége felé viszont elromlott az idő, kutyák és macskák 
potyogtak az égből, mindnyájan bőrig áztunk.”

A mondatot most egyenes idézetként („direkt idézetként”) adtuk 
vissza. Ez a direkt fordításra hasonlít, mivel tartalmazza az összes 
kommunikációs fogódzót, köztük az olyan amerikai reáliákat, 
mint az Adirondack-hegység, a mérföld és a Buffalo-csirkeszárny, 
továbbá az angol metaforikus kifejezés (it was raining cats and dogs) 
tükörfordítását, valamint a magyar szólást (bőrig ázik) is. 

Amikor viszont Krisztián este elmeséli a feleségének, Anitának, 
mit mondott délután az amerikai rokonuk, ugyanezt a tartalmat így 
adja vissza: „Tegnap a hegyekben túráztak New York közelében, több 
mint harminc kilométert tettek meg. Közben pihenőt tartottak egy 
menedékháznál, és csirkét ettek. A túra vége felé viszont elromlott az 
idő, jött egy zuhé, dőlt az eső, bőrig áztak.” 
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Ez a szabad függő idézet az indirekt fordításnak felel meg: nem olyan 
pontos, mint az előbbi változat, de a tartalma nagyjából azonos. Eltűntek 
belőle az amerikai reáliák, mivel Krisztián feleségének fogalma sincs, 
hol van az Adirondack-hegység (sőt Krisztián se biztos, hogy helyesen 
ki tudná ejteni a hegység „ronda” angol nevét), s Anita a Bufallo-
csirkeszárnyról se hallott még. Ezekkel a változtatásokkal Krisztián 
egyrészt megkönnyítette Anitának a szöveg megértését, másrészt 
elkerülte, hogy esetleg Anita visszakérdezzen, és magyarázatba kelljen 
bocsátkoznia az Adirondack-hegységet és a Buffalo-csirkeszárnyat 
illetően. Mivel a Joe által megtett pontos távnak sem volt jelentősége, 
Krisztián a húsz mérföldet harminc kilométerre kerekítette. Annak, 
hogy a pihenőházból menedékház lett, bizonyára az az oka, hogy  
a menedékház a szokványos forma ilyen kontextusban az óhazában (az 
is lehet, hogy Joe az angol rest house kifejezést fordította magyarra).

Ami a metaforákat illeti, Joe a szemléletes angol szólást (it’s raining 
cats and dogs) egyszerűen „letükörfordította”, tudva, hogy Krisztián 
úgyis megérti, mert tud angolul. Anita viszont nem tud, így Krisztián 
csak a szólás értelmét adta vissza, formáját nem, sőt arról is lemondott, 
hogy magyar szólással helyettesítse. A cigánygyerekek potyogtak az 
égből nem tűnt megfelelőnek: egyrészt nem ilyen helyzetekben szoktuk 
használni, másrészt a „politikai korrektség” követelményeinek sem 
felel meg, arról nem is beszélve, hogy New York roma populációja 
valószínűleg elenyésző a mi tájainkéhoz képest. A zuhogott, mintha 
dézsából öntenék nem igazán hangzott volna a szájából természetesen, 
ezt azért nem választotta. Így maradt a „laposabb”, de azért még egy 
kicsit mindig metaforikus dőlt az eső. A bőrig ázik szólást Krisztián 
természetesen megőrizte, hiszen ennek megértése Anitának semmiféle 
nehézséget nem okozhatott, így a tartalmi visszaadása („teljesen átázott 
a ruhájuk”) nem lett volna érthetőbb, s kevésbé lett volna szemléletes 
(ezáltal pedig kevésbé is pontos).

Krisztián változtatásai azt célozták, akár tudatában volt ennek, akár 
nem, hogy a beszámolója minél informatívabb, ugyanakkor minél 
könnyebben érthető, azaz minél relevánsabb legyen felesége számára. 
Ha egy földrajztudósnak vagy egy New Yorkot és környékét jól ismerő 
embernek mesélte volna el Joe történetét, valószínűleg megőrizte volna 
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az Adirondack-hegységet (amennyiben ki tudta volna ejteni), mert az  
ő számukra ezekkel együtt lett volna a szöveg relevánsabb, s a megértés 
sem okozott volna nekik nehézséget. Az amerikai konyhát jól ismerő 
számára pedig a Buffalo-csirkeszárny lett volna a jó megoldás, mert 
többet mond, mint a csirke, és szintén nem nehezíti meg a megértést. 

Ha viszont Krisztián célja az volna, hogy Joe élményének 
elmesélésén túl be is avassa Anitát az amerikai reáliákba, kultúrába 
és nyelvbe, akkor maradhatna az Adirondack-hegység, a mérföld 
és a Buffalo-csirkeszárny, sőt akár az it was raining cats and dogs 
magyarított változata is, ezekkel pedig a szövege már inkább a direkt 
fordításra hasonlítana. Igaz, hogy ezzel megnehezítené Anita számára 
a megértést, és a saját dolgát is, mert el kellene magyaráznia, hol van 
az Adirondack-hegység, hány kilométer egy mérföld és hogyan készül 
a Buffalo-csirkeszárny, s lehet, hogy az angol metaforikus kifejezés 
értelmezésére is ki kellene térnie. A többlet-erőfeszítést viszont kellően 
indokolná az, hogy Anita ebben az esetben motivált volna arra, hogy  
a nehézségek ellenére a szöveget megértse, mivel az lenne a célja, hogy 
megismerje az amerikai reáliákat és kultúrát, valamint az angol nyelvet.

Ehhez hasonlóan mérlegel a fordító is, amikor azt fontolgatja, direkt 
vagy indirekt fordítási megoldással éljen-e, melyik a relevánsabb 
feltételezett olvasói számára. Ha a direkt fordításra jellemző eljárásokat 
részesíti előnyben, azaz minél több kommunikatív fogódzó megőrzésére 
törekszik, szövege nehezebben érthető lesz, s az is lehet, hogy 
lábjegyzetekkel, fogalomtárral, kulturális szótárral stb. kell a fordítását 
kiegészítenie. A relevancia föntebb említett elvéből kiindulva mindezt 
akkor érdemes bevállalni, ha a szöveg a feltételezett célközönség 
számára nagyon releváns. 

Utolsó szemléltető példaként térjünk vissza ismét Zrínyi 
Török áfiumához! Mivel egy történelmi bevezető tanulmánnyal, 
lábjegyzetekkel, fogalomtárral ellátott munka a számos elavult nyelvi 
formát és fordulatot tartalmazó Zrínyi-szöveggel meglehetősen 
nagy feldolgozási erőfeszítést igényel, a közzétevők viszonylag szűk 
olvasóközönséggel számolhatnak: leginkább az adott kor történelme 
és irodalma iránt mélyen érdeklődő szakemberekkel és a művelt 
nagyközönségnek egy kicsi szeletével. Ha az Áfiumot szélesebb körben 
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akarnák népszerűsíteni, megkérhetnék Nógrádi Gergelyt, készítsen 
belőle modernizált változatot, amely már nem az egyenes, hanem  
a függő (tartalmi) idézet kategóriájába tartozna. Az ilyen kiadásban az 
elavult nyelvi formákat és fordulatokat maiakkal lehetne felcserélni, 
az átlagolvasó számára érdektelen történelmi vonatkozásokra utaló  
szavak, kifejezések pedig valami mással, például általánosabb, a mai  
emberek számára is érthető szavakkal, kifejezésekkel volnának 
helyettesíthetők.

Ehhez hasonlóan készülhetne a Török áfiumból egy indirekt szlovák 
nyelvű fordítás, amely nem törekedne az eredeti szöveg valamennyi 
kommunikatív fogódzójának a visszaadására, hanem azokat, 
amelyeknek a feldolgozása „túl nagy” erőfeszítést igényelne a mai 
szlovák átlagolvasó részéről, másokkal, kisebb feldolgozási erőfeszítés 
mellett is érthetőkkel helyettesíthetné.

A bibliafordítás esetében a direkt fordítási megoldások túlsúlya akkor 
indokolt, ha a célközönség a Biblia útmutatása alapján újjászületett, 
Szent Szellemmel betöltött, elkötelezett keresztényekből áll. Azoknak, 
akik számára a hitük csak egyfajta kultúra, amibe beleszülettek, éppúgy, 
ahogy azoknak, akik nem is hisznek, és csak egy kimagasló emberi 
alkotást látnak a Bibliában, jobban megfelel a gördülékenyebb, kisebb 
erőfeszítést igénylő, indirekt megoldásokban bővelkedő fordítás. 
Az indirekt fordítás, mivel kisebb feldolgozási erőfeszítést vár el az 
olvasójától, még nagyobb súlyt fektethet a szöveg természetességére 
(vagyis az azonos vagy hasonló regiszterekhez tartozó, eredeti 
fogalmazású célnyelvi szövegekkel való nagyfokú belső szerkezeti 
hasonlóságra), gördülékenységére és könnyű érthetőségére (vö. Smith 
2000: 50, 99; 2008: 171).

 
Hibrid fordítás

Abból, hogy föntebb két helyen is inkább direkt és indirekt „fordítási 
megoldásokról” beszéltünk, nem direkt és indirekt „fordításról”, az 
is kiderül, hogy a tényleges fordítások mind direkt, mind indirekt 
módszerrel készült szövegrészleteket tartalmaznak; ezek neve hibrid 
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fordítás (hybrid translation) (Smith 2000: 16, 55, 73). A „tisztán 
direkt” vagy „tisztán indirekt” fordítás csak elméleti kategóriák, 
melyek segítségével megérthetjük a fordítási problémák lényegét (vö. 
Smith 2000: 73, 2008: 171). A tényleges fordításokon belül bizonyos 
szövegrészletek direkt, más szövegrészletek indirekt fordításúak 
lehetnek. Ilyen esetben elengedhetetlenül fontos a váltást valahogyan 
jelezni, például a kontextusra utaló lábjegyzet beiktatásával. Ezzel 
elérhető, hogy az olvasó bátran értelmezhesse a szöveget a saját 
kulturális közegében mindaddig, amíg egy-egy ilyen kontextuális 
jellegű jegyzet nem jelzi, hogy a szöveg itt a forrásnyelvi kultúra 
közegében értelmezendő. (Smith 2000: 55.) Ha ugyanis egy direkt 
fordítású szövegrészt a befogadó indirekt fordításúként értelmezné vagy 
fordítva, súlyos félreértésekre kerülhetne sor (vö. Gutt 1989a: 274).

A fordítások hibrid jellege ellenére nagy jelentősége lehet annak, 
hogy a fordító a legjobb szándéka szerint direkt fordítást készít-e, 
vagy pedig folyamatosan tekintettel van a befogadói közeg igényeire, 
különösen akkor, amikor a forrásnyelvi és a célnyelvi befogadók 
kognitív környezete számottevően különbözik egymástól. Ez a helyzet 
például a bibliafordítással. Jóval kisebb a jelentősége a kétfajta 
fordítás megkülönbözetésének olyan helyzetben, ahol a forrásnyelvi és  
a célnyelvi szöveg ugyanabban a korban és hasonló kultúrában készül 
(vö. Gutt 1989a: 272). Egy mai szlovákiai magyar regény szlovák direkt 
és indirekt fordítása közt nem is feltétlenül van észrevehető különbség.

3. ÖSSZEGZÉSÜL

Amint dolgozatomból kiderült, a relevanciaelmélet mint 
a kommunikáció kognitív elmélete nemcsak az általában vett 
kommunikációról szóló ismereteinket gazdagítja és mélyíti el, hanem 
számottevő a jelentősége a nyelvközi fordítás szempontjából is. 
A relevanciaelmélet szempontjainak alkalmazása a fordítót annak 
eldöntésére készteti, olyan fordítást készítsen-e, amely csupán más 
nyelven ad vissza minél többet abból, amit az eredeti szerzők a saját 
olvasóközönségükkel akartak közölni, erősen támaszkodva az üzenetnek 
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nemegyszer a forrásnyelvi jellegzetességeit is tükröző kommunikatív 
fogódzókra (ez a direkt fordítás), vagy pedig olyan fordítást, amely 
igazodik a célnyelvi befogadói közeg igényeihez, valamint a célnyelvi 
befogadók világismeretéhez, s kevésbé törődik az üzenet forrásnyelvi 
jellegzetességeit is tükröző kommunikatív fogódzókkal, megelégszik 
azok részleges átadásával (ez az indirekt fordítás).

A kettő közötti választás szükségessége nemcsak az egész mű 
vonatkozásában jelenik meg, hanem minden egyes részletében is, mivel 
– amint láttuk – a „direkt fordítás” és az „indirekt fordítás” csupán 
elméleti konstruktumok, a tényleges fordítások valójában mindig a 
kétféle eljárást kombináló „hibrid fordítás” kategóriájába tartoznak. 
Nem mindegy azonban, hogy a két eljárás közül a mű egészében melyik 
dominál. Ilyen értelemben használhatjuk a direkt fordítás műszót azokra 
a hibrid fordításokra, melyekben a direkt fordítási eljárások vannak 
túlsúlyban, az indirekt fordítás műszót pedig azokra, amelyekben az 
indirekt fordítási megoldások dominálnak.

Az explikatúráról és implikatúráról, a direkt és az indirekt 
fordításról elmondottak fényében nem nehéz észrevenni, mennyire 
naiv az a hagyományos elképzelés, amely a Nida-féle fordításelméleti 
koncepciónak is az alapgondolata, hogy a nyelvi formától eltekintve 
„hűen” visszaadható egy szöveg, szövegrészlet üzenete bármilyen 
más nyelven. A dinamikus, ill. funkcionális ekvivalencia jegyében 
készült fordítások nemegyszer kiváló minőségűek, s igazán élvezetes 
olvasmányok – csak éppen nem lehet azt gondolni, hogy „hűen” 
tükrözik az eredetit.

A verbális kommunikáció következtetéses jellege, a beszélők 
kognitív környezetének az értelmezésben játszott döntő szerepe 
miatt nem állja meg a helyét az a széltében elterjedt nyelvi (fordítási) 
ideológia – a nyelvi transzlatabilizmus –, mely szerint bármilyen 
üzenet bármilyen befogadói csoportnak maradéktalanul átadható, attól 
függetlenül, milyen a háttértudásuk. Vannak bizony üzenetek, melyek 
legfeljebb részlegesen adhatók át bizonyos befogadói csoportoknak, 
ahogy azt a nyelvi intranszlatabilizmus hívei állítják. „Az a gondolat, 
hogy az eredetinek a jelentése bármilyen befogadói közönségnek 
átadható, függetlenül attól, mennyire eltérő a hátterük, kimutathatóan 
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téveszme, amely a kommunikációról alkotott téves elképzelésen alapul” 
(Gutt 1990: 135; l. még Gutt 2004).26
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ZHRNUTIE

Vo svojom príspevku prezentujem pojmy „priamy preklad”, „nepriamy pre-
klad” a „hybridný preklad”, v rámci teórie relevancie vypracovanej Deirdre 
Wilsonovou a Danom Sperberom. Tieto pojmy sú výdatnou pomocou pre 
prekladateľa, keď sa rozhoduje, akú prekladateľskú stratégiu má nasledovať 
vzhľadom na sociálne charakteristiky cieľového publika a na cieľ prekladu.



II.





129

SZERZŐKONSTRUÁLÁS  
ÉS MÁSSÁGREPREZENTÁCIÓ  
ORBÁN JÁNOS DÉNES JANUS  
PANNONIUS-ÁTKÖLTÉSEIBEN  

ÉS ANNAK PARATEXTUSAIBAN1

Csehy Zoltán

Annotáció: A tanulmány Janus Pannonius költői utóéletének egy aspektusával 
foglalkozik, konkrétan Orbán János Dénes villonira hangolt Janus Pannonius-
imitációit vizsgálja a paratextusok, a „fordításhoz” való viszony  és a queer 
aspektusok szempontjából. Orbán János Dénes kiszakítja Janust humanista 
közegéből, megfosztja háttérallúzióitól, a szövegek közti párbeszéd érzékelésétől, 
az időmértékes verselés, a mitológia elemeitől, s a tudós-humanista költőt egy 
hencegő diákpoéta naiv szerepébe helyezi.

Kulcsszavak: Janus Pannonius, átköltés, paratextusok, queer

Kőszeghy Péter 2014-es Balassi-monográfiájában kitér rá, hogy 
míg Balassi Bálint „benne van a kánonban”, Janus Pannonius, Czobor  
 

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0272/17. számú Preklad, kultúrna 
hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky c. 
VEGA-projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem BTK Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of Arts, Department of 
Hungarian Language and Literature).



130

Mihály vagy Gyöngyösi István „nem kellenek az utókornak”.2 Ha 
Janus Pannonius helyzete a középiskolai oktatási programokban  
meg-megingott is, népszerűsége mégis töretlen, és ez a tendencia tovább 
erősödött: 2011óta jelennek meg különféle rangos folyóiratokban 
(Jelenkor, Kalligram) Horváth Viktor kitűnő Janus Pannonius- 
-regényének részletei, Keresztesi József pedig a Pécsi Tudományegyetem 
megalapításának 650. évfordulója alkalmából Medvevár címmel 
szellemes tragikomédiát írt „a pannóniai Janus püspök végső futásáról 
és elragadtatásáról”.3  Mindkét említett szépirodalmi teljesítmény 
különösen magas esztétikai nívót képvisel. Tegyük hozzá azt is, hogy 
a magyar nyelvű Janus Pannonius-kötetek, versfordítások egyben 
saját(os) szépirodalmi köteteknek számítanak, hiszen a műfordítás 
sosem léphet az eredeti szöveg helyébe: egy-egy idegen nyelvű korpusz 
sikere tehát a fordítások sikerének függvénye is. E téren sokáig komoly 
problémákat okozott a latin szövegek kritikai kiadásának hiánya4: ez  
a deficit 2006-tól folyamatosan szűnik meg, s új szövegplatformot 
teremt a jelenkor fordítói számára.

Fordítás nem csak nyelvek között lehetséges, hanem kultúrák, 
generációk, felfogások és stílusok közt is. Orbán János Dénes  
a teljes Janus Pannonius-jelenség átstrukturálására törekedve pár éve 
adta ki Janus „apokrif” költeményeit, méghozzá – Szőcs Géza, azaz 
Geysa Socius ötlete alapján – „villonizálva”, vagyis Villon modorára 
hangolva.5 Orbán János Dénes Janus Pannonius latin verseinek magyar 
fordításait fordítja át, alakítja és transzformálja villoni attitűddé, 
kíséreli meg integrálni a magyar, Faludy-fókuszú Villon-hagyományba. 
Ez az újrapozicionálás erősen összefügg a hitelességérzet speciális 
paradoxonával is, mely a kötet paratextusaiban is megmutatkozik:  
 

2 KŐSZEGHY Péter, Balassi Bálint. Magyar Amphión, Budapest, Balassi, 2014, 479.
3 KERESZTESI József, Medvevár, Jelenkor 60 (2017 /6), melléklet, 1–46.
4 Vö. pl. TÖRÖK László, Janus Hungaricus, avagy filológiai barangolások a Janus-

epigrammák magyar fordításainak birodalmában = Klaniczay-emlékkönyv, szerk. 
JANKOVICS József, Budapest, MTA ITI, 1994, 73–100.

5 ORBÁN János Dénes, A költő, a ringyó és a király. Janus Pannonius apokrif 
költeményei, Budapest, Magyar Pen Club, 2014.



131

a szövegek mégis a műfordítás karakterét sejtetik, hiszen minden egyes 
versszöveg alatt latin cím szerepel (zömük a V. Kovács Sándor-féle  
Janus Pannonius-összesből eredeztethető6), ami legalább viszonyítási 
pontként „eredetit”, azaz forrásnyelvi szöveget is feltételez. Burkolt 
műfordítás-kritika lappangana ebben a gesztusban? Több lehet-e egy  
ilyen prekoncepciós kötet, mint Faludy György sikeres Villon-
adaptációjának kései, gyenge utánzata? A költő a szerzőkép 
„korrekciójához” nyúl először, mondván, Janus Pannonius „tollából 
fröccsen a vitriol meg a testnedvek legnemesebbike; biszexuális 
bordélytöltelék, lázadó és felségáruló”, de azért „a humanisták 
dédelgetett üdvöskéje, Európa-hírű poéta és sztárbölcsész” is.7  
A Confessio. Ad animas aliorum című Orbán-versben a monologizáló 
Janus másik, nem tankönyvbe illő arca így rajzolódik ki:

„Hát sorról sorra gyaktam
ugyan, a mentulám
és pajzán rigmusom
híre végigvonult
egész Itálián,
de bűnnek mégse számít.”8

A szerző utószava jelzi, hogy Janus népszerűtlenségének oka 
(mármint hogy ő egy „poros, ódon, uncsi püspököcske” lenne) részint 
az oktatásban van (a pajzán líra elhallgatása), részint azért következett 
be, mert az olvasó „elidegenült a gyönyörű latin nyelvtől”, a fordítások 
pedig elsősorban metrikai-kulturális leterheltségük miatt „hűvösek”, 
„túl fegyelmezettek”, sőt „idegen csengésűek”, és az ilyesmihez amúgy 
is „beavatás szükségeltetik”.9 Konkrét fordítási kudarcokat, sajnos, nem 
mutat fel.

6 JANUS Pannonius összes munkái, szerk. V. KOVÁCS Sándor, Budapest, Tankönyv-
kiadó, 1987.

7 ORBÁN János Dénes, i. m., 89.
8 ORBÁN János Dénes, i. m., 79.
9 ORBÁN János Dénes, i. m., 89.
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Lerántja tehát Janust a porba, megkíméli az iskolás generációt 
a nehézségektől, a nyelvtanulástól, a szövegek közti párbeszéd 
érzékelésétől, az időmértékes verselés, a mitológia bonyodalmaitól, 
hogy közben megmentse őket attól, hogy „silány internetes 
pornón” csámcsogjanak. Janust kiszakítja a közegéből, megfosztja 
háttérallúzióitól, alkotóból szereplővé degradálja egy olyan színpadon, 
melynek ő a porondmestere. Ezzel nem is lenne baj, ezt mind 
elnéznénk neki, hiszen a szerepsóvár, mutatványos költők szíve-
joga az ilyen szövegcirkusz. Janusnak pedig már a mitológiában 
is több (legalább két) arca van. Kár, hogy pl. a „trágár” Janus 
Pannonius nem igazán ősorigója ennek a neolatin diskurzusnak: az 
igazi botrányhős Antonio Beccadelli volt, Hermaphroditus című 
„iskolateremtő” kötete máig e diskurzus alappéldája, költőnk „csak” 
kamatoztatta ebből szerzett tudását és elleste az antik költészetre 
vonatkozó allúziók játéktechnikáját, azaz Janus költészete inkább 
afféle vendégjáték a priapikus Parnasszuson.10 Magyar diskurzusban 
Janus Pannonius szerepe nyilvánvalóan kissé máshogy látszik: ez  
a gesztus is alaposan felértékelődik. A legtöbb Janus Pannonius-vers 
eseményrendszere, ahogy lenni szokott, nem valós, hanem irodalmi 
élmény: a szövegben megképződött én kölcsönszerepekben verseng 
egy-egy jól bevált téma újramondásában. Janus Pannonius zsenialitását 
mutatja, hogy olykor egy-egy antikvitásból kikölcsönzött erotikus 
sztorit milyen életképesen tudott újrahangszerelni. Orbán János Dénes 
számára, és ez sem róható fel neki, a magyar Janus Pannonius-legenda 
és a köré szerveződő, kontextusfosztott, alternatív szerzőkonstruálási 
tendenciarendszer a mérvadó.

Az „apokrif” mint „műfaj” is melléfogás: hiszen inkább recikláció-
ról van szó, a kötet Janus életművét rendezetlen turkálóként kezeli. 
Nem rejtett, nem kanonizált versek bukkannak elő, hanem zömmel 
önazonosságukat vesztett, afféle költői habosítási, feljavítási illúzióban 
lebegő, epigrammákból rapszódiákká alakított „korrekciók”. Nem 

10 Vö pl. CSEHY Zoltán, Vendégjáték a priapikus Parnasszuson = A magyar irodalom 
történetei. A kezdetektől 1800-ig, szerk. JANKOVITS László, ORLOVSZKY Géza, 
Budapest, Gondolat, 2007, 98–111. 
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történt fordítói csalás, nem tombolt se cenzúra, se öncenzúra. Nincs 
filológiai botrány: ma már senki se rekeszthet ki egyetlen pajzán 
vagy obszcén verset se az életműből, ahogy saját korában se tették. 
Orbán János Dénes pontosan megérezte azt, ami Janus Pannoniusban 
benne van, csak „máshogy” szerette volna láttatni: zsigerileg taszította 
egy arisztokratikus, értelmiségi költészet tudós világa, mely a teljes 
latin irodalmi hagyományra alapozza obszcenitásában is kifinomult 
allúziótechnikáját. A villoni chanson és ballada ösztönös, össznépi 
zenei ereje ugyanakkor meg sem csillanhatott, mert a Janus-versek 
merőben eltérő metrikai-kultúrtörténeti-retorikai csontozatát egészen 
más inak és izmok mozgatják, s ezt még Orbán János Dénesnek 
sem sikerül megváltoztatnia. Az epigrammák expozíció–konklúzió 
típusú alapszerkezete érzékeny egyensúlyon alapszik, mely ellenáll 
mind a túlzott bővítésnek, mind a repetitív halmozásnak, melybe 
Orbán János Dénes szövegei rendre belefutnak. Faludy Villont  
a kortárs kabaréköltészet szellemében gondolta újra: Janus Pannonius 
esetében a szerző mindvégig nem igazán tudja, mit is szeretne 
tulajdonképpen. Meg kellene ismételni Faludy bravúrját (s így 
lényegében egy „elhasználódott” historikus hagyomány helyett egy 
másik, ám ugyanúgy historikus hagyományba simulni), vagy inkább 
a Faludy-gesztus valamiféle kortárs analógiáját kellene megtalálni?  
Kipárlatolni Janus Pannoniusból Villon-Faludyt, vagy inkább egy 
mai Villonná bűvölni az „első magyar költőt”, s ehhez érvényes, saját 
költői stratégiát találni? 

A könyv nem lett különösen népszerű − a szimplifikált, hedonista, 
a kamaszkorából kinőni képtelen, alapvetően vidéki tahó, a meg-
mondóember Janus Pannonius profil ellenére sem. A poénra kihegyezett 
epigrammaszerűség és a repetitív-illusztratív dalszerűség sehogy sem 
került összhangba: az időmérték helyére lépő rapszodikus rímes-
ritmizálás vagy a műfaji ambivalenciából fakadó szerkezeti anomálián, 
vagy a túlságosan is gyalogjáró tematikán bukik meg. Ahogy maga Janus 
Pannonius írja: „sunt quaedam, nullo quae possim dicere metro” (382. 
epigramma), azaz „némely téma nem alkalmas rigmusra se” (Kálnoky 
László ford.). Petneházi Gábor recenziója frappánsan foglalja össze 
ezt a helyzetet: „A probléma tehát annyi csupán, hogy ez költészetnek 
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kevés, diákcsínynek meg talán már túl sok.”11 Ledán István ugyancsak 
elmarasztalja magát a kötetet mozgató illusztratív érvrendszert, az 
időmérték hiányát, illetve a szövegvilág gondolati és bravúrverselési 
szegénységét, és szinte Janus epigrammáinak stílusában zárja le frappáns 
szövegét: „Én egyébként valószínűleg több műélvezettel olvasnám 
az ilyen posztmodern pannoniádot Varró Dánieltől, például. Orbán 
János Dénestől inkább egy kávét fogadnék el kolozsvári kocsmájában,  
a Bulgakovban. Bár egy ilyen quasi-recenzió után a cechet aligha a ház 
állaná ”.12 Werner Sennyei Tibor hasonlóképpen vélekedik a versek 
színvonaláról: „Mivel Janus Pannonius kötetnek olvasnom nagyon 
nehéz, így csak OJD-nek tudom, amivel szerintem közelebb is vagyok 
az igazsághoz. OJD-kötetnek viszont – már elnézést, de – gyengécske. 
Hol van ez az Anna egy pesti bárban-hoz képest?”13 Werner Sennyei 
ugyanakkor a fordítás etikájára és generációs igénybejelentésére is kitér, 
igaz, a modern Janus-fordítások konkrét világával nem néz szembe. 
Orbán János Dénes politikai szerepvállalása szintén gyengíti a költői 
eszköztárában nyilván meglévő „janusi” vitriol és „nemes nedvek” 
erejét: Urfi Péter Orbán János Dénes közéleti tevékenységét egyenesen 
a „szolgalelkűség művészetének” nevezi, hogy más, a tárgyban írt, 
Janus Pannonius invektíváinak kemény hangnemét messze meghaladó 
szövegre most ne is hivatkozzunk.14

Nem haszontalan kitekinteni a Janus-fordítás rímes hagyományára, 
hiszen azokban mintha helyenként több váratlan Villon csendült volna 
meg, mint Orbán János Dénes átköltéseiben, és szervesebben integrálják 

11 PETNEHÁZI Gábor, Pannonius gorillája avagy korpát a disznóknak, Drót. http://
drot.eu/article/pannonius-gorillaja-avagy-korpat-diszoknak (Utolsó letöltés: 2018. 
szeptember 20.)

12 LEDÁN István, Elfusizott Pannoniád avagy Pannonius a posztmodernben. http://
www.drot.eu/article/elfusizott-pannoniad-avagy-pannonius-posztmodernben 
(Utolsó letöltés: 2018. szeptember 20.)

13 WERNER SENNYEI Tibor, Janus Pannonius, vagy amit akartok. http://www.drot.
eu/article/janus-pannonius-vagy-amit-akartok (Utolsó letöltés: 2018. szeptember 
20.)

14 URFI Péter, A szolgalelkűség művészete – Orbán János Dénes példamutató 
hozzáállásáról.https://magyarnarancs.hu/publicisztika/a-szolgalelkuseg-
muveszete-97951 (Utolsó letöltés: 2018. szeptember 20.)
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magukba az epigramma antik meghatározottságait. Geréb László pl. 
szinte Janus Pannonius-apokrifet költ egy Tribracco-invektívából 
(404.):

„De mért lesek szomszédba én, szegényen,
hisz antik lanton én is nagy vagyok!
Kanászok mondják s vallják ezt, de én nem:
Hattyúk között csak lúdként gágogok.
De énekem habár ne lenne bántó,
olvasgatnám még úgy is versedet,
Varust, Horácot is forgatta Máró:
Más műve nélkül nincs önismeret.”15

Vagy így ripakodik egy „visszásan élő nagyúrra”:

„Nappal aludni küldesz, éjjel talpon legyünk:
Kifordított ruhát nem hordatnál velünk?”16

Orbán János Dénes Janus Pannoniusa elsősorban „szexuális” lény 
és invektívagenerátor: mindkettőben messze lekörözi Villont. Az 
átköltések művészi színvonala nem áll távol, jóformán csak lexikai-
tematikus jellegében tér el a Geréb László-féle ügyes verselgetéstől.

 De hogyan jelenik meg a kötetben az utószóban jelzett, elburjánzó 
„biszexualitás”, másság, illetve beszélhetünk-e egyáltalán Janus 
Pannonius queereléséről? A mester, Faludy György ebben is remekelt: 
nem egy „gyanús” vagy félreértett verset csatolt vissza a homoerotikus 
vagy a polifón szexualitás tematikus birodalmához, nem egyszer 
rendezte, hágta át ezeket a határokat, s olyan példa is akad, amikor 
illetéktelen területre tévedt, s „túlerotizált” egy-egy költeményt. Nem 
egyszer tette érthetővé egy-egy antik vagy régi szerző szövegvilágát 

15 JANUS PANNONIUS, A Duna mellől, ford. GERÉB László, Budapest, Officina, 
1940, 78.

16 Uo., 79.
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egy analóg alaptermészetű, ám ismertebb modern költő felől.17 S olykor 
egy-egy korszak életérzését, az azzal kapcsolatos előítéleteket, illetve 
a szerzőkhöz köthető életlegendákat is belefordította a rendszerint 
amőbaszerűen, plasztikusan mozgó versformákba. Karaktereket, 
alakokat teremtett, s ez a rendkívül kreatív és összetett mitizáló technika 
sokkal lényegesebb volt számára, mint a mikrofilológia, nem a szöveg, 
hanem a szöveg alkotója és annak mítosza érdekelte jobban, s ebből az 
alapállásból teremtette meg az egyes költői szólamok magyar variánsait. 

Orbán János Dénes is ehhez a trendhez csatlakozott. A Janus 
Pannonius átköltések viszonylatában három központi stratégiát követ:
a) egy könnyen azonosítható Janus Pannonius-epigramma retorikus 

transzformációját végzi el, miközben megőrzi az alapötletet 
(újrapozicionálás),

b) megőrzi egy jól azonosítható, ám nem erotikus Janus Pannonius-
epigramma alapsémáját, és erotikus vagy priapikus allúziókkal 
terheli meg (áthangszerelés),

c) több ősszöveg mixeléséből alakít ki saját költeményt (öszvéresítés).

A homoszexualitás vagy a szodómia témaköréhez tartozó explicit 
Janus Pannonius-versek közül mindössze egyet őriz meg törzstémaként. 
A De Urso cinaedo (A fajtalan Ursusról) c. költemény őse az azonos 
címen ismertté vált Janus Pannonius-vers, melyet Kurcz Ágnes 
magyarításában idézek:

A fajtalan Ursusról18

Etruszk Ursusnál nincs pajzánabb a fiúk közt,
 akkora nagy kéjvágy égeti őt, a buját.
Nyáréjen ha talál egy pajzán testü leányra,
 meg sem kottyan akár sorra kilenc ölelés.

17 CSEHY Zoltán, Hagyomány, provokáció, szerzőpozicionálás. Faludy György 
Sztratón-fordításai = Nova Posoniensia VII., szerk. CSEHY Zoltán, MISAD Katalin, 
Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2017, 101–130.

18 JANUS PANNONIUS összes munkái, Budapest, Tankönyvkiadó, 1987, 67.
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Aztán meg, noha hét fart is szétdúl meredője,
 mit tesz férfiakon, állja is azt örömest.
Így hát, hogyha szabad nékünk megvallani, Ursus
 nem jó név – ő nem „medve”; mi hát? ugye, „nyúl”?

Orbán János Dénes az ősverset harminckilenc sorossá duzzasztja, 
hiszen költői eszköztárának fő fegyvere a részletezés, mely 
metaforikusan a poénáradás textuális orgazmusát imitálná. Az 
epigramma végéről indít: „Hangsúlyozom: a neve lomha / medvét 
jelent, és nem nyulat. / Ám itt nem ómen a nomen, / ó, nem!”19 Majd 
a szerelmi lista következik, a szexrekordok számbavétele, végül Ursus 
az ördögöt is megbecsteleníti, hiszen „az örömrúdra tűzte”. A vers, 
akárcsak Janus Pannonius homoerotikus elemeket tartalmazó más versei,  
a magyar meleg szubkultúrában is befutott bizonyos karriert, Dénémeth 
István például a Mások című meleg magazin számára 1999-ben több 
ilyen tárgyú Janus Pannonius-epigrammából készített prózaverses, 
helyenként ritmikus parafrázisokat, melyeket a magaskultúra azóta sem 
tart számon, s a szakbibliográfiák sem ismerik. E verset így költötte át:  

A fajtalan Ursusról20

Mondhatjuk, az ifjak között legfickósabb Ursus,
Kit állandóan buja kéjvágy kerget.
Mikor kellemes a nyári este, és kikapós a lány,
Akkor egymás után kilencszer is bírja.
Persze, ha szépfiú akarja, akkor sem jön zavarba:
Szép a segge, odatartja, szép a farka, azt is.
Bár a neve „ursus”, medvét jelent, barnát,
Nevezzük őt nyúlnak, mert szapora szó illik rá.

Dénémeth szövege nyersfordítás jellegű kísérlet, Orbán János 
Dénesé áradó, retorikus, sok kiegészítéssel leterhelt, csillogó-villogó 

19 ORBÁN János Dénes, i. m., 34.
20 Mások 9 (1999/6), 53.
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parafrázis. Ursus végül a „nyúlbika” titulust kapja. A költő a toszós 
toszkán szexuális repertoárját is lebontja, karakteres enumerációvá 
alakítja: öt férjes asszony, két szűz, majd nyolc legény következik. 
A legények szintén leteperik a „kerge héroszt”, „de állta, mint  
a rinocérosz, / pedig voltak ott olyan farkak…” Orbán János Dénes 
minden aktushoz hozzárendeli a versköltés gesztusát (a költői és  
a szexuális potencia ebben a világban ekvivalensei egymásnak, ahogy ez 
már a fenti confessióból is kiderült): „lelküknek hét-hét verset költött”, 
majd Ursust az Ördöggel is összefekteti. Poénra poén feszül, ám  
a szabályos orgia ereje minduntalan megtörik, mivel Orbán János Dénes 
túl akar lépni az epigramma szűkreszabottságának műfaji sémáján,  
s nem hajlandó figyelembe venni, hogy a tárgyban kb. annyi potenciál 
van, amennyit Janus Pannonius aktiválni tudott benne. Mintha érezné, 
amikor a hosszúra csigázott vers végső poénját már maga is zárójelbe 
teszi, sőt, poén mivoltát is relativizálja: „(Azóta hallgatag az Ördög,  
/ a cinikust és cinaedust / cincáló metaphysicán / elmélkedik, bár lehet 
ez / egy ferde szójáték csupán).”  

Az erotikus áthangszerelés jól érződik a Porcellio poetae című 
költeményben: Porcellio da Pandoni, a korban ismert költő almát és 
verset küld Janusnak. Orbán János Dénes Janusa így fakad ki: „mint férfi 
a férfival, beszéljünk: mit akarsz? / Almával és verssel megkörnyékezni 
a seggem?”21 Nem nehéz felismerni, hogy a vers a „Misisti nobis 
et mala et carmina vates” kezdetű epigramma elobszcénosítása, 
priapikus interpretációja.22 Az eredetileg a test és a lélek felüdítését 
költészetesztétikai, illetve retorikai erényekkel kombináló költeményhez 
Orbán János Dénes talán a Pindola-versek (298. és 299. epigramma) 
csábítási stratégiáit társította.

A Janus-epigon Vallinusnak (In furem suorum carminum) Orbán 
János Dénes felajánlja, hogy ahogy Janus verseit kölcsönvette, vegye 
kölcsön a „mentulát” is „teljesítendő az esti penzumot”.23 Az ősmagként 

21 ORBÁN János Dénes, i. m.,  31.
22 IANI Pannonii opera quae manserunt omnia. Epigrammata, szerk. Iulius MAYER, 

Budapest, Balassi, 2006, 235. (403. vers.)
23 ORBÁN János Dénes, i. m., 43.
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használt 148. Janus-epigramma24 hasonlóan priapizálódik, és a költői 
impotenciát a szexuális impotenciával társítja. Bérmennyire szókimondó 
is Janus, Orbán János Dénes a mentula és cinaedus szavakat olykor 
fordítatlanul hagyja.

A De bello Transalpinico c. epigrammában az ellenség–szodomita 
azonosítás őstoposzát generálja újra, méghozzá kétszeresen, nyilván  
a 376. Janus Pannonius-epigrammát („Dicite io paean”) priapizálva:

„Hűbéresed volt Dragula, és a törökök
réme. Mégis úgy láttad jónak, öccse,
Radu, a Szép ringó valaga
üljön az ingó walach trónra.
Derék fickó. A szultán is szerette,
s míg túsza volt, egymást húzták karóba.”25

Az In Prosperum, Gryllum et Ugonem című Orbán János Dénes-vers  
a híres medvetejes Janus Pannonius-vers bő lére eresztett, más 
pretextusokat is applikáló átirata. 

Az egyik kiindulási góc négy frappáns Janus Pannonius-sora 
iskolapéldája a tudós, ugyanakkor felülmúlhatatlanul szellemes 
tömörítésnek: 

„Mordes, et patria pastum me dicis ab ursa,
 Tam durus videor, tam tibi, Grylle, ferox.
Pannonis ursa dedit lac nobis, Grylle, fatemur,
 At non ursa tibi, sed lupa, Grylle, dedit.”26

Janus Pannonius elismeri, hogy „medvetejen” nevelkedett, de 
akkor a római Gryllus anyja csakis (akár Romulusé és Remusé) egy 
anyafarkas (a latinban a szó „szuka” jelentéssel is bír) lehetett. Egy  
 

24  IANI Pannonii opera quae manserunt omnia, i. m., 127. (148. vers.)
25  ORBÁN János Dénes, i. m., 59.
26  IANI Pannonii opera quae manserunt omnia, i. m., 88. (39. vers.)
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másik megidézett Janus-vers, egy kétsoros a barbár és a Barbara (Janus 
édesanyjának neve) szójátékára épít:

„Barbara me mater quod protulit, obicis Ugo,
 De Phrygia nati sunt genetrice dei.”27

Orbán János Dénes harminckilenc soros parafrázist kínál szabad 
formában, mely obszcén invektívába csap át („Látom, nincs jobb témátok: 
baszogatni, / hogy barbár vagyok, hisz / Barbara volt az anyám”), mely 
végül primitív exhibicionizmusba torkollik, a szellemesség helyett 
beszéljen a test, az ész helyett a genitáliák: „Vállalom hát: egy medve 
szoptatott, / s ha gondolnátok, mindez fikció, / megmutatnám a bundát 
seggemen, / s e barbár lőcsöt, nem mellékesen”.28 Janus mint obszcén 
Móricka a „talján” világ tanult férfijait rendre a cinaedus pozíciójában 
kívánja költőileg megsemmisíteni, miközben magát őserejű Priapusnak 
tételezi: Orbán János Dénes a nyugati világot kiszolgáltatja a kulturális 
finomságot, ízlést élvezettel és alanyi jogon meghágó barbárnak. És itt 
nem sokkal vagyunk magasabban az időnként jobb formába lendülő dr. 
Lőwy Árpád szintjénél.

Az In Fabrum című versben is ez a fajta férfiasságszemlélet találkozik 
a szodómia tágabb értelmével: „Umbriában hány köcsögöt agyagoltak? 
/ Nem a te seggedben feszül mentulája lovamnak, / ne rinyálj, a versben 
egy másik Kovács a köcsög.”29

Az Orbán János Dénes-féle „biszexuális bordélytöltelék”, lázadó 
Janus Pannonius elsősorban egy idétlen szupermachó-paródiának 
hat, mindenfajta lelki dimenziót nélkülöző agresszornak, akit az 
erotikus érzékenység semmilyen, testen kívüli dimenziója nem tudott 
a bűvkörébe vonni, még a normatív heteroszexualitásé sem, nem hogy 
a hedonista vagy megszenvedett melegségé. Demonstratív férfiassága 
nem juttatja érvényre szexualitásának sokféleségét és végtelen 
liberalizmusát, hanem egyenesen bebetonozza valamiféle hencegő 

27 IANI Pannonii opera quae manserunt omnia, i. m., 171. (267. vers.)
28 ORBÁN János Dénes, i. m., 22.
29 ORBÁN János Dénes, i. m.,33.



141

diákpoéta féldilettáns világába, a tudós-humanista költőt a Carmina 
Burana legnaivabb verselői közé száműzi. „Ha napjainkban élne – írja 
Orbán János Dénes Janusról – és a Facebookon posztolgatná korai 
költeményeit, nyilván megfelelő szelfik kíséretében, igencsak menő 
csávó lenne”.30  A maga korában is népszerű volt: a humanista irodalmi 
és kulturális hálózat intellektuális facebookja is nyilvántartotta, persze 
nem mint „menő csávót”, hanem mint az antik hagyomány priapikus, 
erotikus, szatirikus és bölcseleti aspektusaival párbeszédképes, nyelvi 
és gondolati rétegezettségében is sikeres alkotót.
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SUMMARY

The study is dealing with the problems of pseudotranslation and with the 
new position of the „translated” author in the collection of the „apocryphal” 
poems of Neo-Latin poet, Janus Pannonius published by János Dénes Orbán. 
János Dénes Orbán tried to tune up some erotic and priapic poems of Janus 
Pannonius to the „villonian” manner following in György Faludy’s poetical 
track.  The preconception of this unavailing transfiguration or „correction” 
in the Renaissiance poet’s self-fashioning was determined mostly by the 
fallacious and abusive paratexts. The classical structure of the Latin epigram 
adaptated for villonian „longer poems” eventuates dull, loose-tongued and 
gassy Hungarian poems. 
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KOCÚRKOVO − ÚPRAVY DIVADELNEJ HRY 
VERZUS TEXT KÁNONICKÉHO DIELA1 

Anikó Dušíková

Anotácia: V štúdii sa sledujú zmeny textu Chalupkovho Kocúrkova. Pozornosť 
sa venuje rozdielom medzi autorskými verziami z roku 1830 a 1871, resp. otáz-
ke ich nedostatočne reflektovaného vzťahu, a tiež špecifikám textov jednotlivých 
úprav Kocúrkova v dvadsiatom storočí, ktoré vyšli tlačou. Variabilita úprav textov 
je možným signálom absencie nielen všeobecne akceptovaných kritérií narábania 
s textom klasika slovenskej literatúry, ale aj nedostatočne reflektovaného napätia/
pnutia medzi oveľa divadelnejším, dynamickým textom z roku 1830 a jeho oveľa 
„literárnejšou“ podobou z roku 1871. 

Kľúčové slová: autorské verzie, úpravy, interpretácia, kánon, Ján Chalupka, slo-
boda, láska 

Kocúrkovo – aj vďaka dvojdomosti dramatických diel, ktoré sú zá-
roveň „dokonaným“ textom (literatúrou) a upravovateľským (a režisér-
skym) zásahom vystaveným javiskovým aktom, − má okrem literárne-
ho aj príbeh spätý s divadlom. Texty, ktoré vznikli na základe potrieb 
javiska, sú pod týmto – jednotiacim – názvom dostupné vo fondoch slo-

1 Štúdia vznikla v rámci projektu VEGA 1/0272/17 Preklad, kultúrna hybridita 
a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky na Katedre 
maďarského jazyka a literatúry FiF UK Bratislava. Nadväzuje na štúdiu s názvom 
Maďarón, Don Quijote a Kocúrkovo. 
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venských knižníc, majú svojich čitateľov a predstavenia, ktoré vznikli 
na ich základe, svojich divákov2, pričom aj čitateľ aj divák predpokladá, 
že to, čo spoznal, je Kocúrkovo Jána Chalupku. 

Text literárneho diela, ktoré je súčasťou literárneho kánonu, nemô-
že byť vystavený ľubovôli interpretácie v zmysle vonkajších zásahov, 
ktoré by narušili jeho jazyk, štruktúru a iné – základné – charakteris-
tické prvky textu (napr. mená osôb)3. Napätie medzi ustálenosťou/ne-
mennosťou textu a neustálymi zmenami, ktoré prináša plynutie času, 
dokáže preklenúť iba výklad. Ten sa stáva – podľa Assmanna – „gestem 
vzpomínky a interpret vzpomínajícím, kdo je s to vytušit zapomenutou 
pravdu“4. 

Text je stály, mení sa interpretácia. V prípade úprav − do kánonu li-
teratúry zaradeného − textu drámy pre aktuálne potreby divadla/javiska 
sa interpretácia upravovateľa „vpíše“ do textu, modifikuje ho. Neprí-
pustné sa (do istej miery) akceptuje ako nevyhnutné. 

Kocúrkovo Jána Chalupku má však dve podoby aj ako kanonizo-
vaný, klasický text slovenskej literatúry. Odhliadnutie od tej prvej, len 
preto, že je napísaná v silne slovakizujúcej češtine, má svoje úskalia 
práve tak, ako preferovanie tej druhej, už slovenskej, ako „skutočne“ 
klasickej. Ich vzájomný vzťah je možné opísať aj ako posun od diva-
delnosti/akčnosti k literárnosti/kontextualizácii. Chalupka z roku 1871 
číta, prekladá a interpretuje Chalupku z roku 1830. A výsledný tvar je 
ako literárny testament svojim obsahom pôsobivý, ale ako divadelná  
 

2 Súpis vybraných inscenácií hier Jána Chalupku na slovenských profesionálnych 
javiskách a umeleckých školách od roku 1924 až po 2011 je možné nájsť vo vydaní 
súborného dramatického diela Jána Chalupku z roku 2012. Ján CHALUPKA, 
Súborné dramatické dielo I., zost. Zdenka PAŠUTHOVÁ, Bratislava, Divadelný 
ústav, 2012, s. 552-568. 

3 Postupom pri vydávaní diel klasikov v 50-tych rokoch sa venoval Jozef Felix. Jeho 
príspevok v Slovenských pohľadoch je charakteristický okrem hĺbkového pohľadu 
do uvedenej problematiky aj výrazne kritickým tónom na adresu „ľubovôle“ 
editorskej praxe. Jozef FELIX, O vydávaní klasikov, Slovenské pohľady, 1953/12,  
s. 1147.

4 Jan ASSMANN, Kultura a paměť, prel. Martin POKORNÝ, Praha, Prostor, 2001,  
s. 86.
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hra určená pre javisko ťažkopádnejší, pričom aj sám Chalupka v pred-
slove k druhému vydaniu zdôrazňuje význam Kocúrkova najmä ako 
textu, ako knihy: „Kocúrkovo by bolo v zapomenutie prišlo, ale takým 
proti nemu vystupovaním takej slávy došlo, že sa za onoho času len 
o Széchenyim, Lafayettovi a o tejto hromovej knižke (menykő könyv) 
hovorilo“ a dodáva tiež: „Habent sua fata libelli“5 − Knihy majú svoje 
osudy.

Problémom upravovateľov Kocúrkova je teda nielen plynutím času 
podmienená zmena výkladu, ale aj zdvojenosť textu „predlohy“. Väč-
šina divadelných úprav v dvadsiatom storočí pritom vychádza z (oveľa 
„literárnejšieho“) textu autorského prekladu z roku 1871. Je to samo-
zrejme v súlade s akceptovaním princípu posledného autorského zása-
hu, a zároveň je to (možno) aj výsledok obmedzenej dostupnosti, resp. 
nedostupnosti textu prvého vydania Kocúrkova. Pričom práve s touto 
prvou verziou textu sa spája legenda o „ozvene“ Kocúrkova, o javisko-
vých úspechoch (teda o raz – v minulosti − už dokázanej funkčnosti tex-
tu ako hry, ktorá sa dá úspešne realizovať na javisku). „Trojdejstvová 
veselohra Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali sa stala na-
jobľúbenejšou zložkou predrevolučného ochotníckeho repertoáru.“6 – 
konštatuje v doslove vydania Chalupkových drám v roku 1954 aj Zoltán 
Rampák.7 Cieľom Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry bolo, 
ako o tom píše vo Vydavateľských poznámkach Jozef Štolc (zodpoved-
ný za edičnú prípravu a poznámky tohto vydania): „vydať Chalupkove  
 
 

5 Ján CHALUPKA, Predmluva k druhému vydaniu Kocúrkova = Ján CHALUPKA, 
Súborné dramatické dielo I., zost. Zdenka PAŠUTHOVÁ, Bratislava, Divadelný 
ústav, 2012, s. 120; 121.

6 Zoltán RAMPÁK, Ján Chalupka dramatik (1791 – 1871) = Ján CHALUPKA, 
Výber z diela v dvoch zväzkoch, Zväzok II., Drámy, edične pripravil Jozef ŠTOLC, 
Bratislava, SVKL, 1954, s. 474.

7 Podobné konštatovanie obsahuje aj doslov Jána Martáka k vydaniu Kocúrkova 
z roku 1953: „Ochotnícke divadlo slovenské mohutnelo až v rokoch štyridsiatych 
a práve táto Chalupkova hra bola základom jeho vtedajšieho repertoáru.“ Ján 
MARTÁK, Chalupkovo Kocúrkovo a dnešok = Ján CHALUPKA, Kocúrkovo alebo 
Len aby sme v hanbe neostali, Martin, Vydavateľstvo Osveta, 1953, s. 98. 
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hry tak, ako ich on sám ako autor v konečnej redakcii zanechal. A tak sa 
pristúpilo k tomuto vydaniu, ktoré má povahu literárno-filologického.“8 

Štolc reaguje aj na vydanie Kocúrkova z predchádzajúceho roku 
(1953), ktoré vyšlo v úprave Jána Martáka, a je tiež signálom toho, že v 
prvej polovici 50-tych rokov 20. storočia sa do popredia pozornosti lite-
rárnej a kultúrnej scény (a vydavateľskej činnosti) dostáva požiadavka 
vydávania a znovuobjavovania diel klasikov slovenskej literatúry. A tak 
prichádza v roku 1953 – ako prvolezec − Ján Marták s úpravou, ktorá 
sa vracia (aj) k textu prvého vydania Kocúrkova. O dva roky neskôr, 
v roku 1955 hodnotí Martákovu úpravu Noskovič, autor prvej mono-
grafie o dramatikovi Jánovi Chalupkovi, ako začiatok nového drama-
turgického vzťahu k slovenskej divadelnej klasike9, no vytýka mu „pre-
ceňujúci náhľad na význam prvého vydania hry“10. 

Martákova úprava je svojská tým, že sa usiluje o vytvorenie syntézy 
už vyššie spomenutých dvoch autorských verzií textu Kocúrkova. „Vy-
dáva teda text, ktorý sám J. Chalupka ako ucelené literárno-dramatické 
dielo nenapísal a nevydal“ − upozorňuje Jozef Štolc, a v tejto súvislosti 
dodáva: „Zdá sa nám preto, že všetky doterajšie vydania Chalupkových 
hier treba pokladať za tlačou vydané režisérske úpravy a nie za reedíciu 
literárnej pamiatky.“11 V Štolcových úvahách o potrebe jasného predelu 
„medzi dramatikom a dramaturgiou“ je vidieť nielen z povahy žánru 
vyplývajúce napätie medzi filologicko-kritickou zodpovednosťou voči 
textu ako „literárnej pamiatky“ a potrebami „dnešných tvorivých diva-
delných činiteľov“, ale aj absenciu − prinajmenšom rámcových − zásad 
konsenzu javiskového stvárnenia Chalupkových textov. „Otázky insce-

 8 Jozef ŠTOLC, Vydavateľské poznámky = Ján CHALUPKA, Výber z diela v dvoch 
zväzkoch, Zväzok II., Drámy, edične pripravil Jozef ŠTOLC, Bratislava, SVKL, 
1954, s. 460.

 9 Alexander NOSKOVIČ, Ján Chalupka tvorca slovenskej veselohry, Bratislava, 
Vydavateľstvo SAV, 1955, s. 96. (Noskovič pritom v súvislosti s touto úpravou 
zdôrazňuje tiež, „že nie je úpravou v starom zmysle, keď sa pod úpravou rozumelo 
voľné prepracovanie pôvodiny.“ NOSKOVIČ, Ján Chalupka tvorca slovenskej 
veselohry, c. d., s. 62.)

10 Alexander NOSKOVIČ, Ján Chalupka tvorca slovenskej veselohry, c. d., s. 62.
11 Jozef ŠTOLC, Vydavateľské poznámky, c. d., s. 459-460.
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načné, režisérske a javiskové ponechávame v kompetencii aktívnych 
divadelných činiteľov, ktorí z mŕtveho textu tvoria nové, živé umelecké 
dielo. Je to ich právo, povinnosť, ale aj zodpovednosť, aby dramatickú 
predlohu realizovali primerane.“12 Odpoveď na otázku (či jej náznak), 
čo sa teda považuje za primerané, a kde sú možné limity zásahov do 
textu, jeho štruktúry, však chýba aj tu. 

Nové vydanie súborného dramatického diela Jána Chalupku Diva-
delným ústavom (jeho prvý − zatiaľ jediný − diel vyšiel v roku 2012 
a obsahuje texty Kocúrkova a hier Všetko naopak a Trasorítka) má aj 
z vyššie uvedených príčin nezastupiteľný význam nielen pre divadel-
níkov, ale aj pre literárnovedný výskum Chalupkovej tvorby, a môže 
prispieť aj k zadefinovaniu limitov „prípustných“ zmien realizovania 
textu na javisku. Zásadná je najmä možnosť priameho porovnania tex-
tov pôvodných vydaní hier z tridsiatych rokov (na čele s Kocúrkovom), 
ktoré boli napísané v slovakizujúcej češtine, a ich textov z novšieho, 
martinského (prvého súborného, a už slovenského) vydania z rokov 
1871 – 1874. Dôležité je aj upozornenie zostavovateliek, že „analýzy 
a interpretácie, či už v odborných publikáciách z oblasti teórie, alebo 
v divadelnej praxi“, vznikli takmer výlučne na základe tohto neskoršie-
ho súborného vydania, a to najmä z dôvodu, že „pôvodné texty z trid-
siatych rokov 19. storočia doposiaľ nevydalo žiadne vydavateľstvo“13. 

Je zrejmé, že aj Noskovič, aj Rampák (autor doslovu vydania Cha-
lupkových hier z roku 1954) interpretujú Kocúrkovo na základe podoby 
textu z roku 1871 a platnosť ich konštatovaní a záverov je limitovaná 
absenciou reagovania na posun, ktorý nastal medzi rokmi 1830 a 1871, 
a ktorý sa – prostredníctvom autorských zásahov Jána Chalupku – vpí-
sal do samotného textu, a modifikoval ho až v roku 1871 (menil sa 
nielen jazyk, ale aj niektoré akcenty).

Čo sa týka hodnotenia niektorých „pochalupkovských“ úprav Ko-
cúrkova, aj Noskovič, aj Rampák sa snažia skôr obísť ako riešiť prob-
lém vzťahu „klasického“, „kanonizovaného“ textu slovenskej literatúry 

12 Jozef ŠTOLC, Vydavateľské poznámky, c. d., s. 460.
13 Na úvod, In: Ján CHALUPKA, Súborné dramatické dielo I., zost. Zdenka 

PAŠUTHOVÁ, Bratislava, Divadelný ústav, 2012, s. 11. 
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a jeho podoby v textoch úprav. Jednotní sú iba v zamietnutí úpravy 
Kocúrkova Jaroslava Hanku, ktorá tvorila základ uvedenia tejto Cha-
lupkovej hry činohrou Slovenského národného divadla v roku 1925. 
Noskovič v tejto súvislosti píše „o absolútnom nepochopení pôvodiny, 
okyptenej o jej základné vlastnosti spoločenskej satiry“, o svojvoľných 
zásahoch, ktoré sú „vypočítané na efekt“14, a obidvaja zhodne konšta-
tujú, že „v zoperetizovanom Kocúrkove sa priamo ideálne koncentrujú 
dôsledky [...] podceňovateľských výhrad“15, pod zámienkou „umelec-
kej nedokonalosti“16 Chalupkovho Kocúrkova. V prípade – veľmi špe-
cifickej – úpravy Janka Borodáča ju Rampák, vedený zreteľne ideolo-
gickými pohnútkami, ešte kladie za príklad pre pokrokové stvárnenie 
„Chalupkových myšlienok“17, ale o rok neskôr u Noskoviča už dochá-
dza k istej korekcii, keď v súvislosti s epochou po roku 1945 hovorí 
o prístupe „slovenského divadelníka k Chalupkovým hrám (a ku klasike 
vôbec), ktorý síce vychádzal z „ľavičiarskych stanovísk“, ale pritom 
vážne narušil „zmysel a význam pokrokového divadelného odkazu pre 
dnešok“18. 

Keď sa na text knižného vydania Kocúrkova Jaroslava Hanku po-
zrieme optikou vzťahu literárneho textu a textu úpravy (pre účely ja-
viska), vidíme snahu sprostredkovať Chalupkov text z roku 1871 spô-
sobom, ktorý rešpektuje jeho „klasický“ charakter. To, čo podľa tejto 
úpravy nezaznie z Chalupkovho textu na javisku, je vyznačené hrana-
tými zátvorkami, a väčšie upravovateľove „novotvary“ uvádza oznam:  
 

14 NOSKOVIČ, Ján Chalupka tvorca slovenskej veselohry, c. d., s. 58. 
15 NOSKOVIČ, Ján Chalupka tvorca slovenskej veselohry, c. d., s. 59. Najmä legenda 

o „nehrateľnosti“ Chalupkových hier, resp. ich „primitívnosti a neumelosti“, 
ktorá má svoj pôvod v Dejinách slovenskej literatúry Jaroslava Vlčka: „Netreba 
dokazovať, že význam Chalupkov pre spoločenský život náš bol hlboký. [...] 
pritom však treba vyznať: literárnemu umeniu z Chalupkových prác neostane veľa 
[...] všetky jeho kusy chorejú malým dejom.“ Jaroslav VLČEK, Dejiny slovenskej 
literatúry, Bratislava, SVKL, 1953, s. 95. (Prvé vydanie v roku 1890.) 

16 RAMPÁK, Ján Chalupka dramatik (1791 – 1871), c. d., s. 504. 
17 RAMPÁK, Ján Chalupka dramatik (1791 – 1871), c. d., s. 505.
18 NOSKOVIČ, Ján Chalupka tvorca slovenskej veselohry, c. d., s. 61.
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„[Variant, prevedený na Slovenskom Národnom divadle v Bratislave.]”19. 
Ako aj v prípade XXI. (nového) výstupu prvého dejstva, kde sa dostanú 
k slovu aj nové postavy Krajčírky, Pekárky, Kováčky, a najmä, kde sa 
zdôrazní, že ten nový rechtor príde preto, „Aby sa mohol s učiteľovou 
Ľudmilou sosobášiť“, „Lebo už vraj dávno je do nej zaľúbený“20. Hanka 
– a týmto nie je jediný z upravovateľov21 – pociťuje ako slabinu Chalup-
kovej dramaturgie nedostatočnú pripravenosť scény/výstupu, v ktorej 
Svoboda požiada Ľudmilu o ruku, a preto vsúva do textu svojej úpravy 
informácie, ktoré nenájdeme ani v jednej z Chalupkových verzií/podôb 
Kocúrkova. V prípade tohto výstupu sa jeho zásah môže považovať za 
priznaný, sú však aj také miesta v texte knižného vydania jeho úpravy, 
kde je zásah upravovateľa do Chalupkovho textu neviditeľný, pričom je 
z hľadiska možností interpretácie významný. Spomínaný XXI. výstup 
opakovaním len potvrdzuje „nechalupkovské“, a nijakým spôsobom 
neoznačené „nové“ tvrdenie, ktoré zaznelo už v XVIII. výstupe, že Svo-
boda „už dávno túži za Ľudmilou nášho starého pána učiteľa, s ktorou 
sa kedysi v Kežmarku sosnámil, keď tam ona bola u svojej tetky.“22

V úvodnej Poznámke upravovateľa Hanka konštatuje: „Toto vyda-
nie Chalupkovho ´Kocúrkova´ je spracované podľa druhého vydania 
hry (v Turč. Sv. Martine 1899, dramatických spisov Jána Chalupku zvä-

19 Ján CHALUPKA, Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali, upravil 
Jaroslav HANKA, Bratislava, Vydal Viktor Sekey, 1925, s. 44; 64. V texte ale 
nie je vyznačené, že „rozprávková“ medzihra lesnej scény, v ktorej vystupujú aj 
víly, piadimužíci, zvieratká a dvaja pastieri, je tiež iba „variantom“, novotvarom 
(CHALUPKA, Kocúrkovo, upravil Jaroslav HANKA, 1925, c. d., s. 79-80.). 

20 CHALUPKA, Kocúrkovo, upravil Jaroslav HANKA, 1925, c. d., s. 45.
21 Svoboda pozná Ľudmilu pred príchodom do Kocúrkova aj v úprave, ktorú „Podľa 

vydania z r. 1871 pre ochotníctvo upravil Z. Novák“, a vyšla v Martine, tiež v roku 
1925. „Ach, a Ľudmila, či ma uchovala v svojej pamäti tak, ako ja ju od lanských 
vakácií, keď poznal som ju u jej tetky (Recituje, tisnúc knižku k prsiam.) Lásko, lásko 
– o, ty sladký klame.“ Resp.: „Ale, Bože môj, akéže to bude shľadanie s Ľudmilou?“ 
Ján CHALUPKA, Kocúrkovo, alebo Len aby sme v hanbe nezostali, upravil Z. 
NOVÁK, Turčiansky Sv. Martin, Vydanie Ústredia Slovenských Ochotníckych 
Divadiel, 1925, s. 28; 59. 

22 CHALUPKA, Kocúrkovo, upravil Jaroslav HANKA, 1925, c. d., s. 38.
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zok I.)“23. Hypotéza, že k vyššie uvedenému posunu došlo už vo vydaní 
z roku 1899, sa následným porovnaním s textom vydania Kocúrkova 
z roku 1899 javí jednoznačne ako neopodstatnená.24 Vzplanutie Svo-
bodu – tak, ako ho prezentuje pôvodný Chalupkov text − by bolo vo 
svetle osvietenskej satiry – teda v kontexte prevládajúcej interpretačnej 
tradície – aj smiešne. Dostáva teda podobu, v ktorej je racionálnym 
vyústením už existujúcej a dlhodobejšej známosti.

Chalupkov Svoboda však na lásku iba čaká, túži po nej, idealizuje 
si ju25, vidí v nej cestu, ktorá vedie od zúfalstva k šťastiu. Po stretnutí 
s pánom z Chudobíc a pred príchodom do školy je v pôvodnom texte 
tretieho dejstva z roku 1830 Svobodov monológ, v ktorom o. i. hovorí: 
„Jestli mne Ludmila nevysvobodí z mého zoufalství, nevím, co sobě 
počíti mám. – To se musí dnes dokonať! – Na první pohledení láska 
naproti ní zaujala nejhlubší vnitřnosti srdce mého.“26 A vzápätí, keď 
ju žiada o ruku, svoje rozhodnutie vysvetľuje slovami: „A včerejšího 
dne na první pohledení povstala ve mne toužebná žádost s vámi věčně 

23 Poznámka upravovateľa, In: CHALUPKA, Kocúrkovo, upravil Jaroslav HANKA, 
1925, s. p.

24 Dramatické spisy Jána Chalupku, Sväzok I., Kocúrkovo, Druhé vydanie, Turčiansky 
Sv. Martin, Tlačou a nákladom kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku, 1899. 

25  V lesnej scéne druhého dejstva sú informácie o tom, že o Ľudmile vie z rozprávania 
kocúrkovských študentov, najmä Vojtecha/Martina, a že na ich základe sa ona, 
bez toho, aby ju poznal, stala projekciou jeho túžob a ideálom: „A Bůh ví, co 
se státi může, jestli toho rektorova Ludmila tak cnostná jest a oblíbení hodná, 
jak ji tovaryšové moji vypisují“ – hovorí Svoboda v monológu v roku 1830, 
ktorý obsahuje aj zmienku o Slávy dcere, a neskôr, keď je opäť na chvíľu sám, 
a snaží sa zahnať svoj vnútorný nepokoj dodá: „I obraz té Ludmily mi ustavičně 
před očima stojí. – Kdybych jen usnout mohl a všecky myšlenky ven vypoudil!“ 
(Odchází a v tom se ostatní navracejí.)“ Ján CHALUPKA, Kocourkovo anebo Jen 
abychom v hanbě nezůstali = Ján CHALUPKA, Súborné dramatické dielo I., zost. 
Zdenka PAŠUTHOVÁ, Bratislava, Divadelný ústav, 2012, s. 68; 71. V 1871 už nie 
je zobrazenie nepokoja Svobodu tak naliehavé. Zo záveru jeho repliky o „obraze 
Ľudmily“ sa vytráca veta o tom, ako dobré by bolo zaspať a na nič nemyslieť: „A ja 
sám neviem, čo mi obraz tej Ľudmily pred očami stojí. (Odchádza a v tom sa ostatní 
navracajú.)“ Ján CHALUPKA, Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali = 
CHALUPKA, Súborné dramatické dielo I., c. d., s. 154. 

26 CHALUPKA, Kocourkovo, 2012, c. d., s. 110.



151

spojenu býti, když sem spatřil přívětivost tváře vaší a vlídnou stydli-
vost, jaková jest ozdoba panny.“ A svoju nástojčivosť stupňuje slovami: 
„Ludmilo, vy máte v moci své i štěstí mé i zahynutí.“27

Lásku ako kľúč k pochopeniu Svobodu text z roku 1871 akoby ešte 
aj zdôraznil zaradením citátu z Kollárovej Slávy dcery, ktorý priamo 
ospevuje lásku28, zároveň sme však svedkami aj toho, že pôvodné repli-
ky, ktoré naznačovali Svobodovu prudkosť29, strácajú svoju intenzitu. 
Na identických miestach slovenského textu Kocúrkova z roku 1871 náj-
deme: „Čože by som si ja počal bez tej Ľudmily? Mne tá stvora musela 
počariť. − Jeden pohľad a už bolo po mne.“30 A tiež: „A včerajšieho dňa, 
keď sme vás s Vojtechom stretli, na prvý pohľad povstala vo mne žia-
dosť s vami sa večne spojiť, keď som videl tú prívetivosť vašej tváre.“ 
Ale aj: „Ľudmila, v rukách vašich stojí moje šťastie i vaše vlastné.“ 31

A kým kľúčovými slovami pôvodných replík Svobodu sú zoufalství, 
nejhlubší vnitřnosti srdce, toužebná žádost, věčně spojenu býti, štestí, 
zahynutí, v roku 1871 ich miesto zaujali už miernejšie: počariť, bolo po 
mne, žiadosť, šťastie, ale v obidvoch prípadoch je zachovaný princíp/
motív vzplanutia (lásky „na prvý pohľad“).

Láska Svobodu je problémom aj v textoch iných úprav (upravo-
vateľov). Paradoxne je to tak aj v prípade Jána Martáka, ktorý sa vo 
svojej úprave – väčšinou − pridŕža Chalupkovho textu z roku 183032. 

27 CHALUPKA, Kocourkovo, 2012, c. d., s. 112. Citový poryv sa samozrejme spája 
aj s dojatosťou Svobodu nad šľachetnosťou Ľudmily, ktorá je ochotná prijať miesto 
komornej, len aby mohla podporovať svojho otca.

28 „Ak je tá Ľudmila tak šľachetná, ako ju Vojtech vychvaľuje, sám za seba sľúbiť 
nemôžem. (Číta zo Slávy dcery.) Lásko, lásko – o ty sladký klame, / o, ty číše 
slasti nejvyšší! / Kde se duše s duší pomísí, / v citu jednom zem i nebe máme.“ 
CHALUPKA, Kocourkovo, 2012, c. d., s. 151. 

29 Aj v replikách v rozhovore s pánom z Chudobíc. 
30 CHALUPKA, Kocúrkovo, 2012, c. d., s. 192. 
31 CHALUPKA, Kocúrkovo, 2012, c. d., s. 195.
32 Do textu hry vsúva pasáže nielen z textu z roku 1871 (napr. citát zo Slávy dcery, 

rozšírený rozhovor pána z Chudobíc a Slobodu), ale aj z prozaického Kocúrkova, 
na čo upozorňuje už aj Noskovič (NOSKOVIČ, Ján Chalupka tvorca slovenskej 
veselohry, c. d., s. 62.). V spoločnom výstupe Slobodu a pána z Chudobíc v treťom 
dejstve Kocúrkova v replikách Slobodu zaznie aj (Martákom aj v tomto prípade 
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Text vety, v ktorej sa Sloboda vyzná, že sa do Ľudmily zamiloval, keď 
ju deň pred tým prvýkrát uvidel, je v Martákovej úprave kombináciou 
znenia týchto viet z obidvoch autorských verzií Kocúrkova: „A včeraj-
šieho dňa, keď sme vás s Martinom stretli, na prvý pohľad povstala 
vo mne túžobná žiadosť s vami večne spojeným byť, keď som uvidel 
prívetivosť vašej tváre a milú hanblivosť, ktorá je ozdobou panny.“33 
Táto zmena nie je náhodná. Marták do výstupu u starého rechtora totiž 
následne zakomponuje aj dvoch študentov, Martina a Kolesára (u Cha-
lupku Škrivánek/Škrivánok!), ako priamych účastníkov scény/výstupu, 
aby následne mohli zaznieť ich Martákom dopísané/dosadené komentá-
re, ktoré konštatujú, že „i v Kocúrkove možno šťastie nájsť“, a „Vyučuj 
a pracuj, nech svetlo vaše svieti pred ľuďmi...“34.

Komentáre upravovateľa, ktoré vstúpia do textu a stanú sa jeho sú-
časťou, by sa v knižných vydaniach úprav dali odčleniť od autorského 
textu napr. pomocou grafiky. Pokiaľ to tak nie je a nič nenasvedčuje 
tomu, že úprava je kompilátom východiskového textu a zásahov upra-

modifikovaný!) text z kocúrkovskej prózy Pán Farář Kocaurkowský. – Otčenáš 
con variazioni, a c. t. p. (Hronka, Podtatranská Zábawnice. Časopis krásomilého 
a užitečného čtenj, wedenjm Karla Kuzmányho, Djlu I. swazek II., w B. Bystrici, 
pjsmem Filippa Macholda 1836, s. 84-89.). V Martákovej úprave: „Sloboda – Aj 
mne sa to v jednej cirkvi veľmi páčilo, že ľud po slovensky spieval a kňaz po uhorsky 
kázal, pričom sa poslucháči jeden za druhým vykradli a pán farár s rechtorom 
a kostolníkom sami ostali. Ako sa do kázne pustil slovami „A reménység vas 
macskája“ hneď na to, čo boli veriaci dokončili pieseň „Umení a rozum náš velkou 
tmou sú zatemneny!“ (Ján CHALUPKA, Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe 
neostali, upravil Ján MARTÁK, Vydavateľstvo Osveta, Martin, 1953, s. 83-84.)  
A v Hronke: „W Kocaurkowě se mi neljbilo, to musjm upřjmne wyznati, že lid po 
Slowensky zpjwal a kněz po Maďarsky kázal, an se poslauchači geden za druhým 
wykradli, a pán farář s rektorem a kostelníkem sami zůstali. O tom obyčegi sem gá do 
Kocourkowa přigda nic newědel, a to mi wěčne w paměti zůstane, gak přerozkošně 
začal swau kázeň pán farář slowy: A reménység vas macskája, nebo řeč tú on 
počal hned co gen byli dokonali zpjwati: ´Uměnj a rozum náš Welikau tmau gsau 
zatemněni´.“ (Hronka 1836 I/II., s. 86-87.) Zo záveru citovanej kocúrkovskej prózy 
vznikol aj text nadväzujúcej repliky Slobodu (por. Ján CHALUPKA, Kocúrkovo, 
upravil Ján MARTÁK, 1953, 84; Hronka 1836/II., s. 89.). 

33 CHALUPKA, Kocúrkovo, upravil Ján MARTÁK, 1953, c. d., s. 90. 
34 CHALUPKA, Kocúrkovo, upravil Ján MARTÁK, 1953, c. d., s. 91.
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vovateľa, a teda nie je zrejmé, že ide o text, do „tela“ ktorého je vpísaný 
„cudzí“ komentár, má to (spätne) dosah aj na výklad/interpretáciu pô-
vodného/východiskového textu. Martákova úprava − v súlade s údajom 
knižného vydania v roku 1953 a následne aj v roku 1957 − vznikla na 
základe dvoch pôvodných/autorských vydaní Kocúrkova (1. vyd. r. 1830 
v Levoči, 2. vyd. r. 1871 v Turčianskom Sv. Martine), a Marták skutočne 
vytvoril svoj kompilát na základe obidvoch autorských verzií, ale bez 
krížovej kontroly textov je táto charakteristická črta postupu upravova-
teľa, teda ich prepájanie, resp. dosadenie aj vlastných prvkov ako súčas-
tí textu, na prvý pohľad neviditeľná. Na prvý pohľad je ale zrejmé, že 
zmenil mená niektorých postáv. A aj keď sa tieto zmeny dajú vysvetliť 
snahou o poslovenčenie „cudzo“ znejúcich mien (z Honzíka je Janík, zo 
Svobodu Sloboda), časť jeho riešení je problematická, napríklad, keď 
z Procházku je Kôrka, zo Škrivánka Kolesár alebo z Vojtešky Tilka. 

Takmer na nespoznanie iné je Kocúrkovo Janka Borodáča35. Pub-
likovaná úprava uvádza meno Borodáča zároveň s menom Chalup-
ku, a tým sa aj formálne zviditeľní a zdôrazní miera jeho zásahov do 
Chalupkovho textu. Zmenil nielen mená postáv, ale pridal aj niekoľ-
ko nových (Andrej Kotora, kováč; Katrena, kostolníkova žena36; Pe-
ter Sladký, medovnikár; Fedor Baran, stolár, Jurko Bučko, študent), 
a niektorých sa zbavil. Absencia Attilu, syna pána z Chudobíc, je me-
nej nápadná ako to, že Borodáč z hry vyškrtol Ľudmilu, dcéru starého 
rechtora, ktorý sa v tejto úprave volá Pavol Krupár, kým zo Svobodu 
je Ivan Sloboda, z Madleny Pavlína, z kostolníka Mišo Hamrák. Vzťah 
medzi Ľudmilou a Slobodom sa „rieši“ vetou kostolníka, keď oznamuje 

35 Napríklad aj tým, že v tejto úprave Svoboda v spoločnosti Milka/Martina navštívi 
Tesnošila a jeho rodinu, a priateľsky sa porozprávajú. J. CHALUPKA – J. 
BORODÁČ, Kocúrkovo, Vydáva Matica slovenská v Turč. Sv. Martine 1949, s. 44. 

36 Kostolníkova žena sa objaví ako nová postava s vlastným textom (na rozdiel od 
pôvodných textov Chalupku, kde sa iba spomína) aj v úprave Jaroslava Hanku. 
Je to ona, kto oznámi Tesnošilovcom, že „Náš nový pán rechtor už dávno túži za 
Ľudmilou nášho starého pána učiteľa, s ktorou sa kedysi v Kežmarku soznámil, keď 
tam ona bola u svojej tetky. Vtedy sa do nej zaľúbil a ona za ním dosiaľ neprestala 
túžiť.“ Ján CHALUPKA, Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali, upravil 
Jaroslav HANKA, Bratislava, Vydal Viktor Sekey, 1925, s. 38. 
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pánovi z Chudobíc, že nový rechtor neprijal pozvanie na obed na fare, 
lebo „už sa prisľúbil Ľudmilke a starému rechtorovi“37 V Borodáčovej 
verzii je dôraz na spojenectve starého a nového rechtora a Ľudmila je 
iba prostriedkom, ktorý slúži na jeho potvrdenie („zvnútornenie“): „Ja 
som sirota. Ale i keby som nebol, pána rechtora Krupára v školskom 
bývaní ponechám. On príjme mňa do svojej rodiny, a nie ja jeho.“38 

V záverečnom obraze Borodáčovej úpravy, ktorý sa odohráva v dome 
pána z Chudobíc, sa k Slobodovi a k pánovi z Chudobíc pridajú aj ďalší 
členovia kocúrkovského konventu, čím sa vytvorí možnosť, aby sa po 
odznení súhlasu starého rechtora („S otcovskou láskou a úctou.“39) na 
Slobodovu ponuku mohli Tesnošil a Kotora (nová postava, otec Milka, 
teda Chalupkovho Vojtecha/Martina) dohodnúť, že vzťahu ich detí už 
nič nebráni. „Láska“ sa v tejto úprave spája s postavou Aničky Tes-
nošilovej a študenta Milka. Tým sa vysvetľuje aj to, že v lesnej scéne 
Sloboda necituje zo Slávy dcery a nespomenie meno Ľudmily.

Postava Ľudmily sa neobjaví ani v úprave s názvom To naše Kocúr-
kovo z roku 1968 (ale ani postava jej otca) napriek tomu, že z rozhovoru 
Svobodu a jeho spoločníkov je zrejmé, že do Kocúrkova prichádza naj-
mä kvôli nej: „Vďaka vám chlapci za sprievod. Bola to veselá cesta. Ale 
priznám sa vám, keby ma sem neťahala tá Procházková Ľudmilka, tak 
by sa mi tá cesta zdala oveľa dlhšia.“40 Prichádza kvôli vzťahu, ktorý na 
žiadosť Ľudmily doteraz tajili!41 

37 J. CHALUPKA – J. BORODÁČ, Kocúrkovo, 1949, c. d., s. 44. 
38 J. CHALUPKA – J. BORODÁČ, Kocúrkovo, 1949, c. d., s. 51. 
39 Tamže. (J. CHALUPKA – J. BORODÁČ, Kocúrkovo, 1949, c. d., s. 51.)
40 Ján CHALUPKA – S. MIČINEC, To naše Kocúrkovo, Bratislava, DILIZA, 1968, 

19. [Zaujímavosťou úpravy je, že citát zo Slávy dcery sa vkladá do úst Honzíka, 
ktorý takýmto spôsobom reaguje na rozhovor medzi Svobodom a Martinom, keď 
sa voči otázke Martina („A vie tá bývalého rechtora Ľudmila, kedy vy prídete?“) 
Svoboda ohradí slovami: „Jaj, či si zvedavý. Ešte ti na nos zavesím aj to, kde som ju 
po prvý raz uvidel, však?“ CHALUPKA – MIČINEC, To naše Kocúrkovo, c. d., s. 
21.]

41 „Svoboda. Sama ma o to prosila. Lebo vraj Kocúrkovania sú hrubí ľudia. A vraj sa 
veľa jej otcovi za jeho dlhoročnú rechtorskú prácu miesto vďaku iba naubližovali.“ 
CHALUPKA – MIČINEC, To naše Kocúrkovo, c. d., s. 19-20. 
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Rovnako ako v prípade úpravy Borodáča tlačená/knižná verzia textu 
uvádza upravovateľa (S. Mičinec) aj ako spoluautora a na možný posun 
upozorňuje aj modifikovaný názov.42 Kým Borodáč aspoň v základných 
obrysoch zachováva výstavbu hry (prvé dejstvo: Kocúrkovo a Tesnoši-
lovci; druhé dejstvo: lesná scéna; tretie dejstvo: Kocúrkovo a Sloboda) 
v tomto prípade ide o „konglomerát“, prepojenie Chalupkových hier 
Kocúrkovo a Trasorítka. Postavami tejto úpravy, ktorá má iba dve čas-
ti, sú: Pán z Chudobíc, Daryber (richtár), Dolap, Tesnošil, Madlena, 
Anička, Honzík, Vojteška, Martin, Svoboda, Lesebuch (doktor), Frn-
tolín, Trasorítka a Vodupil. Prvá časť sa odohráva v Kocúrkove, začína 
obrazom úradu na mestskom dome s rozhovorom richtára a pána z Chu-
dobíc o voľbe nového rechtora a Svoboda vstupuje do hry príchodom 
do hostinca u Vodupila, kde je ubytovaný aj Frntolín. V druhej časti 
sa na úrade na mestskom dome pán z Chudobíc a richtár rozprávajú 
s Frntolínom, u Tesnošilovcov Vojteška s Madlenou čakajú na výsledok 
voľby nového rechtora a prichádzajúci Tesnošil im porozpráva, čo sa 
stalo, na mestskom dome sa rieši osud Frntolína, neskôr prichádza aj 
Svoboda a do jeho rozhovoru s pánom z Chudobíc vstupuje aj richtár, 
aj doktor, aj Frntolín, u Tesnošilovcov sa odohráva scéna návratu Hon-
zíka a jeho stretnutie otcom, prichádza Martin a Anička ho bozká, do 
úradu na mestskom dome príde Trasorítka, spoznáva svojho niekdaj-
šieho milého a chystá sa s ním pred oltár. Záver hry, síce s čiastočne 
modifikovaným obsahom, sa však – podobne ako u Chalupku − odo-
hráva v „Tesnošilovej izbe“: Honzík oznamuje, že on už vedel, čo im 
prišiel oznámiť pripitý Dolap: nový rechtor si berie dcéru toho starého; 
Vojteška sa vysmieva Madlene, že jej plán – vydať Aničku za nového 
rechtora – stroskotal; Anička plače, lebo Martina už pustila aj do svo-
jej komôrky. Záverečná veta úpravy patrí – podobne ako v Kocúrkove 
z roku 1830, aj z roku 1871 – Tesnošilovi: „Budete dratvy súkať – a ja 
chcem už mať pokoj!“43 

Lesná scéna, ktorá je v Borodáčovej úprave z hľadiska jeho kon-
cepcie kľúčová a zdôrazňuje vlastenectvo nielen Slobodu, ale aj zboj-

42 CHALUPKA – MIČINEC, To naše Kocúrkovo, c. d. 
43 CHALUPKA – MIČINEC, To naše Kocúrkovo, c. d., s. 58.
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níkov44 a bola zachovaná v každej z doteraz citovaných úprav, v úpra-
ve To naše Kocúrkovo absentuje. Časti textu prvého výstupu Svobodu 
a jeho druhov/študentov v záverečnom obraze prvej časti tejto verzie 
však majú svoj pôvod v texte druhého dejstva Chalupkovho Kocúrkova, 
v lesnej scéne, a napriek umiestneniu obrazu do krčmy, jeho „vklies-
nenosť“ pripomína kompozičný postup, ktorý má pôvod tiež u Cha- 
lupku. 

Kocúrkovo Pavla Palkoviča z roku 1980 je z pohľadu lesnej scé-
ny úpravou s diametrálne odlišným riešením a je zaujímavé aj tým, že 
jeho vydanie obsahuje aj doslov upravovateľa45, čo umožní nahliadnuť 
do zákulisia vzniku textu. Palkovič zdôrazňuje, že jeho snaha je skôr 
„antiupravovateľská“ a „sleduje cieľ očistiť text od všakovakých upra-
vovateľských zásahov a skresľujúcich nánosov, pod vrstvami ktorých 
sa pomaly stráca samotný a pravý Chalupka.“46 Riešenie, ktoré si zvolí 
– presunutie druhého dejstva (lesnej scény) na úvod hry, − je pritom zá-
sahom do štruktúry hry (a tým sa vlastne aj Palkovič dostáva do rozporu 
s deklarovaným cieľom). Zmenu odôvodňuje tým, že kľúčom interpre-
tácie Kocúrkova je „konanie mladej generácie“47. Posunutie pôvodne 
druhého dejstva hry na jej začiatok má za následok, že hra začína slo-
vami Svobodu: „Smutno mi je, keď si na môj budúci lós pomyslím.“48 
Palkovič – na rozdiel od niektorých iných upravovateľov49 – je však 
dôsledný v tom, že v súlade so sledovaným zámerom patrí Svobodovi  
 

44 „Ja mu dám z Janíkov vyrábať Jánošov.“ – hromží Rajnoha, keď sa mu Janík 
predstaví ako „Tesnošil Jánoš“. CHALUPKA – BORODÁČ, Kocúrkovo, c. d., s. 33. 

45 Pavol PALKOVIČ, V stopäťdesiatom roku slovenského divadla = Ján CHALUPKA, 
Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali, úprava Pavol PALKOVIČ, 
Bratislava, LITA, 1980, s. 59-69.

46 PALKOVIČ, V stopäťdesiatom roku slovenského divadla, c. d., s. 62. 
47 PALKOVIČ, V stopäťdesiatom roku slovenského divadla, c. d., s. 63. 
48 CHALUPKA, Kocúrkovo, úprava Pavol PALKOVIČ, c. d., s. 5. 
49 V úprave Jaroslava Hanku hra začína spevom Aničky a záver patrí Tesnošilovi, 

v úprave Z. Nováka pre ochotníkov hra začína replikou Tesnošila a končí replikou 
Susedy (v porovnaní s textami Chalupku sa tretie dejstvo tejto úpravy končí predpo-
sledným výstupom pôvodného Kocúrkova). 
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aj záverečná replika50. Docieli to tým, že presunie 17. výstup z tretieho 
dejstva na záver hry, čím „sa vytvára motivický a kompozičný pries-
tor pre rámcovanie celého príbehu a inscenácie motívom mladých.“51 
K Vojtechovi a Škrivánkovi v porovnaní s „chalupkovským (autorským) 
znením“ výstupu pribudnú Svoboda s Ľudmilou a záverečná veta hry 
je „výpožičkou“ od Vojtecha zo záveru (pôvodného) ôsmeho výstupu 
tretieho dejstva: „Budeže to smiechu v Kocúrkove!“52 

Glorifikácia mladosti vedie Palkoviča k tomu, aby sa zbavil postavy 
starého rechtora Procházku: „Jeho pasívna rezistencia a únik do nereál-
nych polôh mesianistických ilúzií a blúznenia javia sa na pozadí čino-
rodosti mladých už v samotnej hre ako krajne neužitočné, ba škodlivé, 
demobilizujúce.“53

Kocúrkovo Jána Chalupku má ako text svoje pevné miesto v kánone 
slovenskej literatúry a ako také má dosah na formovanie kolektívnej 
identity. Táto skutočnosť motivuje aj upravovateľov Kocúrkova v ich 
snahe prispôsobiť Chalupkov text s „množstvom drobných obrazov“54 
požiadavkám javiska, s cieľom dokázať nepravdivosť legendy o „nehra-
teľnosti“ klasika. Nevyjasnenosť kritérií prípustných limitov zásahov 
do východiskového textu však viedla až k vzájomnému nesúladu „ob-
sahu“ jednotlivých úprav. Sledované verzie Kocúrkova Hanku, Nováka, 
Borodáča, Martáka, Mičinca a Palkoviča sú toho dôkazom. 

 

50 V Chalupkovom texte z roku 1830 aj 1871 patrí Tesnošilovi úvod („Jen ty na mne 
spolehni, szívem, a nic se neboj.“ / „Len sa ty na mňa spoľahni, szívem, a nič sa 
neboj.“), a aj záver hry: „Hallgass! Já chci pokoj mít. – Potom uzříme, co dělat.  
– Majd meg lássuk! A teraz, jó éjszakát!“ / „Ne fecsegj! Ja chcem pokoj mať. – Jó 
éjszakát!“ (s následným: „Již byla desátá hodina, / Chvál každý duch Hospodina!“ 
/ „Už bila desiata hodina, / chváľ každý duch Hospodina.“). CHALUPKA, 
Kocourkovo, 2012, c. d., s. 41; 117. a CHALUPKA, Kocúrkovo, 2012, c. d., 123; 
s. 199.

51 PALKOVIČ, V stopäťdesiatom roku slovenského divadla, c. d., s. 64.
52 Ján CHALUPKA, Kocúrkovo, úprava Pavol PALKOVIČ, 1980, s. 43; 58. („Bude to 

smíchu po Kocourkově“ – Ján CHALUPKA, Kocourkovo, 2012, s. 93-94; „Budeže 
to smiechu po Kocúrkove.“ Ján CHALUPKA, Kocúrkovo, 2012, s. 178.)

53 Pavol PALKOVIČ, V stopäťdesiatom roku slovenského divadla, 1980, s. 66.
54 Alexander NOSKOVIČ, Ján Chalupka tvorca slovenskej veselohry, 1955, s. 122. 
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ŠTOLC, Jozef, Vydavateľské poznámky = Ján CHALUPKA, Výber z diela 
v dvoch zväzkoch, Zväzok II., Drámy, edične pripravil Jozef ŠTOLC, Bra-
tislava, SVKL, 1954, s. 459-471.

VLČEK, Jaroslav, Dejiny slovenskej literatúry, Bratislava, SVKL, 1953.

REZÜMÉ

Ján Chalupka Kocúrkovo című vígjátéka a 19. századi szlovák 
drámairodalom egyik alapköve. Jelentőségét fokozza, hogy a darab – a szlovák 
irodalmi és színházi életben is rögzült hagyomány értelmében − az első 
olyan szlovák szerzőtől származó hazai mű, amelyhez a nézők körében is 
sikeres előadások fűződnek. A tanulmány célja a Kocúrkovo, azaz a szlovák 
irodalom „klasszikusnak“ számító, kanonizált szövege, és a színpadon való 
előadásra szánt − könyvalakban/nyomtatásban is kiadott − átiratai szövegeinek 
összehasonlítása, és ennek kapcsán az interpretáció lehetőségei, keretei 
módosulásainak vizsgálata.

 A darab alapján született átiratok hátterének specifikuma, hogy Chalupka 
vígjátékának két szerzői alakváltozata ismert. Az első, az erősen szlovakizált 
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cseh nyelven kiadott 1830-as változat, amelyhez a színpadi sikerek legendája 
fűződik. A második a szerző halála évében megjelent, az új irodalmi szlovák 
nyelvbe átírt 1871-es szöveg, amely az eredeti (dinamikusabb, színpadszerűbb) 
verzióval összehasonlítva sokkal „irodalmibb“ (szövegszerűbb). A korábbi, 
inkább színpadszerű és a későbbi, irodalmibb szöveg közötti térben jönnek létre 
a 20. századi átiratok, amelyek szerzői egyaránt szembesülnek (és küzdenek) 
a darab „előadhatóságának“, sikereinek „pozitív“ színházi legendájával, és 
a színpadiatlanság, széthulló szerkezet, a színpadi feszültség megteremtése 
hiányának az irodalomtörténetben (főként a 19. és 20. század fordulóján) is 
hangoztatott fenntartásaival. 

Svoboda (a helységbe érkező fiatal tanító) Ľudmilához fűződő 
érzelmeit megjelenítő szövegeinek vizsgálata, és ezek az interpretáció akár 
jelentősebb mértékű módosulásait eredményező variabilitása vezet ahhoz 
a megállapításhoz, hogy a darab színpadi változatainak szövegkönyvei, 
átiratai az egységet/lényegi azonosságot sugalló „címke“ ellenére egy belsőleg 
differenciált szövegtest elemei. 
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MÍTOSZ ÉS KULTURÁLIS EMLÉKEZET 
DEVECSERI GÁBOR HOMÉROSZI	UTAZÁS 

CÍMŰ MŰVÉBEN1

Polgár Anikó

Annotáció: A tanulmány a magyar műfordítástörténet egyik legfontosabb 
alakjának, Devecseri Gábornak (1917−1971) Homéroszi utazás című prózai művét 
elemzi. Devecseri az 1930-as évek óta fordította az antik irodalmat, legfontosabb 
teljesítményei közé tartoznak Homérosz eposzainak magyarításai. Görögországba 
csak 1960-ban, egy társasutazás keretében jutott el először, a mitikus helyszínek 
ekkorra már olvasmányai és fordításai révén bensőségesen ismerősek voltak 
számára. Devecseri útleírása újklasszicista nézőpontú, a kulturális emlékezet 
rögzítette sémák és a tapasztalat egyensúlya jellemzi. A tanulmány elméleti 
kiindulópontjai Kerényi Károly és Jan Assmann nézetei, ezek nyomán elemzi 
a mítosz, a kulturális emlékezet és az utazási irodalom kapcsolódási pontjait. 
A szöveg három alfejezetre oszlik: az első a rögzítés és emlékezés kérdését,  
a második az ember és régiség viszonyát, a harmadik a kulturális emlékezetnek  
a nyelv archaizmusaiban megnyilvánuló elemeit vizsgálja. 

 
Kulcsszavak: útleírás, Görögország, mítosz, kulturális emlékezet, Devecseri 
Gábor

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0272/17. számú Preklad, kultúrna 
hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky c. 
VEGA-projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem BTK Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of Arts, Department of 
Hungarian Language and Literature).
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Devecseri Gábor prózai műveiben fontos a történelmi tapasztalatokra 
épülő, „az egyéni életút keretei között” megélt kommunikatív emlé-
kezet,2 ám kulcsszerepbe a „mitikus őstörténet” által megalapozott 
kulturális emlékezet kerül.3 A görög mítoszok helyszíneinek felkeresése 
Devecserinél zarándoklatszerű.4 A homéroszi világ Devecseri egész 
életművében kiemelt szerepű, nemcsak fordítóként és költőként 
mélyedt el a homéroszi eposzokban és himnuszokban, hanem több 
esszéjének, önéletrajzi prózájának és útleírásainak is ezek a szövegek 
alkotják a háttérmintázatait. „Akárhová utazom, hordozom magammal 
az életemnek fő munkaihletőjévé vált homéroszi világot” – írja 
útleírásának bevezetőjében.5

Devecseri Gábor számára az utazás nem egy tanulási folyamatnak, 
nem az önképzésnek a terepe, annak ellenére, hogy fontos tájékozódási 
pontjai, a múzeumok, ásatási területek éppen a didaxis, a megismerés 
színterei.6 Az utazás (a helyszínek között Görögország mellett 
fontos szerepe van Itáliának és Spanyolországnak is) a fiatalkorában 
elmaradt peregrinációt, a könyvekből tanult információk helyszíni 
elmélyítését sem pótolhatja utólag, bár az olvasmányokból ismertnek és  
a tapasztalatnak a szembesítése kétségkívül Devecseri útleírásainak 
egyik fontos eleme. Ez a szembesítés megerősítő jellegű, és az antik 
irodalom bűvöletében élő költő-műfordító személyiségének kiteljesítését 
szolgálja. Devecseri egész fordítói, költői és esszéírói életműve az 
1960-as években, a görögországi és spanyolországi utazások idején éri  
el csúcspontját. Ebben nemcsak a konkrét inspirációknak (gondoljunk 

2 Erről bővebben egy korábbi tanulmányomban írtam: POLGÁR Anikó, „Két 
látszathatár között”. Devecseri Gábor panoptikuma és Nyugat-emlékei, Iroda-
lomismeret, 2017/2, 54−69.

3 ASSMANN, Jan, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás  
a korai magaskultúrákban, ford. Hidas Zoltán, Budapest, Atlantisz, 2004, 56.

4 „…az élő múlt felé zarándokoltunk” – írja az egyik útibeszámolóban. DEVECSERI 
Gábor, Epidauroszi tücskök, szóljatok. Görögországi útinapló Gink Károly képeivel, 
Budapest, Kozmosz, 1969, 120.

5 DEVECSERI Gábor, Homéroszi utazás, Budapest, Gondolat, 1961, 6.
6 Az irodalmi útirajz elméleti kérdéseiről és az útirajz magyar irodalmi hagyományáról 

lásd: SZIRÁK Péter, Ki említ megérkezést? A régi és két világháború közötti magyar 
irodalmi útirajzról, Budapest, Ráció, 2016.
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pl. az újgörög költészet ihlető hatására vagy a bikaviadal elborzasztó 
és elgondolkodtató rítusának látványára), hanem az öndefiniálás 
cizellálódásának, a vizuális hatások felerősödésének és az utazókat 
védelmező Hermész isten bizonyos – nemcsak Homéroszból, hanem 
Kerényi Károly esszéiből is megismert, most a gyakorlatban is 
megtapasztalt – aspektusaival való azonosulásnak is szerepe van. 

Devecseri görögországi utazásai esetében a terv egy irodalmi útvonal 
bejárása, tehát egy fikció átültetése a valóságba. A megvalósítás ugyan 
minduntalan akadályokba ütközik, de a fiktív útvonal, az odüsszeuszi 
keret meghatározza a látásmódot, a szelekciót és a látottak megítélését. 
A homéroszi eposzok helyszíneit felkereső utazás során a mélyebb 
élményeket magában hordozó utazó a helyszínek gyors, filmszerű 
váltakozása ellenére átlátja az összefüggéseket: „az ilyen út végül is olyan 
kilátótornyot kínál az időben, ahonnan mindez fáradság nélkül, önkéntelen 
egybelátható”.7 Az antikvitás biztos fogódzókat ad az újdonságok ingatag 
világában: „Mint úszni nem tudó, ki hosszú gólyalábakon botorkál  
a vízben, s így mégiscsak a szilárd talajra támaszkodik, úgy vetettük meg 
lábunkat a gyorsan föllelhető antikvitásban”.8 A Homéroszi utazás című 
útleírásban egy nyolcnapos társasutazás nyert mitikus dimenziókat,9 az 
Epidauroszi tücskök, szóljatok című kötet pedig tulajdonképpen egy 
gyűjtemény,10 mely több odüsszeuszi (s köztük kitérőként egy catullusi) 
bolyongás során szerzett tapasztalatok összefoglalása.  

Jelen tanulmány Devecseri Gábor Homéroszi utazás című művét 
vizsgálja Kerényi Károly mítoszfelfogásából és az assmanni kulturális 
emlékezet elméletéből kiindulva. A szöveg három alfejezetre oszlik, 
melyek a mítosz, a kulturális emlékezet és az utazási irodalom kapcso-
lódási pontjain felmerülő három aspektust (a rögzítés-rögzíthetőség 
problémáit, az ember és a régiség viszonyát és a nyelv archaizmusainak 
kulturális üzenetét) vizsgálják.

 7 DEVECSERI, Epidauroszi tücskök, szóljatok, i. m., 120.
 8 DEVECSERI, Epidauroszi tücskök, szóljatok, i. m., 122.
 9 Az Utószóból kiderül, hogy az utazás 1960 nyarán történt, az útleírás pedig azon az 

őszön íródott meg Szigligeten. DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 271.
10 A kötet tartalmazza a Homéroszi utazás rövidített, átdolgozott változatát is: 

DEVECSERI, Epidauroszi tücskök, szóljatok, i. m., 7–116.
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RÖGZÍTÉS ÉS EMLÉKEZÉS

Devecseri útleírásainak szemlélete a klasszicizmusban gyökerezik. 
A klasszicisták útibeszámolóinak alapsémája szerint az utazást 
megelőzi egy álom, egy a tradíció által közvetített kép: az utazó 
folytonosan ezt a képet és a valóságtapasztalatait hasonlítja össze, az 
utazás végére az előzetes kép vagy beigazolódik, vagy átalakul, s a kü-
lönböző benyomások egy új összképet alakítanak ki.11 Az útleírás az 
emlékezéssel is összefügg, hiszen egyik célja, hogy az élményeket, az 
egyébként feledésbe merülő részleteket megragadja. Míg az ideáljaitól 
elragadtatott klasszicista általában nem az individuális tapasztalatait 
közvetíti, hanem elsősorban a kulturális emlékezetre, a tradíció 
rögzítette sémákra támaszkodik,12 az újklasszicizmusból kiinduló 
Devecserinél a két aspektus egyensúlyba kerül. A korábban sose látott 
homéroszi tájak az utazó számára bensőségesen ismerősek: „Huszonöt 
esztendő elméleti ott-tartózkodása után nyolc nap valóságos ott-élés az 
elmúlt negyedszázadot is magába kellett hogy foglalja” – írja Devecseri 
az első görögországi útját megörökítő könyvében.13

Devecseri a Homéroszi utazás nyitó fejezetében művét naplónak 
nevezi (ezzel az utazás közben készített feljegyzésekre célozva), 
ugyanakkor utal az útleírás két időbeli síkjára is. Az út egyik beosztása  
a görögországi tartózkodás során történik meg, a másik az emlékezésben, 
az úti élmények utólagos rögzítése során: „illő, hogy az istenek tanácsát, 
ami az út felosztását, beosztását illeti, az emlékezésben is megfogadjam, 
és e napló egyes fejezeteit egy-egy olümposzi isten nevével foglaljam 
össze”.14 Ez az „olümposzi beosztás” mítosz és táj kapcsolatából indul ki: 
az antik istenek nevei lesznek fejezetcímekké (többnyire kultuszhelyeik 
vagy funkciójuk kapcsán), s közülük is kiemelt szerepet kap Hermész,  
 

11 Gunter E. GRIMM, „das Beste in der Erinnerung”. Zu Johann Gottfried Herders 
Italien-Bild = Martin KESSLER – Volker LEPPIN (szerk.), Johann Gottfried 
Herder: Aspekte seines Lebenswerks, Berlin – New York, De Gruyter, 2005, 155.

12 GRIMM, i. m., 176.
13 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 5.
14 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 10.
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akihez az útleírást keretező két fejezet kötődik. Ez egyrészt Hermész 
kalauzoló funkciójával magyarázható (ő az utazók védelmezője a görög 
mitológiában15), másrészt azzal a kulcspozícióval, amit Devecseri 
mesterének, Kerényi Károlynak a mítoszfelfogásában betölt (Kerényi 
Hermészt a nietzschei Apollón−Dionüszosz kettős mellé emelte),16 
harmadrészt Devecserinek Hermész iránti szimpátiájával és a kettőjük 
közti alkati rokonsággal. 

Kerényi megkülönbözteti a vándort és az utazót. A vándor „minden 
egyes lépésével újabb darab földet vesz birtokába”17, „az utazó állapota 
ezzel szemben a lebegés”.18 Az utazóé az ösvények világa, legyen szó 
szárazföldi vagy tengeri ösvényekről: Kerényi szerint az ösvények „nem 
vágják át nyílegyenesen és könyörtelenül a tájat, mint a római hadiutak, 
hanem a kígyó mozgásához hasonlók, ésszerűtlen hullámvonalakat 
vetnek, egyszerre idomulnak a tájhoz, és fölötte lebegnek”.19 Ezek  
a hullámvonalak Odüsszeusz útját is jellemzik, a nyomában haladó 
Devecseri viszont csak azáltal tud a társasutazás merev útiterveinek 
és időbeosztásának nyűgétől szabadulni, hogy Hermész isten nyomait 
és különböző megnyilvánulásait megtapasztalja. Az út során Hermész 
felbukkan a tenger habjaiban20 (a sirályként lebegő isten homéroszi képét 
idézve), de hétköznapi formában, pl. egy a magyar költőt és feleségét 
kalauzoló görög család vagy egy taxisofőr képében is.21 Devecseri az 
Odüsszeia fordításának második, javított változatában a tenger fölött 
elsuhanó Hermészt (5. ének, 51−54.) egyenesen utazóként mutatja be:

15 „Mindig úton van, ő az enodios és hodios, akivel minden ösvényen találkozunk.” 
KERÉNYI Károly, Hermész, a lélekvezető, Budapest, Európa, 1984, 20.

16 LACKÓ Miklós, Előszó = Thomas MANN – KERÉNYI Károly, Beszélgetések 
levélben, Budapest, Gondolat, 1989, 10.

17 KERÉNYI, Hermész, a lélekvezető, i. m., 18.
18 KERÉNYI, Hermész, a lélekvezető, i. m., 19.
19 KERÉNYI, Hermész, a lélekvezető, i. m., 20.
20 „…körülnézünk a parton, s a vízen is, amely itt-ott fodrozódó hullámaival 

Hermészt idézi, a valóságost, a mítikusat, aki sirályként utazik, habjait fodrozva”. 
DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 13.

21 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 13. és 21.
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σεύατ’ ἔπειτ’ ἐπὶ κῦμα λάρῳ ὄρνιθι ἐοικώς,
ὅς τε κατὰ δεινοὺς κόλπους ἁλὸς ἀτρυγέτοιο
ἰχθῦς ἀγρώσσων πυκινὰ πτερὰ δεύεται ἅλμῃˑ
τῷ ἴκελος πολέεσσιν ὀχήσατο κύμασιν Ἑρμῆς.22

„…s íme, suhant a habok hegyiben tova, mint a sirály, ha  
által a meddő tenger sok félelmetes öblén  
halra vadászva, tömött szárnyát megmártja a vízben −  
torlódó habon át ugyanígy sietett tova Hermés.” 23  

„…s úgy suhogott a habok hegyiben tova, mint a sirály, ha  
által a meddő tenger sok félelmetes öblén 
halra vadászva, tömött szárnyát megmártja a vízben: 
torlódó habon át ugyanígy utazott tova Hermész.” 24  

Hermész tehát nemcsak a sokfele bolygó Odüsszeusznak, hanem  
a belső kényszertől hajtott utazónak is előképe. Az efféle megfeleltetések, 
a saját tapasztalatnak és a mítosznak az összekapcsolásai támpontokat 
adnak az emlékezet számára is: az utazó a tapasztalatnak emlékezetté 
transzformálását a mítosz megőrző funkciójára támaszkodva tudja 
elvégezni.25 Az útleírásnak is meghatározó eleme ez a hermészi lebegés, 
mely megnyilvánul a különböző idősíkok felvillantásában, a műfajok 
keveredésében (az útleírás betétműfajai pl. a lírai vers, a platóni 
dialógus, dráma), korábbi úti emlékek felelevenítésében. Devecserinek 
útja során gyakran eszébe jutnak a Nyugat első nemzedékéhez kötődő, 
ifjúkori emlékei, kétszeresen is visszakanyarodik tehát a gyökerekhez. 
Az ősrégi, antik elemek és az újabb, de a háború és az ötvenes évek 
tapasztalata után elfeledettnek tűnő ifjúkori polgári gyökerek egymásba 

22 HOMERI Odyssea, ed. Guilelmus Dindorf ‒ C. Hentze, Pars I, Lipsiae, Teubner, 
1927, 75.

23 HOMÉROS, Odysseia, ford. Devecseri Gábor, Budapest, Új Idők Irodalmi Intézet 
RT – Singer és Wolfner, [1947], 83. 

24 HOMÉROSZ, Odüsszeia, ford. Devecseri Gábor, Budapest, Európa, 1957, 67.
25 Vö. Bettina von JAGOW (szerk.), Topographie der Erinnerung. Mythos im 

strukturellen Wandel, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2000, 7.
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fonódnak, hiszen Devecserinek az antik irodalom iránti rajongása 
is ebben a korszakban alapozódik meg. Az útleírás prózaszövegébe 
illesztett versbetétek költői pályájának korai, újklasszicista korszakát 
idézik, ezek többnyire egy-egy műalkotás ihletésében születtek, pl. 
a későbbiekben Egy négyezeréves istenszoborra címmel26 (itt az 
útleírásban cím nélkül27) közölt vers. 

A Homéroszi utazásban fontos téma a műalkotások keltette 
hatás rögzítése, rögzíthetősége is. Az út során látott műalkotások 
Devecseri számára reprodukciókról többnyire már ismerősek voltak. 
A műalkotásról készült fényképnek Devecseri szerint három funkciója 
van: a sejtetés, a felidézés és az elfedés.28 Ez a három funkció három 
egymást követő fázishoz kötődik: a sejtetés a műalkotás megpillantása 
előtt, a felidézés nem sokkal a műalkotás megpillantása után lesz 
a fénykép feladata. Mikor azonban a műalkotás megpillantása óta 
hosszabb idő telt el, a fénykép már nem segíti az emlékezést, inkább 
csak elfedi a valamikor látottakat. 

Az utazásról hazatérve a fénykép a Görögországban látottak 
kiegészítésére is szolgálhat, az elszalasztott látvány utólagos pótlására. 
A delphoi múzeum bejárata kapcsán hangzanak el a következők: 
„Most, jóval utazásunk után, Szentkirályi Zoltán remekbesikerült 
színes felvételeiről látom, milyen gyönyörű leander-bokor áll őrt 
az egyik oldalán.29 Akkor, ottjártomban, észre se vettem. Azazhogy 
bizonyára láttam, bizonyára hozzájárult a teljes képhez, csak külön 
nem figyeltem rá, a természet e gyöngéd-pompázatos remekművére, 
rohantam, rohantunk be mohón a múzeumba szemügyre venni az ember 
remekműveit. A természet bölcsen mosolygott, hagyta.”30 Ez esetben 
nem az emlékezés működése, hanem a látvány fókuszálása a tét, a fotó 
közel hozza a látottak egy mozzanatát, mely az összhatásba ugyan 

26 DEVECSERI Gábor, Odüsszeusz szerelmei, Budapest, Magvető, 1964, 179−181.
27 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 20−21. 
28 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 86.
29 Szentkirályi Zoltán néhány fényképfelvételét – fekete-fehér változatban – az útleírás 

képmellékleteként láthatjuk. A képek számozatlan oldalokon találhatók, a delphoi-i 
múzeum előtti leanderbokor a 192−193. oldalak között.

30 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 92.
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beletartozott, de mint részlet külön nem jutott el a tudatig. A tekintet 
sok mindent befog, míg a tudat – főként érdeklődéséből, motivációiból 
adódóan – szelektál. A táj egésze hozzájárul ugyan az antikvitás 
építészeti, képzőművészeti emlékeinek a hatásához, külön-külön, 
önmagukért azonban a táj egyes elemei nem tűnnek érdekeseknek: 
„Kifelémenet megintcsak nem néztünk a leander-bokorra, mert akkor 
ismét az egész táj ragadott meg. S ha hajlandók voltunk egy-egy külön 
részletére figyelni, az a részlet mindenképpen az antikvitás emléke 
volt, külön figyelmünk csak arra irányult, ha nem voltunk is olyan 
következetesek, mint egy megelőző utastársaságban a kitűnő botanikus, 
akiről azt hallottuk, Mükénében, Tirünszben ki se szállt a buszból, 
»mert ott nincs vegetáció«”.31  A táj, valamennyi elemével együtt – 
mintegy szakrális vagy visszaidéző jellegénél fogva32 − csak a kulturális 
emlékezet hordozójaként fontos az utazó számára. Devecseri két típusú 
utazót különböztet meg: a „csak utazó-kötelességből bekukkantók” 
tartoznak az egyik csoportba, a másikba pedig azok, „akik minden 
kíváncsiságnál mohóbb, kielégíthetetlen áhítatukat hozzák ide”.33  
A fent idézett anekdotában említett botanikus az előbbi csoportba tartozik, 
az ő passzivitásának indoklása azonban ennél sokkal messzebbre vezet, 
végső soron a természet és az emberi szellem szembeállításához. A görög 
romok közelében burjánzó növényzet – Földényi F. László szavaival 
élve − azt jelezné, hogy „a természet mintegy visszaveszi jogait”.34 Az 
idézett botanikus mintha csupán a természet erőszakos elfojtását látná  
a többi utazó által annyira csodált görög építészeti emlékekben.

31 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 92.
32 A kulturális emlékezet topografikus szerveződéséről vö. Jan ASSMANN, Kollektives 

Gedächtnis und kulturelle Identität = Jan ASSMANN – Tonio HÖLSCHER (szerk.), 
Kultur und Gedächtnis, Frankfurt, Suhrkamp, 1988, 11. és 17.

33 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 59.
34 Földényi Georg Simmel esszéjéből indul ki, melynek alapgondolata, hogy  

„a rom egy kozmikus tragédia megnyilvánulása”, „a természet bosszút áll, amiért 
a szellem megerőszakolta őt egy építmény formájában, s rákényszerítette a maga 
elképzelését”. FÖLDÉNYI F. László, Az eleven halál terei. Kafka, de Chirico és  
a többiek, Budapest, Jelenkor, 2018, 20−21. 
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EMBER ÉS RÉGISÉG

„Múlt […] azáltal keletkezik, hogy az ember viszonyba lép 
vele” – írja J. Assmann, tagadva azt az elterjedt vélekedést, hogy  
a múlt egyszerűen az idő múlásából fakad.35  Ez a gondolat Devecseri 
útleírásában is felmerül, többek közt egy Görögországban (az athéni 
archeológiai múzeumban) felidézett ifjúkori Nyugat-emlék kapcsán. 
Az anekdota szerint Karinthy Frigyes fölemelt egy kavicsot a Duna-
parton, ezeknek a szavaknak a kíséretében: „Mit keresik annyira  
a régiségeket? Itt a legrégibb régiség.”36 Devecseri ehhez hozzáteszi azt 
az Assmannéhoz hasonló gondolatot, hogy „az még nem tesz régiséggé 
valamit, hogy régi. Kell még az is, hogy valamilyen módon köze legyen 
az emberhez.”37 A Karinthy-anekdotához Devecseri az aiginai részben 
újra visszatér, s megállapítja, hogy nemcsak a műalkotásokba van 
emberi élmény belesűrítve, hanem a tájba is. Ilyen értelemben tehát 
a kulturális emlékezet részének tekinthető „a mitológia varázshálója 
szálainak érintésére minden fűszál, minden fa, minden kő, kavics, forrás 
és hegygerinc, barlang és áradat az ember sorsával egybeforrva”.38 Miért 
nem érvényes ez minden magyarországi kavicsra is? Devecseri szerint 
azért nem, „mert a sajátosan görög gondolkodásmód, képzeletvilág 
minden más népét felülmúló termékenységgel, megőrző, összefüggés-
kereső, megvalósító és összefüggés-megőrző termékenységgel 
szülte a tájak és tárgyak, állatok és természeti jelenségek emberarcú, 
emberhangú történeteit”.39 Az assmanni kategóriákra lefordítva ez azt 
jelentené, hogy a kulturális emlékezet görögföldön másképp működik, 
mint a föld többi pontján, itt a legegyértelműbb, hogy a táj valamennyi 
darabjának köze van az emberhez. Assmann-nál efféle leszűkítésről 
szó sincs, s Devecserinek ez az elfogultsága nem egyezik mesterének,  
 

35 ASSMANN, A kulturális emlékezet, i. m., 31.
36 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 16.
37 Uo.
38 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 225.
39 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 225.
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Kerényi Károlynak a mítoszfelfogásával sem, hiszen Kerényi a görög 
mellett más népek mitológiáit is fontosnak tartja (pl. az indián vagy  
a finnugor mítoszokat).40   

A természeti és az ember alkotta képződmények összehasonlítása 
Devecseri egész művén végigvonul. A kő és a szobor, az oszlopok és 
fák metaforikus, illetve metonimikus kapcsolatára épül az Akropoliszi 
pillanatok című, az útleírás prózaszövegébe beiktatott vers.41 Természet 
és ember viszonyának kérdését veti fel Delphiben a föld köldökének 
nevezett „tojásdad, cifradíszű kődarab”.42 Devecseri szerint a táj igazolja 
a mitikus elképzelést, hihetővé teszi, hogy ott van a föld közepe, „mintha 
az egész föld innen hullámoznék szét”.43 A metafora párja Homérosznál 
olvasható: a görög mítoszban nemcsak a föld köldöke látható és 
tapintható, hanem a tengeré is, 44 igaz, hogy ez utóbbit nem lehet egy 
homéroszi utazás keretében felkeresni, hiszen mitikus messzeségben 
található. Kalüpszó tartja ott fogságban Odüsszeuszt, Ógügién, egy 
„vízövezett szigeten, hol a tenger köldöke fekszik”.45

Devecseri az athéni Nemzeti Régészeti Múzeumban látható ún. 
Agamemnón-maszk kapcsán fejti ki a műtárgy többszörös emberi 
kötődését: 1. a maszkot ember készítette, 2. a maszkot emberről 
mintázták, 3. a maszkot emberi arcra lehet illeszteni.46 A kulturális 
emlékezet kulturális panelekből építkezik, nem a történeti valóság 
felmutatása a cél. Az ún. Agamemnón-maszk nem Agamemnóné volt: 
„Sorsa, minthogy mást éltet az emlékezetemben, Agamemnónénál 
is tragikusabb.”47 A maszkban általában két arc találkozik (Kerényi  
 

40 „…amihez most eljutottam: ez a nagy mitológia a maga egyetemességében”.  
MANN – KERÉNYI, Beszélgetések levélben, i. m., 97.

41 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 73−76. Az útleírásban a vers cím nélkül 
szerepel, a vers címe csak a jegyzetapparátusból derül ki. A szöveg több pontján 
vannak beékelt versrészletek, többnyire Devecseri saját versei és versfordításai. 

42 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 79.
43 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 79.
44 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 79.
45 HOMÉROS, Odysseia, i. m., 18.
46 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 16.
47 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 17.
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Károly definíciója szerint a maszk „ő maga saját maga, és mégis egy 
másik”48), itt azonban több arc rétegződik egymásra. A maszk által két 
idősík kötődik egybe, „egy csak látszólag távoli lét torkollik a maszk 
révén az ittenibe”.49 Az Agamemnón-maszk a múltból egyszerre több 
„látszólag távoli lét”-et idéz: a halotti maszk valódi tulajdonosának 
idejét, a mitikus Agamemnónét, az ő sorsát megéneklő Homéroszét  
s a maszkot felfedező és elnevező Schliemannét. A kulturális emlékezet 
három alapformája (nyelvi, rituális, képi) Assmann szerint a görög 
misztériumok hármasságára (legomenon, drómenon, deiknümenon) 
emlékeztet.50 Az utazónak az Agamemnón-maszkkal való találkozása 
is mindhárom alapformát megidézi. Devecseri leírásában egyértelműen 
ott van a nyelvi és a képi sík (bár ezeknek, a homéroszi szövegnek és  
a mükénéi műtárgynak egymásra vetítése önkényes), de nem marad el  
a rituális elem, a temetési szertartás említése sem. A rítus ugyan ez esetben 
egy letűnt kor sajátja, nem hozható át a mi korunkba, ám a maszkból 
sugárzó művészi és érzelmi erő „ünnepet érzékeltet s valósít meg”.51  
A maszk fő funkciója Kerényi Károly szerint a kapcsolatteremtés az 
élők és holtak közt, a maszk „az egyesítő átváltozás eszköze”,52 emellett 
viszont egyik „szükségszerű funkciója az ijesztés”.53 Az Agamemnón-
maszk megpillantása is „kietlen, rémületes” élmény: „riadalmas, mert 
ha ránézek, valósággal ott érzem rajta az arcmeleget, és ez csak még 
inkább fölidézi az egyén elmúlásának keservét.”54 

Az emberrel kapcsolatba nem hozható, megfejtetlen múlt 
Devecserinek a püloszi agyagtáblák kapcsán használt metaforája 
szerint szürke és színtelen (a hozzá nem értő utazó csak szürke püloszi 
falakat és még szürkébb táblácskákat lát). A múzeum, ahogy Assmann  

48 KERÉNYI Károly, Az égei ünnep. Tanulmányok a 40-es évekből, ford. Kocziszky 
Éva, Budapest, Kráter Műhely Egyesület, 1995, 86.

49 KERÉNYI, Az égei ünnep, i. m., 90.
50 ASSMANN, Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität, i. m., 14.
51 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 18.
52 KERÉNYI, Az égei ünnep, i. m., 85.
53 KERÉNYI, Az égei ünnep, i. m., 84.
54 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 16.
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megállapítja, lehet a lappangás helye („ein Ort der Latenz”55), hiszen 
funkciójukból kiiktatott tárgyakat gyűjt, ugyanakkor a látogatót  
a különlegessel, de a sajátjának érzettel is szembesítheti. A püloszi 
feljegyzések elolvasása tarkára festi s emberközelbe hozza a múltat:  
a táblák „a nyüzsgő, mozgalmas élet legrikítóbb színeit”56 ragyogtatják 
fel. Különösen fontos tehát a dekódolásnak, a múlt megfejtésének az 
aktusa: „mióta Ventris és Chadwick […] megfejtették és kiderítették, 
hogy ez az írás görög nyelvű, s a kép- és alfabétikus írás között álló, 
képírás-maradványokkal tarkított szótagírás – a homéroszi hősök és az 
őket megelőző hősök (Vixere fortes ante Agamemnona!) mindennapi 
élete számunkra a történelem-előtti sejtések világából az áttekinthető 
történelem világába lépett”.57 

Pheidiasz szobrai kapcsán (melyeket Devecseri az akropoliszi 
múzeumban látott) Kölcsey Vanitatum vanitasának idézete merül 
fel: „Phidiás amit farag − berovátkolt kődarab”.58 „Hát jól rovátkolta 
be, annyi biztos” – teszi hozzá ironikusan Devecseri, s a szobroknak   
a látogatókra tett hatását, az ámulat érzését hozza fel a haszontalanság 
lehangoló sorai ellenében. A tét ezúttal is az emberhez kötődés: a szobor 
akkor válik puszta kődarabbá, ha nem érzékelhető benne az emberi, 
vagy ha már nincs befogadó, akire hatással lenne. 

A NYELV MINT A KULTURÁLIS EMLÉKEZET HORDOZÓJA

A kulturális emlékezet nemcsak a tájban, a régészeti leletekben,  
a műalkotásokban reprezentálódik, hanem az emberek által öntudatlanul 
használt nyelv archaizmusaiban is. Devecseri a mai görögök nyelvében  
a klasszikusokból ismert ógörög nyelv elemeit figyeli, s két idősík 

55 Jan ASSMANN, Kollektives und kulturelles Gedächtnis. Zur Phänomenologie und 
Funktion von Gegen-Erinnerung = Ulrich BORSDORF – Theodor GRÜTTER 
(szerk.), Orte der Erinnerung. Denkmal, Gedenkstätte, Museum, Frankfurt – New 
York, Campus, 1999, 31.

56 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 64.
57 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 62−63.
58 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 72.
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ütközését, illetve múltbeli üzeneteket lát bennük. Pl. a Mé trekhete!  
felszólítás Homérosznál a hősöket figyelmezteti arra, hogy ne fussanak 
meg az ellenség elől, ma viszont az autóvezetőket inti arra, hogy 
óvakodjanak a gyorshajtástól.59 

A kulturális emlékezet mélyéről feltörő nyelvi üzenetek kapcsolatot 
alakítanak ki a jelen és az archaikus múlt között, ám ezek az üzenetek 
szükségszerűen csupán a beavatottak által dekódolhatók. A két sík 
közül az elsődleges az archaikus, s Devecseri az antik görög irodalom 
fordítójaként ennek bensőséges ismerője, számára tehát az újgörög 
szavak felismerése egy titkosírás megfejtéséhez hasonlít. Devecseri 
saját dekódolási módszerét az olvasókkal is megosztja: „Szisztémám  
a hal-evésé volt. Az ógörög szónak – mint a szardíniának – vagy a fejét 
vagy a farkát, vagy mind a kettőt le kell vágni, és többnyire megkapod 
az újgörög szót.”60 A módszerben van egy adag hermészi játékosság,61 
a nyelv a Hermészben egybesimuló ellentéteket idézi: Hermész a fenti 
és a lenti világnak egyaránt ismerője, a fenti és lenti istenek kegyeltje 
(„superis deorum gratus et imis”62). A fent és a lent az idő mélyrétegeire 
és felszínére, ill. a mitikusra és a valóságosra is vonatkoztatható. Ugyanez  
a két sík van meg a kétnyelvű klasszikusok Athénban kiadott sorozatában 
(„a két nyelv a görög és … a görög”63). Az antik műtárgyakban, a mú-
zeumokban őrzött régészeti leletekben, a klasszikus irodalom fennmaradt 
szövegeiben vagy magában az ógörög nyelvben a kulturális emlékezet 
archív létmódjában mutatkozik meg, ám ugyanennek a nyelvnek újgörög 
kiejtéssel használt, egy új nyelv szintaxisához igazított elemei már  
a kulturális emlékezet aktuális létmódját mutatják fel.64 

59 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 12.
60 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 12.
61 Hermészt a nyelv feltalálójának is tartották a görög mitológiában. KERÉNYI, 

Hermész, a lélekvezető, 104.
62 Devecseri Horatius Mercurius-himnuszát idézi (Carm. I. 10.). DEVECSERI, 

Homéroszi utazás, i. m., 10. Az idézet magyarul: „téged a menny s a mélység / istene 
mind áld” (Kálnoky László fordítása). Quintus HORATIUS Flaccus összes versei, 
Budapest, Corvina, 1961, 77. 

63 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 14.
64 A kulturális emlékezet archív és aktuális létmódjáról: ASSMANN, Kollektives 

Gedächtnis und kulturelle Identität, i. m., 13.
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Egy fürdőző kislány azáltal válik egy négyezer évvel ezelőtti üzenet 
hordozójává, hogy történetesen újgörögül kiáltja édesanyjának, hogy 
ivott a tenger vizéből („Epja thalassza, mami!”65). A tengerparti jelenet 
metaforikusan, a mélység és a felszín, az alábukás és felbukkanás 
képeivel is idézi a nyelv archaizmusaiba merülésnek, a mélyrétegek 
lendítő erejének köszönhető kulturális energiákat. „Ez a vizet fröcskölő-
prüszkölő vidám kislány négyéves és ugyanakkor négyezeréves is. Nem 
halunk meg.”66 – szűri le a filológus számára rendkívüli, ugyanakkor 
Görögországban hétköznapinak számító nyelvi élmény tanulságait 
Devecseri.

ÖSSZEGZÉS

Devecseri útleírásának legizgalmasabb részei a turistaszemmel 
látott kortárs hétköznapok és a filológustudással meghitt ismerőssé 
tett kulturális mélységek találkozását mutatják fel. A filológus-
műfordító számára az utazás nemcsak megerősítő, szembesítő jellegű, 
hanem két sík összekapcsolása révén egy egyedit, egy harmadikat 
hoz létre. A homéroszi keret befolyásolja a szelekciót és a látvány 
fókuszálását, ugyanakkor nem tartja teljesen irányítása alatt a szöveget: 
a látványleírások, a benyomások esszésszerű tárgyalása és az emlékek 
felidézése az ösvények kanyargó, kígyózó világának nyitottságát követi. 
Az útleírásban a kulturális emlékezet archív és aktuális létmódjával 
egyaránt szembesülünk, a valóságtapasztalat és a mitikus rétegek 
egymásra vetülnek. Az utazó előképévé Hermész isten válik, „aki soha 
nem menekülhet el az emlékezet elől, amely fogva tartja, és amelyet 
magában hordoz mint vele született tudást mindenek ősokairól”.67 Az 
emlékek rögzítése kapcsán válnak fontossá a reprodukciók funkciói: 
Devecseri felhívja rá a figyelmet, hogy a fénykép nem csak segítheti, 
hanem akadályozhatja is az emlékezet működését. Az útleírásban 

65 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 249.
66 DEVECSERI, Homéroszi utazás, i. m., 249.
67 KERÉNYI, Hermész, a lélekvezető, i. m., 40.
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elsősorban a kulturális emlékezetnek képi és nyelvi megnyilvánulásaival 
találkozunk, de az ember és régiség viszonyában a rituális elem is 
szükségszerűen ott van. A természeti képződmények és ember alkotta 
műtárgyak egyaránt telítődhetnek mitikus energiákkal, így lehet egy táj 
vagy egy tájelem is a kulturális emlékezet része  (pl. a föld köldökének 
nevezett kődarab Delphoiban). A múltnak az emberhez kötődése sajátos 
formában nyilvánul meg a maszkban: az ún. Agamemnón-maszk több 
arc egymásra rétegződése révén több idősík játékba hozásával segít az 
utazónak saját egzisztenciális helyzete felismerésében. Az utazás során 
különösen fontos a dekódolás képessége, akár múltbeli tárgyakról, akár 
a nyelv archaizmusairól legyen szó.
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SUMMARY

This study is dealing with the travel diaries and traveloques of Gábor Devecseri, 
who is best known for his translations of Homer. His travel reports are not 
only exciting essays on the Homeric, mythological view of life, but are the 
marks of the cultural memory and of the life-long, fundamental inspiration 
basis of the poet and philologist. The author using the patterns of Jan Assmann 
and Carl Kerényi examines the connections between the cultural and personal 
memory, between the Greek past and present, between the well-estabilished 
scolarly interest and artistic intention, between the bookish scheme and real-
life experience.
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“OUTSIDE EGO AND ID”:  
SUBJECTIVITY, NARRATION AND HISTORY  

IN DON DELILLO’S LIBRA

Gergely Vörös

Annotation: The present paper, through the example of Don DeLillo’s Libra, 
explores the relationship between the individual and the universal. In this respect, 
I argue that historical narratives come about as a result of narrative totalisation 
– a process which imposes coherence on the plurality of subjective experience. 
Subjective narratives, however, acting as personal epistemologies, by justifying 
the position the subjects occupy in the power relations also facilitate their 
subordination to power. In this regard, the agentic horizons of Libra’s characters 
seem to be demarcated by the dominant semiotic systems. Indeed, the assassination 
plot against John F. Kennedy itself appears to come about as the effect of a multi-
faceted engagement between the dominant semiotic codes linking together various 
subjects and their personal accounts. Such an understanding of personal experience 
and history, then, will allow me to make some general observations about the 
link between personal and collective experience, and help us to see how Libra 
negotiates our positions as subjects of history as well. 

Keywords: Don DeLillo, Libra, power, self, history

“History means to merge. […] [To] climb out of your own skin”,1 
reasons Harvey Lee Oswald in Don DeLillo’s Libra. Indeed, the novel 

1 Don DeLillo, Libra (London: Penguin, 2006), p. 185.
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not only traces Oswald’s genealogy from a disadvantaged youth into  
a historical subject but, in doing so, it recounts how Oswald and the 
rest of the characters are absorbed into history, where they “live forever 
[…], outside ego and id”.2 This essay, by examining the link between 
the individual and the universal, will argue that in Libra narratives 
about history come about by imposing coherence on the plurality of 
subjective experience and merging together personal narratives. To this 
end, drawing on Nancy Hartsock, I will view subjective narratives as 
personal epistemologies – “account[s] of the world” that legitimise the 
positions the subjects occupy in the world.3 Consequently, the first part 
of this essay will examine the ways personal narratives in Libra are 
shaped by the existential conditions of the characters as well as how 
these accounts, by facilitating their subjectivation, unify the subjectivity 
of the characters and transform them into coherent subjects. In this 
regard, the horizons of human agency appear to be circumscribed by 
the dominant semiotic systems, and it will be interesting to see how 
Oswald’s inability to fully inhabit language restricts his agentic horizons. 
Indeed, the assassination plot itself appears to come about as the effect 
of a multi-faceted engagement between the dominant semiotic codes 
linking together various subjects and their subjective accounts. In order 
to better understand the way these subjectivities are joined together, 
informed by Actor-Network theory, the second section of this paper 
will cast light on the power dynamics governing the relations among 
individual subjects. Such an understanding of personal experience and 
history, then, will allow me to make some general observations about 
the link between personal and collective experience, and help us to see 
how Libra negotiates our positions as subjects of history as well. 

Before discussing power and subjectivity in Libra, I would like to 
outline the conceptual frameworks that will shape the discussion in the 
next few paragraphs. As I believe that the constitution of the human 
self is primarily conducted on a semiotic level, I premise my argument 

2 Don DeLillo, p. 185.
3 Nancy Hartsock, ‘Postmodernism and Political Change: Issues for Feminist Theory’, 

Cultural Critique, 14 (Winter, 1989-1990), 15-33 (p. 19). 
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not only the theories of Foucault and Butler who claim that “the social 
subject is produced through linguistic means” but also on Jacques 
Lacan’s understanding of the ego.4 According to Lacan, to enact 
themselves into being the subjects need “a guide beyond the imaginary, 
on the level of the symbolic plane”.5 In this respect, to move beyond 
the state of a symbolically unmediated relationship between images and 
self, which is also known as the imaginary state, the subjects must have 
the ability of symbolic thought. Accordingly, it is language which works 
as the “determining order of the subject”.6 “Symbols in fact envelop 
the life of man in a network”.7 “Man speaks” because “the symbol has 
made him man”.8 That is, according to Lacan, the social subject can 
come about only by symbolic means. Nonetheless, symbolic systems, 
such as language, discourse and ideology, in my view, are intertwined 
with power relations. Consequently, it is through a symbolic realm that 
semiotic systems aim to convince the subjects to accept their existential 
conditions.9 In other words, language not only brings about the subjects 
but, in Althusserlian terms, it “interpellates” them – it persuades them 
to willingly accept their subordination to and position in the power 
relations.10 Hence, the subjects enter into a dialogue with the symbolic 
realm, and thus they negotiate their existence as subjects embedded in 
the power relations. 

Libra seems to be particularly concerned with the question: “[w]ho  
arranged the life of Lee Harvey Oswald”?11 Indeed, the novel traces 

 4 Judith Butler, The Psychic Life Of Power, (Stanford, Calif.: Stanford University 
Press, 1997), p. 5.

 5 Jaques Lacan, The seminar of Jacques Lacan: Book 1, Freud’s papers on technique 
(1953-1954), (New York: W. W. Norton, 1988), p. 141. 

 6 Jacques-Alain Miller, ‘Translator’s Note’, in The Four Fundamental Concepts of 
Psychoanalysis, (New York: W.W. Norton, 1981), p. 279.

 7 Jacques Lacan, ‘Symbol and Language’, in The Language of the Self, (Baltimore: 
The Johns Hopkins University Press, 1956), p. 42.

 8 Jacques Lacan, ‘Symbol and Language’, p. 39. 
 9 Louis Althusser, ‘Ideology And Ideological State Apparatuses’, in Mapping 

Ideology, (London: Verso, 1994), p. 128.
10 Louis Althusser, p. 128.
11 Don DeLillo, p. 455.
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Oswald’s life from his early childhood up to the point of his death. 
Plagued with Dyslexia and Dysgraphia, Oswald is unable to fully 
inhabit the language, and, as a consequence, he cannot “find order in 
the field of little symbols […]” and “get a grip on the runaway world”.12 
Seen through a Lacanian perspective, due to his inability to enter into 
negotiation with the expectations that are imposed on him, Oswald is 
unable to construct a unified self-identity. In my view, this is the reason 
why, rather than being an active agent, Oswald floats through life 
passively as “a zero in the system”.13 In this sense, agency and language 
appear to be closely connected, for language functions as a tool that 
can enable the subjects to demarcate and shape their agentic horizons. 
Therefore, Oswald’s desire for “a structure that includes him”, seems to 
be rooted in his reliance on larger metanarratives for self-definition.14 
Drawn towards structures “clear enough to specify where he belongs”, 
Oswald joins the Marine Corps, starts to believe in Marxism-Leninism, 
and eventually gets involved in the plot to assassinate Kennedy.15 
Accordingly, his struggle for self-definition, through his “Historic 
Diary”, is also contingent on external circumstances; for the barely 
legible, fragmentary notes in it can only be unified through an external 
event – through Kennedy’s death.16 Consequently, it is only by 
immersing himself into the role of JFK’s assassin that he is able to attain 
the illusion of a unified self and can feel that “his life ha[s] a single clear 
subject now, called Lee Harvey Oswald”.17 In this respect, lacking the 
ability to enter into negotiation with them, Oswald’s life appears to be 
completely scripted by the dictum of external structures.

The majority of those, who read Libra as a postmodern work, would 
agree with Thomas Carmichael that in Libra Oswald’s subjectivity is “an 

12 Don DeLillo, p. 211.
13 Ibid., p. 151.
14 Ibid., p. 357.
15 Ibid., p. 357.
16 See Theophilus Savvas, American Postmodernist Fiction and the Past, (Basing-

stoke: Palgrave, 2011), p. 53. 
17 Don DeLillo, p. 435.
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effect of the codes out of which he is articulated”.18 To quote Leonard 
Wilcox, Libra creates Oswald “as a postmodern subject, a nodal point 
in a series of endlessly dispersed images and media voices”.19 Indeed, 
DeLillo suggests that media dominates life in the USA; it seems that 
medialised discourses are attributed a metaphysical centrality in the 
novel and that medialised simulacra have primacy over the empirical 
real. Consequently, television figures as an ultimate reference point, 
against which everything is measured. In addition, Oswald is often 
depicted as viewing himself in the third person. This, I think, implies 
that Oswald never manages to fully develop into the symbolic stage. 
Entrapped in the imaginary plane, which indicates a direct relationship 
“between the ego and its images”, Oswald can understand himself only 
through pictures.20 For, in this sense, there is a direct relationship between 
Oswald’s self and medialised simulacra; on a plane where, by means of 
signifiers, there is scarcely any mediation involved.21 However, it seems 
to me that for DeLillo entrapment in the imaginary is not limited to 
Oswald but is inherent in the contemporary American condition. This 
is made apparent when Marina, Oswald’s wife, having just moved to 
the USA, in a department store display notices her own mediated image 
on the screens: “it [is] the world gone inside out”.22 In such an inverted 
world, as DeLillo suggests, through Oswald’s example, reliance on 
an external perspective to conceive of their subjectivity, deprives the 
subjects of their ability to demarcate and shape their agentic horizons.  

Jack Ruby is also depicted as if he was entrapped in the imaginary 
realm, and it is also implied that he is merely “a zero in the system”. As 
Jack Karlinsky puts it when he attempts to persuade him to kill Oswald, 

18 Thomas Carmichael, ‘Lee Harvey Oswald and the Postmodern Subject: History 
and Intertextuality in Don DeLillo’s Libra, The Names, and Mao II’, Contemporary 
Literature, 34 (1993), 204-18 (p. 206).

19 Leonard Wilcox, ‘Don DeLillo’s Libra: History as Text, History as Trauma’, Rethin-
king History, 9:2-3 (2007), 337-353, (p. 337).

20 Jacques-Alain Miller, p. 280.
21 Charles Sanders Pierce, ‘Logic as Semiotic: The Theory of Signs’, in Philosophical 

Writings of Pierce, (New York: Dover Publications, 1955), p. 102. 
22 Don DeLillo, p. 227.
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“»[y]ou’re a Chicago guy to them. You’re an operator from the North. 
Worse, a Jew. You’re a Jew in the heart of the gentile machine. Who are 
we kidding here? You’re a strip-joint owner«”.23 Indeed, like Oswald, 
Ruby is frustrated by his self-image. He is notorious for tormenting his 
employees with questions about their impressions of him. “»Do you 
think I’m queer, Lynette? Do I look like I’m queer to you«”?24 “»Do 
you think I’m latent or what? Could I go either way«”?25 Then, as the 
assassination of Oswald provides Ruby with an opportunity to “[m]ake 
a name” as the avenger of Kennedy’s death, Jack Ruby is persuaded 
to make an attempt on Oswald’s life, primarily, by his yearning for  
a coherent self.26 Here, I think, it is important to note that both Ruby’s 
and Oswald’s pursuit of unified selfhood result in traumatic events, 
which, according to Žižek, “[resist] symbolization, totalization, and 
symbolic integration”.27 Then, as underlined by Ruby’s fate following 
Oswald’s murder, the selfhood they thus obtain, rather than liberating 
them, only furthers their exclusion from the symbolic realm.  

It should be added that it is only upon his death that President Kennedy 
is transformed from a simulacrum into a flesh and blood human being. 
Through medialised images, JFK appears to have a pervading presence 
in contemporary America. He seems to captive and be captivated by the 
public consciousness, and invades bedrooms, casual conversations and 
family rituals. Thus, JFK becomes part of the everyday life without never 
being there. And, when he does actually appear in Dallas, it is concluded 
with astonishment that “[h]e look[s] like himself, like photographs 
[…]”.28 Moreover, he only becomes an embodied human being when 
“the third shot [sends] stuff just everywhere. Tissue, bone fragments, 
tissue in pale wads, watery mess, tissue, blood, brain matter all over 
them” and they hear Jackie, the First Lady, saying: “»I have his brains in 

23 Don DeLillo, p. 431.
24 Ibid., p. 98.
25 Ibid., p. 349.
26 Ibid., p. 432.
27 Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology, (New York: Verso, 1989), p. 6.
28 Don DeLillo, p. 392.
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my hand«”.29 This moment, then, using DeLillo’s words, is, indeed, “an 
aberration in the heartland of the real”, for, by revealing his corporeality, 
it breaks down the meanings imposed on JFK through the function he 
fulfilled as the POTUS.30 Consequently, it is the trauma of his own death 
that releases JFK from the entrapment of his semantic function. 

Nonetheless, it would be reasonable to ask what it means to inhabit 
the language, to develop into the symbolic state? Libra suggests that the 
self can be unified only by means of narrative totalisation, which seems 
to be necessitated by the subjects’ desire to legitimise the position they 
occupy in the power relations. In this sense, to create a coherent self, 
desires, unfavourable traits and feelings must be suppressed. In different 
words, the conception of a unified subjectivity is premised upon the 
exclusion of elements that could disrupt its homogeneity. Thus, DeLillo 
draws an interesting parallel between subjectivity and history. For, as he 
suggests, to construct a coherent history, contradictory personal, local 
discourses have to be ignored or suppressed. However, let us first see 
how this principle applies to the personal narratives of the characters in 
Libra.

Whilst Oswald and Ruby are not able to inhabit the language, that the 
rest of the characters are able to do so is indicated by the fact that they 
are made coherent individuals through totalised subjectivities. That is, 
their life appears to be unified, narrated by means of discourses that are 
closely linked to the positions they occupy in the power relations. For 
instance, in Libra, Ferrie is notorious for his deterministic worldview. 
As he says: “»[w]e don’t know what to call it, so we say coincidence. 
It goes deeper, […] There’s a hidden principle. Every process contains 
its own outcome«”.31 Ferrie’s rationality, however, is reflective of the 
fact that in the structures he is embedded in, he is required to conform 
to an order that is alien to him. His sexual inclination makes him 
abjected as the other, his career is broken into half and slowly cancer 
is taking over his body. His fatalistic worldview, then, is a convenient 

29 Don DeLillo, p. 399.
30 Ibid., p. 15.
31 Ibid., p. 172.
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means to justify the identity position he occupies and to facilitate his 
willing subordination to the dominant power relations. Hence, contrary 
to Oswald who, despite often echoing Marxist-inspired clichés of 
historical inevitability, is unable to develop a coherent self, Ferrie’s 
identity is unified by a deterministic ideology rooted in the position he 
occupies in the power structure. 

Nonetheless, I understand that arguing for the interrelated nature of 
narratives, subjectivity and power may give the impression of promoting 
social determinism. Hence, before we progress, it should be made clear 
that throughout this essay I assume free subjects. To quote Foucault: 
“power designates relationship between partners as it can be exercised 
only over free subjects, and only insofar as they are free”.32 That is to say, 
instead of being forced into subordination, by internalising the dictum 
of the dominant discourse, the subjects accept the conditions of their 
existence willingly. In this regard, subjection does not strip the subjects 
of their agency but utilises it by seeking their willing subordination. 
Nevertheless, what this line of thought implies is that whilst in Ferrie’s 
case his passivity is rooted in the manner of his self-narration, in case of 
Oswald, it is questionable whether he has any agency whatsoever. For 
the fact that he is unable to linguistically conceive of his self implies 
that he is unable to enter into negotiation with the discourses that are 
imposed on him; instead, Oswald’s sense of self is completely reliant on 
the ordering force of external structures.

Although Bannister’s worldview bears superficial resemblances 
to that of Ferrie, in fact, he utilises a fatalistic narrative to justify the 
inevitability of his actions and minimise his personal responsibility. 
Bannister “»believe[s] deeply there are forces in the air that compel men 
to act. Call it history or necessity or anything you like«”.33 Simply put, 
his rationality, not only legitimises his actions as inevitable but it serves 
as a means to mask his anxiety of the contemporary world, his hatred 
for the media-conscious Kennedy and his desire to take revenge. And, 

32 Michel Foucault, ‘The Subject And Power’, Critical Inquiry, 8.4 (1982), 777-795  
(p. 786).

33 Don DeLillo, p. 68. 
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indeed, the persuasiveness of his personal ideology is one of the factors 
precipitating the transformation of Everett’s plan of a “spectacular miss” 
into the actual assassination of President Kennedy, who, according to 
Bannister “has things to answer for”.34 Mackey, a survivor of the Bay 
of Pigs incident, has an even stronger desire to take revenge and along 
the lines of a similar rationality, when informed of Everett’s expectation 
of not killing anyone and not hitting anyone in the presidential car, he 
leaves the possibility of an accidental hit open. “»This isn’t a controlled 
experiment«, Mackey [says]”.35 Simply, “Mackey insist[s] on a clear 
and simple reading”.36 Consequently, underlining the recurring phrase 
that “there is a world inside the world”, DeLillo suggests that personal 
narratives, whilst masking subjective intentions, enable individuals to act 
upon the world.37 

Being created a subject through the disciplinary practices of the 
CIA, where “knowledge was a danger, ignorance a cherished asset”, 
Win Everett “believe[s] it [is] a natural law that men with secrets 
tend to be drawn to each other […]”, and that “»secrets sustain [one], 
keep [one] separate, make [one] self-aware«”.38 These views outline 
the rationality that justifies Everett’s identity position and normalises 
his conditions of existence as the subject of the CIA. What is more, 
although he recognises the mistakes made by CIA officials involved in 
the Bay of Pigs Invasion, when designing the mock assassination plot, 
he commits similar mistakes to them. “»The invasion failed because 
high officials didn’t examine the basic assumptions. They got caught up 
in a spirit of compelling action. They were eager to accept other men’s 
perceptions. There was safety in this. [..]. No one was ever responsible. 
Some of them knew a disaster was in the works. They let it ride. They 
put themselves out of reach. They wanted it over and done«”.39 Everett 
too is keen on withdrawing himself from the plot he designed. He “half 

34 Don DeLillo, p. 62.
35 Ibid., p. 119. 
36 Ibid., p. 70. 
37 Ibid., p. 13.
38 Ibid., p. 26.
39 Ibid., p. 26.
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wanted to lose control. He wanted a way out of fear and premonition”.40 
That even in his forced retirement Everett’s subjectivity appears to be 
contingent on the dominant discourse of the CIA is indicative of his 
desire to resuscitate his previous identity. And, whilst the assassination 
plot emerges out his reluctance to relinquish this self-identity, it also 
seems to be the reason that the plot slips out of his hands. 

Accordingly, it can be said that in Libra narratives seem to have  
a performative power – they figure as means to act upon the world.41 
One of the best examples to confirm this assertion is Raymo’s 
commentary on the Cuban revolution. “[I]t was not the 26th of July 
alone that overthrew the regime. From the first minute, Castro was 
inventing a convenient history of the revolution to advance his grab 
for power, to become the Maximum Leader”.42 Simply put, the novel 
implies that narratives have the ability to assert control over a nation. 
Similarly, Jack Karlinsky’s view on the CIA’s primary role reinforce 
the impression that narratives and power are intimately linked. “It’s the 
job of an intelligence service to resolve a nation’s obsessions. […] to 
remove the psychic threat, to learn so much about Castro, decipher his 
intentions, undermine his institutions to such a degree that he loses the 
power to shape the way we think, to shape the way we sleep at night”.43 
In different words, the purpose of the CIA is to keep the dominant social 
discourse pure, without any external interference. As a result, in Libra, 
narratives perpetuate and are perpetuated by power relations. What is 
more, this suggests that even historical discourses are defined by the 
context of their articulation. This way I think DeLillo not only makes  
a claim about history in general but offers a metatextual key for the 
novel to be read. 

In the next section of the paper, in order to understand the dynamics 
of the assassination plot, I will draw on and interpret Actor-Network 

40 Don DeLillo, p. 221. 
41 See John Law, ‘On the Subject of the Object: Narrative, Technology, and 

Interpellation’, Configurations, 8.1 (2000), 1-29 (p. 2).
42 Don DeLillo, p. 185.
43 Ibid., p. 258.
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Theory.44 According to John Law, the primary concern of ANT is “the 
mechanics of power” within social networks.45 Hence, unlike Network 
Theory, which studies networks as random structures “composed of 
links and nodes”, one of the main concerns of ANT is to determine the 
organising principles behind social networks.46 In my view, then, the 
dynamics of power inherent in the relations connecting the individual 
actors can be understood through these organising principles. As Law 
suggests, the ordering strategies behind networks can be imagined as 
Foucauldian discourses, which according to him are implicit in such 
structures.47 Simply put, networks seem to be organised by discourses 
to which the individual actors are subordinated. As these are fluid, 
however, networks do not have “a single centre, or a single set of stable 
relations. Rather, there are orders, in the plural. And, of course, there 
are resistances”.48 Consequently, through influencing the dominant 
discourse, all the actors involved in the network “are all equally able to 
act upon one another”.49 

As a result, in order to be able to persuade the subjects into 
subordination, the dominant discourse has to sustain an illusion that 
submission to it furthers their interests. In this sense, subordination to 
external structures appears to be driven by the desires supressed upon 
the conception of the individual actors’ subjectivity. According to Ferrie, 
the plot “»comes out of dreams, visions, intuitions, prayers, out of the 
deepest levels of the self. It’s not generated by cause and effect [...] It’s  
a line that cuts across causality, cuts across time. It has no history that we  
 

44 From here on abbreviated as ANT  
45 John Law, ‘Notes on the theory of the actor-network: Ordering, strategy, and 

heterogeneity’, Systems Practice, 5 (1992), 379-393 (p. 380).
46 Albert-László Barabási, Linked: The New Science Of Networks, (Cambridge MA: 

Perseus Publishing, 2002), p. 24. 
47 John Law, ‘On the Subject of the Object: Narrative, Technology, and Interpellation’, 

(p. 23).
48 John Law, ‘Notes on the theory of the actor-network: ordering, strategy and 

heterogeneity’, (p. 388).
49 John Law, ‘Traduction/Trahison: Notes on ANT‘, Covergencia, 13 (2006), 47-72  

(p. 52).



188

can recognize or understand. But it forces a connection. It puts a man on 
the path of his destiny«”.50 In different words, the willing subordination 
of the subjects is premised upon the fact that this opens up imaginary 
ways to pursue their latent desires. This seems to be the reason, then, 
that the plot cannot be traced to a single source. Indeed, whilst the initial 
idea of the mock assassination comes from Everett, each actor involved 
in the plot shapes it to some extent. Therefore, although all the actors get 
involved for different reasons, as they are equally able to influence one 
another, the assassination plot and, indeed, history come about as the 
totality of their latent motivations. Dominant narratives, then, seek to 
merge together personal accounts and to totalise the self of the individual 
actors through their consent. The previous reading, therefore, seems to 
reaffirm the recurring phrase in the novel that history is “»the sum total 
of all the things they aren’t telling us«”, and promote a paranoid reading 
of Libra.51 Yet, by invoking paranoia, Libra appears to suggest that it 
may be impossible to “tell the difference between real and illusory plots, 
threats, patterns of significance”.52 In my view, then, Libra directs our 
attention to the semiotic instability of the conceptual matrices through 
which disparate traces are sewn together into a semiotic fabric we call 
history – the sphere where “we exist outside ego and id”.53

As organising narratives serve to justify the subordination of the 
subjects and to mask their real conditions of existence, they seem to 
be rooted in the material conditions specific to each network. Quoting 
Foucault, “[e]ach society has its regime of truth” that specifies “the types 
of discourses which it accepts and makes function as true”.54 Simply put, 
each network has its distinct strategies by which it produces its discourse 
of truth. Hence, “truth isn’t outside power, or deprived of power”, but 

50 Don DeLillo, p. 339. 
51 Ibid., p. 321. 
52 Patrick O’Donnell, Latent Destinies: Cultural Paranoia and Contemporary U.S. 

Narrative, (Durham and London: Duke University Press 2000), p. x.
53 Don DeLillo, p. 185.
54 Michel Foucault, ‘Truth and Power’, in The Foucault Reader, (New York: Pantheon 

Books, 1984), p. 72-73.
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what we consider true also perpetuates dominant power relations.55 
Consequently, the status of the individual actors in the network is 
determined by them “saying what counts as true”.56 An awareness 
of the situated nature of knowledge in Libra is made apparent when, 
contemplating about Oswald, Kirilenko, the KGB officer, “think[s] of 
the classical axioms of his early training in geometry and arithmetic. Sad 
to learn that those self-evident truths, necessary truths, faltered so badly 
when subjected to rigorous examination. No plane surfaces here. We 
are living in curved space”.57 Thus, in my view, DeLillo suggests that 
even the most elementary assumptions about the world are constructed 
discursively; and, as Law puts it, “vision always embodies specific 
optics, optics that vary from place to place and, for that matter, from 
species to species”.58 That is to say, we are talking about knowledges 
that belong to “»unmarked subjects«” who hold prominent places in 
networks, and sustain their power.59 Knowledges that, as I will argue 
further on, condition our conception of history. 

Concerning the individual actors involved in networks, there is  
a duality, that, in fact, makes it possible for them to act as a network. For, 
perhaps reductively, I would say that each human actor can be attributed 
a subjectivity and a function. Whilst the subjectivity of the individual 
actors is, in fact, a personal epistemology that comes about through 
negotiating their expected roles in multiple contexts, their function is 
linked to the assumed role of the subjects in a specific network. As Law 
puts it, “being individuated as a »subject«” and “being individuated 
as a node integrated into one or more networks” is not necessarily the 
same.60 In this light, “[o]ne speaks […]of »friends of friends«, of […] 

55 Michel Foucault, ‘The political function of the intellectual’, Radical Philosophy, 17 
(Summer 1977), 12–14 (p.14). 

56 Michel Foucault, ‘Truth and Power’, p. 73. 
57 Don DeLillo, p. 164. 
58 John Law, ‘On the Subject of the Object: Narrative, Technology, and Interpellation’, 

p. 4.
59 Ibid., p. 10. 
60 Alexander R Galloway and Eugene Thacker, The Exploit: A Theory of Networks, 

(Minneapolis: University Of Minnesota Press, 2007), p. 60.
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networks created by the subject simply in its being alive”.61 That is to 
say, the network itself can be understood through the function of the 
agents. In my view, it is this duality that allows Everett “to extend [his] 
fiction into the world”. As he only needs “a name, a face, a bodily frame 
[…] [,] one figure to be slightly more visible than the others, a man 
the investigation might center on, someone who would be trailed and 
possibly apprehended”. Thus, Everett scripts Oswald as “a person […] 
out of ordinary pocket litter”.62 Therefore, Oswald becomes Kennedy’s 
assassin, by defining himself and being defined through the pre-
fabricated normative expectations that his function in the plot assumes. 
As a result, networks can be seen as “site[s] where self-construction and 
construction-by-others conspire”.63 

The discrepancy between subjectivity and function, then, implies 
a duality that, in Libra, is made manifest on the level of historical 
narrative too. As Oswald observes Trotsky, Stalin or Lenin, as they 
become historical figures, along with their real names they lose their 
subjectivity as well. In other words, by becoming subjects of history, they 
are relegated certain functions that overwrite their personal accounts. 
In a similar manner, Oswald immerses into his function not only as 
an element of the assassination plot but of history too. Thus, Libra 
provides an insight into “the secret symmetries in a nondescript life”. 
And suggests that “[w]e are characters in plots, without the compression 
and numinous sheen. Our lives, examined carefully in all their affinities 
and links, abound with suggestive meaning, with themes and involute 
turnings we have not allowed ourselves to see completely”.64 Hence, by 
being written into history and becoming textualised, DeLillo suggests, 
our meaning becomes contingent on discursive processes, independent 
of us. This way, DeLillo suggests that history, similarly to the imaginary 
plane, entraps its subjects in a state exposing them to the external 
imposition of meaning. 

61 Don DeLillo, p. 60.
62 Ibid., p. 50. 
63 Patrick O’Donnell, p. 53. 
64 Don DeLillo, p. 78. 
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Nevertheless, coming back to social networks, through the ability 
to influence the dominant discourse to which they are subjected, the 
subjects are able to negotiate their subjectivity and shape their agentic 
horizons. This, in my view, is crucial to an understanding of how Libra 
as an artifice works. For the novel, as Theophilus Savvas argues, “enters 
into a dialogue with the Warren Report” – the dominant discourse 
about the Kennedy assassination – and thus comments on the ways the 
central historical discourse is constructed.65 In this connection, it may 
be helpful to consider DeLillo’s reply that he gave when asked about the 
assassination in an interview. “Maybe it [the assassination] invented me. 
Certainly, when it happened, I was not a fully formed writer […]. As I 
was working on Libra, it occurred to me that a lot of tendencies in my 
first eight novels seemed to me to be collecting around the dark center 
of the assassination. So it’s possible I wouldn’t have become the kind of 
writer I am if it weren’t for the assassination”.66 That is, what DeLillo 
suggests, I think, is that through Libra he renegotiates his position as  
a subject of history. Of course, this renegotiation is also relevant to most 
of Libra’s readers on whom, most probably, the assassination, mediated 
through various, even contradictory discourses had a formative effect 
on their subjectivity. Therefore, understanding themselves as subjects 
and demarcating their positions can only happen trough revaluating the 
discourses that made them subjects – brought them into being. In this 
respect, Libra seems to offer us a guide to renegotiate our being within 
the symbolic structures of our existence.

The reason, then, that Branch, who is tasked with writing the secret 
history of the assassination, “hasn’t written all that much” in the last 
fifteen years, is that his approach to history has prevented him of 
doing so. Branch feels that he “must study everything. He is in too 
deep to be selective”.67 “There is no need, he thinks, to invent the 
grand and masterful scheme, the plot that reaches flawlessly in a dozen 

65 Theophilus Savvas, p. 44.
66 Anthony DeCurtis, ‘An Outsider in this Society’, in Introducing Don DeLillo,  

(Duke University Press, 1991), p. 8.
67 Don DeLillo, p. 59.
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directions”.68 His attempt, then, to compose a history that accommodates 
every local discourse without totalising leaves him with a room full 
of “lonely facts”. That is to say, Branch’s vain attempt to compose  
a secret history is rooted in the fact that he fails to recognise that, due to 
their textual nature, historical narratives can only come about through 
symbolic totalisation. For he, as a historian, is expected to construct 
not a story that “studies everything” but the “most plausible story that 
can be told about the events”.69 That is, an account that reaffirms the 
ideological demands of the dominant discourse. To quote Hutcheon, 
“both history and literature are discourses, that […] constitute systems 
of signification by which we make sense of the past”.70 As a result, 
Branch’s unwillingness to impose a totalising narrative structure on 
the assumed ontological plane results in his inability to say anything 
about the past. Consequently, DeLillo suggests not only that there can 
be no ideologically neutral discourse about history but that a coherent 
account always totalises and blends together, often contradictory, local 
discourses.71 

Before concluding, let us return to Lacan. For him, “[t]he real is what 
resists symbolization absolutely”.72 In this sense, the real is quite similar 
to trauma. Whilst, however, in the case of trauma meaning breaks down 
completely, through language we can approximate the real, only never 
fully comprehend it. As Miller puts it the real “may be approached, but 
never grasped [...]”.73 In this sense, “the names [….] with backgrounds, 
connections, [and] locations” that appear on the screen of Branch’s 
computer are already textualized and have only fleeting correspondence 

68 Don DeLillo, p. 58. 
69 Hayden White, The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical 

Representation. (Baltimore: John Hopkins UP, 1987), p. 27. 
70 Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, (New York: 

Routledge, 1988), p. 89.
71 Ibid., p. 18.
72 Jaques Lacan, The seminar of Jacques Lacan: Book 1, Freud’s papers on technique 

(1953-1954), p. 66.
73 Jacques-Alain Miller, p. 280.
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to empirical reality.74 In my view, it is the subconscious recognition of 
this that irritates Branch when the Curator starts sending him images, 
bullet fragments and autopsy records.

 “[They] seem to mock him. [...] They are rubbing his face in the blood 
and gunk. [...] They are saying in effect, »Here, look, these are the true 
images. This is your history. Here is a blown-out skull for you to ponder. 
[...] Look, touch, this is the true nature of the event. Not your beautiful 
ambiguities, [….] your roomful of theories, your museum of contradictory 
facts. There are no contradictions here. Your history is simple. See, the man 
on the slab«”.75

Therefore, Libra implies that when speaking about the past we are 
bound to blunder. Yet, “we are compelled to proliferate these near misses 
of history in order to continue in the mode of a misrecognition through 
which we constitute ourselves as »in« history”.76 For the symbolic 
matrices that we inhabit can never fully recognise us, and, our vision 
stemming from these models, is inherently bound to misunderstand the 
assumed real and ourselves. Hence, DeLillo appears to suggest that our 
alienation is rooted in our desire for coherent accounts of the world.

Examining the connection between the subjective and the universal 
in Libra reveals that the rift between personal and universal discourses 
can only be abridged through narrative totalisation. Subjective 
experience, then, blends into the totality of history, yet, history itself, 
for its construction, is contingent on interconnected perspectives. 
Therefore, it seems to me, it is only through an intersubjective dialogue 
that we can negotiate our position in the world. Indeed, this is what Libra 
does. Hence, the novel is not an account primarily written about the 
assassination but a “»commentary«” on the dominant discourse about 
“the seven seconds that broke the back of the American century”.77

74 Don DeLillo, pp. 15-16. 
75 Ibid., pp. 299-300. 
76 Patrick O’Donnell,p. 57.
77 Theophilius Savvas, p. 44.; Don DeLillo, p. 181



194

BIBILIOGRAPHIES

Primary Works

DeLILLO, Don, Libra (London: Penguin, 2006)

Secondary Works

ALTHUSSER, Louis, ‘Ideology And Ideological State Apparatuses’, in  
Mapping Ideology, (London: Verso, 1994)

BARABÁSI, Albert-László, Linked: The New Science Of Networks, 
(Cambridge MA: Perseus Publishing, 2002), p. 24. 

BUTLER, Judith, The Psychic Life Of Power, (Stanford, Calif.: Stanford 
University Press, 1997) 

CARMICHAEL, Thomas, ‘Lee Harvey Oswald and the Postmodern Subject: 
History and Intertextuality in Don DeLillo’s Libra, The Names, and Mao 
II’, Contemporary Literature, 34 (1993), 204-18 

DeCURTIS, Anthony, ‘An Outsider in this Society’, in Introducing Don 
DeLillo, (Duke University Press, 1991)

FOUCAULT, Michel, ‘The political function of the intellectual’, Radical 
Philosophy, 17 (Summer 1977), 12–14 

FOUCAULT, Michel, ‘The Subject And Power’, Critical Inquiry, 8.4 (1982), 
777-795 (p. 786).

FOUCAULT, Michel, ‘Truth and Power’, in The Foucault Reader, (New York: 
Pantheon Books, 1984), p. 72-73.

GALLOWAY, Alexander R and Thacker, Eugene, The Exploit: A Theory of 
Networks, (Minneapolis: University Of Minnesota Press, 2007)

HARTSOCK, Nancy, ‘Postmodernism and Political Change: Issues for 
Feminist Theory’, Cultural Critique, 14 (Winter, 1989-1990), 15-33

HUTCHEON, Linda, A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, 
(New York: Routledge, 1988) 

LACAN, Jacques ‘Symbol and Language’, in The Language of the Self, 
(Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1956)

LACAN, Jacques, The seminar of Jacques Lacan: Book 1, Freud’s papers on 
technique (1953-1954), (New York: W. W. Norton, 1988)



195

LAW, John, ‘Notes on the theory of the actor-network: Ordering, strategy, and 
heterogeneity’, Systems Practice, 5 (1992), 379-393 

LAW, John, ‘On the Subject of the Object: Narrative, Technology, and 
Interpellation’, Configurations, 8.1 (2000), 1-29 

LAW, John, ‘Traduction/Trahison: Notes on ANT‘, Covergencia, 13 (2006), 
47-72 

MILLER, Jacques-Alain, ‘Translator’s Note’, in The Four Fundamental 
Concepts of Psychoanalysis, (New York: W.W. Norton, 1981)

O’DONNELL, Patrick, Latent Destinies: Cultural Paranoia and Contempo-
rary U.S. Narrative, (Durham and London: Duke University Press 2000)

PIERCE, Charles Sanders, ‘Logic as Semiotic: The Theory of Signs’, in 
Philosophical Writings of Pierce, (New York: Dover Publications,  
1955) 

SAVVAS, Theophilus, American Postmodernist Fiction and the Past, 
(Basingstoke: Palgrave, 2011)

WHITE, Hayden, The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical 
Representation. (Baltimore: John Hopkins UP, 1987)

WILCOX, Leonard, ‘Don DeLillo’s Libra: History as Text, History as 
Trauma’, Rethinking History, 9:2-3 (2007), 337-353

ŽIŽEK, Slavoj, The Sublime Object of Ideology, (New York: Verso, 1989)

REZÜMÉ

A tanulmány Don DeLillo A Mérleg Jegyében című regényében 
körvonalazódó, az egyéni és a kollektív történetek közti kapcsolatrendszer 
feltérképezésére, valamint a hatalmi viszonyrendszer dinamikájának 
interpretációjára vállalkozik a cselekvőhálózat-elmélet (ANT) főbb tételeinek 
segítségével. A domináns történelmi narratívák totalizáló tendenciája így  
a személyes tapasztalatok egy koherens, átfogó narratívába való beolvasztását 
szolgáló retrospektív stratégiaként tűnik fel. A szubjektív, önigazoló 
episztemológiákként olvasott személyes narratívák azonban természetüknél 
fogva a fennálló hatalmi viszonyokon függenek. A mindenkori hatalmat 
kiszolgáló domináns szemiotikai rendszerek közreműködnek a személyes 
identitás kialakításában, valamint legitimálják a szubjektum nekik való 



196

alárendeltségét. DeLillo regénye tehát azt sugallja, hogy az emberi öntudat 
és cselekvőképesség a társadalmilag domináns szemiotikai rendszerek 
feltételrendszereitől tehető függővé, s a Kennedy-merényletet e tekintetben 
pedig az egyéni narratívák és a domináns szemiotikai rendszerek között folyó 
sokrétű dialógus hozza létre. 
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SZEMÉLYES ÉS KULTURÁLIS EMLÉKEZET 
NÁDAS PÉTER ÉVKÖNYVÉBEN1

Czucz Enikő

Annotáció: Jelen tanulmány az emlékezés kultúrájának és az emlékezet helyeinek 
elméletéből kiindulva vizsgálja személyes és kollektív emlékezet jelképekben, 
valamint narratív-strukturális sajátságokban összeérő konstitutív viszonyait 
és motívumait Nádas Péter Évkönyv című önéletrajzi művében. A személyes 
emlékképek felidézése összefonódik a kulturális emlékezet mnemotechnikáival. 
Nádas a tapasztalt eseményeket és kapcsolatokat a hagyományok, misztériumok 
és mítoszok szimbolikus alakzatokká vált elemeinek felhasználásával jeleníti 
meg. Ezek felidézése nemcsak aktualizálja a kulturális kódok jelentéseit, hanem 
rá is mutat a múlttal való kapcsolat felszámolásának szükségszerű tragédiáira. 
Az emlékezet transzcendens legitimációt nélkülöző helyei már nem képesek 
biztosítani a közösség identitásának folytonosságát, így a generációkon átívelő 
archaikus, szakrális szintre emelt tudás átadását sem.

Kulcsszavak: Nádas Péter, kulturális emlékezet, önéletírás, Évkönyv, mitológia, 
kortárs magyar irodalom

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0272/17. számú Preklad, kultúrna 
hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky c. 
VEGA-projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem BTK Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of Arts, Department of 
Hungarian Language and Literature).
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Nádas Péter prózájának fókuszpontjában az emlékezés és 
elbeszélhetőség, hagyomány és neveltetés, test és lélek, én és közösség 
viszonyainak kérdései állnak. Nincs ez másképp az 1989-ben megjelent 
Évkönyv2 esetében sem. Az 1987 februárjától 1988 februárjáig tartó 
időszakot felölelő kötet bejegyzéseiben a személyes emlékképek  
s történetek metaforikus-szimbolikus jelentésszerkezeteinek jelentősége 
az utólagos elbeszélői reflexió fényében válik láthatóvá, mely a közösségi 
idő- és térviszonyok, valamint kulturális utalásrendszerek bevonásával 
tágítja az értelmezés horizontjait. A gyűjtemény már címével is egy 
rendkívül gazdag és nagy múltú irodalmi hagyományt idéz meg, az év 
kronologikus rendjéhez illeszkedő, jeles eseményeket rögzítő történetírás 
műfajainak tematikai-szerkezeti sajátosságait, valamint példáinak 
sorát, melyek funkciójuk szerint a kollektív emlékezet alakítását, 
megőrzését és elevenen tartását célozzák.3 Az emlékezet rögzítésének 
ezen formáitól eltérően, mint ahogy azt a kötet kritikusai közül többen 
megjegyzik, a szövegekben az epikus történetszálak ellenében az 
olvasónapló önéletrajzi énjének, illetve az ő reflexióinak dominanciája 
jut érvényre. Ez az eljárásmód mégsem meglepő, hiszen egybeesik 
a váltás sajátosságaival, amelyekre a lejjebb idézett Pierre Nora utal, 
valamint Szirák az életmű nézőpontbeli hangsúlyeltolódásait vizsgáló 
nagyszerű tanulmányának megállapításával is: az 1986 utáni Nádas-
művekben „az írói szemlélet fokozottan az eredet, a kultúra archaikuma 
felé fordul, hogy aztán e keresés kudarcában ismerjen önmagára.”4 Jelen 
tanulmánynak nem célja egy teljes és kizárólagos olvasat kialakítása: 
ez már csak a textus szövegtestébe ágyazódó szerteágazó intertextuális 
utalások és a működtetett kulturális kódrendszerek szinkretizmusa 
miatt is lehetetlen és meddő vállalkozás volna. Az írás ezeknek az 

2 NÁDAS Péter, Évkönyv. Ezerkilencszáznyolcvanhét – ezerkilencszáznyolcvannyolc, 
Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989.

3 Vö. DÉRCZY Péter, VONZÁS ÉS VÁLASZTÁS 7. Én-Mi, Jelenkor, 32 (1989/12), 
1194−1199. Dérczy 1989-ben megjelent kiváló írása részletekbe menően 
foglalkozik a mű címe és az általa megidézett műfaji hagyomány összefüggéseinek 
kérdéskörével.

4 SZIRÁK Péter, Az ész reménye a sors ellenében (Nádas Péter prózájáról), Jelenkor, 
38 (1995/2), 125. 
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alapvetéseknek tudatában mindössze a személyes és kollektív emlékezet 
jelképekben és narratív-strukturális sajátságokban összeérő konstitutív 
viszonyainak csomópontjain, valamint az emlékezés helyei (lieux de 
mémoire) által kirajzolt jelentéseken és relációkon keresztül kíván eljutni 
az Évkönyvben érvényesülő világérzékelés teljesebb megértéséhez.  

„ROMOKBÓL VETNI GÁTAT”: SZERTARTÁS ÉS FÁTUM 

A kulturális emlékezet elbeszéléseinek célja, hogy működésükkel 
lehetővé tegyék a közös múlt emlékein, szabályokon és értékrendszeren 
alapuló emlékezetközösségek létrejöttét, így biztosítva a csoport tagjai 
számára identitásuk kollektív komponensének narratív folytonosságát.5 
Jan Assmann német egyiptológus nagy hangsúlyt fektet a zsidó, 
egyiptomi és antik görög kultúrák konnektív struktúráinak vizsgálata 
során a váltásra, amelynek következményeként az ismétlődésen 
alapuló, a kollektív önazonosságot segítő ünnepek, szertartások 
„belső időrendjét” biztosító rituális koherencia elvét az írásbeliség 
kialakulásának hatására felváltotta a textuális koherencia, amely az 
utánzásról és megőrzésről az értelmezésre és emlékezésre helyezte 
a hangsúlyt, ez a folyamat pedig a szövegkánonok létrejöttében 
csúcsosodott ki.6 Egy másik, a múlt században bekövetkezett váltásról 
Pierre Nora francia történész számol be, amely során a kisközösségek 
eleven, spontán, rítusokban és szokásokban őrzött emlékezetének 
eltűnése a mindenre kiterjedő archiválás, a történeti reflexió, valamint  
a személyes emlékezés kötelességét hívta életre.  „Az emlékezet átvitele 
meghatározó váltást jelentett, mégpedig a történetiből a pszichologikus, 
a társadalmiból az egyéni, az átfogóból a szubjektív és az ismétlésből  
a felidézés felé.”7 

5 Vö. Jan ASSMANN, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás  
a korai magaskultúrában, ford. Hidas Zoltán, Budapest, Atlantisz, 2004, 16; 129−158.

6 Uo., 87−127.
7 Pierre NORA, Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája, Aetas, 

1999/3. Elérhető: http://www.aetas.hu/1999_3/99-3-10.htm (Utolsó letöltés: 2018. 
szeptember 1.)
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Nádas Évkönyvének beszélőjét egy ehhez hasonló meggyőződés 
vezérli a személyes emlékképek visszaidézésére és feljegyzésére  
a kötet első, februári naplóbejegyzésében, amely egyrészt megvilágítja 
a múlt visszaidézésének motivációját, másrészt anticipálja  
a világnézeti-gondolati alapállásokat, amelyeket majd a szövetszerűen 
szerveződő, meditációkkal összefogott történetek hangsúlyoznak és 
árnyalnak tovább. A szöveg tanúsága szerint a beszélő a múlt és jelen 
közti törés őstapasztalatának8 hatására vállalja a személyes emlékezés 
kötelezettségét:9 egy barát halála, illetve álomban való megjelenése 
készteti egy spirálfüzet nyitására, az emlékek képekbe, majd nyelvi 
kódokba való átültetésére.10 A groteszk és felkavaró álom leírása  
a kultúránkban mélyen gyökerező mitológiai kódrendszer megidézésén 
keresztül misztikus-szimbolikus jelentések konstrukciójaként, a jövő 
állapotképeit kulturális kódokba sűrítő jósálomként értelmeződik, 
amely megvilágítja az emlékezés kötelességét, valamint az ontológiai 
természetű folytonosságot múlt, jelen és jövő kapcsolatában: „Azon  
a szerdáról csütörtökre virradó éjszakán azonban inkább arról szólt az 
álmom, hogy miként lesz. […] A volt nélkül nem lehet meg a lesz.” 
(10.)  Az antikvitás fátum-felfogására emlékeztető, ciklikusan 
ismétlődő szükségszerűség, amely többek között a decemberi Livius-
parafrázisban kerül explicit kifejezésre,11 az alcím- vagy mottószerűen  
 

 8 Vö. ASSMANN, i. m., 33−35.
 9 Az el sem hangzó felszólításra adott válasz verbalizálódik is: „És mégis válaszoltam, 

jó, akkor emlékezni fogok.” (NÁDAS, Évkönyv, i. m., 12.)
10 Egy másik fejezetben így ír az „emlékképek” és az emlékezés kapcsolatáról: „ …

nem emlékek kísértek, hiszen a jól belénk íródott múltnak nincsen is szüksége arra, 
hogy képekbe rajzolja vissza magát. A képekbe átírt történés az irodalom találmánya, 
s valljuk be, alig valamiben követi az elme működésének valódi természetét.” 
(NÁDAS, Évkönyv, i. m., 233.) 

11 „Nem nevezhetjük a sors különös szeszélyének, hogy alig kétezerötszáz év múltán, 
miközben sok minden történt, de alig valami változott, egy Brecht néven ismert 
berlini polgár […] azonos tartalmú javaslattal fordult az akkori kormányozókhoz. 
[…] Amiként kétezerötszáz évvel annak előtte, hűvösen bólintottak rá az atyák […]  
Másként nem lehetett, és a későbbi időkben sem lehet majd másként.” (NÁDAS, 
Évkönyv, i. m., 248.)
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működő kiragadott szövegrészlet is megidézi: „Nem lehetett másként, 
s jó volt, ha így volt.” (9.; 345.) Az álomleírást Titus Lucretius Carus 
epikureista-materialista filozófiai alapokra épülő eposzából, a De rerum 
naturaból vett idézet vezeti be, amely így előre jelzi a mitologémákra és 
szimbolikus jelentésekre alapozó önvizsgálat és a materiális természet 
törvényszerűségeinek tudományos megismerését előtérbe helyező 
világmagyarázat dinamikus szembenállását12 csakúgy, mint a szerelem 
és halál motívumainak kompozíciós elvként való érvényesülését. 

Hima Gabriella az „események mozgásában” a körkörösség elvét 
látja érvényesülni, linearitást csupán a kötet centrumát elfoglaló, 
három részen keresztül kifejtett szerelmi háromszög történetében 
fedez fel.13 Véleményem szerint azonban a narrációnak eseményekhez 
„szabálytalanul szűkülő és táguló körökben” történő visszatérése 
különbözik, de véletlenül sem tűnik el ebben az epizódban. Hiszen 
az esszéisztikus eszmefuttatásokkal és gondolatfejtésekkel való 
szerkezeti kapcsolata nem tér el a többi epikus történeti szál hasonló 
viszonyaitól: példázatszerűen mutat rá a megjelenő eszmék, gondola-
tok és összefüggések tapasztalati forrására, valamint folytonosságát 
mellékszálak, korrajz és meditációk szakítják meg, amelyek az 
eseményvezetés kronotopikus mozgásának irányát spirálissá tágít- 
ják. 

Az epizód leginkább kiemelkedő vonása a szereplők kapcsolati 
dinamikájára (is) vonatkoztatott bonyolult szemantikai-szimbolikus 
jelentésháló, amelyet az élet és halál, testiség és szakralitás egymásba 
játszása hoz létre. A rivális fiú és a kamasz elbeszélő kimerítő jellemrajza 
a dionüszoszi és apollóni jegyek szembenállásának feszültségére 
épül, amelyet csak fokoz megszólalásaik szisztematikusan végigvitt  
 
 

12 Vö. BOROS Gábor, A szeretet/szerelem filozófiája. Szisztematikus-történeti 
tanulmányok, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014, 27−48 Elérhető: http://www.
eltereader.hu/media/2015/03/BOROS_Szeretet_szerelem_READER.pdf (Utolsó 
letöltés: 2018. augusztus 30.)

13 HIMA Gabriella, Az elemzés és önelemzés kényszere (Nádas Péter: Évkönyv), 
Alföld, 1989/ 9, 70−73.
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tükörjátéka14 és megerősít a választás elé állított lány őszintén 
kétségbeesett válasza is: „Te vagy nekem a lélek, ő pedig a testem.”15 
Test és lélek mint két szembenálló, de egységben összefonódó oldal 
jelenik meg tehát.16 Ezt tovább árnyalja a keresztény szimbolika explicit 
érvényre jutása az Augusztus fejezet végén, a horgászás jelenetében: 
„Az oldalán, pontosan ott, ahol Krisztus testét a római katonák 
felszakították a bordák között, s ahová majd bizonyságért epedve 
Tamásnak kell az ujját bedugnia, frissen szerzett seb éktelenkedett; 
mintha egy kést akartak volna belészúrni, de csak a bőrét hasították 
volna fel.”17 A feltámadás keresztény és antik mítoszai így a rivális érzéki 
testén, a stigmán keresztül érnek össze:18 a lánnyal való együttlét után 
felszakadó bőr sebe egyszerre hívja elő a Bakkhosz-kultusz rítusainak 
és az Újszövetség szenvedés- és megváltástörténetének asszociációit. 
Ez a test a csomópont, ahol összeér az (újjá)születés és a halál,  
 

14 Pl. „Azt kérdezte, lihegve, szerintem hány megállót tudunk futni, míg jön a villamos.
 Kettőt, válaszoltam.

Mondta, egyet.
Fogadjunk, mondtam.
Mondta, fogadjunk.” (NÁDAS, Évkönyv, i. m., 171., kiemelés C. E.)

15 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 165.
16 „Az a tudás és az a tapasztalat, melynek együvé kell tartoznia, csak egy harmadik 

felületen egyesülhetett. Ami két ember között aránytalan, három emberben aránnyá 
simul; nem más a tökély. Nem tudjuk elviselni.” (NÁDAS, Évkönyv, i. m., 163.)

17 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 181. Ehhez közvetlenül csatlakozik a három hal 
komplex jelképisége: a mágikus hármas szám és a keresztény hal-motívum mint 
lélekszimbólum a három kamasz elszakíthatatlan lelki kapcsolatát is jelképezi, 
amelyben együtt alkotják a teljességet (utalva a szentháromságra is). „Ami két 
ember között aránytalan, három emberben aránnyá simul; nem más a tökély.” 
(NÁDAS, Évkönyv, i. m., 163.)

18 Dionüszoszról szóló mítosz néhány változata szerint az isten erőszakos halálát 
követően új életre kelt. Vö. James G. FRAZER, Dionüszosz = Uő, Az Aranyág, ford. 
Bodrogi Tibor és Bónis György, Budapest, Osiris−Századvég, 1995, 253−260. 
Dionüszosz/Bacchus Krisztussal való azonosítása szintén nem példa nélkül való az 
irodalomban, lásd pl. Babits Mihály Őszi pincézés 2-dik vers, mely Krisztus Urunkat 
a Bacchus istenhez hasonlítja című versét, vagy a Nádas által is idézett Hölderlin 
Brod und Wein c. elégiájában is.
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a béke és a féktelen pusztítás,19 s amely egyszerre a homoszexuális 
vágy szemléletének kitett tárgyként és az előbb említett kölcsönösség 
lehetőségeként tételeződik: „Csupasz volt, álmában a takarót lerúgta 
magáról. […] Olyan volt, mintha szándékosan szolgáltatná ki 
magát. […] Olyan volt, mintha a saját lelkem testét látnám benne  
elpihenni.”20 

Az időszerkezetek és narratív struktúrák legmegfelelőbb összegző 
metaforáját is ez az epizód szolgáltatja: a kispolgári család nőtagjainak 
évszakonként változó ruhatára, illetve megalkotásának előrelátása 
és menete, amely – nem minden önkény nélkül – kijelöli a természet 
változásának mesterséges határait. „Az évszakok csak ostobán és 
öntudatlanul jönnek és mennek egymás után, anélkül, hogy tudomást 
vennének arról, hol a kezdet, hol a vég, ők azonban igen előrelátón 
megcsinálták maguknak a négy évszakot.”21 Egyrészt a természet 
rendszerbe szorításának igyekezete ez, amely nem esik messze attól 
a tradíciótól sem, amely mintáját szolgáltatja, s melynek – már csak 
származása és neveltetése okán, valamint a nagypolgári és kispolgári 
eszmeiség hosszan részletezett különbségei ellenére – Nádas is 
részese. Másrészt a megjelenésre irányuló szigorú, mindenek felett 
álló szabályrendszer és a külsőségek tökéletességére irányuló 
készülődés az archaikus kultúrák esőtáncának és a téltemető-tavaszváró 
ünnepek szertartásainak asszociációit kelti, ahogy a történetírás nagy 
hagyománnyal rendelkező, a hónapok rendjét követő szerkezete és címe 
„azonnal felidézi az annales, a krónika, gesta, kalendárium fogalmakat 
is.”22 Harmadrészt a különböző tárgyú, műfajú és hangvételű részek 
motívumainak ismétlésen alapuló ritmikája, akárcsak ennek kulturális  

19 A horgászás-jelenet utáni „dinnyeháború”, amelyet a kulturálisan férfi nemiséggel 
azonosított szavak használata szimbolikus erotikus játékként, homoszociális 
versengésként fest le: „Mezítelen testünkön koppant a kemény héj, csorgott  
a lé, fekete magok akadtak fönn a ragacsban, vörös húsának cafatjain csúsztunk, 
tocsogtunk benne (…). Nem győzni akartunk, hanem pusztítani. A romokból vetni 
gátat a tombolásnak.” (NÁDAS, Évkönyv, i. m., 186−187., kiemelés C. E. )

20 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 178−179.
21 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 120−121.
22 DÉRCZY, i. m., 1194−1199.
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alapmintái és toposzai, a narratív elrendezés egészének perspektívájából 
rajzolódnak ki, így hangsúlyozva az egyéni és társadalmi emlékezés 
kötelességének morális, ontológiai és antropológiai tétjét.23  

A következő év Január · február fejezetének álomleírását szintén 
a mitológia és a zsidó-keresztény műveltségkörből ismert kulturális 
toposzok szervezik: az elbeszélő a lelket jelképező ősszimbólum, 
madár alakjában köröz egy csillogó, titkot rejtő, de halott város felett, 
amely egy nagyra tartott és összetartozónak vélt házaspár szakításának 
metaforájává emelkedik az álom terében. Az apokaliptikus látomást 
idéző, valós világba ágyazódó álom két, minőségében, irányában és 
tárgyában különböző emlékezéshez vezeti a beszélőt. Az esemény 
egyrészt a személyes emlékláncolat aktiválásával a kötet záróepizódját, 
a régi barátné haldoklásának rögzítését vezeti be, másrészt pedig 
önkéntelenül és ösztönösen vezeti ki a domboldalra, ahol Gombosszeg 
egykori lakossága elsőként építette fel a falut. Arra a helyre, ahol a tárgyi 
emléknyomokkal támogatott, a térbe szervesen ágyazódó közösségi 
emlékezet rendezi a látképet. „S amíg nem tudtam mindezekről, azt 
sem értettem, hogy miért csak ennek a laposan elnyúló emelkedőnek  
a széléig szántanak: így működik az ember emlékezete. Nem kell sokat 
tennie, elég e dombhátak vonalát követnie: föld és ég; elég a szétnyíló 
völgyekbe aláereszkednie: víz és feneketlen ingovány; ember előtti 
idők csöndjében szemlélődik az ember.”24 Az ősi teremtésmítoszok 
kódjainak visszaidézésével a teremtés kezdetéig tágítja a közös tudás 
idejét: a szubjektum a világmindenség egészét, a természet zavartalan 
rendjét és időtlenségének tapasztalatát érzékeli befogni, a múltnak 
szokásokban fennmaradt nyomait, a transzcendens szféra fizikai 
világban megnyilvánuló hierophániáját. 

23 Bizonyára Balassa erre (is) gondolt, amikor az értelmezés központi pozíciójába 
a Rész és Egész viszonyát helyezte. Vö. BALASSA Péter, Mitől messzire? Nádas 
Péter: Évkönyv, Jelenkor, 32 (1989/12), 1123−1131.

24 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 295.
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AZ EMLÉKEZET ÜRES HELYEI

A helytörténeti munkából származó, forrásmegjelölés nélkül 
beágyazott idézeteken keresztül egyfajta szakadás is tudatosul, 
mégpedig az emlékezet kultúrája és a ráció primátusát hirdető modernitás 
múltértelmezése közt. A tömegtársadalmakban a teremtésmítoszok 
és archaikus emlékezetközösségek ciklikus idejének horizontja az 
individualitás és értékrelativizáció következményeként beszűkült, 
az emlékezet folytonosságát biztosító narratívák gondolati reflexión 
alapuló materiális, illetve textuális helyettesítői nélkülözik előbbiek 
transzcendens legitimációját. „A nagy emberi természettudományunk 
– írja Nádas −, mely elpusztítja a pineát, elfertőzi a tengereket […], 
ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a pusztuló kultúra kegytárgyait 
átmentsük egy olyan holnapba, mely az örök idők élményét már 
hallomásból sem ismeri többé, hanem csak holnapot, holnapot liheg. 
Holnapnál nem lát tovább.”25 Ez az értékek nélküli társadalmi és 
tudományos tevékenység tartja életben az állati fajtisztaság eszményét 
és a tenyésztelepek intézményét, 26 amelyek a nyelvi kifejezőeszközökön 
keresztül a második világháború szervezett brutalitásának kegyet-
lenségével kerülnek párhuzamba: „Ha valaki járt már a hormonokkal és 
antibiotikumokkal kezelt vágóállatok koncentrációs táborában, akkor 
tudja, hogy milyen undoromról beszélek.”27 Itt már nem a természet 
figyelmen alapuló megismeréséről és magyarázatáról van szó, ahogy 
azt a tudományok kezdeteinek mítoszok logikáját felülíró hagyománya 
anticipálja, hanem annak arány és mérték nélküli radikális, pusztító 
kiaknázásáról és irányításáról.

A kötet egyik súlypontján jelenik meg az 1986-os csernobili 
atomkatasztrófa, amely ennek a törésnek − a transzcendenciától 

25 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 35−36.
26 Mindezt fokozva, Nádas egyenesen ugyanannak az ideológiának termékeként 

tekint rá: „A fajelméletek hívei, e kemény és kíméletlen, butaságuktól lángoló 
szemű férfiak, ha nem kísérletezhetnek az emberi társadalmak átalakításával, akkor 
időlegesen visszavonulnak a tenyészistállókba, bikák, nyulak és kutyák közé.” 
(NÁDAS, Évkönyv, i. m., 62.)

27 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 32−33.



206

való elszakadás, a tudományos fejlődés és tudásvágy végzetes 
következményekkel járó − traumája. Nádas nem érzi szükségét annak, 
hogy néven nevezze a következő világégést jelző, vészterhes jövőt 
jósoló, friss tapasztalatként átélt eseményt, ellenben maró iróniával 
tárja fel a természettudományos tudásvágy és az emberi hatalomvágy 
mértéktelensége okozta öndestrukció összefüggéseit, játékba hozva  
a teremtés monoteista hagyományát is: „Isten jókor elhagyta a világot, 
hiszen a gondjainkra bízta, és erről még írást is adott. Tönkretettük. 
Most aztán a szemével kell látnunk a pusztulását. Mire elpusztítjuk 
magunkat, végül is megismerkedünk a természetével. Ez a tudás.”28 
Nádas még csak sejtette, ami ma már biztossá vált: a (kelet-európai) 
kollektív emlékezetben eleven élő Csernobil a róla való megemlékezésen 
keresztül olyan helyet jelöl, amit Nora a lieux de mémoire terminussal 
illet.29 A lieux de mémoire-ok a történelem által felszámolt emlékezet 
eredményeként jöttek létre abból a célból, hogy biztosítsák a múlt 
és jelen közti folytonosságot az idő kontinuitásában beállt törés után  
a közösségek múlt- és hagyományérzékelésben. A lieux de mémoire 
fogalma olyan helyre vonatkozik, amely egyszerre anyagi, szimbolikus 
és funkcionális, a történelmi reflexió tárgyaként és a közösség 
„emlékezési szándéka” szerint olyan emlékezetet testesít meg, „mely 
a gyors szentségtelenítés és az átmenetileg visszahozott szakralitás” 
határmezsgyéjén mozog, „ahol felsejlik még valami a szimbolikus 
életből.”30  A kulturális emlékezet identitásteremtő szerepének pótlékai 
ezek, maradványok, átmenetek a szertartások és a forrásokon alapuló 
történelemkönyvek közt. 

Nádas értelmezésében a tudomány természet fölött aratott 
diadalaként számon tartott atomreaktor katasztrófája a technikai 
fejlődésbe vetett vak bizalom végzetes kimenetelű megcsúfolása, egy 
jövőtlen és múlt nélküli, önreflexióra képtelen társadalom jegye, amely 
a használat mostjának pillanatképébe dermed. A perspektívátlanság 

28 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 110.
29 Erről lásd pl. Sarah D. PHILLIPS, Chernobyl’s Sixth Sense: The Symbolism of an 

Ever-Present Awareness, Anthropology & Humanism 29 (2), 159–185.
30 NORA, i. m., Elérhető: http://www.aetas.hu/1999_3/99-3-10.htm



207

pedig magával vonja az értékromlást is. A természetet rosszul mímelő 
autó, annak ellenére, hogy a szerző inkább esztétikai jellegtelenségét 
domborítja ki, végső soron mégiscsak etikai probléma: mérges gázai 
megrongálják Marcus Aurelius szobrát, amelynek helyreállítás miatti 
hiánya így időlegesen az emlékezet groteszk, szó szoros értelemben 
vett üres helyét hozza létre.31 S bár a tömegtársadalmak tudománya 
− a fenti idézet szerint − lehetővé teszi a kultúra kegytárgyainak 
konzerválását, a folyamat hosszát és a szelekció feltételeit, mint ahogy 
a kultúra kitermelésének esetében is, a mindenkori politikai érdekek 
határozzák meg.32 A szimbólumértéküknél fogva recitálható ‘56-os és 
‘68-as, s bizonyos értelemben a ‘48-as események – mint a kollektív 
emlékezet identitásmeghatározó szerepét kisebb-nagyobb mértékben 
erősítő lieux de mémoire-ok33 − tanulságai pedig elvezetik a beszélőt 
„ahhoz a gondolkodói tradícióhoz, amelynek középpontjában maga 
a hagyomány fogalma áll. Az a tapasztalat, miszerint egy egészséges 

31 „Az üres szobortalapzat körül esernyős turistacsoportok ácsorognak, és unott 
idegenvezetők három nyelven kerepelnek arról, ami nem látható. A capitoliumi 
domb alatt hosszú percekre megakad a forgalom a Piazza Venezián, s dudák adnak 
fülsiketítő koncertet a turisták közönyös tekintetű hordáinak.” (NÁDAS, Évkönyv,  
i. m., 36.)

32 „Mintegy negyven éve se irodalmi, se politikai csoportosulás, se rögeszmés 
magánszemély, se erre önmagát elhivatottnak érző gondolkodó nem alapíthatott 
és nem szerkeszthetett önálló és független folyóiratot. A kormányozók a mai napig 
kizárólagos jogot formálnak arra, hogy az általuk alapított folyóiratokat állandó és 
körültekintő ellenőrzésük alatt tartsák.” (NÁDAS, Évkönyv, i. m., 84.)

33 Arról, hogy milyen mértékben meghatározóak a kulturális emlékezet és identitás 
szempontjából ezek az események, Voigt így ír: „A napjainkban is zajló 1956-viták 
jelzik, nálunk ez a »kulturális emlékezet« még nem alakult ki ez eseményekről. 
[…] Hogy még érdekesebb legyen a helyzet, a második világháború egészének 
eseményeiről (kivéve a holokauszt és nyilas uralom tényeit) egységesebb a kulturális 
emlékezet, viszont a Horthy-korszak egésze, a fehérterror, a magyar kommün 
megintcsak mindmáig szélsőségesen különböző »emlékezetekben« jelenik meg. 
Viszont Ferenc Jóskáról, a kiegyezésről, 1848-ról megint érzékelhető egy »kulturális 
emlékezet« egységesítő vonzóereje, kohéziója, amelyet akár emblematikusan is  
a »kiegyezés« (Ausgleich) szóval jól körülírhatunk.” VOIGT Vilmos, Van-e 
kulturális emlékezete a népnek? = Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat − 
kulturális emlékezet, szerk. PAPP Richárd – SZARKA László, Zenta,Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet, 2008, 20.
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társadalom jelenét és kiegyensúlyozott jövőjét az egymással toleráns 
viszonyban álló hagyományok élő rendszere teremtheti csak meg.”34

A történeti reflexió és kulturális emlékezet alapjain nyugvó 
társadalmi ideál elérésének akadályát Nádas nagymértékben 
a politikai képviselet lehetőségeinek, az emberi természetből, 
valamint a „kormányozott többség” és „kormányozó kisebbség” 
kölcsönösségen alapuló közösségének hiányából fakadó, jóindulatúan 
a kommunikációs rendszer és félreértelmezett szokásjogok számlájára 
írt hibáinak következményeként azonosítja. Az európai értékrend 
és világértelmezés traumája számára állított lokális emlékhely,  
a  berlini zsidók elhurcolásának helyszínén, a grunewaldi állomáson 
elhelyezett emléktábla hiánya, majd a neonáci suhancokkal való 
találkozás felidézése azonban, a fentebb már említett állattenyésztéssel 
és -fajtisztasággal való kontrasztpozíciója révén, rávilágít arra, hogy 
az emberek animális erőszakra való hajlama természeti példa nélkül 
való: habár a félelem tövéről fakad, a csoportazonosság jelképeinek 
testbe való inskripciója, valamint az adminisztratív és korporális 
szervezettség egyfajta, torz racionalitás szerinti szigora merőben 
emberi minőségűvé teszi ezt a destruktív állatiasságot.35 Másrészt pedig 
megjeleníti a kollektív európai amnéziát is, amelynek leküzdésére 
tett, az Évkönyvhöz hasonlóan a személyes életút tapasztalataira 
építő monumentális kísérlet majd a 2017-es Világló részletek egyik 
súlypontja lesz.36 A December-fejezet viharjelenetében, ahol az emberi 
lélek tudatalatti folyamatai, a Föld geológiai és légköri rétegei, valamint 

34 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 105.
35 „Valamennyiüknek fényesen kopaszra volt beretválva a koponyája, és a mellükön 

valamennyien vaskeresztre emlékeztető jelvényt viseltek. […] Nem térhettünk ki 
eléggé. Mert igaz, minden további nélkül elmenetelhettek volna, ám kitérésünkben 
mégsem voltunk megfelelőképpen alattvalóik. Éreztem, hogy miként változom át 
hízott, kutyás nagypolgárrá, akit le kell győzniük. Hiszen ebben a békés erdőben azon 
a napon bizonyára nem akadt más, számottevő legyőznivaló. Kifeszülő pórázán ez a 
túltenyésztett fajkutya valamiképpen belelógott a világképükbe. Vezetőjük megálljt 
vezényelt, rövid sorozatot trappolva megálltak.” (NÁDAS, Évkönyv, i. m., 71.) 

36 Vö. CZUCZ Enikő, A kollektív emlékezet szerepe Nádas Péter Világló részletek 
című memoárjában = Nova Posoniensia VIII., Pozsony, Szenczi Molnár Albert 
Egyesület, 2018, 196−209. 
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a bibliai világvége a keresztény kulturális kódrendszer bevonásával 
íródnak egymásra,37 így szól az önéletrajzi elbeszélő: „Annyi a híres 
civilizációnk, mint a fing. […] Minden ember elölről kezdi, és sehová 
nem ér. Ítélünk, kevesebbet tudunk önmagunkról, mint az állatok.”38 Az 
újkori haladáselv eltorzult, önismeret és értékek nélküli maradékának 
egyirányú időképzete így szembekerül a természet előző epizódban 
érzékeltetett örök megújulásának körkörös idejével: „Talán gyökérzetük 
csúcsain őrzik a következő nemzedékek jövőjét. Semmi nem kezdődik 
elölről, mert semmi nincsen, ami ne valamiből folytatódna.”39

Az európai identitás esztétikai és erkölcsi értékrelativizációjának, 
meghatározó traumáinak eltakarása az institucionális erőszak hol 
megrázóan nyilvánvaló, hol visszafogottabb eszközeivel, mind pedig 
a 20. század traumáihoz kapcsolódó ideológiai kereteknek is – akárcsak 
Hajas Tibor szerelmi erőszakon keresztül való „istenülési kísérletének” 
„botrányos, undort keltő és idétlen” szövegeinek40 –, vannak 
előzményei. Ezek pedig egy irányba mutatnak: „A kommunizmus és 
a fasizmus ugyanannak a liberális életfölfogásnak a két véglete.”41 
Ez az életfelfogás azonban eltagadja azt a homályt, amelyet a futást 

37 Ez összecseng a Világló részletek lélek- és szubjektumértelmezésének metafizikai 
hasonlatával: „Az ember énje, azaz tulajdonságainak együttese olyan, mint  
a föld valamelyest kihűlt, vékonyka kérge, alatta azonban a magma tisztán fizikai 
birodalma izzik és reng. Ez már nem ő, de a saját fizikája.ˮ NÁDAS Péter, Világló 
részletek. Emléklapok egy elbeszélő életéből I–II., Jelenkor, 2017, I. 180−181. Az 
Évkönyv idézett részlete a – már az archaikus kultúráknál is megjelenő − hármas 
tagoltságú, hierarchikus elrendezésű világmodellt idézi.

38 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 286.
39 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 223.
40 Nádas De Sade márki, Lautréamont, Genet, Csáth Géza, József Attila mellé helyezi 

Hajast. „Így néz ki a pokolra szállottak díszes társasága.” (NÁDAS, Évkönyv, i. m., 
50.) Hajas említése pedig a tárgyuk szerint különböző (nem csak irodalmi) erőszakok 
metszéspontja felől érthető meg: „A nagy erőszaktevők általában ideológusok. Azt 
mondják, miként Hajas is mondja, hogy meg akarnak valamit tudni az életről,  
a létezésről, a világról, és meg akarják valósítani arról való eszméiket, amiről még 
semmit nem tudnak.” (NÁDAS, Évkönyv, i. m., 53.) „Az erőszak nagy műveit, 
legyen az szerelmi vagy hatalmi erőszak, egyremegy, mindig ki kell tervelni és végre 
kell hajtani.” (NÁDAS, Évkönyv, i. m., 54.)

41 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 131.
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részletező szövegrész Hölderlin-értelmezése fogalmaz meg, s amelyet 
a kispolgári és nagypolgári mentalitás összehasonlítása a társadalom 
mikrostruktúráiba való beépültségként mutat. Ugyanaz a görcsös 
rendtartás, a státuszvesztés és a mögöttük húzódó civilizációs félelem 
az oka, hogy az ész primátusát hirdető tudományos világmegismerés 
nem számolhat a mitologikus kezdetek káosz- és sorsfogalmával, saját 
szellemi történetének ellentmondásaival, amiért a kispolgár „még akkor 
sem tudja megtagadni az egyedül üdvözítő és a sokféleséget kizáró 
tanokhoz való vonzódását, ha azok a vesztét okozzák.”42 

A mentalitásból és hagyományból, és az ezekkel szoros kapcsolatban 
lévő neveltetésből fakadó társadalmi cselekedetek predesztinációja, 
azok periodikus ismétlődése láthatóvá válik az ókori epizód és az azt 
közvetlenül megelőző, Október · november fejezet végén olvasható 
‘56-os tüntetés látomásának összevetése során is. Az író emlék/
képzetének igazságértékében való kételkedése visszaidézi a kötet 
bevezető elmélkedését,43 a nézőpont kérdésessége ennek ellenére 
nem bizonytalanítja el a tér azonossága és a tudatban egymásra íródó, 
kettőzött temporalitás által aktualizálódó, sőt testet öltő jelentést.  
A totalitárius rendszerek központosított, a múlt átírására, elkendőzésére 
tett kísérleteit jeleníti meg, az eleven kollektív emlékezet helyeinek, 
szimbólumainak eltüntetése által hozva létre a történelem koherens 
narratíváját. Az összetett jelentésrétegeket inkorporáló, Hima által 
az „56-os események történelmi analógiájaként”44 azonosított 
Livius-parafrázis azonban a társadalom jelen idejű állapotképének is 
hasonlítója, amely esettanulmányként szolgál a „kormányozott többség” 
és „kormányozó kisebbség” közösségének felbomlásához.45  Róma 
városa mint a modern polgári társadalom államberendezkedésének 
(és a polgári kultúrának) ősmintája kiemelt jelentőségű tehát a kötet 

42 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 131.
43 „Az emlékezés a képzeletet nem szíveli. […] Erről kéne az elkövetkezőkben 

lemondani.” (NÁDAS, Évkönyv, i. m., 11−12.)
44 HIMA, i. m., 72.
45 Bár fordított irányú érveléssel, de Balassa hasonló következtetésre jut. Vö. 

BALASSA, i. m., 1123−1131.
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idő- és térstruktúráit szervező lieux de mémoire-ok közül,46 mely arra 
figyelmeztet, hogy az emlékezet kötelességének elhanyagolásával, 
a múlt hibáira, igazságtalanságaira és kegyetlenségeire való reflektálás 
nélkül a társadalom önmagát ítéli ezek megismétlésére.   

ZÁRSZÓ

A közösségi élő emlékezet hagyományainak racionalitás és 
pragmatizmus általi felszámolásával, valamint a természet rendjéhez 
igazodó ciklikus idő egyirányúvá tételével a kollektív emlékezet technikái 
tehát a jelképek, helyek, testi reakciók, intuíciók, álmok és tudatalatti 
folyamatok rétegeibe szorulnak vissza, az emlékképekből kibomló 
elbeszélést pedig gyakran – a látszólag − önkéntelen asszociativitás 
vezeti. A tevékenység közben jelentkező reakciók egy ősösztön 
korporeális kódoltságról tanúskodnak, amelyet elhomályosítanak 
a neveltetés és a társadalom normatív jellegű eljárásai. 

Ebben a konstellációban az ember egy köztes lényként tételeződik:  
a teremtésre képes, önmaga által nem birtokolt test helyezi olyan 
pozícióba, ahonnan lehetségessé válik a civilizáció felett álló 
természethez való kapcsolata csakúgy, mint a szakrális rangra emelt 
emlékezet kollektív tartalmaihoz való hozzáférése. Az ismeretlen 
előd által kijelölt és a tevékenység anyagi terméke által megőrződött 
irányvonalak szertartásos követése vezet az előző generációk 
átöröklődő tudásának elsajátításhoz sártapasztás közben, hiszen úgy 
őrzi ezt magában a test és a matéria, mint a város utcáinak vonala „az 

46 Megjegyzés: Az istenek tiszteletére rendezett ünnepségek színhelyét több 
történeti forrás összehasonlítása alapján próbálja beazonosítani a beszélő, amely 
így a már elemzett Gombosszeg-epizóddal kerül kontrasztpozícióba. Az antik 
maradványokhoz tett személyes látogatás érzéki leírása, amely beékelődik az epizód 
főcselekményébe, és a rögzítés idejére már kipusztított növényzet megidézése miatt 
a jelenkori Róma Berlin határának környezetrajzát ellentétezi: „Az önnön magának 
élő természet és egy milliós város természetre való igénye; kímélet és pusztítás, 
hasznosítás, használat és az őselemek megújulásban igyekvő alázata.” (NÁDAS, 
Évkönyv, i. m., 74.)
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egykori építkezők keze nyomát, ha egyetlen építményük sem áll már”47. 
Nagyon hasonlóan jelenik meg a családban férfiágon öröklött éjszakai 
negyedórányi álmatlanság: „Mikor, mi történhetett éjjel három órakor, 
ami így megmaradt? Az Atlantisz süllyedt el? Miként segíthetném 
emlékező agyam, hogy emlékezhessen erre a nem tapasztalt időre?”48

A kötet egészén átvonuló, kiemelt jelentőségű motívum, a futás 
pedig a szociális tudattartalmaktól függetlenített animális ösztönösség 
az élővilágban való autentikus léttudat kulcsaként tűnik fel. A motívum 
funkcionalitásában és helyzetében sok hasonlóságot mutat Az égi 
és a földi szerelemről közös, nyelv előtti, archaikus tudásra alapozó 
szerelem- és testiségértelmezésével: a futás kölcsönösség és egyfajta 
áttételes, tükröződésében felismert azonosság. A szülővárosban való 
futás során Budapest terei a személyes emlékképek jelentéseivel 
telítődve válnak a személyes történet emlékezetének helyeivé: 
a különböző életszakaszok „én”-jeit a testiség és érzetek, múlt és jelen, 
tér és emlékezet összjátéka teszi jelen idejű folytonossággá, hogy aztán 
analóg módon elevenedjen meg az út emocionális csúcspontját jelentő, 
a fentebb már tárgyalt látomás.

Nádas Péter autobiográfiai emlékezést rögzítő Évkönyvében a sze-
mélyes emlékképek felidézése óhatatlanul összefonódik a kulturális 
emlékezet mnemotechnikáival. Az események és viszonyok mintáit és 
ősélményeit a hagyományok, misztériumok és mítoszok szimbolikus 
alakzatokká vált történeteiben találja meg. Ezek felidézése nemcsak 
aktualizálja a kulturális kódok jelentéseit, hanem rá is mutat a múlttal 
való kapcsolat felszámolásának szükségszerű tragédiáira az emlékezet 
üres helyeinek azonosításán keresztül, amelyek már nem képesek 
biztosítani a közösség identitásának folytonosságát és az archaikus 
tudás átadását egy múlt- és jövőkép nélküli, az emlékezés kötelességét 
megtagadó, önpusztító társadalomban. 

47 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 34.
48 NÁDAS, Évkönyv, i. m., 52.
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SUMMARY

This paper, starting out of Pierre Nora’s concept of memory space – lieux de 
mémoire –, examines Péter Nádas’ autobiographical work titled Évkönyv. In 
doing so, this study seeks to explore the links between collective and personal 
memory as well as it aims to map the axioms, myths and tropes which structure 
the fabric of Nádas’ work. 
The evocation of personal memories interlaces and intertwines with the 
mnemotechniques of cultural memory. Thus, the traditions of cultural memory 
dwindle, wane, and the cyclic order of the natural temporality is subsumed 
by the rationality and pragmatism of linear time. Hence, the techniques of 
collective memory: symbols, sites, bodily reactions and intuitions are relegated 
to the level of the unconscious. 
Nádas‘ poetics provides an insight into the human condition by utilising myths, 
mysteries and symbols; their evocation affects and disrupts the position of the 
dominant cultural codes and points to the necessity to reevaluate our narratives 
of the past. The spaces of memory that can no longer offer a transcendental 
legitimation to our sense of self not only lose their ability to procure the 
continuity of our collective identity but impede the transmission of sacral 
knowledge throughout the generations. 
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EMLÉKEZÉS ÉS MÍTOSZ SZÁZ PÁL  
FŰJE	SARJAD	MEZŐNEK CÍMŰ KÖTETÉBEN1

Mellár Dávid

Annotáció: A dolgozat Jan Assmann kulturális és kommunikatív emlékezet-
értelmezéséből kiindulva vizsgálja Száz Pál Fűje sarjad mezőnek című 
phytolegendáriumát. A kollektív emlékezet e két formájának elméleti 
megközelítésén keresztül törekszik a kötet narratív és strukturális sajátosságainak, 
illetve motívumainak feltárására. A kommunikatív emlékezet révén a kötet 
elbeszélői megidézik egy 20. századi, kisebbségi létben élő, a lejegyzett történelmet 
saját bőrén megtapasztaló generáció tapasztalati horizontját, miközben a kulturális 
emlékezet stratégiáival és a mítosz poétikai eszközeivel élve a keresztény 
hagyomány kanonizált és apokrif szövegeinek szimbolikus alakzatait és elemeit 
felhasználva rekonstruálják, és egyúttal fikcionálják is a múlt történéseit. Száz 
kötetének – nyelvjárást és élőbeszédiséget stilizáltan ötvöző – nyelvezete egyrészt 
önmagában is egyedülálló a magyar irodalomban, másrészt az emlékezés és az 
identitás megőrzésének szempontjából is jelentős szerepet tölt be a történetekben. 

Kulcsszavak: Száz Pál, kulturális emlékezet, emlékezésstratégiák, Fűje sarjad 
mezőnek, élőbeszéd és dialektus, mítosz, kortárs magyar irodalom

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0272/17. számú Preklad, kultúrna 
hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky c. 
VEGA-projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem BTK Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of Arts, Department of 
Hungarian Language and Literature).
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Száz Pál művét számos nézőpontból meglehetne közelíteni. Többek 
közt ilyen lehet a mű nyelvezete, mely rendhagyó a kortárs magyar 
irodalomban, abban a tekintetben, hogy nem volt rá még példa, hogy 
egy egész szépirodalmi alkotás nyelvjárásban, fonetikus lejegyzéssel 
íródott volna.2 Ugyancsak indokolt és izgalmas lehetne füveskönyvként 
– a (gyógy)növények szimbolikája, valamint azok szakrális 
utalásrendszere, a természetközeliség és a folklór hagyományainak 
viszonylatában, a népi hitvilág összefüggései felől –  olvasni a művet (pl. 
a kötet phytolegendáriumként való műfaji meghatározásából, valamint 
a legendárium elején található herbáriumi névmutatóból kiindulva 
stb.). De Németh Zoltán például a határon túli magyar irodalmak 
pluricentrikus nyelvének „legösszetettebb megjelenési formája”-ként, 
és az ettől elválaszthatatlan transzkulturális tapasztalat reprezentatív 
példájaként említi a Fűje sarjad…-ot.3 Mindegy, milyen értelmezői 
stratégiát választunk, mivel Száz könyve annyira szövevényes, hogy 
mindenképp vesztünk az értelmezés során valamit, ha nem egészben, 
hanem csak kiválasztott szempontok alapján elemezzük a szövegeket. 
Mindezek tudatában a jelen tanulmány nem vállalkozik egy komplex, 
összegző elemzésre, illetve nem tesz kísérletet a szövegek egymásba 
szövődő rétegeinek, a textus minden aspektusának feltárására sem. 
A dolgozat – főként Jan Assmann kulturális és kommunikatív 
emlékezet fogalomértelmezésére alapozva – a szövegekben felmerülő 
emlékezésstratégiákra és ennek függvényében a mítosz szerepére 
fókuszál. 

2 A „szlovakizmusokkal” és más idegen nyelvből átvett (kölcsön)szavakkal teli 
stilizált élőbeszédiség, és – az ugyancsak stilizált – peredi nyelvjárás fonetikus 
lejegyzése (pl. a magánhangzók változatossága, az e, ē, ë használata) a nyelvet mint 
olyat mindennapi használatában ragadja meg és alakítja szépirodalmi szöveggé. 
Bővebben lásd Petres Csizmadia Gabriella tanulmányát a kötet nyelvhasználatáról: 
PETRES CSIZMADIA Gabriella, „Hijábo beszíll így vagy úgy a embër, akkor is 
csak a magájjét mongya”. Száz Pál Fűje sarjad mezőknek című műve nyelvhaszná-
latáról, Irodalmi Szemle, LXI. évf., 2018/10, 30–43.

3 Vö. NÉMETH Zoltán, Pluricentrikus nyelv és transzkulturalizmus a kortárs határon 
túli magyar irodalmakban, Irodalmi Szemle, LXI. évf., 2018/10, 14–28.
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„A félmúlt családtörténeti és személyes nyomainak kutatása,  
a saját bőrünkön megtapasztalt drasztikus történelmi fordulatok, vagy 
szelídebb formában, a tranzíciós változások fikciója és dokumentálása 
meghatározó a kortárs magyar irodalomban”.4 Vegyük például Nádas 
Péter, Esterházy Péter, Konrád György, Tolnai Ottó, Grendel Lajos 
vagy Dragomán György egyes műveit. De „lejátszódhat-e egyazon 
generáció imaginációjában a megélt változások művészi feldolgozása  
– teszi fel a kérdést Thomka –, vagy csupán a résztvevők tanúságtételei, 
a dokumentáló tényirodalom és szocionarratívum terepét gazdagítják?”5 
Thomka szerint lejátszódhat, s így „a biografikus és történeti 
elemeket egyesítő imagináció ezzel mintegy megelőzi a rendszeres 
historikus feldolgozásokra háruló számvetést”.6 Száz műve már csak 
az előbbi kérdésfelvetés kapcsán is beilleszthető a fenti névsorba. 
A Fűje sarjad… írója nagyrészt nem saját tapasztalatból, de nem is 
történelemkönyvekből, pontosabban nem csak tényirodalomból merít. 
Sokkal inkább családtörténeti, illetve sorstörténeti anyagokkal dolgozik, 
s azokon belül is főleg élőnyelvi közlések alapján. Legalábbis ezt 
engedi sejtetni többek közt a beszéltnyelviség, illetve a peredi dialektus 
szépirodalmi formába való átültetésének gesztusa, a szerző nagyszüleit 
ábrázoló fényképek felhasználásával készült kötetillusztrációk és a kötet 
végén található köszönetnyilvánítás is. A szövegek elbeszélőpozíciói 
azt a hatást keltik, hogy az emlékezők – vagyis a kötet elbeszélői és 
főszereplői – a történelmi eseményeket saját tapasztalatok alapján 
mesélik el. Száz az adatközlők élményeit, emlékeit, a résztvevők 
tanúságtételeit fikcionálja, és egy keresztény hagyományon és 
értékrendszeren belül helyezi el. Egyrészt az emlékezés így is közvetett 
és áttételes marad a feljebb említett, egy, illetve két generációval idősebb 
szépírók műveinek személyes anyagához képest, másrészt az elbeszélt 
emlékek reprodukálása, irodalmiasítása és dialektusban való lejegyzése 
az intimitás és a személyesség felé mutat. 

4 THOMKA Beáta, A kulturális azonosság poétikája 2 = Uő, Déli témák, Zenta, 
zEtna, 2009, 24.

5 Uo., 32–33.
6 Uo., 33.
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 „A kollektív emlékezet működésmódja kettős – írja Assmann 
–: az egyik az eredetre vonatkozó megalapozó emlékezés, a másik  
a saját tapasztalatok szolgáltatta keretfeltételekhez – a közelmúlthoz 
– kötődő biografikus emlékezés.”7 Assmann a kollektív emlékezés 
formáin belül megkülönbözteti egymástól a kommunikatív és kulturális 
emlékezetet. Szerinte az előbbin a közelmúltra való emlékezést, egy 
nemzedék emlékezetét kell értenünk, melynek ha hordozói – vagyis az 
adott nemzedék tagjai – kihalnak, átadják a helyet az utánuk következő 
nemzedék emlékezetének. A kommunikatív emlékezet tapasztalati 
horizonttal rendelkezik, vagyis a nemzedéken belüli egyének közvetlenül 
átélt és megélt tapasztalatait hordozza magában. Az ilyen emlékekből 
és elbeszélésekből rajzolódik ki az oral history kutatási területe, vagyis 
a „mindennapok történelme”. A kommunikatív emlékezettel szemben  
a kulturális emlékezet a múlt távoli – a megtapasztalás által elérhetetlen 
–, szilárd pontjaira koncentrál, ezért a múlt itt olyan szimbolikus 
jegyekkel bíró alakzatokban őrződik meg s idéződik fel a liturgikus 
ünnepek során, mint a kivonulás, a pusztai vándorlás, a fogság stb.8 
A Fűje sarjad… történeteiben egy letűnőfélben lévő nemzedék 
kommunikatív emlékezete rögzül, és ezzel párhuzamosan keveredik  
a kulturális emlékezet mitikus történeteivel. Az előbbi emlékezet-típus 
a kötetben – az egyéni visszaemlékezéssel szemben – egy generáció 
emlékezetét körvonalazza, melynek továbbörökítése az elbeszélők 
közös céljaként határozható meg. Erre a kollektív emlékezésformára 
szolgálhat bizonyítékul, hogy a szövegek nem fedik fel, hogy ki  
a történetek rejtett hallgatója, illetve az sem derül ki belőlük, hogy az 
elbeszélők („Öregapád”, „Öreganyád”) milyen viszonyban vannak ezzel 
a láthatatlan történetbefogadóval. Továbbá, az egyes szám második 
személyű birtokos személyraggal ellátott neveknek köszönhetően az 
is bizonytalannak tűnik, hogy a történetelbeszélők a saját történeteiket 
mesélik-e el, vagy a rejtett hallgató nagyszüleinek történeteit.  

7 Jan ASSMANN, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai 
magaskultúrákban, ford. Hidas Zoltán, Budapest, Atlantisz, 2013, 53 [kiemelés az 
eredetiben]. 

8 Vö. uo., 52–53. 
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A megszólításokból az is következik, hogy nem az utánuk következő 
generáció, hanem egy azutáni számára mesélnek a történetmondók. De 
az elbeszélő- és a történetbefogadó én pozíciójának bizonytalansága  
– s így azok egy nemzedéken belüli általánosíthatósága – magyarázható 
lehet azzal is, hogy a szerző „a népi mesemondás, illetve az oral 
history gesztusaira rájátszva hol a szerző, hol a gyűjtő, hol a közreadó 
pozíciójába helyezi önmagát”.9 Száz azzal, hogy a beszélt nyelv és  
a dialektus attribútumait stilizált, írott formába konvertálja át, egyszerre 
tükrözi a szóban való mesélés, továbbörökítés és történetőrzés 
sajátosságait, és egyszerre túl is lép az oral history jegyein, hiszen az 
elbeszélt történetek (szépirodalmi) szövegekben való megőrzésére 
vállalkozik. Vagyis az adatközlők történeteinek lejegyzése jóval 
túlmutat a szociografikus szándékon, mivel – ahogy azt Smid Róbert 
is megfogalmazta: „nem egyértelműen oral historyként rögzítődnek 
a kötetben a megszólalók történetei, amennyiben az ehhez szükséges 
narratív forma hangsúlyozottan csak egyik lehetőségként kerül 
felkínálásra már a műfaji változatosság miatt is.”10 A szociografikus, 
tényirodalmi jelleggel szemben már első olvasásra is kitűnik a szövegek 
szépirodalmi elrendezése és megformálása, a történetek imaginációs 
jellege. A többrétegűvé alakított és fikcióval feltöltött szövegek  
– egyrészt a feltöltődés aktusán keresztül, másrészt a „mesézők” egyes 
kijelentései által közvetlenül – utalnak az emlékezésnek arra a jellegére, 
hogy az idő függvényében az emlékek rekonstruálása és felidézése 
közben az emlékező sokszor elbizonytalanodik, és gyakran másítja 
meg az emléknek, az egykor átéltnek a valóságtartalmát: kihagy, 
felülír, átír, hozzátesz, összekever, felcserél, retusál stb. „Az emlékezet 
tehát rekonstruktív módon működik, nem képes megőrizni a múltat 
mint olyant. A tovahaladó jelennel változó vonatkoztatási keretek  
 

 9 CSEHY Zoltán, Arc, arcrongálás, maszkos játék. Az ún. szlovákiai magyar irodalom 
nyelveiről – vázlat = Nova Posoniensia VI, szerk. Misad Katalin, Csehy Zoltán, 
Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2016, 187.

10 SMID Róbert, írmàgjo së, Vándorló könyvespolc 26, szifonline.hu, elérhető: http://
www.szifonline.hu/index.php?cikk_ID=1035 (Utolsó letöltés: 2018. szeptember 
15.)
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felől szakadatlanul folyik a múlt újjászervezése.”11  Ugyanakkor az is 
elmondható, hogy Száz elbeszélői az emlékezés során a szelektálás 
helyett inkább „egymásra rétegzik különféle korok szokásait, eszközeit, 
viselkedési formáit”.12 Mindeközben Száz figyelembe veszi a mesélők 
által átélt történelmi korszak – már létező – gazdag történetírását is 
annak függvényében, hogy „az elbeszélésekben a tények és a fikció 
közötti határvonal meghúzása kulturális gyakorlat”.13 Ebben az 
értelemben egy keresztény alapokra épülő kisebbségi lét mindennapjait 
olvashatjuk ki a Fűje sarjad… szövegeiből, melyek bemutatják Közép-
Kelet Európa 20. századi (geo)politikai körülményeit egy, a keresztény 
mondakör  mitikus történeteivel átszőtt többdimenziós, kultúrtörténeti 
kontextusban. S végül mindez még bővül az elbeszélés (21. századi) 
jelen idejével is, melyre az elbeszélők – talán életkorukból is adódóan  
– iróniával, humorral és kritikával reflektálnak.

Jelentős szerepet tölt be az elbeszélők visszaemlékezéseiben  
a történetek és az elbeszélés jelenének központi helyszíne: Marad. 
Mindenekelőtt figyelembe kell vennünk a tér és az emlékezet 
viszonyában Assmann állítását, miszerint „az emlékezetnek helyszínekre 
van szüksége, és térbeliesítésre hajlik”,14 valamint az elbeszélők és 
tér kapcsolatában Regéczi Ildikó megállapítását, hogy a teret „az 
individuum is alakítja, sőt szimbolikus jelentéssel tölti meg”,15 s így 
akár „a kultúra aktuális állapota is megrajzolható a reális, a konstruált 
vagy a mentális terek és térviszonylatok képén keresztül”.16 Marad egy 
többdimenziós térképzetként, a mindennapok falusi létkörnyezeteként 
és egy szakrális, mitizált téridőkonstruktum hibridizációjaként jelenik 
meg az elbeszélők visszaemlékezéseiben. Egyrészt egy valós, gazdag 

11 ASSMANN, i.m.,  43.
12 FRIED István, Kisebbségtörténelem Csák Máté földjén, Helikon, XXIX. évf., 

2018/2, 21.
13 THOMKA, i.m., 27.
14 ASSMANN, i.m., 40.
15 REGÉCZI Ildikó, Térbeliség és az orosz gondolkodás = Uő, Térképzetek az orosz 

irodalomban. Klasszikus és kortárs szövegek térpoétikai megközelítése, Pozsony, 
Kalligram, 2015, 10.

16 Uo., 10–11.
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történeti múlttal rendelkező község, Pered rajzolódik ki az elbeszélés 
helyszíne mögött, melynek hitelességét nemcsak a tájegység, a falu 
környezetének (természeti) ismertetőjegyei (a Vág, a Holt-Vág,  
a Fekete-víz, a Sebes-ér, a közeli Duslo gyár, Sellye, Galánta stb.), 
hanem a történeti események (a peredi csata, kitelepítések stb.) is 
alátámasztják. Másrészt – mivel a történetmondás elképzelt tere mindig 
projektív – ezek a helyszínek és események legtöbbször nem egy az 
egyben úgy jelennek meg, ahogy a – társadalmi megegyezések által 
– hitelesnek vélt történetírás megemlékezik róluk, illetve lejegyzik 
őket. „A tér kétségkívül nem merő geometria és mérték – írja Tillmann 
is –, hanem kultúra és történelem, elgondolás és alakítás is.”17 Ennek 
megfelelően az elbeszélők is a keresztény kultúrkör mítoszaival, átélt 
vagy kitalált, illetve valós vagy valótlan történelemmel töltik fel az 
emlékezés tereit. Így lesz a Peredből Maraddá fikcionált falu – néha átírt – 
bibliai és apokrif keresztény történetek helyszíne is. Pontosabban szólva  
a szerző elbizonytalanítja és összekeveri a történések helyszínét (pl. nem 
egyértelmű, hogy Jézus a Vágban vagy a Jordán folyóban kereszteli-e 
a népet, vagy Mózes a Sebesben járt-e, amikor égő csipkebokorként 
megjelent neki Isten). Mindez arra enged következtetni, hogy Száz 
kihasználja és rájátszik arra, hogy maga a „keresztény topográfia [is] 
merő fikció”.18

A kötettel kapcsolatban Fried István is kiemeli kritikájában a mítosz 
jelentőségét: „nincs régi és nincs új, csak »mesézés« létezik, de a mese itt 
nem kitalált történet, hanem valami olyasmi, amit Aristoteles mítosznak 
nevezett Poétikájában.”19 Már csak a kötet és a szövegek műfaji 
megjelöléseit nézve is sejthető, hogy a phytolegendárium történetei 
felidézik majd a mitikus világnak azt az egységállapotát, melyben 
a kultúra és a természet még kevésbé válik el egymástól. Továbbá 
Száz a mítosznak két sajátosságát is felhasználja: egyrészt elemeinek 

17 TILLMANN J. A., Az eseményhorizonton túl. Terek, kultúrák, távlatok, Budapest, 
Typotex, 2018, 6.

18 ASSMANN, i.m., 42.
19 FRIED István, Kisebbségtörténelem Csák Máté földjén, Helikon, XXIX. évf., 

2018/2, 21.
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felcserélhetőségét – mely a hasonlóságoknak és a metaforáknak 
műfajon belüli elsődleges szerepéből fakad (ilyen például a „jéerdék 
evangéljoma”20 szókapcsolat) –, másrészt szem előtt tartja a mítosz 
példázatjellegét, aminek köszönhetően a mitikus történetek „egyszerre 
játszódnak a régmúltban és az időtlenben”.21 A mítosznak erre a kettős 
időszerkezetére utal Assmann is, amikor a mítoszt olyan alaptörténetként 
határozza meg, amelyet „egy bizonyos jelennek az ősi eredete felőli 
megvilágítására beszélnek el.”22 Erre példa lehet az öregapa orosz 
fogságának a zsidók egyiptomi rabszolgaságával való összevetése, 
mely többször is megjelenik a kötetben (egy rövid, szemléltető példával 
élve: „mire Sztálinelftárs hazaengette a ëggyiptomi lágërbű”23).   
A mítosz az ikonikus – vagy másképp fogalmazva – a szimbolikus formák 
közé tartozik. Assmann a kulturális emlékezettel kapcsolatban emlegeti  
a mítoszokat mint szimbolikus alakzatokat, mivel azok nem a tényleges 
történelem, hanem az emlékezetes történelem hordozói.24 „A történelem 
az emlékezés által válik mítosszá. Nem elvalótlanodik, hanem épp 
ellenkezőleg, így válik csak valóssággá.”25 Nem történik ez másképp  
a Fűje sarjad… szövegvilágában sem, amikor Jézus maradi látogatásáról 
(is) szóló phytoanekdotában a bibliai özönvíztörténet aktualitást kap,  
a peredi árvíz26 pedig mitizálódik az emlékezés által: „Gyütt  
a nyomukba ëgy tátos nagy förgeteg a rohadszugla felű, nëgyven napig 
esëtt, megárott a Feketevíz, kiöntött a Hótvág. Mer akkor még folyott 
az. Elöntötte a víz a falut, ēvitte mind a házokot. De tutták a öregëk, 
mitévők lëgyenek. Mëntek a Szentszív kápolnábo, avvót a mënedík.”27 

20 SZÁZ Pál, Fűje sarjad mezőknek. Phytolegendárium, Pozsony, Kalligram, 2017, 87.
21 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Mítosz és történetmondás = Uő, „A regény, amint 

írja önmagát”. Elbeszélő művek vizsgálata, Budapest, Tankönyvkiadó, 1980, 43.
22 ASSMANN, i.m., 53.
23 SZÁZ, i.m., 110.
24 Vö. ASSMANN, i.m., 53 [kiemelés tőlem. M.D.].
25 ASSMANN, i.m., 54.
26 A Vág 1788-ban, 1828-ban és 1831-ben is elárasztotta Peredet. [Vö. http://www.

tesedikovo.sk/hu/a-kozsegrol/tortenelem.html (Utolsó letöltés: 2018. szeptember 
28.)]

27 SZÁZ, i.m., 60.
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Tehát az emlékezés, nemcsak az átélt, (kisebbségi) történelmi múlt 
továbbörökítésének funkciójában jelenik meg a könyvben, hanem 
a szövegek mítoszokra emlékeztető, példázatos jellegén keresztül  
a keresztény – kanonizált, népi, apokrif – hagyomány olyan történetei is 
megidéződnek és újratöltődnek az emlékezésen keresztül, melyeket „az 
embernek önmagáról és a világról való tájékozódása végett beszélnek 
el amolyan magasabb rendű igazságként”.28 Emellett a keresztény 
történetekre való emlékezésnek és azok „maradi” dialektusban való 
elbeszélésének a Fűje sarjad… „phytoszövegeiben” identitásmegőrző 
szerepe is van. A háborúban, a fogságban, a kitelepítés során,  
a szocialista rendszer állandó nyomása alatt a keresztény történetekre 
való emlékezés, valamint az azokon keresztül való létértelmezés, 
vagyis a kulturális emlékezetbe, a szilárd, szimbolikus múltba,  
a mindenkori hagyományba való megkapaszkodás végső menedékként 
szolgál az emlékezők számára identitásuk megőrzése érdekében.  
A talállós mese. A irka című phytoenigmában a történetmesélő többek 
közt arról is beszámol, hogy Noé az árvíz idején nemcsak állatokat, 
de kertjének növényeit is felvitte a bárkára: „Megfogta a nígy sarkát, 
összehajtogatta, nos zsebre tëtte, mind a papirost, összegyűrte, mind 
a kapcát. Jaj, gyerëk, hányon próbáták, amikor mënt a telepíttís, hét 
vagonnyā mëntünk, oszt mégsë sikerűt nëkik, csak a Noéatyánk vót ölíg 
szent hozzá, hogy a főd is kimozdújjon a helibű.”29

Hogy Száznál a nem standard nyelv használata mélyebb funkciókkal 
bír, arra már Csehy is felhívta a figyelmet. Ő az identitás egy speciális, 
mentális térképeként értelmezi a nem standard nyelv elemeinek 
használatát, amelyek „nem színezékanyagok vagy leletek, hanem egy-
egy karakter gondolkodásának mintázatrendszerei, s ezek egészülnek ki 
az irodalmi hagyomány nyelveivel.”30 Egyrészt a „maradi” nyelvjárás 
érthetetlen, nem hozzáférhető a hatalom számára, illetve a növények 
„nyelvének”, gyógyerejének másokkal szembeni kizárólagos ismerete, 

28 ASSMANN, i.m., 78.
29 SZÁZ, i.m., 90.
30 CSEHY, i.m., 185.
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másrészt ez a dialektus – és a növények mint történethordozók31 –  az 
identitást biztosító történetek őrzői is egyben: „Hát tudod fijam, nem 
mozdút a Marad a főd szinirű sohasë, a főd mëg hun ehhë a országho 
tartozott, hun ahho. Hun így beszítek, hun úgy, de a maradi beszídët 
nem értëttík sëhun. Hun ilyen rencër vót, hun olyan. Hun ez vót a úr, 
hun az.”32 33

Vagyis összegzésképp megállapítható, hogy Száz rizómatikus 
szövegvilágában egyrészt egy 20. századi, kisebbségi létben élő, 
a lejegyzett történelmet saját bőrén megtapasztaló generáció 
kommunikatív emlékezete tárul fel az elbeszélt történetek során, 
másrészt egy olyan személyes, egyéni emlékezésstratégia rajzolódik 
ki a szövegek rétegzettsége mögül, amely a kulturális emlékezeten 
alapul. Assmann a kulturális emlékezet egyik legfontosabb szerepét 
abban látta, hogy az emlékezés „a totális uniformizálás világában […] 
lehetővé teszi a másság megtapasztalását és a távolságtartást a jelen 
tényeinek önkényuralmától.”34 Amikor egy többdimenziós keresztény 
világot élnek meg Száz elbeszélői és főhősei, „akik a történetekhez,  
a hétköznapok világához is odaszámítják a Testamentumok üzenetét”,35 
akkor szembe fordulnak a nyugati világnak36 azzal a minél inkább  
 

31 „a füvek-fák mindënre emlíkëznek, még āra is, ami születísük előtt vót … így 
osztán a növínyëk a legokosabbak, mer azok mindën megpróbátotásro, töredelëmre 
emlíkëznek.” (SZÁZ, i.m., 87.)

32 SZÁZ, i.m., 30.
33 Rövid történelmi áttekintés: Az I. világháború után a trianoni békeszerződés 

értelmében Peredet a többi felvidéki településsel együtt az újonnan létrejött 
Csehszlovákiához csatolták. Az I. Csehszlovák Köztársaság idején a község 
határának egy részét a közalapítványi birtokok központi igazgatóságához csatolták. 
Az 1938-as bécsi döntés értelmében a Felvidéket, így Peredet is, visszacsatolták 
Magyarországhoz, majd a II. világháború után, 1945-ben ismét Csehszlovákia 
része lett. [Vö. http://www.tesedikovo.sk/hu/a-kozsegrol/tortenelem.html (Utolsó 
letöltés: 2018. szeptember 28.)]

34 ASSMANN, i.m., 88.
35 FRIED, i.m., 21.
36 A Fűje sarjad…-ban az USA, illetve azon belül – a legtöbbet emlegetett helyszín – 

Texas szimbolizálja a nyugati kultúrát, és annak vallástalan világát. 
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vallástalan, „egydimenziós” jellegével37, amely a szocialista rendszerre 
és a háborús évekre épp úgy jellemző volt. Ahogy már utaltunk rá, 
a történetmesélők közelmúltra, a „tegnapra” való emlékezése (is) 
iróniával, humorral és kritikával teli. Az utóbbinak tárgyát legtöbbször 
a vallástalanság és a hitetlenség képezi. „A nem-egyidejűség 
megteremtése és közvetítése változatlanul a vallás lényegének látszik”:38  
mert „allëssz a utósó rencërváltás”,39 mikor Krisztus visszatér ítélni 
élők és holtak fölött, s ez csak egy olyan keresztény időfelfogásban 
lehetséges, ahol a világ ideje csak a világot jellemzi, sőt a világidő 
egyenesen szemben áll az isteni idővel, az örökkévalósággal. A korai 
kereszténység időszemléletében a földi idő kitöltetlen, várakozó idővé 
válik, mivel a Messiás második eljövetelébe vetett hitnek köszönhetően 
az üdvtörténet ideje az apokalipszis napjáig felfüggesztődik: „ebbe  
a időtlensígbe vagyunk e világbo. Emulik e világ ideje. Ezér osztán csak 
a örökkí valóság marad nekünk.”40
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SUMMARY 

This study is dealing with the newest book, more precisely a phytolegendarium 
of Pál Száz called Fűje sarjad mezőnek. The paper aims to reveal the motivs 
and characteristics of the narrative of the volume based on the theory of the 
communicative and cultural memory by Jan Assman. The book is basically  
a collection of anecdotes and recipes told by local people living as a Hungarian 
minority in Slovakia. The author recorded their stories about Christian 
festivities, symbolics and traditions, which they inherited from their ancestors, 
and by retelling the stories they grew up on, he also made them to recall the 
history of the 20th century. Száz wrote these down using the combination of 
the local speech and dialect with a mythical undertone, which is why the book 
is unique of its kind in the Hungarian literature.
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