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LECTORI SALUTEM!

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

Helyzetünkből adódóan kiemelt figyelemmel kísérjük és támogat-
juk a szlovákiai magyarság sorsával kapcsolatos kutatásokat, a szlo-
vák–magyar kapcsolatok és kölcsönhatások vizsgálatát, de mindezt az 
egyetemes tudomány hitével, szakmai szigorával és gazdag eszköztá-
rával tesszük. Tanszékünk négy oktatási programja (magyar szakos 
tanárképzés, tolmácsképzés, finn nyelvi és irodalmi képzés, szerkesz-
tői és kiadói munkálatok) a tudományterületek széles skáláját vonul-
tatja fel, s épp ez a sokszínűség hat ösztönzőleg arra a csapatmunkára, 
melynek eredményei remélhetőleg folyamatos igényességgel mutat-
koznak majd meg a jövőben is. A tanszék legújabb évkönyve nem 
pusztán az oktatók műhelyéből kikerült tudományos dolgozatokat 
szándékozik felsorakoztatni, de helyet kapnak benne a doktorandu-
szok legjobb munkái is. 
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LECTORI SALUTEM!

Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry UK v Bratislave vy-
chádza už desiatykrát. Je pre nás potešením, že verní odkazu názvu 
ročenky Vás môžeme opakovane informovať o novinkách týkajúcich 
sa našej vedeckej dielne. Primárnym cieľom zborníka je aj naďalej 
dokumentovať vedeckú, umeleckú a pedagogickú činnosť pracov-
níkov katedry a predstaviť najefektívnejšie výsledky našej práce. 
Vychádzajúc z nášho postavenia pozorne sledujeme tak prieskumy 
týkajúce sa osudu Maďarov na Slovensku ako aj výskumy v oblasti 
slovensko-maďarských vzťahov a vzájomných vplyvov, pričom naša 
vedecká činnosť je založená výlučne na odbornej spôsobilosti a viere 
v univerzálnu vedu. Všetky štyri študijné programy (učiteľstvo aka-
demických predmetov, prekladateľstvo a tlmočníctvo, fínsky jazyk  
a kultúra, editorstvo a vydavateľské práce) zabezpečené našou kated-
rou demonštrujú širokú škálu multidisciplinárnych vedeckých a od-
borných tém. Táto mnohofarebnosť vyžaduje aktívnu teamovú prácu 
a samozrejme efektívne a dôveryhodné výsledky. Desiaté číslo ročen-
ky teda v prvom rade predstavuje vedeckú činnosť pracovníkov kated-
ry, ale svoje miesto v nej našli aj najlepšie práce našich doktorandov.
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Lanstyák István

A NYELVI ESZKÖZÖK KONTEXTUÁLIS 
MEGHATÁROZOTTSÁGÁVAL KAPCSOLATOS 

NYELVI IDEOLÓGIÁK
(nyelvi autonomizmus és nyelvi szituacionizmus)1

Annotáció: Dolgozatomban két ellentétes nyelvi ideológiával, a nyel-
vi autonomizmussal és a nyelvi szituacionizmussal foglalkozom, ja-
varészt a Nyelvművelő kézikönyvből és a Nyelvművelő kéziszótár-
ból vett példák alapján. A nyelvi autonomizmus hívei azt állítják, hogy  
a közlések, ill. a bennük található nyelvi formák a beszédhelyzetre és 
a szövegösszefüggésre való tekintet nélkül is megítélhetők nyelvhe-
lyességi szempontból. Ezzel szemben a nyelvi szituacionizmus hívei 
szerint a nyelvi formák helyénvalósága csak az adott beszédhelyzetben 
ítélhető meg adekvát módon. A nyelvi autonomizmus az alapja a nyelv-
helyességi szemléletű értékítéleteknek, amelyek nincsenek tekintettel  
a kifogásolt nyelvi forma használatának körülményeire. Ezzel szemben 
a nyelvi szituacionizmus a helyénvalósági megközelítés mögött álló 
nyelvi ideológia; ennek hívei az egyes nyelvi formák helyénvalóságát  
a használat körülményeire való tekintettel ítélik meg.

1 A nyelvi ideológiákkal kapcsolatos kutatásaimat az MTA támogatja, rész-
ben közvetlenül, részben a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet része-
ként működő Gramma Nyelvi Iroda közvetítésével. A nyelvi ideológiák és 
a nyelvi problémák összefüggésével a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszékén foglalkozom az APVV-17-0254 sz. projekt keretében, 
amely az APVV-0869-12 sz. projekt folytatása. Itt köszönöm meg Kitlei  
Ibolya javításait.
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Kulcsszavak: nyelvi ideológia, nyelvhelyesség, nyelvi helyénvalóság, 
nyelvművelés, nyelvi autonomizmus, nyelvi szituacionizmus, nyelvi pla-
tonizmus

Bevezetés

1. A nyelvtudomány művelőinek egy része „a nyelvről” úgy gondol-
kodik, mint egy olyan „lényről”, amely az egyes hús-vér emberektől 
függetlenül létezik, valahol rajtuk kívül helyezkedik el, s az embe-
rek ezt a számukra eleve adott, külsődleges eszközt úgy használják, 
mint a takács a szövőszéket, csak éppen nem szövetet készítenek rajta,  
hanem szöveget. Ha ilyennek gondoljuk a nyelvet, érthető, hogy úgy 
látjuk: nincs szükség a nyelvhasználat körülményeinek ismeretére  
ahhoz, hogy „a nyelv” működését megismerjük, sőt ezek inkább zava-
ró tényezők, melyeket érdemes tudatosan félretenni annak érdekében, 
hogy a használat esetlegességei ne fedjék el előlünk „a lényeget”. 

E mögött az elképzelés mögött több nyelvi ideológia áll; ilyen 
mindenekelőtt a nyelvi lingvizmus, vagyis „a nyelv ideológiája”  
(l. Sebők 2017), melynek hívei szerint az emberek, embercsoportok 
hasonló módon való beszélése, ill. az általuk létrehozott, hasonló jel-
legű közlések egy elvontnak, de mégis jól megragadhatónak és le-
írhatónak vélt entitásra, az ún. nyelvre mennek vissza, amely a be-
szélést vezérli, ill. a közlések belső szerkezetét meghatározza. Ennek 
az ideológiának az egyes aspektusait külön megnevezéssel is illetjük,  
s beszélünk többek között nyelvi reifikacionizmusról (mely „a nyelv” 
dologszerűségét, a nyelvek egymástól való elválaszthatóságát, meg-
számlálhatóságát emeli ki), nyelvi organicizmusról (amely a nyelvvel 
kapcsolatos biológiai metaforák mögött munkál), a nyelvi externiz-
musról (amely „a nyelvnek” a beszélőkön kívüli létét hangsúlyozza).2 

Az említett nyelvi ideológiáknak mintegy logikus következménye 
a nyelvi formák helyességére nézve a nyelvi autonomizmus ideoló- 
 

2 A dolgozatomban néven nevezett nyelvi ideológiák meghatározása megtalál-
ható egy folyamatosan bővülő internetes fogalomtárban, l. Lanstyák 2017b. 
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giája, amely a hagyományos nyelvművelésben alapvető szerepet ját-
szott, s még ma is gyakran találkozhatunk vele. 

2. A nyelvvel foglalkozó szakemberek másik része a beszédtevékeny-
séget úgy vizsgálja, mint amely szervesen be van ágyazódva a beszéd-
helyzetbe, valamint az érintett beszélőközösség életkörülményeibe, 
társadalmi viszonyaiba és a szó legtágabb értelmében vett kultúrá-
jába. A beszédhelyzet különféle tényezőin kívül az ilyen beállított-
ságú kutatók a beszélés s annak nyomán létrejövő beszéléstermékek 
megismeréséhez a beszélők világismeretének figyelembevételét is el-
engedhetetlenül szükségesnek tartják. A beszélés ilyen felfogásának 
hívei továbbá arról is meg vannak győződve, hogy minden elhangzott 
beszédrészletet a maga nyelvi kontextusában (ezt némelyek ko-tex- 
tusnak nevezik) kell vizsgálni, figyelembe véve az előzményeket 
(akár ugyanaz a beszélő produkálta őket, akár egy másik, akár mind-
ketten, akár többen, akár az adott interakció során produkálták őket, 
akár korábban). 

A legtágabban értelmezett kontextusról tudni kell, hogy az nem 
valamiféle eleve adott, objektív valóság, hanem a beszélők tudatában 
reprezentálódik, sőt ők hozzák létre (s ha kell, menet közben megvál-
toztatják) az interakció folyamán.3

A beszélésnek ebből a felfogásából fakad az a meggyőződés is, 
hogy a beszédtevékenység során létrejövő beszéléstermékek helyessé-
ge (melyet inkább helyénvalóságnak neveznek) csak a beszédhelyzet-
nek, az interakció egészének, valamint a tágabb társadalmi-kulturális  
kontextusnak a figyelembevételével ítélhető meg. Ezt a meggyőződést 
tükrözi a nyelvi szituacionizmus ideológiája. Ez a nyelvhelyességi  
 

3 A kommunikációnak az 1970-es évek végén, 1980-as évek elején létrejö-
vő kognitív elmélete, az ún. relevanciaelmélet ezeket a tényezőket a beszé-
lő kognitív környezetének nevezi, s az üzenetek értelmezésében alapvető  
szerepet tulajdonít nekik (az elméletre l. pl. Wilson–Sperber 1994, 2000, 
2004; Blakemore 1992; magyarul Heltai 2014: 19–44; Lanstyák 2017a, 
2019a). Ez az elmélet felhasználható volna a nyelvalakítás, ill. nyelvművelés 
tudományos megalapozásában is.
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ideológia a tudományos nyelvalakításban, ill. nyelvi tanácsadásban 
játszik alapvető szerepet.4 

3. Dolgozatomban ezt a két nyelvi ideológiát – a nyelvi autonomiz-
must, valamint a vele ellentétes nyelvi szituacionizmust mutatom be, 
főként a Nyelvművelő kézikönyvből (NyKk. I–II. 1980–1985) és  
a Nyelvművelő kéziszótárból (NymKsz.2 2005) vett idézetek segítsé-
gével.5 Korábbi közleményeimhez6 hasonlóan nyelvi ideológiákon itt 
is olyan gondolatokat, gondolatrendszereket, meggyőződéseket értek, 
amelyek a nyelvi rendszerrel, a nyelvhasználattal, a nyelvi közössé-
gek helyzetével, a nyelvek egymáshoz való viszonyával stb. kapcso-
latos tények és eljárások magyarázatára, ill. igazolására szolgálnak.7 

1. Nyelvi autonomizmus

A nyelvi autonomizmus makroszinten az a meggyőződés, hogy  
a közlések nyelvhelyességi szempontból a beszédhelyzetre és a szö-
vegösszefüggésre való tekintet nélkül is értékelhetők; mikroszinten az 

4 Ehhez a nyelvhelyességi ideológiához hasonló a nyelvi kontextualizmus, 
amely azonban általánosabb jellegű, nem annyira a beszéléstermékek helyes-
ségének vagy helyénvalóságának a megítéléséről szól, hanem inkább egy 
általános nyelvészeti tanulságot fogalmaz meg a beszéléstermékek létrehozá-
sára és értelmezésére nézve. Hívei szerint az emberi beszéd kontextusfüggő: 
nem minden gondolat fejezhető ki nyelvi eszközökkel, hanem vannak gon-
dolatok, melyek kifejezéséhez nélkülözhetetlen a beszélők világismeretéből, 
kulturális hátteréből és a beszédhelyzetből adódó kontextus.

5 A nyelvi ideológiák korábbi, a mostani írásomhoz hasonló feldolgozására  
l. Lanstyák 2010, 2011b, 2012, 2016, 2018b, 2019b stb.; l. még Benő–Lans-
tyák 2017.

6 L. pl. Lanstyák 2009, 2011a, 2017b, 2018a.
7 A nyelvi ideológiákkal kapcsolatos irodalomból kutatásaim során főleg  

a következő munkákra támaszkodtam: Woolard–Schieffelin 1994; Kroskrity 
2000; Milroy 2001, 2007; Milroy–Milroy 2012; Laihonen 2008, 2009; Gal 
2006a, 2006b; Coupland 2010; Dolník 2010a, 2010b. 
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a meggyőződés, hogy az egyes nyelvi formák helyessége önmagában 
is megítélhető, a használati kontextustól függetlenül. A nyelvi auto-
nomista gondolkodás terméke a nyelvhelyesség műszó, amely azt su-
gallja, hogy egy-egy nyelvi forma helyessége önmagában, a használat 
körülményeitől függetlenül is megállapítható.

A nyelvi autonomista ideológia szoros kapcsolatban áll az ókori 
gyökerű platonizmus filozófiájával.8 A nyelvi platonizmus ideológiája 
a hétköznapi beszélőknek a gondolatvilágában is nagyon erőteljesen 
érvényesül. Nagyon sok ember gondolja úgy (olyanok is, akik soha 
nem hallottak Platón ideatanáról), hogy a nyelvnek van egy ideális 
formája, amely mintegy független a tényleges dis kur zu sok ban meg-
jelenő nyelvi formáktól. Ezt a nyelvi ideológiát nevezzük nyelvi pla-
tonizmusnak. 

A nyelvi platonizmus hívei szerint ha az emberek olyan szavakat, 
hangtani változatokat, nyelvtani szer ke zeteket stb. használnak, ame-
lyek eltérnek az eszmék vilá gá ban leledző ideális nyelvi for mák tól, 
akkor ez az emberi tökéletlenség miatt van így, s a „deviáns” alakokat 
nyelv bot lás nak, agykárosodás következményének, nyelv(helyesség)i 
hibának vagy legjobb esetben is valamiféle nyelvjárási eltérésnek kell 
te kinteni. 

Az ideális nyelvi formák egy ideális nyelvváltozatot alkotnak – ez 
a standard nyelvváltozat. Így kapcsolódik a nyelvi platonizmus egy 
másik, rendkívül erőteljes nyelvi ideológiához, a nyelvi standardiz-
mushoz, mely szerint a standard nyelvváltozat magasabb rendű más 
változatoknál, a helyesség zsinórmértéke, a társadalmi előrehaladás 
pótolhatatlan eszköze. Az „égi nyelv” szabályait az akadémiai nyelv-
tanok, szótárak, helyesírási és más kiadványok tartalmazzák, melyek-
ből megismerhető „a” helyes nyelvhasználat. Ezt a meggyőződést 
nyelvi kodifikacionizmusnak, ill. a szótárak vonatkozásában nyelvi 
vokabularizmusnak nevezzük.

8 Platón filozófiájának egyik lényegi gondolata, hogy az érzéki tapasztalatok 
által szerzett tudás tökéletlen, hiányos, mivel az érzékek számára elérhető 
világ csak időleges, tökéletlen tükröződése az eszmék örök, változatlan,  
tökéletes világának.
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Ha egyszer van egy „égi”, „ideális”, tökéletesen helyes magyar 
nyelv, akkor világos, hogy ennek helyessége – hiszen „fönt” van – 
nem függhet az olyan „esetlegességektől”, mint amilyenek a konkrét  
beszélők, azok társas jellemzői, körülményei, lelkiállapota. Ami he-
lyes, az helyes, ami helytelen, az helytelen, ezeknek a fogalmaknak 
a relativizálása csak arra jó, hogy a beszélők kibúvót keressenek  
a nyelvhelyességi szabályok követésének (erkölcsi és hazafias) kö-
telessége alól. Ily módon kapcsolódik a nyelvi platonizmushoz és  
a nyelvi autonomizmushoz a nyelvi patriotizmus és a nyelvi moraliz-
mus ideológiája.

Bár a ma is közkézen forgó, hivatásos nyelvészek által írt 
nyelvművelő munkákban gyakran történik utalás a kifogásolt nyelvi 
forma regiszterbeli, stílusbeli meghatározottságára, nem kell sokáig 
keresgélnünk, hogy példát találjunk arra, amikor a szerzők a használat 
körülményeire vagy a szövegösszefüggésre való tekintet nélkül kár-
hoztatnak egy szót vagy más nyelvi formát. 

A nyelvi autonomizmusra jellemző, hogy implicit módon van  
jelen a diskurzusokban, ami arra utal, hogy azok, akik hisznek benne, 
magától értődőnek tekintik, olyasvalaminek, ami nem szorul magya-
rázatra, indoklásra. Nézzünk meg néhány jellegzetes példát!

A Nyelvművelő kéziszótár9 „koordinál, koordináció” szócikkében 
ezt olvassuk:

Latin eredetű szavak, a hivatali és a sajtónyelv gyakori idegen  
elemei. Két o hangjukat külön ejtjük: [ko-or-dinál], [ko-or-dináció].  
A [kordinál], [kordináció] ejtés helytelen! Jó magyar megfelelőik: 
összehangol, összeegyeztet, elrendez, ill. összehangolás stb. Nyelv-
tani szakszóként a koordináció = mellérendelés. (NymKsz.2 2005: 
313)

9 Itt jegyzem meg, hogy a Nyelvművelő kéziszótárban használt rövidítések 
nagy részét a könnyebb olvashatóság kedvéért mindenütt feloldottam, a tildé-
vel jelölt címszót is az igazi címszóval helyettesítettem.
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Hasonló a Nyelvművelő kéziszótár megítélése is: az „hibás ejtés-
ről” beszél. A hibáztatás fő indítéka nyilvánvalóan a nyelvi originaliz-
mus, melyről a Nova Posoniensia előző két kötetében írtam (Lanstyák 
2018b, 2019b). Mivel az átadó nyelvben, a latinban ez a szó két o-t 
tartalmaz, a napnál világosabb, hogy a magyarban is csak a két o-val 
való ejtés lehet helyes. A kézikönyvek nem tartják szükségesnek meg-
magyarázni, miért baj az, ha a koordinál szóban a beszélők a kiejtési 
nehézséget okozó magánhangzó-torlódást igyekeznek kiküszöbölni. 
A szerzők bizonyára úgy gondolják: ha valaki nehéznek tartja a szó 
ejtését, használja inkább „jó magyar megfelelőit”. Sajnos az a kérdés 
sem merül fel, hogy esetleg más megítélés alá eshetne a magánhang-
zó-kivetés egy tudományos konferencián és megint más megítélés alá 
a mindennapi nyelvben vagy a gyors beszédben. Ez a nyelvi origina-
lizmus és a nyelvi autonomizmus erősségét mutatja. 

Nemcsak az idegen szavak körében találunk példát „helytelen” 
ejtésre, hanem – bár talán ritkábban – belső keletkezésű szavakban 
is. Sokat ostorozott „hiba” a helyiség szó [hejség] ejtése [hejiség] „he-
lyett”. Helmeczy Mihály író és nyelvújító, a szó megalkotója sajnos 
nem gondolt arra, hogy a kétnyíltszótagos tendencia következtében  
a szó kiejtése [hejség] formában fog állandósulni, s így egybeesik  
a már akkor létezett helység ’közigazgatási egységet alkotó település’ 
szóval. Ezt az egybeesést a beszélők nyilván nem érzik zavarónak, 
különben elkerülnék, de a két nyelvművelő kiadvány szerzői igen: 
szerintük a [helység] ejtés értelemzavaró. Nyilvánvaló, hogy a [hej-
ség] ejtést, vagyis az ’épület vagy lakás elkülönített része’ szónak  
a helység ’közigazgatási egységet alkotó település’ szóhoz való kap-
csolását azért érzik értelemzavarónak, mert hisznek a nyelvi izo-
morfizmus ideológiájában, mely szerint az egyetlen funkcióval, ill. 
jelentéssel rendelkező nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint 
azok, amelyeknek több funkciójuk, ill. jelentésük van. 

A Nyelvművelő kéziszótár „helyiség – helység” szócikkében ezt 
olvassuk:

A helyiség: ’vmely épületnek vagy lakásnak elkülönített része’, 
pl. a lakás öt helyiségből áll: szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha 
és vécé. A hasonló hangzású helység: ’település’, pl. a (kis)város,  
a község, a falu, a tanya közös néven helység. A pongyola beszéd-
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ben a két főnév keveredik; különösen az gyakori, hogy ’helyiség’ 
értelemben is a helység szót alkalmazzák. A helyes szóhasználat 
szerint Csaroda vagy Tác egyaránt helység, ezek viszont csakis i-vel 
jók: mellékhelyiség, kerthelyiség, pincehelyiség; hivatali helyiség. 
A két szó fölcserélése élőszóban is hiba, írásban azonban okvetlenül 
kerülendő! (NymKsz.2 2005: 230)

A helység szó [hejiség] ejtése nyilván a nyelvi bizonytalanság ter-
méke, túlhelyesbítés, ez az ejtés valóban beszédhelyzettől függetlenül 
hibásnak tekinthető, egyfajta nyelvbotlásnak. Ez az eset tehát egé-
szen más elbírálás alá esik, mint a helyiség [hejség] ejtése, amely egy 
természetes módon érvényesülő hangtani szabályszerűséget tükröz.  
Jómagam a hétköznapi beszélt nyelvben erőltetettnek, modorosnak, 
de legalábbis pontoskodónak érzem a [helyiség] változatot, s ezért 
akkor is [hejség]-nek ejtem, amikor tudatában vagyok annak, hogy 
Helmeczy ügyetlen szóalkotását, a helyiség szót használom. 

Erre a nyelvi problémára a legegyszerűbb megoldás az volna, ha 
a helyiség szót is helységnek írnánk, és úgy vennénk, hogy a szónak 
két eltérő jelentése van. Az így tekintett egyetlen helység szónak  
a ’közigazgatási egységet alkotó település’ és ’épületben falakkal  
elkülönített zárt rész’ jelentése nem különbözik jobban egymástól (sőt 
véleményem szerint sokkal kevésbé különbözik), mint mondjuk a tér 
szó legtágabb ’kiterjedés’ (vö. tér és idő) és ’épületekkel körülvett 
közterület’ (vö. Vámbéry tér) jelentése. 

De még ha erre a „rendkívül merész” lépésre10 nem szánnák is rá 
magukat nyelvőreink, sokat segítene az is, ha a mindennapi beszélt 
nyelvben helyénvalónak fogadnák el a [hejség] ejtést; de abból se 
származna semmi baj, ha a formális stílusban is elfogadnák egyenran-
gú változatnak a [helyiség] mellett.

10 A lépés egyébként nem annyira merész, mint amilyennek tűnik, a lexikográ-
fusok már tulajdonképpen meg is lépték: az értelmező kéziszótár „helység” 
szócikke ugyanis számontartja a szó ’helyiség’ jelentését is, igaz, „pongyola 
használatúként” jelöli (ÉKsz. 2 2003: 512).
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A hangtani példák után nézzünk most meg egy szókészlet-, ill. szó-
jelentéstanit! A Nyelvművelő kéziszótár „felolt” szócikkét idézzük:

A felgyújt ige hatására és a leolt párdarabjaként keletkezett az ala-
csonyabb szintű beszélt nyelvben: feloltja (= felgyújtja, meggyújtja, 
bekapcsolja) a villanyt. Értelemzavaró volta miatt okvetlenül kerül-
jük, s a fenti szinonimák valamelyikével helyettesítsük! (NymKsz.2 
2005: 176)

A szerzők véleménye szerint a feloltani a villanyt értelemzavaró, 
amiben a nyelvi percepcionizmus ideológiáját látjuk megnyilvánul-
ni; a nyelvi percepcionizmus mikroszinten az a meggyőződés, hogy 
a könnyebben érthető nyelvi forma eredendően helyesebb, mint  
a nehezebben érthető. Az idézetben tehát explicit módon nem a nyelvi 
autonomizmus jelenik meg, de arra is könnyen tudunk következtetni: 
hiszen ha egyszer a feloltani a villanyt zavarja az értelmet, nyilván 
mindenfajta beszédhelyzetben zavarja, és minden magyar embert egy-
formán zavar, tehát megszorítás nélkül kerülendő, mégpedig okvetle-
nül. 

A Nyelvművelő kéziszótárhoz hasonlóan vélekedik a Nyelvmű-
velő kézikönyv is, melynek „fel, föl” szócikkében többek között ezt 
olvassuk:

Kétségkívül helytelen azonban a felolt szó, mert a felgyújt és az elolt 
keveredéséből származik, s az igék ellentétes jelentése zavart okoz. 
Helyesen: elolt vagy leolt. (NyKk. I 1985: 606)

Látjuk, hogy itt a nyelvi percepcionizmus mellett a nyelvi konta-
minizmus is megjelenik, az a meggyőződés, hogy a vegyüléssel ke-
letkezett nyelvi elemek eredendően rosszabbak, mint azok, amelyek 
egyetlen szótőre vagy szóelemre vezethetők vissza.

A felolt igét valójában nem mindenki érzi értelemzavarónak, mivel 
az olt eredeti jelentése az ilyen kontextusban a beszélők egy része 
számára elhomályosult. Erre bizonyíték, hogy vannak példáink az olt 
igének igekötő nélküli vagy más igekötővel történő használatára is 
’felkapcsol’ értelemben, a villanyt/lámpát olt ’gyújt’ szerkezetben. 
Kázmér (2017: 135) példáit idézzük:
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Esetleg egy cerkaelemmel működő led lámpás? ... Nincs sok fénye 
de párna alá jó lehet ha éjjel valamit megnéznél és nem szeretnél 
villanyt oltani...11

Hajnali negyed három. Halkan becsukom magam mögött a hálószo-
ba ajtaját. Lámpát sem oltok.12

Semmi pánik biztosan kiment az áram vissza akartam oltani a vil-
lanyt már a kapcsolón volt a kezem amikor egy hideg kéz rátette  
a kezét az enyémre.13

Egyébként ha hinnénk a nyelvi percepcionizmus ideológiájában, 
éppenséggel a szerzők által javasolt elolt formát is értelemzavaró-
nak minősíthetnénk, mivel az azok számára, akik ezt a szót a villany  
lekapcsolására nem használják, s a környezetükben sem hallják, in-
kább a tűz megszüntetését asszociálja, mint egy villanyberendezés 
kikapcsolását. Ehhez hasonlóan azok, akik olyan vidéken élnek, ahol 
a villany felkapcsolására nem használatos a felgyújt ige, ezt is zava-
rónak érezhetik, mivel a tűznek a gyújtását juttathatja elsődlegesen 
eszükbe.

Nyelvi autonomizmusra vall, hogy a szerzőkben nem merül fel az 
a kézenfekvő lehetőség, hogy nem mindenki számára okoz az etimo-
lógiai jelentés zavart, hiszen különben a felolt nem terjedhetett volna 
el ’felkapcsol’ értelemben.

A nyelvtani jelenségek körében is találunk példákat a nyelvi auto-
nomizmusra és más kapcsolódó ideológiákra. Például a Nyelvművelő 
kéziszótár „feltételes mód” szócikkében az ún. nákolásról ezt a velős 
jellemzést és értékítéletet olvassuk:

Az alanyi ragozás jelen idő egyes szám 1. személyben nincs  
illeszkedés: (én) fáznék, bocsátanék, húznék. A -nák toldalékos (én)  
fáznák stb. igen durva hiba! (NymKsz.2 2005: 179)

11 http://magyarprepperforum.net/
12 http://ujszo.com/
13 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1683970918485963

&id=1523868144496242
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Azzal, hogy a szerzők azt állítják: az alanyi ragozás jelen idő egyes 
szám 1. személyben „nincs illeszkedés”, szó szerint véve tagadják az 
(én) adnák, tudnák, várnák stb. formák létezését, pedig ezeket nap 
mint nap sok millió magyar ember használja, igaz, az iskolázottabb 
beszélők inkább csak informális beszédhelyzetekben vagy ott sem. 
Hogyan lehetséges ez? Leginkább a nyelvi platonizmussal magyaráz-
hatjuk, akkor is, ha ez az ideológia nem fogalmazódik meg explicit 
módon az idézetben. Az „eszmék világában” tehát, egy ideális, „égi” 
magyar nyelvben ez esetben nincs illeszkedés; ha mégis, akkor az 
óhatatlanul kiküszöbölendő nyelvi helytelenség. 

Értelmezhető ez a megközelítés úgy is, hogy a szerzők implicit 
módon a magyar nyelvet a standard magyar nyelvvel azonosítják, 
ezért állítják, hogy az adott nyelvtani alakban „nincs illeszkedés”. 
Ebben az esetben a nyelvi standardizmus, ill. a nyelvi totemizmus 
ideológiájával állunk szemben; a nyelvi totemizmus az a meggyőző-
dés, hogy a standard nyelvváltozat a nyelv egészét reprezentálja, sőt  
a nyelv és az etnikum, ill. nemzet szoros kapcsolatának következtében 
magát az etnikumot, ill. nemzetet is.

A nyelvi autonomizmus itt is abban nyilvánul meg, hogy a szerzők 
mindenfajta körülmények között, minden beszélő szájából helytelen-
nek tartják az illeszkedéses formát, még arra sem utalnak, hogy több 
nyelvjárásban is ez a megszokott, s ezért helyes forma. Az, hogy a ke-
vésbé iskolázottak beszéde mintha nem is létezne, a nyelvi elitizmus 
ideológiájának a megnyilvánulása, amely nagymértékben támogatja  
a nyelvi autonomista értékítéleteket.

A Nyelvművelő kéziszótáréhoz hasonló, csak valamivel enyhébb 
a Nyelvművelő kézikönyv megítélése: az nem „durva hibáról” beszél, 
hanem arról, hogy az illeszkedett alak „helytelen, pongyola” (NyKk. 
I. 1980: 626).

A nákozáshoz hasonlóan a nyelvi autonomista szemléletű kárhoz-
tatás a suksük megítélésében is megjelenik. Egy rövid részlet a Nyelv-
művelő kéziszótár „felszólító módú igealak kijelentő helyett” című 
szócikkéből: 

A két igemód alaki megkülönböztetéséhez a közlés pontossága  
érdekében szigorúan ragaszkodnunk kell, tehát a „suksük”-, ill. „szuk-
szük”-özésnek okvetlenül gátat kell vetni. (NymKsz.2 2005: 178) 
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Ennek a szócikknek már a címszava is súlyos, az alapiskolában/
általános iskolában is elégtelennel szankcionált szakmai tévedést tar-
talmaz, hiszen a suksükölő alakok kijelentő, nem pedig felszólító mó-
dúak (felszólító módban a mondhassa, rakhassuk-féle alakokat senki 
sem hibáztatja). Ebből következően tehát szó sincs arról, hogy a suk-
sükölő beszélők összekevernék a két igemódot. Ha a Nem tudom, ő ezt 
hogyan mondhassa mondatban a mondhassa formát felszólító módú-
ként elemezzük, akkor a köznyelvi Nem tudom, ő ezt hogyan mondja 
mondatban a mondja igét is felszólító módúként kellene elemezni. És 
persze a következetesség kedvéért mindenképpen illene jajveszékelni 
azon, hogy a köznyelvi beszélők összekeverik a két módot és értelem-
zavaróan használják anyanyelvüket. 

Ha nem ezt teszik a szerzők, annak csak az lehet az oka, hogy  
a nem t végű igék esetében az „égi magyar nyelvben” sincs különbség 
a kijelentő és a felszólító módú formák közt alaki szempontból (jelen-
téstani szempontból természetesen van). 

Annak, hogy a suksük megítélésében nem történik utalás a hasz-
nálat körülményeire – vagyis a nyelvi autonomista megközelítésnek 
– nyilván az az oka, hogy a szerzők úgy gondolják: a közlés pontossá-
gára minden regiszterben, minden stílusrétegben, minden beszélőnek 
(és főleg minden befogadónak) szüksége van. A közlés pontosságára 
való hivatkozás nyelvi egzaktizmus és nyelvi izomorfizmus. Arra nem 
kapunk magyarázatot, hogy ha a közlés pontosságát annyira nagyon 
veszélyezteti a suksük, hogyan tudjuk az ugyanilyen jellegű kettőssé-
get elviselni a köznyelvben a nem -t végű igékben (pl. várjuk, toljátok, 
adja stb.), s az sem derül ki, miért nem okoz problémát a közlésnek ez 
a „pontatlansága” a suksükölő nyelvjárások beszélőinek.

A nyelvi autonomizmus különösképpen jellemző a laikus nyelv-
szemléletre. Nézzük meg példaként, hogyan vitatják meg laikusok  
a határozott névelő a változatának használatát a magánhangzóval kez-
dődő szó előtt! A gyakorikerdesek.hu weboldalról14 idézzük a kérdést 
s a válaszok közül hármat:

14 https://www.gyakorikerdesek.hu/kultura-es-kozosseg__nyelvek__ 
1109399-miert-van-az-h-nyelvtanilag-helytelen-az-h-a-alma
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A kérdés
Miért van az, h nyelvtanilag helytelen az, h a alma? 

A válaszok 
•  Ha már nyelvtani kérdésről van szó, igazán kiírhattad volna, 

hogy “hogy”(de legalább vesszőt tettél elé). Azért helytelen, 
mert a magyar nyelven a két határozott névelő közül (az, a) úgy 
dől el, hogy melyik használtatik, hogy a “következő szó” első 
hangja magán- vagy mássalhangzó. Ha magánhangzó, akkor 
az “az”-t használjuk, ha mássalhangzó, akkor pedig az “a”-t.  
Remélem világos voltam. De ezt te nem tudtad? :-O 

•  mert az ‘a’ névelőt mássalhangzóval kezdődő szavak előtt kell 
használni, az ‘az’-t pedig magánhangzóval kezdődők előtt 

•  ez nagyon tud idegesíteni, hiszen minden magyar tudja, mikor 
használunk a-t, és az-t névelőként, mégis sokan lustaságból 
a-t használnak az helyett. Pl mikor anyukáktól hallom, hogy 
gügyögnem a kisgyereknek: “jóóvan itt a anya” stb. wááá

Látjuk, hogy sem a kérdezőben, sem a válaszolókban nem merül 
föl, hogy a névelő megfelelő változatának a kiválasztása a legkisebb 
mértékben is függne a beszélő személyétől vagy a használat körülmé-
nyeitől. A játszótéren a gyermekének gügyögő anyuka nyilvánvalóan 
ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a székfoglalóját tartó akadémi-
kus. Mivel a mögöttes ideológia implicit módon jelenik meg, egya-
ránt gondolhatunk a nyelvi autonomizmusra, a nyelvi platonizmusra,  
a nyelvi standardizmusra és a nyelvi totemizmusra. 

2. Nyelvi szituacionizmus

A nyelvi autonomizmussal szembenálló nyelvhelyességi ideológia  
a nyelvi szituacionizmus, az a meggyőződés, hogy a nyelvi formák 
helyénvalóságát csak az adott beszédhelyzetben lehet adekvát módon 
megítélni. A nyelvi szituacionizmus hátterében (többek között) a nyel-
vi rekreacionizmus áll, amely a beszélőnek a nyelvéhez való aktív  
viszonyát hangsúlyozza: a beszélő nem egyszerűen használja a nyel-
vét, hanem miközben alapvetően alkalmazkodik meglévő szabály-
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rendszeréhez, egyszersmind újra is alkotja a maga pillanatnyi hangu-
latának és szükségletének megfelelően.

Amint föntebb is jeleztük, a nyelvi szituacionizmus az alapja a be-
széléstermékek helyénvalósági megítélésének. A nyelvi helyénvaló-
sági ítéletek kiindulópontja nem a „nyelv”, sem valamely „nyelvvál-
tozat” vagy más ehhez hasonló nyelvideológiai konstruktum, hanem 
a közléshelyzet sokféle tényezője, például a beszélők egymás közötti 
viszonya, a közlés célja, a közben végzett tevékenység, a helyszín, 
a kommunikációs csatorna jellege, továbbá a szövegelőzmények,  
a szöveg típusa és műfaja, de még a résztvevők világról való tudása, 
attitűdjei, nyelvi és nem nyelvi ideológiái, valamint nyelvi kompeten-
ciája is. Helyénvaló az a nyelvi forma, melyet mind a beszélő, mind  
a befogadó adott közléshelyzetben kommunikatív céljainak elérésé-
hez megfelelőnek érez.

A helyénvaló nyelvi forma vagy „belesimul” a szövegbe, nem 
hívja föl magára a figyelmet, mintegy „átlátszó” (ilyenkor a szö-
veg értelmén van a hangsúly, a nyelvi forma háttérben marad), vagy  
„kiemelkedik” ugyan a szövegből, de ez a szerző szándékában áll, 
vagyis ilyenkor az adott forma stíluselem.15

A nyelvi szituacionizmusra való hivatkozásnak a legegyszerűbb 
esete az, amikor egy nyelvi forma helyénvalóságát attól tesszük füg-
gővé, hogy beszédpartnerünk megérti-e, ill. jól ér ti-e. A Nyelvművelő 
kéziszótár „mesterségszavak” szócikkéből idézünk:

A mesterségszavak használatában arra kell törekedni, hogy csak 
olyan beszédhelyzetben, ill. beszédpartnerhoz szólva éljünk velük, 
amikor nem okozhatnak félreértést. (NymKsz.2 2005: 369)

Arra is akad példa, hogy a nyelvőrök felismerik: egy-egy nyelvi 
forma stílusértéke, konnotatív jelentése függhet a beszédhelyzettől.  
A Nyelvművelő kéziszótár „öreg” szócik kében ezt olvassuk:

15 A nyelvi helyénvalóságra, ill. a nyelvhelyességi és a nyelvi helyénvalósági 
megközelítés különbségére l. még Lanstyák 2019c, 2020.
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Megszólításként bizalmas vagy fölényes(kedő): figyelj (csak), 
öreg! Az öregem! megszólítás a hanglejtéstől és a beszédhelyzettől  
függően baráti is, leereszkedő is lehet: nézd, (édes) öregem, ez nem 
mehet így tovább! (NymKsz.2 2005: 429)

A következő példában a kevésbé elfogadott használatot a nyelv-
őrök az informális beszédhelyzethez kötik. A Nyelvművelő kéziszó-
tárnak „a, az névelő személynevek előtt” című szócikkéből idézünk:

A keresztnevek elé a népnyelvben és a közvetlen hangvételű tár-
salgásban rendszerint névelő kerül: elmehetek a Csillával és a Jós-
kával korcsolyázni?; a Gyuriék voltak itt. Sajátos stílusértéke miatt  
a megfelelő beszédhelyzetben elfogadható ez a forma is. Igényes be-
szédben azonban ne tegyünk névelőt keresztnév elé se! (NymKsz.2  
2005: 17)

A keresztnevek előtti határozott névelő elfogadásának hátterében 
az állhat, hogy ez a jelenség (a nyelvterület nyugati felében legalább-
is) az iskolázott beszélőkre is jellemző, vagyis a nyelvi elitizmus ideo-
lógiája áll mögötte. Az is köztudott, hogy ezzel a formával a szépírók 
is rendszeresen élnek, így a nyelvi belletrizmus ideológiája is a hatá-
rozott névelős formák elfogadása mellett szól. 

Meglepő engedékenységet tapasztalunk abban, ahogyan a Nyelv-
művelő kézikönyv a szanál, szanálás szavak új jelentését megítéli. 

A latin sanare igéből magyar képzővel alkotott szanál eredeti  
jelentése: gyógyít (ezt igazolja szanatórium szavunk is), de idővel 
számos más jelentése, jelentésárnyalata is kifejlődött. Értelmező 
szótárunk a második világháború előtti jelentéseit így tartja számon: 
valakinek anyagi ügyeit orvosolja; az államháztartás rendbehozata-
la végett az alkalmazottak egy részét elbocsátja; valakit ilyen eljárás 
során elbocsát, esetleg fizetését csökkenti.
Két-három évtized óta a szanál ige és a szanálás főnév leggyak-
rabban ‘lebont’, ill. ‘lebontás’ értelemben használatos nyelvünkben. 
Ez a jelentésfejlődés szokatlan, de érthető. A szanálás ugyanis nem 
akármilyen lebontást jelent, hanem azt is magában foglalja, hogy 
ez a lebontás – például egy házé, egy utcáé, egy városrészé – az 
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emberek érdekét szolgálja, jobb, egészségesebb életviszonyok,  
életkörülmények megteremtésére irányul. Tehát csírájában benne 
rejlik az ‘orvosol, javít’ értelem is.
Nem hibáztathatjuk tehát a szanál és a szanálás szavaknak ebben 
az új jelentésükben való használatát, de arra föl kell hívnunk a fi-
gyelmet, hogy a mondat, a szövegkörnyezet egyértelműsége híján 
ez olykor félreértést okozhat. Ilyenkor válasszuk a szanál(ás) szó  
helyett azt a magyar megfelelőt, amely egyértelművé, világos-
sá teszi mondanivalónkat. Pl.: lebont(ás), megszüntet(és), ill.  
újjáépít(és), városrendezés stb. (NyKk. II. 1985: 763)

A szerzők ez esetben feltárják a jelentésváltozás indítékát, s a je-
lentésváltozást el is fogadják, pedig a nyelvi ideológiák egész arzen-
álját vonultathatnák föl e jelentésváltozás kárhoztatására. Megtámad-
hatnák az új jelentést azzal, hogy „értelemzavaró” (nyelvi percepcio-
nizmus), „pontatlanná” vagy legalábbis kétértelművé teszi a közlést 
(nyelvi egzaktizmus, nyelvi izomorfizmus), de hivatkozhatnának az 
új jelentésben való használat „logikátlanságára” is (nyelvi racionaliz-
mus, nyelvi logicizmus). 

Ehelyett megértőek a jelentésváltozással szemben, s implicit 
módon tulajdonképpen arra utalnak, hogy a kontextus a legtöbbször 
eligazítja az olvasót, hallgatót a szó aktuális jelentése tekintetében, 
csupán akkor kell más megoldást keresni, ha a szövegösszefüggésből 
a szó jelentése nem egyértelmű. Még a nyelvi purizmus is nagyon 
visszafogottan jelentkezik, hiszen csak akkor javasolják a magyar 
megfelelők használatát, ha az idegen szó félreértést okozhatna. Ezért 
tekintjük ezt a szócikket a nyelvi szituacionista ideológia egyik (kö-
vetendő) példájának.

A Nyelvművelő kéziszótár úgy tekinti, hogy a szanál szó  
’lebont’ jelentése az utóbbi időben háttérbe szorult, s a szónak „a pénz-
ügyi-gazdasági értelme erősödött fel” (NymKsz.2 2005: 507), ezért 
városrendezési szaknyelvi értelemben inkább magyar szinonimáinak 
használatát javasolják. E mögött a magatartás mögött részben a nyelvi 
izomorfizmus, részben a nyelvi purizmus ideológiáját láthatjuk.

A Nyelvművelő kéziszótár az előző esethez hasonlóan megértő  
a logó szó újabb jelentésváltozásával. A „logó” szócikket idézzük:
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A görög eredetű logo- előtag – jelentése: ’szóval, beszéddel kapcso-
latos’, pl. logopédia – önállósulásával keletkezett nemzetközi szó. 
Elsődleges jelentése: ’pecséten vagy matricán levő rövid szöveg’, 
pl. a cég logója. Használata újabban keveredik az embléma szóéval. 
Ez a jelentésbővülés nem jogosulatlan, mert általában a cégemblé-
ma is tartalmaz valamilyen nevet, szót vagy rövid szöveget. Ennek 
ellenére a szakmai használatban jobb megkülönböztetni az emblé-
má-t a logótól. Magyar szövegben már kiejtés szerint írjuk, a végén 
hosszú ó-val. (NymKsz.2 2005: 345)

Látjuk, hogy a kéziszótár különbséget tesz a köznyelvi és a szak-
nyelvi használat közt, s csak a szakmai használatban látja célszerű-
nek a logó és az embléma megkülönböztetését, a köznyelvre nézve 
elfogadja a jelentésváltozást. (A Nyelvművelő kézikönyv még a szó-
val egyáltalán nem foglalkozik.) Itt is lehetne a jelentésváltozás ellen 
érvelni a szanál esetében említett nyelvi ideológiákkal, de ebben az 
esetben még a purizmus sem jelenik meg, nyilván azért, mert a szónak 
nincs is belső keletkezésű megfelelője. Ezenkívül az új jelentés alig-
hanem annyira elterjedt a köznyelvben, hogy visszaszorítására úgy-
sem volna semmi esély.

Érdemes még megfigyelni, hogyan kezelik ezt a jelentésváltozást  
a szótárak. A hétkötetes értelmező szótár (Értsz. 1959–1962) még nem 
tartalmaz „logó” szócikket, az értelmező kéziszótár már igen, viszont 
csak a köznyelvi (vagyis az újabb) jelentését tünteti föl (ÉKSz.2 2003: 
842), ami érthető, hiszen az értelmező kéziszótár általános szótár, nem 
szaknyelvi. Ugyanígy jár el Tótfalusi István Idegenszó-tára (Tótfalu-
si 2004: 563). Ezzel szemben a Bakos Ferenc-féle Idegen szavak és  
kifejezések szótárának 2013. évi kiadása a szónak csak az eredeti 
jelentését ismeri: ’rövid pecsét-/matricaszöveg’ (Bakos 2013: 387). 
A két utóbb említett munka rövid szóvégi o-val hozza a címszót.  
A legötletesebb megoldást a Tolcsvai Nagy Gábor-féle Idegen sza-
vak szótárában találjuk, ahol az eredeti és az újabb jelentés két külön 
címszóhoz van rendelve: az eredeti jelentés címszava a rövid szóvégi 
o-s „logo”, az új jelentésé a „logó” (Tolcsvai Nagy 2007: 631). A he-
lyesírás magyarosítása itt egyfajta „ürügyként” szolgál ahhoz, hogy  
a szótár – mintegy szóhasadás eredményeként – két külön szóval  
számoljon. 
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Összegzés

Dolgozatomban két ellentétes nyelvi ideológiára, a nyelvi autonomiz-
musra és a nyelvi szituacionizmusra kerestem példákat, mindenekelőtt 
a két ma is közhasználatú nyelvművelő kiadványban, a Nyelvművelő 
kézikönyvben és a Nyelvművelő kéziszótárban. Mindkét nyelvi ideo-
lógiára jellemző, hogy explicit módon nem szokott megjelenni a nyel-
vi értékítéletek indokaként, jelenlétükre azonban többnyire nagyon 
könnyen és nagyon egyértelműen lehet következtetni. A nyelvhelyes-
ségi szemléletű értékítéletek alapja a nyelvi autonomizmus, melynek 
követői nincsenek tekintettel a kifogásolt nyelvi forma használatá-
nak körülményeire. Ezzel szemben a nyelvi szituacionizmus hívei az 
egyes nyelvi formák helyénvalóságát a használat körülményeire való 
tekintettel ítélik meg.
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ZHRNUTIE

Vo svojom príspevku sa venujem dvom protichodným jazykovým ideo-
lógiám: jazykovému autonomizmu a jazykovému situacionizmu. Príkla-
dy, ktorými tieto ideológie ilustrujem, pochádzajú väčšinou z dvoch prí-
ručiek o jazykovej správnosti v maďarskom jazyku (Príručka jazykovej 
kultúry a Príručný slovník jazykovej kultúry). Jazykový autonomizmus 
je presvedčenie, že z hľadiska jazykovej správnosti je možné prehovory 
ako aj jazykové formy, ktoré sa v nich nachádzajú, hodnotiť bez ohľadu 
na rečovú situáciu a jazykový kontext. Jazykový situacionizmus je na-
proti tomu presvedčenie, že vhodnosť jazykových foriem možno adek-
vátne posúdiť len v kontexte danej komunikačnej situácie.
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MIsad kataLIn

„HA SZLOVÁK ISKOLÁBA ADOM,  
JOBBAN FOG ÉRVÉNYESÜLNI”1

Részletek tannyelvválasztásról készült interjúkból

Annotáció: Írásom célja a kisebbségi helyzetben történő tannyelvvá-
lasztás tényezőinek interjúk formájában közzétett feltárása. Négy inter-
júalanyom a Dunaszerdahelyi járásban él, bejelentett állandó lakóhelyük 
szerint magyardomináns településen. Közülük ketten magyar nemze-
tiségűnek és anyanyelvűnek, ketten szlovák nemzetiségűnek és anya-
nyelvűnek vallják magukat. Mind a négyüknek van/volt óvoda-, illetve 
iskolaköteles korú gyermeke. Adatközlőimmel félig irányított beszélge-
tést folytattam családjuk nyelvhasználatáról, az egyes családtagok nyelvi 
hátteréről és nyelvismeretéről, az általuk látogatott oktatási intézmények 
tannyelvéhez fűződő tapasztalataikról, valamint a gyermekük számára 
választott oktatási intézmények (óvoda, alapiskola, középiskola) tannyel-
vi vonatkozásairól. 

 
Kulcsszavak: Dél-Szlovákia, etnikailag homogén család, etnikailag hete-
rogén család, tannyelvválasztás 

1 A témával kapcsolatos vizsgálatok a Kutatás- és Fejlesztéstámogató Ügynök-
ség APVV-17-0254 számú szerződése, valamint a Fórum Kisebbségkutató 
Intézet keretében működő Gramma Nyelvi Iroda munkaterve 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). 
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Bevezetés

A kisebbségben élő magyar közösségek, köztük a szlovákiai ma-
gyar beszélőközösség anyanyelvének hosszú távú megőrzését jelentős 
mértékben befolyásolja az a szülőkre háruló, mélyreható következmé-
nyekkel járó döntés, milyen tannyelvű oktatási intézményt választanak 
iskolaköteles gyermekük számára. Azok, akiket a szülők magyar tan- 
nyelvű iskolába íratnak, először anyanyelvükön tanulnak meg írni és 
olvasni, képzésükben a szlovák nyelv órarendi tantárgyként szerepel. 
A többségi tannyelvű iskolát látogató gyermekek szlovákul kezdik az 
írást-olvasást, ezen a nyelven történik a pedagógus(ok) személyéhez 
kötődő mindenfajta kommunikációjuk, miközben anyanyelvüket in-
tézményes formában nem tanulják. 

A kisebbségi helyzet nyelvi tényeit feltáró tudományos ismeretek 
szerint az utódállamokban élő magyar közösségek számára a legcél-
ravezetőbb kétnyelvűségi modell az első nyelv, tehát az anyanyelv 
dominanciáját feltételező hozzáadó kétnyelvűség lenne, mely sze-
rint a második nyelv, esetünkben a szlovák elsajátítása nem az első 
nyelv rovására megy, nem szorítja ki azt a használatból, hanem mint-
egy hozzáadódik, hozzáfejlődik. Ebben a szemléletben tükröződik  
a kisebbségi helyzetben folyó magyar nyelvű oktatás alapvető nyelvi 
célja, a funkcionális kétnyelvűség elérése, mely a hozzáadó kétnyel-
vűségi helyzetben nem gyakorol negatív hatást a gyermek kognitív 
készségeinek fejlődésére. A Kárpát-medencében élő magyar közös-
ségeknél azonban közös problémaként jelentkezik az államnyelv ma-
gyar tannyelvű iskolában történő oktatásának mérsékelt eredményes-
sége, melynek magától értetődő következménye a második nyelv 
(esetünkben a szlovák) hiányos ismerete. Mivel ez befolyással van  
a magyar anyanyelvű fiatalok továbbtanulására és társadalmi mo-
bilitására, bizonyíthatóan az egyik fő okát képezi a magyar szülők 
szlovák oktatási intézményt előtérbe helyező tannyelvválasztási stra-
tégiájának. Az ebből adódó felcserélő kétnyelvűségi helyzetnek több 
negatív következménye is van, ezek közül az egyik leglényegesebb 
az, hogy sem az anyanyelvben, sem a második nyelvben nem alakul ki 
megfelelően a kognitív nyelvi kompetencia (vö. Lampl 1999; Sorbán 
2000; Göncz 2004; Kontra 2004; Lanstyák 2005; Csernicskó–Göncz  
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2009; Kolláth–Varga–Göncz 2009; Séra 2010; Véghová 2010, 2012; 
Morvai–Szarka 2012; Ravasz 2013; Karmacsi 2016). 

Az alábbiakban közzétett első két interjú egy szlovákiai magyar 
homogén család, illetve egy magyar–szlovák heterogén család tan- 
nyelvválasztási stratégiáiba nyújt betekintést; a következő kettő egy 
magyar óvónő, illetve egy szlovák tanítónő nézőpontjából láttatja  
a szülők tannyelvválasztási stratégiáit befolyásoló tényezőket. Az in-
terjúk 2018 szeptembere és 2020 januárja között készültek. Az adat-
közlőkkel félig irányított beszélgetést folytattam családjuk nyelvhasz-
nálatáról, az egyes családtagok nyelvi hátteréről és nyelvismeretéről, 
az általuk látogatott oktatási intézmények tannyelvéhez kapcsolódó 
tapasztalataikról, valamint tannyelvválasztásuk indokairól. Interjú- 
alanyaim nevének rövidítését anonimitásuk érdekében megváltoztat-
tam, s kérésükre lakóhelyükről is csak annyit közlök, hogy az minden 
esetben a Dunaszerdahelyi járásban található. Az interjúkban szereplő  
K rövidítés a kérdező, vagyis a dolgozat szerzőjének azonosítója.

1. interjú

CA neme nő, 51 éves. Egy dél-szlovákiai magyardomináns kis-
városban született, napjainkban is ott él. Homogén magyar családból 
származik. Magyar nemzetiségűnek és anyanyelvűnek vallja magát. 
Alap- és középiskolai tanulmányait szlovákul végezte. Jelenleg ter-
mékügynökként dolgozik, így napi szinten használja mindkét nyelvet, 
saját bevallása szerint magyarul és szlovákul egyformán jól beszél. 
Házasságban él, a férje magyar nemzetiségű és anyanyelvű. Egy fiuk 
van, aki szlovák nevelési nyelvű óvodába, majd szlovák tannyelvű 
alap- és középiskolába járt, jelenleg egy szlovák egyetemen tanul.

K:  Ön is, a férje is magyar nemzetiségűnek és magyar anyanyelvű-
nek vallják magukat. Miért döntöttek mégis úgy, hogy szlovák 
óvodába íratják a fiukat?

CA:  Több oka volt. Én is szlovák óvodába jártam, ahol megtanultam 
szlovákul, így az iskolában már nem voltak gondjaim a nyelv-
vel, mint azoknak a gyerekeknek, akik a magyar óvoda után  
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szlovák iskolába mentek. Úgy gondoltuk, azzal, hogy a fiunk 
szlovák óvodába jár, elkerüli majd azt a kínlódást, ami a szlová-
kul egy szót se tudó gyerekeket várja az iskolában.

K:  Hogy érti azt, hogy kínlódás vár rájuk?
CA:  Hát, mert azt se értik, mit mond a tanító, hogy például nyissák ki 

a füzetet, vagy hogy mit csináljanak. Nem beszélve arról, hogy 
nem értik a tanító magyarázatát, ezért lemaradnak a tanulásban. 

K:  A férje is szlovák óvodába járt?
CA:  Nem, ő magyarba járt, meg iskolába is magyarba. Éppen ezért 

tudta, hogy ott nem lehet rendesen megtanulni szlovákul, ő is azt 
akarta, hogy a fiunk szlovák óvodába meg iskolába menjen.

K:  Mit ért az alatt, hogy „rendesen” megtanulni?
CA:  Hogy folyékonyan beszél valaki szlovákul, nem ökög-mökög, 

nem keresi a szavakat. És ki tudja fejezni magát, akármilyen  
témáról van szó.

K:  Önök otthon milyen nyelven beszélnek?
CA:  Magyarul. 
K:  A fiukkal is csak magyarul beszélnek/beszéltek?
CA:  Igen.
K:  Nem okozott neki gondot az óvodában, hogy nem tudott szlová-

kul? 
CA:  Hát, az első pár hónap nem volt egyszerű. Kisgyerekként is visz-

szahúzódó volt, nehezen barátkozott. Az óvodában sokáig meg 
se szólalt, nem közösködött senkivel, mindig magában játszott. 
Az óvónők kérdezték is, hogy otthon is ilyen csöndes, de aztán 
hallották, hogy mennyit beszél, amikor én vagy az apja érte men-
tünk. 

K:  Ha a fiukkal csak magyarul beszéltek, honnan tudták, milyen 
szinten van a szlovák nyelvtudása?

CA:  Úgy-ahogy tudtuk, mert volt egy szlovák szomszédunk, aki min-
dig szólt hozzá, ha találkoztunk, és egyszer csak azt vettük észre, 
hogy a fiunk ezt-azt már megért belőle. 

K:  Hogy vették észre?
CA:  Bólogatott, hogy igen vagy nem. Aztán néha már mondott is  

valamit szlovákul, az iskolában meg már folyékonyan beszélt.
K:  Emlékszik még azokra a szlovák szavakra, amiket először mon-

dott? Néhányra legalább?
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CA:  Egyre emlékszem, de nem tudom, mondhatom-e.
K:  Persze, mondja.
CA: A záchod volt az. Azért emlékszek rá, mert nem ch-val mondta, 

hanem k-val, zákodnak.
K:  A szlovák óvodában szlovák meséket, mondókákat hallanak  

a gyerekek. Szoktak otthon a fiuknak magyar meséket, mondóká-
kat olvasni?

CA:  Sok magyar meséskönyve volt, ezekből is szoktunk mesélni neki, 
meg az én valamikori szlovák meséskönyveimből is. Szerette  
a meséket.  

K:  S ha a fia választhatott mesét, magyar vagy szlovák mesét kért?
CA:  Mindig magyart. Érdekes, ezen akkor nem gondolkoztam. 
K:  És azon, hogy a szlovák óvoda befejezése után milyen tannyelvű 

iskolába íratják? 
CA:  Azon nem. Amikor eldöntöttük, hogy szlovák óvodába fog járni, 

már tudtuk, hogy utána szlovák iskolába megy.
K:  Miért volt ez olyan egyértelmű? 
CA:  Hogy jobban tudjon érvényesülni. Szlovákiában élünk, akármit 

fog itt dolgozni, mindenhol szüksége lesz a szlovákra. Azt akar-
tuk, hogy ebből ne legyen problémája.

K:  Magyar tannyelvű iskolában Ön szerint nem tanult volna meg 
szlovákul?

CA:  Még nem találkoztam olyannal, aki magyar iskolában rendesen 
megtanult szlovákul. Úgy hallom, sokszor a szlovák szakos taní-
tó se beszél jól szlovákul, nem tudja folyékonyan kifejezni ma-
gát, meg hibákat csinál a ragozásban. Nem értem, hogy akarja 
ilyen szlovákra tanítani a gyerekeket.

K:  Ki mondja azt, hogy a magyar iskolákban a szlovák szakos peda-
gógusok nem tudnak jól szlovákul?

CA:  Hát azok a szülők, akiknek magyar iskolába jár a gyereke. Azt 
mondják, a kicsik csak olvasni meg írni tanulnak meg szlovákul, 
a nagyobbak meg esetleg el tudják mondani a tartalmát az olvas-
mánynak, de azt se mindenki. Hol van ez a szlováktudástól?

K:  Ön szerint hogy lehet az, hogy a magyar középiskolák végzőse-
inek egy része szlovák egyetemeken folytatja a tanulmányait, és 
orvosi, mérnöki stb. diplomát szerez? 

CA:  Úgy, hogy a szülők fizetik nekik a szlovák különórákat. Az oko-
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sabbakra meg azokra, akik könnyen tanulnak nyelveket, azért 
ragad valami szlovák a magyar iskolában is. De hallottam, hogy 
az első évben ők is csak kínlódnak a szlovák főiskolán, aztán 
valahogy biztos belejönnek a nyelvbe.

K:  A fia szlovák iskolába járt. Voltak valamilyen tanulási problé-
mái?

CA:  Az alapiskolában nehezebben ment neki a matematika, a fizika, 
a kémia, de nem azért, mert nem értette volna, amit tanul, hanem 
mert nem volt érzéke hozzájuk. 

K:  És a többi tantárgy?
CA: A történelmet meg a földrajzot nem annyira szerette, mert sok 

volt bennük a szöveg, a biológiát már inkább, az jobban érdekel-
te. De legjobban a nyelveket szerette, nem az irodalmat, hanem  
a nyelveket, a nyelvek tanulását.

K:  A gimnáziumban változott valamit a helyzet?
CA:  Ott rosszabbak voltak a jegyei, mint az alapiskolában. Hibázta-

tom magam, hogy rábeszéltem a gimnáziumra, jobb lett volna, 
ha valamilyen szakmát tanul, mert közben elkezdett profi szinten 
sportolni, és alig maradt ideje a tanulásra. 

K:  Magyar történelmi eseményeket fel tud sorolni a fia?
CA:  Hát valamit biztos, de neki nem a történelem a legfontosabb.
K:  És magyar íróktól szokott valamit olvasni?
CA:  Szokott magyarul olvasni, de nem regényeket, hanem sportköny-

veket. Azok érdeklik.
K:  A beszélgetésünk elején említette, hogy a fia egyetemre jár. Meg-

kérdezhetem, mit tanul? 
CA:  Először tanári szakra járt, biológiát meg földrajzot tanult, de nem 

győzte a sok edzés mellett. Most testnevelési főiskolára jár. 
K:  Ha a fiuk most menne óvodába vagy iskolába, milyen tannyelvű-

be íratnák?
CA:  Biztos, hogy szlovákba. Itt csak azzal tudja megalapozni az életét.
 

2. interjú

DV neme nő, 44 éves. Huszonegy éves koráig egy észak-szlová-
kiai kis településen élt, így értelemszerűen szlovák tannyelvű iskolá-
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ba járt: a lakóhelyéhez közeli kisváros alapiskoláját, majd szakmun-
kásképzőjét látogatta. Később levelező tagozaton érettségit szerzett. 
Szlovák nemzetiségűnek és anyanyelvűnek vallja magát. A szlovákon 
kívül más nyelvet nem beszél, de elmondása szerint egy kicsit már 
ért magyarul. A magyardomináns dél-szlovákiai településre, ahol több 
mint húsz éve él, házasság révén került. Három gyermeke van, két 
fia közül az egyik közép-, a másik alapiskolás, a lánya óvodás. A fiai 
szlovák tannyelvű iskolába, a lánya szlovák nevelési nyelvű óvodába 
jár. Az interjúalannyal való beszélgetés szlovákul folyt, a magyar for-
dítást a dolgozat szerzője készítette. 

K:  Milyen érzésekkel érkezett egy észak-szlovákiai faluból egy több-
ségében magyarok lakta dél-szlovákiai településre?

DV:  Őszintén megmondom, féltem, hisz azelőtt soha nem találkoztam 
magyarokkal, csak hallottam róla, hogy Szlovákia déli részein 
sok magyar él, Komáromtól egészen Kassáig. 

K:  Mi volt az oka, hogy ide költözött?
DV:  A férjem idevaló. 
K:  Hol ismerkedtek meg?
DV:  A falumban. A férjem építkezéseken dolgozott, járta az országot.
K:  Milyen nemzetiségű és anyanyelvű a férje?
DV:  Az anyja magyar, az apja szlovák. Az anyjával magyarul, az ap-

jával szlovákul beszél. Szerintem mind a két nyelvet egyformán 
jól beszéli. A nemzetisége szlovák, a népszámláláskor legalábbis 
azt jelölte be.

K:  És melyik nyelvet tartja az anyanyelvének?
DV: Nem tudom, erről sose beszéltünk. 
K:  Milyen tannyelvű iskolába járt a férje? 
DV:  Szlovákba. Az anyja állítólag nagyon akarta, hogy magyar 

alapiskolába járjon, mert azt mondta, hogy itt gyengék a szlovák 
iskolák. Az anyósom nagy magyar volt.

K:  Ez miben mutatkozott meg? 
DV:  A férjemmel csak magyarul beszélt, a gyerekeinkhez is magyarul 

szólt, pedig tudta, hogy én nem értem. Csak magyar újságot meg 
könyveket olvasott, a tévében is csak magyar műsorokat nézett, 
magyar zenét hallgatott.

K:  Az Ön férje mégis szlovák iskolába járt.
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DV:  Igen, mert az apja szerint a magyar iskolával sehol se érvényesült 
volna.

K:  Ön is így gondolja?
DV:  Nem tudom, de aki Szlovákiában él, annak tudnia kell szlovákul. 

Igaz, a férjem a munkahelyén túlnyomórészt magyarul beszél, 
mert a kollégái magyarok. Szlovákul ritkán, csak akkor, ha észa-
kon dolgoznak. Észak-Szlovákiában. 

K:  Három gyermekük van. Otthon milyen nyelven beszélnek velük?
DV:  Én csak szlovákul. A férjem is inkább szlovákul, hogy én is ért-

sem, de ő azért szól hozzájuk magyarul is. 
K:  És a gyerekek? Ilyenkor magyarul válaszolnak?
DV:  Nem, nem, néha mondanak ugyan valamit magyarul, de aztán 

szlovákul folytatják.
K:  Milyen szavakat mondanak magyarul? 
DV:  Inkább szlovákul mondom őket: áno, nie, viem, neviem, neho-

vor… Ilyeneket.
K:  A két fiuk iskolába, a kislányuk óvodába jár. Egyértelmű volt, 

hogy szlovák óvodába/iskolába íratják őket? 
DV:  Igen, egyértelmű. Ezen kívül azt akartam, hogy közel legyen  

a lakásunkhoz az iskola, hogy ne kelljen kísérgetni a gyerekeket, 
mert a férjem hajnalban indul dolgozni, a kislányunk meg még 
pici volt, amikor a fiúk iskolába kezdtek járni, nem hagyhattam 
otthon egyedül. De kiderült, hogy a szlovák iskolák itt a város 
szélén vannak. 

K:  A lakásukhoz közel viszont két magyar tannyelvű iskola is van. 
Nem gondoltak arra, hogy közülük választanak iskolát a gyere-
keknek? 

DV:  Ez eszünkbe se jutott. Mit szóltak volna a szüleim, a testvéreim, 
ha magyar iskolába adom a gyerekeimet? 

K:  Nem örültek volna?
DV:  Hát, azt hiszem, haragudtak volna. Az apámnak még az eskü-

vőnk előtt megígértem, hogy szlovák iskolába járnak majd a gye-
rekeim.

K:  Miért kellett megígérnie?
DV:  Az apám eleve nem örült neki, hogy magyarok közé költözöm. 

Azt mondta, ebből baj lesz.
K:  Miért gondolhatta ezt?
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DV:  Nem tudom, talán attól félt, hogy a magyarok nem fognak befo-
gadni, ha nem tanulom meg a nyelvüket.

K:  És hogy érzi, befogadták?
DV:  Nem tudom, az időm nagy részét Pozsonyban töltöm, mert ott 

dolgozom. A gyerekek mellett kevés a szabad időm, de ha mégis 
van egy kicsi, akkor a barátnőmmel találkozom, aki szintén szlo-
vák. 

K:  De magyar szomszédai csak vannak?
DV:  Persze, vannak, a mellettünk, fölöttünk és a szemben lakó szom-

szédok is magyarok. De velem szlovákul beszélnek.
K:  Van egy kislányuk is, említette, hogy ő még óvodás. Szlovák óvo-

dába jár?
DV:  Szlovákba, de nem volt egyszerű elintézni. A lakásunkhoz kö-

zel van egy szlovák óvoda, de lekéstük a beiratkozást, és hiába 
igazoltam a személyimmel, hogy öt percnyire lakunk tőle, azt  
mondták, már így is több gyereket vettek föl, mint amennyi  
a kapacitásuk. Az egyik lakótelepi szlovák óvodába sikerült  
aztán beíratni, de az meg épp az ellenkező irányban van, mint  
a fiam iskolája, aki reggelente elkíséri a húgát az óvodába, mert 
nekem reggel hétkor már a munkahelyemen kell lennem.

K:  A lakásukhoz közel van egy magyar óvoda is. Nem lett volna cél-
szerűbb, ha oda íratják be a lányukat?

DV:  Nem, miért járna magyar óvodába, ha úgyis szlovák iskolába 
megy majd? Igaz, egyre több magyar szót tud, mert a szlovák 
óvodába magyar gyerekek is járnak.

K:  Legalább megtanulják egymás nyelvét, nem?
DV:  Szerintem a szlovák óvodában szlovákul kellene beszélni, az 

óvónőknek figyelmeztetniük kellene erre a gyerekeket. Volt is 
már rá példa, hogy az egyik szlovák anyuka szóvá tette, hogy  
a gyereke lassan jobban beszél magyarul, mint szlovákul.

K:  Ön mit gondol erről? Egyetért ezzel az anyukával?
DV:  Én nem tenném szóvá, de én is azt gondolom, hogy szlovák 

óvodában szlovákul kell beszélni a gyerekeknek is, meg az óvó-
nőknek is. Úgy kell ezt venni, hogy aki Szlovákiában él, annak 
tudnia kell szlovákul.
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3. interjú

LI neme nő. Magyardomináns településen született, jelenleg a já-
rási székhelyen él. Homogén magyar családból származik. Magyar 
nemzetiségűnek és anyanyelvűnek vallja magát, alap- és középiskolai 
tanulmányait magyar nyelven végezte. Huszonnyolc évig óvónőként 
dolgozott egy magyar és szlovák csoportokkal is rendelkező óvodá-
ban, két éve egy határ menti magyarországi településen óvodai gyer-
mekgondozó. Egy felnőtt lánya van, aki magyar tannyelvű alap- és 
középiskolába járt, felsőfokú képesítést pedig egy szlovák egyetemen 
szerzett.

K:  Majdnem harminc évig egy magyar és szlovák csoportokat is 
működtető óvodában dolgozott. Magyar csoportok óvónőjeként?

LI:  Körülbelül húsz évig igen. Aztán egyre több szlovák költözött  
a településre, köztük sok fiatal család, óvodás korú gyerekekkel. 
A városban két óvoda volt, a mienk minden szempontból elő-
nyösebb helyzetű: egyrészt a város központjában volt, másrészt 
csaknem háromszoros férőhellyel működött, mint a másik, a csak 
magyar nevelési nyelvű óvoda. Egyértelmű volt, hogy a városba 
költöző szlovák családok hozzánk íratják be a gyerekeiket.  

K:  Hatással volt ez az óvoda működésére?
LI:  De még mennyire! Korábban négy magyar és két szlovák cso-

portunk volt, de ez az arány hihetetlen gyorsasággal megválto-
zott. Mivel a szlovák csoportok már nem tudtak újabb gyerekeket  
fogadni, a szülők beíratták őket a magyar csoportokba, így ezek-
ben rövid idő alatt, szinte egyik hétről a másikra megváltozott  
a gyerekek anyanyelv szerint aránya, vagyis a tegnap még ma-
gyar csoportból egyszer csak szlovák csoport lett. Ma két ma-
gyar és négy szlovák csoport van az óvodában, de úgy hallottam, 
a szlovák szülők már kezdeményezték a városházán egy újabb 
szlovák csoport engedélyezését. 

K:  Amikor szlovák gyerekek is kerültek a magyar csoportokba,  
milyen nyelven zajlottak a foglalkozások?

LI:  Először megpróbáltuk két nyelven tartani őket, arra gondolva, 
hogy az ilyen helyzetnek is lehetnek előnyei, hisz így a gyere-
kek megtanulják egymás nyelvét. Nekünk, óvónőknek, ez igen 
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fárasztó volt, de azért megbirkóztunk vele valahogy. A szlovák 
szülőknek viszont nem tetszett, hogy a gyerekük magyar szót is 
hall, hogy magyar mondókát, magyar mesét tanul, ezért addig 
jártak az igazgatónő nyakára, míg az arra hivatkozva, hogy úgy-
is több már a csoportban a szlovák gyerek, magyarról szlovákra 
változtatta a csoport nevelési nyelvét. 

K:  Ezzel az Ön munkanyelve is megváltozott? 
LI:  Szerencsére nem, mert az egyik magyar csoportos kolléganő 

nyugdíjba ment, én pedig átkértem magam a helyére. Vagyis én 
továbbra is magyarul tartottam a foglalkozásokat.

K:  Nagycsoportosai is voltak?
LI:  Én közép- és nagycsoportos gyerekekkel dolgoztam. A nagycso-

portosokkal van a legtöbb munka, de én nagyon szerettem velük 
foglalkozni. Hihetetlen, hogy hatéves korukra mennyire kinyílik 
az értelmük!  

K:  Volt arról áttekintése, milyen tannyelvű iskolába íratják a szülők 
a magyar csoportból a gyerekeket?

LI:  Amikor elkezdtem az óvodában dolgozni, a magyar csoportos 
gyerekeknek körülbelül 20%-át íratták szlovák iskolába a szülők. 
Ma a 40%-át. Megdöbbentő szám, ugye? 

K:  Ön szerint mi ennek az oka?
LI:  Ezek a szülők mind ugyanazt fújják, hogy úgy tud majd érvénye-

sülni a gyerek, ha jól megtanul szlovákul. Úgy gondolják, ha ma-
gyar óvodából szlovák alapiskolába, majd szlovák középiskolába 
megy, biztos, hogy elsajátítja a szlovákot, aztán jöhet a szlovák 
egyetem, ahol diplomát szerez, és könnyebb lesz az élete. Azt is 
mondják, hogy ők a magyar iskolában nem tanultak meg szlo-
vákul, ezért szenvedés volt számukra a szlovák középiskola, és 
hogy pont ettől akarják megkímélni a gyereküket. 

K:  Önnek mi erről a véleménye?
LI:  Egyrészt igazuk van, a magyar iskolában tényleg nem tanulnak 

meg szlovákul a gyerekek. Persze nem mondom, hogy ez alól 
nincs kivétel, de ha van is, igen kevés. Én ennek ellenére azt 
szoktam mondani a szülőknek, hogy rosszat tesznek maguknak 
is, a gyereknek is, ha szlovákba adják. Képzelje el, ha egy félős, 
nehezen barátkozó, szlovákul nem tudó kisgyereket szlovák is-
kolába íratnak! Mindjárt az első órán lemarad, hisz azt se érti, ha 
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a pedagógus azt mondja, nyisd ki a könyvet a hetedik oldalon, 
nemhogy a tananyagot! És ha a szülő maga se tud szlovákul, ki 
segít majd neki a tanulásban? Elkeserítő, hogy sok szülő saját 
maga osztja ki a gyerekének a rossz tanuló szerepet. 

K:  Hogy reagáltak azok a szülők, akiket le akart beszélni a szlovák 
iskoláról?

LI:  Hát, nem egyformán. Volt, aki azt mondta, semmi közöm hozzá, 
milyen iskolába adja a gyerekét. És ez igaz is, ilyenkor nem hoz-
tam többet szóba a témát. Volt olyan is, aki vacillált, aztán mégis 
szlovákba íratta. De olyan is volt, akit meg lehetett győzni róla, 
hogy jobb lesz a gyereknek a magyar iskolában.

K:  Hogy tudta meggyőzni ezeket a szülőket, mit mondott nekik?
LI:  Hogy jól meg kell gondolni, mert a szülő döntése a gyerek egész 

életét meghatározza, nem csak az iskolai éveit és az előmenete-
lét. Hatással lehet a barátok megválasztására, meg arra is, hogy 
majd a saját gyerekét milyen iskolába íratja, meg persze, hogy 
ismerni fogja-e a magyar irodalmat, a magyar történelmet. Azt is 
meg szoktam kérdezni, mit szólnak majd hozzá, ha a gyerekük, 
aki magyar szülők, nagyszülők, dédszülők leszármazottja, fel-
nőttként szlovák nemzetiségűnek karikázza magát a népszámlá-
láskor. Meg mondtam azt is, hogy én is magyar óvodába, alap- és 
középiskolába jártam, mégis beszélek szlovákul.

K:  Meg tudja mondani, körülbelül hány szülő hallgatott Önre?
LI:  Talán négy vagy öt. De ha csak egy hallgatott volna, akkor is 

azt mondanám, megérte. Tudja, milyen jó érzés, ha találkozom 
azokkal a gyerekekkel, akiket végül magyar iskolába adtak, és 
azt hallom tőlük, hogy szeretnek iskolába járni, tanulni, és ami-
kor megmutatják az ellenőrzőjüket, csupa jó jegyet látok benne? 
Ilyenkor nagyon örülök! 

K:  Ennek ellenére úgy döntött, hogy más országban és más munka-
körben folytatja. Nem akart már óvónő lenni?

LI:  Az óvónő és az óvodai gyermekgondozó munkája között nincs 
nagy eltérés. Most ugyan nem én vezetem a foglalkozásokat, 
csak asszisztálok az óvónőknek, de ugyanúgy gyerekek között 
vagyok. Játszom velük, segítek nekik öltözködni, mosakodni, 
amelyiket kell, megetetem. Szinte ugyanazt csinálom, mint hu- 
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szonnyolc évig a volt munkahelyemen. Csak most egy másik 
óvodában, és Magyarországon. 

K:  Elárulja, miért váltott munkahelyet?
LI:  Nem akartam megvárni, hogy az óvodámban elballagjon az utol-

só magyar csoport.

4. interjú

MA neme nő, 87 éves. Huszonöt éves koráig egy közép-szlovákiai 
településen élt. Iskoláit szlovák nyelven végezte: alap- és középisko-
lába a szülőhelyéhez közeli járási székhelyen járt, később egy szlovák 
egyetem pedagógiai karán szerzett alsó tagozatos tanítói képesítést. 
Szlovák nemzetiségű és anyanyelvű, saját bevallása szerint a szlová-
kon kívül más nyelvet nem beszél. A magyardomináns dél-szlovákiai 
településre, ahol több mint hatvan éve él, szintén szlovák nemzetiségű 
és anyanyelvű férje hivatalba való kinevezése útján került. Nyuga-
lomba vonulásáig, több mint harminc évig az egyik helyi szlovák tan- 
nyelvű alapiskola alsó tagozatán tanított. Az interjúalannyal folytatott 
beszélgetés szlovákul zajlott, a magyar fordítást a dolgozat szerzője 
készítette, aki az adatközlőt és családja egy részét közelebbről is is-
meri. 

K:  Emlékszik még, mi volt az első benyomása, amikor több mint 
hatvan éve erre a többségében magyarlakta településre költö-
zött?

MA: Hogyne emlékeznék, szó szerint sokkot kaptam. Azelőtt sose 
találkoztam magyarokkal, itt meg mindenki magyarul beszélt, 
mintha nem szlovák területre, hanem Magyarországra érkeztem 
volna. Akár a postára, akár más hivatalba vagy üzletbe mentem, 
mindenki magyarul szólt hozzám.

K:  De amikor kiderült, hogy Ön nem tud magyarul, gondolom, szlo-
vákra váltottak.

MA: Ha átváltottak is, igen nehezen ment nekik. Nem akartam elhinni, 
hogy Szlovákiában élő emberek egyáltalán nem vagy ilyen rosz-
szul beszélnek szlovákul. 
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K:  Több mint harminc évig az egyik helyi szlovák tannyelvű alapis-
kolában tanított, ahova többségében magyar gyerekek jártak. 
Feltételezem, voltak köztük olyanok, akik a beiskolázáskor „egy-
általán nem vagy rosszul” beszéltek szlovákul.

MA: Szlovákul általában csak az tudott, aki vegyes házasságban szü-
letett, de az se mind. Abban az időben az első osztálytól a ne-
gyedikig ugyanaz a pedagógus tanította a gyerekeket, volt mit 
csinálnom, hogy a második osztály végére mindenki beszéljen 
szlovákul.

K:  Hogy értette meg magát azokkal az első osztályosokkal, aki egy-
általán nem beszéltek szlovákul?

MA: Én csak szlovákul beszéltem velük, nem is tudtam volna más-
hogy, de ha valamelyik tanuló nem értette, amit mondtam, meg-
kértem egy olyat, aki tudott szlovákul, hogy fordítsa le neki.  
A szülőknek pedig azt javasoltam, hogy otthon is beszéljenek 
szlovákul a gyerekkel, ha azt akarják, hogy haladjon az iskolában.

K:  Ön szerint természetes ez? El tudná képzelni, hogy a gyermekével 
nem a megszokott nyelven beszél?

MA: Nekem nem kell ilyet elképzelnem, mert szlovák családként 
Szlovákiában élünk, az a természetes, hogy otthon is, a hivatal-
ban is, az utcán is szlovákul beszélünk.

K:  A fia viszont jól beszél magyarul. 
MA: Ha kíváncsi rá, a fiam azért tanult meg magyarul, mert abban  

a házban, ahol laktunk, rajtunk kívül nem laktak szlovákok, így 
csak magyar gyerekekkel tudott játszani. Mivel azok nem beszél-
tek szlovákul, a fiamnak kellett megtanulnia magyarul, ha barát-
kozni akart velük.

K:  A fiának magyar a felesége. Ők milyen nyelven beszélnek otthon?
MA: Nem gondoltam, hogy magánjellegű dolgokról fogunk beszél-

getni, de ha érdekli, természetesen szlovákul beszélnek. A fiam 
felelős munkakörben dolgozik, ahol szlovákul beszél. A menyem 
is jól tud szlovákul, szlovák alap- és középiskolába járt, utána 
nem akármilyen szlovák egyetemet végzett. Nyugodtan mondha-
tom, hogy ma már neki is a szlovák az erősebb nyelve.

K:  A fiának van egy lánya. Ő tud magyarul?
MA: Egy kicsit tud, annyit, amennyit a másik nagyszülőktől megtanult.  

A menyem annak idején gondolkodott rajta, hogy magyar óvodá-
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ba íratja, de mivel ő is, a fiam is sokat dolgoztak, a nagyszülők 
közül pedig még csak én voltam nyugdíjas, nekem kellett volna 
minden nap elhoznom az óvodából. Én viszont kikötöttem, hogy 
magyar óvodába nem fogok járni érte.

K:  Miért? 
MA: Mert szlovák az apja, apai részről az egész családja. Szlováki-

ában él, már férjnél van, szlovák a férje is, miért kellene, hogy 
tudjon magyarul?

K:  Úgy tudom, az unokája férje magyar–szlovák vegyes házasság-
ban született, és mindkét nyelvet beszéli. 

MA: A végén még meggyőz róla, hogy az egész családunk magyar. 
Hagyja a fiamról, unokámról való faggatózást, az ő dolguk, mi-
lyen nyelven beszélnek.

K:  Hosszú pedagógusi pályája során előfordult, hogy egy-egy ma-
gyar gyereket, akinek a szlovák nyelvismeret hiánya vagy ala-
csony szintje miatt nehezen ment a tanulás, a szülők végül átírat-
tak egy magyar tannyelvű iskolába?

MA: Legfeljebb két-három ilyen esetre emlékszem. Általában sikerült 
rábeszélnem a szülőket, hogy hagyják a gyereket a szlovák isko-
lában.

K:  Milyen érvekkel győzte meg őket?
MA: Valós érvekkel. Hogy a gyerekeik nem fognak tudni érvényesül-

ni, ha nem beszélnek szlovákul; hogy a szlovák nyelvismeretnek 
köszönhetően sokkal több esélyük lesz a továbbtanulásra; hogy  
a szlovák iskolában mindig kevesebb órájuk lesz, mivel nem kell 
magyar nyelvet, irodalmat tanulniuk. És persze biztosítottam 
őket arról, hogy a gyerekeiket megtanítjuk szlovákul beszélni.

K:  Felsorolna néhány módszert, amit a magyar gyerekek szlovákra 
tanításakor alkalmazott?

MA: Semmilyen különleges módszert nem alkalmaztam. Szlovák is-
kolába jártak, szlovák volt a tanítási óra nyelve, szlovákul be-
széltem velük én is, a kollégáim is. Sok magyar gyereknek már  
a szüleit is tanítottam, mind megtanultak szlovákul. 

K:  Nem maradtak le a tanulásban azok a gyerekek, akik az első osz-
tályba lépéskor nem beszéltek szlovákul?

MA: A tanulásban mindig a gyengébb képességű gyerekek marad-
nak le. Akinek jók az értelmi képességei, az akkor is tud haladni  
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a tananyaggal, ha magyar az anyanyelve, legfeljebb több energiát 
kell a tanulásba fektetnie, vagy a szülőnek többet kell vele otthon 
foglalkoznia.

K:  A magyar tannyelvű iskolákban a szlovákot második nyelvként 
tanítják, a hatályos alaptanterv szerint az alapiskola felső tago-
zatán és a középiskolákban jelenleg magasabb óraszámban, mint 
a tanulók anyanyelvét, a magyart. Mi erről a véleménye?

MA: Nem tudtam, hogy a szlovákot magasabb óraszámban tanítják, 
de ha így van, végre értelmes intézkedést hozott a minisztéri-
um! Ha a magyar iskolákban csak heti két vagy három órában 
tanítanák a szlovákot, mint ahogy azt évtizedekig tették, akkor  
a szlovákiai magyarok nagy része sose fog jól beszélni szlovákul. 
De akárhány órában és bármilyen módszerrel is tanítják a ma-
gyar iskolákban az államnyelvet, azt csak szlovák iskolában és  
a családban való következetes használatával lehet jól elsajátítani.

Tanulságok, következtetések

A fentebb közzétett interjúk alapján az oktatási intézmény tannyel-
vének megválasztását leginkább a következő motivációs tényezők 
befolyásolják. 

Az elsőlegesnek mutatkozó tényező szorosan összefügg a többségi 
állam részben nyilvános, részben rejtett nyelv- és oktatáspolitikai cél-
jaival, melyek azt sugallják, hogy az államnyelv ismerete könnyebb 
érvényesülést biztosít a kisebbségi beszélőközösségek számára. Az 
interjúkból kiderül, hogy ez a stratégia megalapozott érvek nélkül is 
hatékony és gyorsan hagyományozódó. A magyar homogén házasság-
ban élő szülők a szlovák nyelv alapszintű ismerete nélkül is többségi 
tannyelvű iskolába íratták a gyermeküket, mert azt remélték, hogy 
„rendes” szlovák nyelvtudással felvértezve jobban érvényesül majd 
a továbbtanulás, illetve a munkavállalás terén. A heterogén család-
ban a magyar–szlovák vegyes házasságból született apa szintén azért 
járt szlovák iskolába, mert a többségi nemzethez tartozó édesapja 
úgy gondolta, jobban érvényesül majd a szlovák nyelvvel. A szlovák 
nemzetiségű és anyanyelvű tanítónő véleménye szerint a szlovákul 
„egyáltalán nem vagy rosszul” beszélő szlovákiai magyarok gyerme-
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kei csak akkor tudnak érvényesülni, ha elsajátítják a többség nyelvét. 
Hasonló vélekedésről számol be egy dél-szlovákiai magyarok köré-
ben végzett kutatás eredményeképpen Morvai Tünde és Szarka László 
is: adatközlőik arra a kérdésre, hogy miért íratják szlovák iskolába  
a gyermeküket, leggyakrabban az érvényesülést tüntették fel indok-
ként (Morvai–Szarka 2012: 561). Ravasz Ábel egy dél-szlovákiai ma-
gyar többségű településen végzett kutatás alapján megállapítja, hogy 
a gyermeküket szlovák tannyelvű iskolába járató magyar szülők a „si-
keresség előfeltételének” tartják a szlovák nyelv megfelelő ismeretét 
(Ravasz 2013: 55). A fentiekhez hasonló következtetéseket fogalmaz 
meg Karmacsi Zoltán egy Kárpátalján végzett kutatás alapján: a vizs-
gálatban részt vevő magyar–ukrán és magyar–orosz heterogén házas-
ságban élő szülők jelentős része gyermeke boldogulását tartja szem 
előtt, amikor (sok esetben a többségi nyelv alapszintű ismerete nélkül) 
ukrán tannyelvű iskolába íratja (Karmacsi 216–219). 

Az interjúalanyokkal folytatott beszélgetésekből kiderül, hogy  
a tannyelvválasztásban a családi mintának is meghatározó szerep jut. 
Mind a négy interjúban megtapasztaltam, hogy a családok nyelvhasz-
nálata, a tágabb családon belül kialakult nyelvi modellek, a szülőknek 
saját szüleik iskolaválasztással kapcsolatos döntései, a nagyszülők és 
más rokonok kimondott vagy látszólag rejtett véleménye nemcsak  
a tannyelvválasztásra, hanem annak megindoklására is hatással van.  
A homogén magyar család egyik szülő tagja többségi tannyelvű isko-
lába járt, mint ahogy a heterogén család magyarul is beszélő, de vegyes 
házasságból származó tagja is. A heterogén család esetében a szlovák 
nemzetiségű és anyanyelvű szülő tartott tőle, hogyan reagáltak volna 
szülei és testvérei arra, ha magyar iskolába íratja gyermekeit. A szlo-
vák tanítónő tágabb családjának magyar homogén és magyar–szlovák 
heterogén családból származó tagjai is szlovák óvodába és/vagy isko-
lába jártak. Gažovičová Tina kutatási eredményei azt mutatják, hogy  
a szlovákiai magyar szülők közül főként azok íratják többségi tannyel-
vű iskolába a gyermeküket, akik maguk is szlovák oktatási intézményt 
látogattak. Vizsgálatai szerint a gyermeküket szlovák iskolába járató 
magyar adatközlők 30%-a gondolja úgy, hogy „rossz, ha magyar gyer-
mek magyar iskolába jár, mert ott nem tanul meg szlovákul”; 38%-a 
pedig azt vallja, hogy „rossz, ha magyar gyermek magyar iskolába 
jár, mert nehezebben fog tudni érvényesülni” (Gažovičová 2017: 20). 
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Göncz Lajos úgy vélekedik, hogy ez a stratégia gyakran a többségi 
nyelv dominanciájához és az anyanyelv elsorvadásához vezet (Göncz 
2004: 139). Interjúalanyaim közül egyedül a magyar óvónő családjá-
ban hagyományozódik a magyar tannyelvű óvoda és iskola választá-
sa, mellyel kapcsolatban Sorbán Angella megjegyzi, hogy a családi 
minta nemcsak a többségi tannyelvű, hanem a kisebbségi tannyelvű 
iskola választásakor is előtérbe kerülhet (Sorbán 2000: 174–176, vö. 
Séra 2010: 171–173). 

Az interjúk alapján a következő tannyelvválasztásra ható tényező 
a szülőknek a magyar tannyelvű iskolákban folyó szlovákoktatással 
kapcsolatos tapasztalata. A homogén magyar család magyar óvodát 
és iskolát látogató szülő tagja amiatt támogatta fia szlovák óvodába 
és iskolába íratását, mert ő nem tanult meg szlovákul a magyar is-
kolában. A szlovák tanítónő szerint szlovákul csak szlovák oktatási 
intézményben (és a szlovák nyelvnek a családban való következetes 
használatával) lehet megtanulni, magyar iskolában nem; s a magyar 
óvónő is úgy vélekedik, hogy a gyerekek a magyar iskolában nem 
sajátítják el megfelelő szinten a szlovák nyelvet. A fenti vélekedéseket 
alátámasztja Morvai és Szarka kutatása is, mely szerint a szlovákiai 
magyar jellegű városokban megfigyelhető egy olyan tendencia, mi-
szerint a magyar szülők egy része többségi nevelési nyelvű óvodába 
járatja a gyermekét, hogy tanuljon meg szlovákul, utána azonban ma-
gyar tannyelvű iskolába íratja be (Morvai–Szarka 2012: 545).

Az interjúkból kiderül, hogy az anyanyelv és a magyar identitás-
tudat megőrzését a megkérdezettek közül csak a magyar óvónő véli 
fontosnak. A homogén magyar családban élő adatközlő nem tartja 
szükségesnek, hogy fia meg tudjon nevezni magyar történelmi esemé-
nyeket, mint ahogy azt sem, hogy magyar nyelvű könyveket olvasson. 
A heterogén család vegyes házasságból származó szülő tagja szlo-
vák nemzetiségűnek vallja magát. A szlovák tanítónő szerint tágabb  
családja homogén magyar házasságból, illetve heterogén magyar–
szlovák házasságból származó tagjai is jobban tudnak már szlovákul, 
mint magyarul. A szakemberek véleménye szerint a tannyelv megvá-
lasztása identitásformáló és esélyegyenlőséget növelő hatása miatt is 
fontos. Az egyén identitása a megélt tapasztalatok révén alakul ki, így 
magától értetődő, hogy a választott tannyelv döntő módon befolyásol 
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ja a gyermek identitásának alakulását (Kolláth–Varga–Göncz 2009: 
118–120). 

A szülők tannyelvválasztással kapcsolatos döntése kihat a gyer-
mek további életére, lelki fejlődésére, családi és közösségi kapcso-
lataira. Az, hogy a nemzetiségi kisebbséghez tartozó szülők többségi 
tannyelvű oktatási intézménybe íratják a gyermeküket, radikális vál-
tozást idéz elő annak nyelvi környezetében: az első nyelvként elsajá-
tított anyanyelv fejlődése megakad, háttérbe szorul, s ezáltal leépül; 
helyébe pedig egy másik nyelv lép, amely értelemszerűen később 
kezd el fejlődni, és inkább csak a gyermek adottságaitól függ, mikor 
és milyen szintű nyelvtudást eredményez. A szülőnek tehát, amennyi-
ben gyermeke boldogulását tartja szem előtt, a hozzáadó kétnyelvűsé-
gi körülmények kialakítására kell törekednie. 
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ZHRNUTIE

Podnetom na prípravu interview bola jednak snaha poukázať na faktory 
ovplyvňujúce rodičov žijúcich v homogénnom a heterogénnom man-
želstve na južnom Slovensku pri výbere vyučovacieho jazyka pre svoje 
dieťa, jednak priblížiť pohľad učiteľky materskej školy s vyučovacím 
jazyk maďarským a učiteľky prvého stupňa základnej školy s vyučova-
cím jazykom slovenským na výber rodičov. V závere príspevku sú iden-
tifikované najčastejšie faktory ovplyvňujúce výber vyučovacieho jazyka 
na národnostne zmiešanom regióne, obývaným dominantne maďarským 
etnikom. 
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Sebők Szilárd

BEVEZETÉS A METANYELV 
KÉRDÉSKÖRÉNEK TANULMÁNYOZÁSÁBA1

Annotáció: Dolgozatomban a metanyelv fogalmáról próbálok meg átfo-
gó képet adni. Először a metanyelvi szint megkülönböztetésének tudo-
mánytörténeti hátterét vázolom fel, majd a metanyelvi tevékenység sok-
féleségét mutatom be azzal a céllal, hogy jól látszódjon, mi az, amit ebből 
a sokféleségből a különféle metanyelv-meghatározások kihagynak, illet-
ve megőriznek. A továbbiakban részletesen foglalkozom Roman Jakob-
son, Theo van Leeuwen, Dennis R. Preston metanyelv-koncepcióival, és  
a munka végén ezek gyakorlati alkalmazhatóságára is kitérek.

Kulcsszavak: metaszint, metanyelv, Roman Jakobson, Theo van Leeu-
wen, Dennis R. Preston

Bevezetés

A nyelvtudomány a közfelfogás szerint nyelvről szóló tudományt  
jelent. Más tudományterületekhez képest ez a diszciplína különleges 
helyzetben van, hiszen ezen a területen a nyelv nemcsak eszköze,  
hanem egyúttal tárgya is a leírásnak. Ennek a kétféle nyelvnek (nyelv 
mint a leírás tárgya és eszköze) az elkülönítésére külön megnevezé-

1 A munka megírását a Kutatás- és Fejlesztéstámogató Ügynökség támogatta 
az APVV-17-0254 sz. szerződés keretében. Az itt olvasható dolgozat a 2017-
ben megjelent Meta és nyelv: Kísérletek a nyelvleírás nyelvének leírására c. 
könyvem egyik fejezetének átdolgozott változata (Sebők 2017: 48–68).



52

sek alakultak ki: a (tárgy)nyelv és a metanyelv. A két fogalom tartal-
mával ritkán szokás részletesen foglalkozni. A legtöbb nyelvészeti és 
metanyelvészeti munka ott kezdődik, ahol ennek a két fogalomnak  
a meghatározására már nincs szükség, mert az – mintegy hallgató-
lagos tudásként – ott gyökerezik a nyelvészeti alapismeretek között, 
és nem szorul magyarázatra. Szükség esetén ugyan fel lehet lapozni  
a szótárakat vagy nyelvészeti enciklopédiákat (l. pl. Mistrík et al. 
1993; Crystal 2008), a fogalmak részletes bemutatásával azonban  
– néhány angol nyelvű munkát kivéve – nem sokan foglalkoztak  
eddig.2

A nyelv fogalmának a kérdését a Nova Posoniensia 2018-as kö-
tetében már részletesen tárgyaltam (l. Sebők 2018). Ebben a dolgo-
zatban – a témát folytatva – az a célom, hogy a metanyelv fogalmát 
mutassam be a saját korábbi kutatásaim és a szakirodalom alapján, il-
letve hogy egyfajta kiindulási alapot adjak a pozsonyi magyar tanszék 
hallgatói kezébe a témakör tanulmányozásához. Először azt foglalom 
össze röviden, hogy a fogalom elkülönítését milyen igény hozta létre, 
majd a metanyelvi tevékenység sokféleségével foglalkozom, rámutat-
va a fogalom elmosódó határaira. Végül: három metanyelv-koncepció 
ismertetésén keresztül azt is áttekintem, hogy a fogalom elmosódó 
határait hogyan kezeli a szakirodalom – és a metanyelv milyen meg-
határozásait különbözteti meg.

1. Hogyan jött létre az ún. metaszint?

A tárgynyelv és metanyelv elkülönítésének történeti előzményei a lo- 
gika tudományához és egy sajátos logikai paradoxon megoldásához 
nyúlnak vissza. A diszciplínán belül problémát jelentett azoknak  
a kijelentéseknek az értelmezése, amelyekről úgy tűnt, hogy egyszerre 
lehetnek igazak és hamisak is. Megnyugtató megoldást kellett találni 

2 A nyelv fogalma kapcsán l. Jørgensen et al. 2011: 29; Szilágyi 2011; Lanstyák 
2017: 49–50; Gal 2006: 14; Sebők 2017: 42–47. A metanyelv fogalmához 
pedig l. Jaworski et al. 2004; Coupland–Jaworski 2004; van Leeuwen 2004: 
107–108; Preston 2004: 75–101.
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arra, hogy mit lehet például azzal a kijelentéssel kezdeni, hogy „ez az 
állítás hamis”. Ha az állítás tartalmát komolyan vesszük, akkor igaz-
nak kellene ezt tartani, a probléma viszont ott kezdődik, hogy maga 
az állítás épp az ellenkezőjét fejezi ki: azt, hogy ő maga hamis. Abban 
az esetben viszont, ha elfogadjuk az állítást, miszerint az hamis, észre 
kell vennünk, hogy ezáltal az igazat állított magáról, vagyis nem lehet 
hamis (vö. Smullyan 1986: 189).

A problémát egy „magasabb logikai szint” megkülönböztetésével 
oldották meg, amelynek köszönhetően elkülöníthetővé vált az állítás-
nak az a fele, amely önmaga igazságtartalmára vonatkozik. Ez egy 
olyan logikai szabály elfogadásához vezetett, mely szerint a kijelentés 
nem vonatkozhat egyszerre a valóság tényeire és önmagára is, mert 
az osztály (itt: állítások osztálya) és annak eleme (itt: hamis állítás) 
eltérő logikai szintet reprezentálnak (Bókay 1997: 135). A metaszint 
elkülönítésével világossá vált, hogy az, amit a kijelentés saját magá-
ról állít, nem kezelhető egyszerre azzal, amit a kijelentés a valóság 
tényeiről állít.

Ezzel az elkülönítéssel nemcsak az előbbi példához hasonló logi-
kai paradoxonokat sikerült megoldani, hanem a logikán kívül eső te-
rületeken is egy újfajta rálátás vált lehetővé. Ha például a szépirodal-
mat nézzük, a metaszint elkülönítése az irodalomírás egy korszakának 
a megkülönböztetését tette lehetővé. Mint arra Roland Barthes Litera-
ture and Metalanguage c. cikkében rámutatott (1959/1972: 97–98), az 
irodalom évszázadokig egy olyan nyelvet jelentett, amely – legalábbis 
logikai szempontból – nem különbözött bármely más nyelvtől. A 19. 
századtól azonban ez fokozatosan megváltozott, az irodalom elkez-
dett önmaga létezésére is reflektálni, és így párhuzamosan egy kettős 
szempontot érvényesíteni: „egyszerre lett tárgy és a kutatás tárgya, 
megnyilatkozás és erről szóló megnyilatkozás, tárgyirodalom és me-
tairodalom” (saját fordítás).3

A nyelvészet esetében szintén hasonló a helyzet. Az a kérdés, 
hogy „milyen is a/egy nyelv?”, már legalább a történeti-összehasonlí-
tó módszer kialakulásától kezdve jelen van a nyelvészetben. A meta-

3 “…at once object and scrutiny of that object, utterance and utterance of that 
utterance, literature object and metaliterature” (Barthes 1959/1972: 97).
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szint elkülönítésével viszont nemcsak az ún. nyelv, hanem a beszélők 
erről alkotott elképzelései, ezzel kapcsolatos vélekedései is a kutatás 
tárgyává válhattak (l. pl. népi nyelvészet, perceptuális dialektológia, 
attitűdvizsgálatok, nyelvhasználati kérdőívek, interjúk). De elszórtan 
olyan munkák is születtek, amelyek a nyelvészeti leírás során haszná-
latos nyelvet tették a kutatás tárgyává (l. pl. Szilágyi 2004, 2011; Se-
bők 2017). A metanyelvi szint elkülönítésével tehát egy olyan új nyel-
vészeti megközelítés bontakozhatott ki, amely a nyelv leírása mellett 
a nyelvről alkotott elképzeléseket és leírásokat, vagy – általánosabban 
fogalmazva – a nyelvről szóló nyelvet is a kutatás tárgyává tette.

2. Mi az a nyelvről szóló nyelv?

A második lábjegyzetben idézett szakirodalom alapján elmondhatjuk: 
a nyelv nem létezik a fizikai világban, és bármennyire önálló entitás-
ként jelenítődik is meg a nyelvmetaforák által, ezt egy elméleti kate-
góriaként kell kezelnünk. Egyes szerzők szociokulturális (Jørgensen 
et al. 2011: 27; vö. Gal 2006: 14), mások ideológiai konstrukcióról 
beszélnek (Blommaert 2013: 4; vö. Sebők 2017: 39–47), de van, aki 
egyenesen az illúziókhoz hasonlítja a nyelvet, és – egy sajátos termi-
nussal – illuzórikumként kezeli (Lanstyák 2017: 49). Ezek után joggal 
tehetjük föl a kérdést, hogy ha a nyelv önmagában nem is létezik, 
akkor vajon mit kutat a nyelvtudomány? Mi a leírás tárgya? A zavart 
pedig csak tovább fokozza, ha még egy ennél is elvontabb, nyelvről 
szóló nyelvre is rákérdezünk.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a föntebbi megállapításokból 
nem az következik, hogy a nyelv nem létezik, hanem az, hogy a fizi-
kai valóságban nem létezik – gondolatban viszont igen. Az emberek 
„használják” a nyelvet, „tanulják”, „kutatják”, „művelik”, „aggód-
nak a jövője miatt”, és a sort még hosszan lehetne folytatni. A nyelv 
fontos szerepet tölt be az életükben, és mivel „foglalkoznak vele”, 
beszélnek róla, egyúttal olyan gondolatban létező dologgá alakítják, 
amely fontos szerepet tölt be a társadalom életében. Éppen ezért kár is 
lenne tagadni a nyelv létezését. Inkább arra kell felhívni a figyelmet, 
hogy ezt gondolati „termék”-ként kell kezelni, és mint ilyet kell értel-
mezni. Ezek után a nyelvtudomány „visszakapja” kutatási tárgyát, az 
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előbbi kitérőnek köszönhetően pedig ez a maga helyére kerül. Többé 
nem „a” nyelvként jelenítődik meg, amely a beszélőktől függetlenül 
önálló életet él (l. Szilágyi 2011: 16–19), hanem olyan elméleti ka-
tegóriaként, amellyel bizonyos beszédtevékenységgel kapcsolatos 
rendszerszerűségekre összefoglaló névvel tudunk utalni. Az pedig, 
hogy milyen rendszerszerűségeket is értünk a nyelv kifejezés alatt  
– a kategória gondolati jellege miatt –, csak attól függ, hogy ezt mi-
ként határozza meg a kutató (l. Sebők 2017: 42).

Ezek alapján már arra is következtetni tudunk, hogy mi lehet  
a nyelvről szóló nyelv. Ha ugyanis a nyelv egy – mondjuk úgy – laza 
szerkezetű kategória, amelybe nagyon sok minden beletartozhat,4 ak-
kor a nyelvről szóló nyelv esetében sem lesz ez lényegesen másképp. 
Annyi megkötés van csak, hogy ennek a nyelvnek – egy magasabb lo-
gikai szinten – kifejezetten a nyelvről kell szólnia – értsünk bármit is 
ez utóbbi fogalmon. Mivel ennek a dolgozatnak a nyelvről szóló nyelv 
– röviden: metanyelv – a témája, most azzal nem foglalkozom, hogy 
mi minden rendelődhet a nyelv fogalma alá (de l. Sebők 2017: 19–47). 
Arra helyezem a hangsúlyt, hogy mi az, ami a metanyelv fogalmába 
beletartozhat. A következő fejezetben ezért arra fogok rámutatni, hogy 
a metanyelvi tevékenység egy nagyon széles skálán mozog, és hogy 
ennek pontos tartalma legfőképp a kutató meghatározásától függ.

3. Mi számít metanyelvi tevékenységnek?

A metanyelvet – mint utaltam rá – nyelvről szóló nyelvként szokás 
meghatározni. De ahogy arra Jaworski et al. (2004: 4) rámutat, ez elég-
gé ügyetlenül ragadja meg azt a sokféle megközelítést, amelyből ki-
indulva a metanyelvvel foglalkozni szokás. Sokkal célravezetőbb, ha  
a metanyelvet mint nyelvi reprezentációk és értékelések kontextusá-
ban álló nyelvet határozzuk meg. Ez ugyanis jól tükrözi annak a széles 
skálának a tartományát, amely a beszédről, írásról vagy a kommuni-

4 Gondoljunk csak olyan kifejezésekre, mint pl. „a rendező a legutóbbi filmjé-
vel új filmnyelvet teremtett”, vagy „a szerző egy egészen sajátos prózanyel-
ven szólalt meg”.
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káció más szimbolikus formáiról szóló megnyilatkozásokat, valamint 
ezek társadalmi és kognitív hátterét magában foglalja (vö. Jaworski et 
al. 2004: 4).

A nyelvi reprezentációknak és értékeléseknek ezt a széles skáláját 
jól megvilágítja a nyelvmenedzselés-elméletből ismert nyelviprob-
léma-megoldó folyamat leírása. Ez egyfelől felöleli a hétköznapi 
beszélőnek azt a tevékenységét, amely során annak figyelme – va-
lamilyen normasértés miatt (deviation) – a nyelvre irányul (noting), 
és megpróbál ezzel a „devianciával” valamit kezdeni – a klasszikus 
felosztás szerint: értékelni a devianciát (evaluation), új cselekvési 
tervet kidolgozni (adjustment design), és ezt megvalósítani (imple-
mentation) (l. Neustupný 2002: 436; vö. Lanstyák 2009: 36).5 Más-
felől pedig a nyelvmenedzselés-elmélet egy szélesebb, intézményes 
keretben is értelmezhetővé teszi ezeket a tevékenységeket: ilyenkor 
egy a hétköznapi beszélő nyelvi problémáiból kiinduló, átfogóbb 
problémamegoldási stratégiát jelent (Nekvapil 2010: 64), amelybe  
a nyelvi tanácsadástól kezdve, a nyelvoktatási programokon keresztül, 
a nyelvpolitikai javaslatokig sokféle jellegű és hatókörű tevékenység 
beletartozhat (Neustupný 2002: 435). 

A nyelvmenedzselési folyamat ilyen felosztása jól rávilágít arra, 
hogy a metanyelvi tevékenység milyen sokrétű: a figyelem beszédre 
való irányításától, annak értékelésén keresztül, egészen a beszédpro-
duktum felülvizsgálatáig, illetve átfogalmazásáig különféle jellegű re-
akciót jelenthet; mi több, az is kiderül, hogy ennek a tevékenységnek  
a lokális szintektől kezdve, a nyelvi rendszer megváltoztatásán keresz-
tül, egészen az állami intézményes szintekig különböző hatósugara 
lehet. A metanyelvi tevékenység azonban amellett, hogy szükségsze-
rű része ezeknek a folyamatoknak, mégsem azonosítható velük. Ezek  
a folyamatok ugyanis – más nyelvalakító tevékenységekhez hason-
lóan – olyan nyelvi vonatkozású tevékenységet jelölnek, amelynek 
„célja vagy egyik célja az írott és beszélt nyelvi diskurzusoknak, illet-
ve hosszabb távon magának a nyelvi rendszernek, valamint a külön- 
 

5 Ennél érzékenyebb felosztást találunk Lanstyáknál (2014a: 29–30), a mosta-
ni vázlatunkhoz azonban ez az eredeti, leegyszerűsítő koncepció is megfelel.
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féle nyelvváltozatoknak a kisebb-nagyobb mértékű megváltoztatása, 
továbbá a nyelvnek vagy a nyelv egyes változatainak a létrehozása, 
illetve elterjesztése a nyelvhasználat új színterein, sokszor egy má-
sik nyelv rovására” (Lanstyák 2014b: 10; kiemelés az eredetiben).  
A metanyelvi tevékenység tehát a nyelvalakításnál tágabb fogalom: 
ez „nem csupán a diskurzus- és nyelvalakító tevékenységeket foglalja 
magába, hanem a diskurzus- és nyelvalakító szándék nélküli nyelvi 
reflexiót, a nyelvi kérdéseken való gondolkodást, azok tanulmányozá-
sát, az azokról való beszédet és írást is” (Lanstyák 2014a: 15). Vagyis 
a nyelvalakítás olyan metanyelvi tevékenységet jelent, melynek célja 
a nyelvhasználat befolyásolása.6

A metanyelvi és nyelvalakító tevékenység azonban csak elmélet-
ben különül el ilyen egyértelműen egymástól. Az állítás igazolásához 
elég, ha csak a metanyelvi kutatások kiinduló téziseire gondolunk. 
Ezeket röviden úgy foglalnám össze, hogy (1) az, amit az emberek 
gondolnak, illetve mondanak a nyelvről, egyben azt is meghatározza, 
hogyan fognak vele kapcsolatban cselekedni; (2) az, hogy hogyan cse-
lekszenek a beszélők, visszahat arra, amit mondanak, illetve gondol-
nak a nyelvről; (3) a kettő együtt pedig a beszélők nyelvi viselkedését 
is befolyásolja. Ebből tehát az derül ki, hogy a nyelvről való beszéd és 
a nyelvről való gondolatok, valamint a nyelvvel kapcsolatos cselekvé-
sek kölcsönösen hatással vannak egymásra. Éppen ezért nézzük meg 
ezeket a viszonyokat kicsit közelebbről! 

A nyelvről való beszéd és gondolkodás kölcsönös meghatározott-
ságát a kritikai diskurzuselemzés Michel Foucault-t követő irányza-
ta tette egyik fő témájává. Eszerint: az, amit az emberek mondanak  
(például a nyelvről), meghatározza, hogy mit fognak mások gondolni. 
És fordítva: az, amit az elhangzottak alapján gondolunk a nyelvről, 
meghatározza, hogy mit fogunk róla mondani (Jäger–Maier 2009: 37). 
Hogy mit „lehet” egy téma kapcsán mondani és mit nem, a diskurzus 
rendjéhez van kötve (l. Foucault 1994). Ezek a „lehetőségek” pedig  
 

6 Vö. Spolsky nyelvmenedzselés-meghatározásával: “any specific efforts to 
modify or influence language practice” (2004: 5; idézi Nekvapil–Sherman 
2015: 5).
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az adott korszak vagy épp egy diszciplína konvencióihoz igazodnak – 
ahhoz a szokáshoz, amely behatárolja az adott kérdésről való beszéd- 
és gondolkodásmódot. Juraj Dolníkot parafrazálva úgy is mondhat-
nánk, hogy a konvencionalizálódott beszédmód konvencionalizálja  
a kérdésről való gondolkodásmódot; és fordítva: a konvencionalizá-
lódott gondolkodásmód konvencionalizálódott beszédmódot hoz létre 
– röviden: a foucault-i értelemben vett diskurzust (2010: 237).

A gondolat és cselekvés közé szintén nem lehet mindig éles határt 
húzni. Ennek a viszonynak megvilágításához induljunk ki a nyelvi 
gazdaságosság elvéből. Eszerint a közlés mindig egy olyan elvhez 
igazodik, amely a lehető legtöbb információnak a lehető legkevesebb 
energiával történő átadásán alapul. Ezt a minimumot az a gyakorlati 
tapasztalat határozza meg, hogy a beszédpartner egyből megérti-e az 
üzenetet. Ha túl kevés információ áll a rendelkezésére, és nem vagy 
nem teljesen érti meg azt, akkor a feladónak újabb erőfeszítésébe ke-
rül ennek pontosítása vagy magyarázása. Ennek elkerülése végett te-
hát a feladó eleve úgy próbálja meg megfogalmazni a mondandóját, 
hogy az a befogadó számára lehetőleg egyből érthető legyen. Vagyis: 
a megnyilatkozást tervezés előzi meg, amely korábbi tapasztalatokon, 
kommunikációs sikereken és sikertelenségeken – röviden: metanyelvi 
önreflexión – alapul. Akár a tervezés folyamatát nézzük, akár a koráb-
bi tapasztalatokat, mindkét esetben elmosódik a határ a gondolat és  
a cselekvés között: a gondolat a korábbi cselekvésekből indul ki, és az 
azt követő cselekvés is ezen a gondolaton alapul. 

A harmadik kérdés a beszéd és a cselekvés viszonya. Erről aligha 
lehet lényegre törőbb megállapítást tenni John. L. Austinnál, aki sze-
rint a beszéd – cselekvés. Legföljebb arra érdemes utalni, hogy – mint 
azt Austin kifejti (1962/2004: 94–106) – a beszédcselekvés nem csu-
pán a beszélőszervek működtetését és grammatikai szabályok alkal-
mazását jelenti, hanem annál sokkal többet: az eredményt is, amelyet 
a kimondott szavakkal elérünk. A forma kedvéért tehát itt is leírhatjuk: 
azzal, hogy valamit mondunk, egyben cselekszünk is, a cselekvés fo-
galmának pedig része a beszédcselekvés vagy beszédaktus. 

Mindebből tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a meta-
nyelvi tevékenység fogalma nagyon szerteágazó. Magában foglal 
minden olyan tevékenységet, amely a nyelvhez valamilyen módon 
kapcsolódik: például mikor ez kerül a figyelem középpontjába, er-
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ről fogalmazódnak meg valamilyen állítások, ezt akarják valamilyen 
módon megváltoztatni stb. A metanyelvi tevékenység tehát nemcsak  
a metanyelvi megjegyzéseket, hanem a hozzá kapcsolódó gondo-
latokat, mi több, cselekvéseket is magában foglalja. Vagyis ez egy 
meglehetősen tág fogalom, amelynek határait – a nyelv fogalmához 
hasonlóan – a kutató szabja meg. A következő fejezetben ezért azt  
a kérdést tesszük fel, hogy a kutatók miként szokták megkonstruálni  
a metanyelv fogalmát. Három metanyelv-koncepciót vázolok fel, rá-
mutatva ezek közös vonásaira és eltéréseire.

4. Melyek az ismertebb metanyelv-koncepciók?

Mint azt már a dolgozat bevezetésében említettem, eddig kevés olyan 
munka született, amely a metanyelv fogalmával részletesen foglalkoz-
na. A kivételek közé tartozik Roman Jakobson, Theo van Leeuwen 
és Dennis R. Preston koncepciója, amelyek hasznos kiindulópontként 
szolgálnak a fogalom jobb megértéséhez. Kezdjük Jakobson felfogá-
sának a bemutatásával!

4.1. Roman Jakobson metanyelv-koncepciója

Jakobson a nyelv különböző funkcióinak elkülönítésekor a kommuni-
kációs modelljét vette alapul. Ezen a modellen belül kiindulópontként 
az üzenetet (message) választotta, azaz a tulajdonképpeni mondandót, 
melyet a feladó (addresser) közölni akar a másik féllel – a vevővel 
(addressee). Ahhoz, hogy ez a közlés végbemehessen az adott kontex-
tusban (context), szerinte szükség van a két fél közötti kontaktus lét-
rejöttére (contact), valamint egy közös kódra (code), amely biztosítja 
a megértést (Jakobson 1960: 353). Jakobson a kommunikáció mind  
a hat összetevőjéhez nyelvi funkciókat rendelt: az üzenethez a poé-
tikai (poetic), a feladóhoz az emotív (emotive), a vevőhöz a konatív 
(conative), a kontextushoz a referenciális (referential), a kontaktushoz 
a fatikus (phatic), a kódhoz pedig a metanyelvi (metalingual) funk- 
ciókat (Jakobson 1960: 357; 1956/1985: 114). A metanyelv kérdéskö-
re szempontjából ezek közül hármat érdemes kiemelni. 
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Először: a fatikus funkciót, amely a kommunikációs kapcsolat 
létrehozásán, fenntartásán, és ennek meglétének ellenőrzésén alapul. 
Ilyenre példa a telefonálás kezdetén kimondott „halló”, vagy a beszél-
getés közben föltett ellenőrző kérdés: „hallod, amit mondok?” (amely 
más metanyelv-koncepciókban a metanyelv részét képezi). Ez a funk-
ció jelenik meg először a gyermek beszédtanulásakor, és ez az egyet-
len olyan funkció, amely megvan a madarak kommunikációjában is  
(l. Jakobson 1956/1985: 115). 

Másodszor: a poétikai funkciót kell megemlíteni, amely a figyel-
met szintén a nyelvre irányítja, ezen belül pedig a hangsúlyt magára 
az üzenetre helyezi. A poétikai funkciót – Bókay nyomán (1997: 214) 
– talán „nyelvbe épült szubjektív mondanivalóként” határozhatnánk 
meg a legtalálóbban. Itt a nyelv referenciális funkciójától eltérően 
nem a mondandó denotatív jelentése, hanem annak a megszövege-
zés által kiváltott hangzása, illetve hatása az elsődleges (vö. Jakobson 
1956/1985: 115–116), mely a szöveget szubjektív hangsúlyúvá teszi. 
Bókay (1997: 216) hasonlatával élve: a referenciális szöveg olyan, 
mint egy ablaküveg, melyen keresztül látni lehet a dolgokat; a poé-
tikai funkciójú szöveg esetében viszont inkább a templomok festett 
üvegablakáról van szó, melynek érzékeléséhez kell a külvilág fénye, 
de a lényeg az ablak maga, az átlátszatlanságának a játéka (i.h.).

Harmadszor: természetesen a metanyelvi funkciót kell megemlíte-
ni. A figyelem ebben az esetben a kódra irányul (Jakobson 1956/1985: 
117), és a hozzá tartozó szűkebb-tágabb értelemben vett szabályrend-
szerre. Vagyis arra, hogy a kommunikáló felek tisztázzák, jól értik-e 
a másikat. Például mikor azt kérdezi valaki, hogy „hogy érted ezt?” 
– azaz amikor a felmerülő bizonytalanság esetén a kommunikáló felek 
egyike ellenőrzi, hogy a hallottakat a másik fél intenciójának megfe-
lelően érti-e. A cél tehát az, hogy kiderüljön, megfelel-e a használt 
kódolás arra, hogy a beszédpartnerek – amennyire csak lehet – meg-
értsék egymást. Vagyis a metanyelvi funkció ezen a ponton eléggé 
hasonlít a nyelvmenedzselés hétköznapi formájára, mikor a beszélők 
úgy „menedzselik” mondandójukat, hogy az a lehető legnagyobb ha-
tékonysággal jusson el a beszédpartnerhez, és ha ez mégsem sikerül,  
a felmerülő problémát helyben, úgymond „online” megoldják  
(l. Lanstyák 2010: 25–26; vö. Jakobson 1956/1985: 121). De „offli-
ne” eljárásokkal is találkozunk a jakobsoni metanyelv értelmezésekor. 
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Például olyan diskurzusalakító tevékenységgel, mikor valaki nevet ad 
a gyerekének. Ezekről a metanyelvet érintő lehetőségekről Jakobson 
egy négyes csoportosítással nyújt áttekintést. 

A csoportosítás a kód–üzenet páros egymáshoz való viszonyán 
alapul. A szerző szerint mind a kóddal, mind az üzenettel két dolgot 
lehet tenni: (1) lehet ezeket használni, és (2) utalni lehet rájuk. Ebből 
a felosztásból rajzolódik ki a négyes csoportosítás: (1) mikor az üze-
net utal az üzenetre (M/M), (2) mikor az üzenet utal a kódra (M/C), 
(3) mikor a kód utal a kódra (C/C), és (4) végül, mikor a kód utal az 
üzenetre (C/M) (erről részletesen l. Jakobson 1955/1984: 41–44; vö. 
Verschueren 2004: 54–55).

Az első esethez (M/M), azaz amikor az üzenet az üzenetre utal  
(reported speech), olyan példák tartoznak, melyekben az üzenet  
magáról az üzenetről szól: mikor valaki idézi a másikat, esetleg saját 
magát, és a korábban elhangzottakat aktuálisan úgymond „előhozza” 
– vagyis mikor függő beszédről van szó.

A másik eset az (M/C), mikor az üzenet a kódra utal (autonymous 
mode of speech). Ide a szavak vagy mondatok magyarázó értelmezé-
sei tartoznak. Például ha a kiskutya szóról azt mondjuk: „a kiskutya 
fiatal kutya”, vagy épp azt, hogy „a kiskutya három szótagból áll” stb. 

A harmadik esethez (C/C) a tulajdonnevek kérdésköre tartozik 
(proper names). Ennek az a fő jellegzetessége, hogy a névadás nem 
jöhet létre a kódra való utalás nélkül. A név bárkit jelölhet, akinek azt 
„tulajdonítják”, és ezt egyszerűen annak viselője alapján nem lehet 
kikövetkeztetni. Például ha valakit Jerrynek hívnak, azt csak onnan 
tudhatjuk, hogy az illetőt valaki bemutatta vagy ő maga bemutatko-
zott. Azt tehát, hogy őt hogyan fogják hívni, csak a nyelvi kódra való 
utalással lehet rögzíteni (pl. hogy hívnak?, mi a neved? típusú kér-
désekkel). A „Jerrység”-nek ugyanis semmilyen felismerhető közös 
jegye nincs, amely alapján a viselőjének a nevét ez nélkül is ki lehetne 
következtetni.

Végül: a negyedik esethez (C/M) Jakobson azokat a grammati-
kai elemeket sorolja, amelyek az üzenetre utalnak (shifters). Ezek  
a peirce-i értelemben vett szimbólum és index jellemző jegyeit  
ötvözik, éppen ezért „indexikus szimbólumoknak” (indexical sym-
bols) nevezhetők. Erre példa az én személyes névmás (de más név-
másokat is említhetnénk), amely egyfelől a szimbólumokhoz hason-
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lóan konvencionálisan kötött, mert hiszen a kód nyelvétől függetlenül 
mindig ugyanazt a személyt jelöli (I, ich, ja stb.); másfelől pedig 
indexikus jel is, hiszen a megnyilatkozás és megnyilatkozó egymást  
feltételezi.

4.2. Theo van Leeuwen metanyelv-koncepciója

Második szerzőként említsük Theo van Leeuwent (2004: 107–108), 
aki a metanyelv megközelítésének kétféle módját különbözteti meg. 
Az egyik a jakobsoni modellen alapul. Eszerint a metanyelv a minden-
napi kommunikáció része, amely minden esetben megjelenik, mikor 
a kommunikáció során az elhangzottak valamelyik fél szerint kiegé-
szítésre szorulnak, és az olyanokat kérdez például, mint „hogy érted 
ezt?” stb. A kommunikációról való kommunikációt ebben az elméleti 
keretben – mint azt Jakobsonnál is láttuk – a nyelv egyik funkciója-
ként szokás számon tartani. A metanyelvi funkció itt tehát más nyelvi 
funkciók között jelenik meg – a nyelv (pontosabban: tárgynyelv) ré-
szeként. 

Van Leeuwen (2004: 107) ezzel a felfogással szembeállít egy má-
sikat, amelyben a metanyelv egy speciális tudományos regiszterként 
van számon tartva. Ez a metanyelv nem a világ közvetlen leképezését, 
illetve reprezentációját jelenti, hanem a világ nyelvi reprezentációi-
nak reprezentációját. Éppen ezért a metanyelvi reprezentációk itt más 
reprezentációk „fölé” kerülnek, és ebben az elméleti keretben a meta-
nyelv a tárgynyelvről szóló elmélet megformálására szolgál (i. h. idézi 
Carnap 1958: 78–79).

4.3. Dennis R. Preston metanyelv-koncepciója

A harmadik szerző, Dennis R. Preston (2004: 75–101), a metanyelv 
fogalmát hármas bontásban értelmezi, ezekre pedig Metalanguage  
1, 2 és 3-ként utal. Preston a Metalanguage1-hez a beszélők tudatos, 
kimondott nyelvet érintő megjegyzéseit sorolja: mikor az egyik be-
szélő a másik fél beszédére vonatkozó megjegyzést tesz – például an-
nak szokatlan kiejtésére. A figyelem itt tehát magára a nyelvre vagy 
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annak egy aspektusára irányul, nem pedig az elhangzottak tartalmára. 
Példánknál maradva: a kiejtésre, nem pedig arra, amit a beszélő ilyen 
kiejtéssel mondott. Vagyis: a beszélő figyelme ebben az esetben elte-
relődik az üzenettől – melyre általában a legnagyobb figyelmet fordít-
ja –, és a formára helyeződik át (Preston 2004: 75–76, 78).

A második kategória (Metalanguage 2) annyiban megegyezik az 
elsővel, hogy ennél is a nyelv a beszéd témája, azonban ez utóbbi 
esetben nem a nyelv a beszéd tárgya, hanem a beszédről való referá-
lásról van szó. Például abban a kijelentésben, hogy „Bill azt mondta”, 
a megnyilatkozás témája a nyelv, pontosabban annak használata, de 
nem a nyelvről szól közvetlenül, hanem arról, hogy Bill mondott va-
lamit (Preston 2004: 85–86). 

Harmadik kategóriaként (Metalanguage 3) Preston számon tart 
egyfajta hallgatólagos közös tudást is a nyelvről (common ground/ 
mutual knowledge). Ez előfeltevések rendszerét tartalmazza, amely 
meghatározza a beszélők nyelvről való gondolkodását, és közös hát-
térként szolgál az előző két metanyelvi megjegyzéstípushoz, vagyis 
ahhoz, hogy hogyan reagálnak az emberek a mondottakra, és mit mon-
danak azokról (Preston 2004: 87–88). Vagyis: ide az emberek nyelvvel 
kapcsolatos elképzeléseit, vélekedéseit (beliefs) sorolja, melyek ugyan 
nem verbalizálódnak, ám befolyásolják mindazt, ami a beszélőtől  
a nyelvvel kapcsolatban elhangzik.

5. Mi tehát a metanyelv?

A három metanyelv-koncepció egyes elemeinek egymásra vetítésé-
vel alapvetően háromféle metanyelv-értelmezést különíthetünk el. 
Az első szerint a metanyelv a hétköznapi nyelvhasználat egyik szük-
ségszerű kísérőeleme, amely a kommunikáció „megfelelő mederben 
tartására” szolgál. Jakobson ide sorolja a korábbi megnyilatkozásokra 
való utalásokat (l. M/M csoport), és az egyes kifejezések magyaráza-
taként szolgáló ún. azonosítást (l. M/C). Ugyanígy a metanyelv kap-
csán említi az olyan „technikai jellegű” nyelvi kérdéseket, mint a név-
adás, amely a kommunikáció résztvevőinek az azonosításával, annak 
későbbi, gördülékeny menetét biztosítja (l. C/C), csak úgy, mint az 
indexikus szimbólumokat, melyek a megnyilatkozás és a megnyilat-
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kozó közötti viszonyt tisztázzák nyelvi eszközökkel (l. C/M). Az első 
két csoport nagyrészt átfedődik Dennis Preston felosztásával. Preston 
a Metalanguage 1 kategóriához sorolja a beszélők tudatos, kimon-
dott nyelvet érintő megjegyzéseit (vö. M/C), a Metalanguage 2 pedig  
a beszédről való referálásként lényegében megegyezik Jakobson M/M 
kategóriájával, ahová ő a korábbi megnyilatkozásokra való utalásokat 
sorolta. Van Leeuwen kevésbé árnyalt, kettős felosztásában is az egyik 
kategória gyakorlatilag a prestoni Metalanguage 1-gyel egyezik meg, 
és – mint arra van Leeuwen utalást is tesz – a jakobsoni modellre épül. 

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy mindhárom idézett szer-
ző számontartja a metanyelvnek a hétköznapi nyelv egy funkciójaként 
való értelmezését, ugyanakkor van Leeuwennél és Prestonnál megje-
lenik egy másik meghatározás is. Van Leeuwen szerint a metanyelv-
nek van egy speciális, tudományos regiszterként való értelmezése is, 
amely lényegében a világ nyelvi reprezentációinak a reprezentációját 
és leírását jelenti valamilyen nyelvelméleti keretben. Dennis Preston-
nál pedig a metanyelv egy implicit nyelvről való tudás is lehet, amely 
a nyelvre vonatkozó megjegyzések hátterében áll, és egyfajta közös 
előfeltevés-rendszert alkot.

6. Mit kezdhetünk  
a metanyelv-meghatározásokkal?

A metanyelv föntebb elkülönített hármas felfogása egyfelől jó átlá-
tást ad a fogalom megközelítésének különböző módjairól, másfelől 
viszont több gyakorlati problémát is felvet. A három felfogás ugyan 
jól kijelöli a (meta)nyelvnek azt a területét, amelyet kutatni szándé-
kozunk, ennélfogva hasznos kiindulópontként szolgál, ám talán éppen 
azért, mert ezek egy „meghatározás alapú adatgyűjtést”, nem pedig 
„adatokon alapuló meghatározást” közvetítenek, a gyakorlatban elég 
nehezen alkalmazhatók. Nézzünk végig a három bemutatott felfogá-
son, hogy milyen problémákról is van szó pontosan!

Először: ha a kutatás kezdetén a vizsgálat területének a kijelölésé-
hez a metanyelv első, nyelvi funkcióként számon tartott meghatározá-
sát választjuk, egészen biztos, hogy sok olyan példával fogunk talál-
kozni, amelyről nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy beletartozik-e 
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ebbe a kategóriába. Vegyük példának azt a kérdést, hogy „érted, amit 
mondok?”! Először is: ez vonatkozhat a nyelvre – Jakobson terminu-
saival élve – mint kódra és mint üzenetre egyaránt, hiszen a kérdés itt 
is a kommunikáció „mederben tartását” szolgálja (l. metanyelvi funk-
ció). Ugyanakkor a kérdést értelmezhetjük a kommunikációs kapcso-
lat létrehozására, fenntartására, és ennek meglétének ellenőrzésére 
tett kísérletként, ami viszont Jakobsonnál nem a metanyelvi, hanem 
a fatikus funkció sajátja. Továbbá: a kérdés vonatkozhat a megértés 
kognitív folyamataira is, azaz arra, hogy a beszédpartnernek úgymond 
sikerült-e mentálisan feldolgozni, és a meglévő tudásrendszerébe  
illeszteni az elhangzottakat (vö. Dolník 2009: 318); ezenkívül pedig 
ugyanez dominanciaviszonyt is megalapozhat, ha implicite azt sugall-
ja a beszédpartner számára: „csináld úgy, ahogy mondtam neked!”. 
Hogy a kérdés ezek közül mire is vonatkozik pontosan, talán nem 
is fontos eldönteni. Sokkal valószínűbb, hogy mindhárom lehetőség 
egyszerre megvan benne. Ha azonban ez így van, ismét a metanyelv 
körülhatárolásának a problémájához jutunk, amelyet csak egy jól  
összeállított definícióval lehet átmenetileg megoldani. 

Másodszor: vegyük azt az esetet, amikor a metanyelv egy közös 
kiindulópontként szolgáló, nyelvről való háttértudást jelent. Egy ko-
rábbi munkámban, melyben azt próbáltam meg rekonstruálni, hogy 
az Új Szó nevű napilap milyen képet közvetít a nyelvről (l. Sebők 
2015), lényegében én is egy ilyen meghatározást követtem. Az egyes 
nyelvre vonatkozó megjegyzések alapján következtettem arra, hogy 
ezek milyen háttértudáson alapulhatnak. Ám egy ilyen háttértudás 
föltérképezése elég sokféle következtetést lehetővé tesz. És bár ez  
a metanyelv-meghatározás, úgy tűnik, elég jól körül van határolva, az 
a „tudástár”, amelyre a megjegyzések alapján következtetünk, nagyon 
képlékeny, és számos értelmezési lehetőséget rejt magában (vö. Szabó 
2012: 85–86). Ha például az újságban azt olvassuk, hogy „tisztán és 
egyénien megszólalni »édes« anyanyelvünkön, költőink mély isme-
rete nélkül, elképzelhetetlen” (Új Szó, 1979. január 29., 32. évf., 24. 
sz., 4. old.), akkor – mivel az efféle érvelés már a régebbi nyelvműve-
lő irodalomból jól ismert – bizonyos nyelvszemléletre következtetni 
tudunk. Erre most itt – Lanstyák (2015) nyomán – röviden csak mint 
nyelvi purizmusra, elitizmusra, fetisizmusra és belletrizmusra utalok. 
Ám részletes leírás esetén maga a szerző dönti el, hogy az ilyen, és 
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ehhez hasonló kijelentéseket milyen nyelvre vonatkozó tudásra vezeti 
vissza – a leírás során milyen jellemzőkre helyezi a hangsúlyt. 

Harmadszor: van Leeuwen az idézett tanulmányában (2004) kri-
tikusan vélekedik a metanyelv tudományos regiszterként való meg-
különböztetéséről, mivel a metanyelvi funkció nem különíthető el  
a nyelv és a társas élet (social life) más részeitől (2004: 128–129). 
Ha viszont mégis elfogadjuk azt a kettős felosztást, amelyet a szer-
ző maga jellemez – függetlenül attól, hogy ezt van Leeuwen hogyan 
értékeli –, paradox módon, ő maga is egy olyan metanyelvet alkot, 
amelyet egy speciális, tudományos regiszterként jellemezhetünk. 
Vagyis: az egyik oldalon olyan állításokat találunk, hogy a metanyelv 
tudományos regiszterként nem különíthető el a nyelv és a társas élet 
egészétől, a másik oldalon viszont azt tapasztaljuk, hogy ezek az állí-
tások mégiscsak egy ilyen regisztert alkotnak. 

Összegzés

Dolgozatomban egy átfogó képet próbáltam meg felvázolni a me-
tanyelv fogalmáról. Bemutattam a fogalom kialakulásának tudo-
mánytörténeti hátterét, majd a metanyelvi tevékenység sokféleségére 
igyekeztem rávilágítani a nyelvmenedzselés-elméletből ismert nyel-
viprobléma-kezelési folyamat egyes állomásain keresztül. A metanyel-
vi tevékenység ilyen, szokatlanul tág értelmezése azt is megmutatta, 
hogy a fogalomnak nincsenek éles határai, és a határok megállapítása 
– azaz: a fogalom meghatározása – alapvetően a kutató megfontolá-
sain alapul. Vagyis: metanyelv az, amit a kutató metanyelvnek tekint.

A módszertani kérdések tisztázása után azt néztem meg, hogy  
a nyelvészeti szakirodalomban miként szokás meghatározni a meta-
nyelv fogalmát. Három kidolgozott metanyelv-koncepciót mutattam 
be: Roman Jakobsonét, Theo van Leeuwenét és Dennis R. Prestonét. 
Ezek összehasonlítása után három metanyelv-értelmezést különítet-
tem el, melyek alapján a metanyelvet értelmezhetjük a hétköznapi 
nyelv egy funkciójaként, tudományos regiszterként, illetve egy impli-
cit, nyelvről alkotott közös tudásként is.

Végül: az egyes szerzők metanyelv-meghatározásainak gyakorlati 
alkalmazhatóságára tértem ki. Először egy konkrét példán keresztül 
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mutattam rá arra, hogy ugyanazt a mondatot egyszerre többféle meg-
határozás szerint is értelmezhetjük. Másodszor: arra is rávilágítottam, 
hogy a metanyelv háttértudásként való értelmezése a gyakorlatban 
nagyon sokféle következtetés levonását teszi lehetővé, ami miatt az 
efféle kutatás legitimitásának a problémája is felvetődik. Harmad-
szor pedig egy olyan paradoxonra irányítottam rá a figyelmet, amely 
a metanyelv „működési mechanizmusát” is nagyon jól illusztrálja: 
az, hogy van Leeuwen kétségbe vonja a metanyelv tudományos re-
giszterként való számontartását, még nem jelenti, hogy amíg erről ír, 
nem teremt egyúttal egy ugyanilyen regisztert. Az viszont, hogy egy 
ilyen regiszter – van Leeuwen állításaitól függetlenül – mégiscsak lét-
rejön, csak egy magasabb, metanyelvi szintről látszódik, hiszen van 
Leeuwen metanyelvi szövegekre vonatkozó állításainak osztálya és 
ennek eleme (itt: a saját szövege) eltérő logikai szintet reprezentálnak.
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ZHRNUTIE

Vo svojom príspevku som sa venoval pojmu metajazyk. Načrtol som 
vedecko-historické pozadie vzniku tohto pojmu v oblasti logiky a sna-
žil som sa opísať obsah metajazykovej činnosti v čo najširšom zmysle. 
Pri opise som vychádzal z procesu manažmentu jazykových problémov. 
Mojim zámerom bolo ilustrovať rôznorodosť metajazykovej činnosti 
a tým poukázať na to, že definícia pojmu metajazyk vždy vylučuje neja-
ký typ javov z oblasti metajazyka. To, ktoré javy sa vylúčia, vždy závisí 
od samotného výskumníka.

V ďalšej časti príspevku som sa venoval koncepciám metajazyka 
v lingvistickej odbornej literatúre. Podrobne som charakterizoval kon-
cepciu Romana Jakobsona, Thea van Leeuwena, Dennisa R. Prestona 
a na základe porovnania týchto koncepcií som rozlíšil tri spôsoby chápa-
nia metajazyka. Podľa toho môže byť metajazyk – po prvé – chápaný ako 
jedna z funkcií každodenného jazyka, ktorá zabezpečuje „správny chod“ 
komunikácie. Po druhé, metajazyk môže byť vedecký register alebo – po 
tretie – môže zahŕňať aj implicitné vedomosti týkajúce sa jazyka.

Na koncepcie metajazyka troch spomenutých autorov som sa pozrel 
aj z hľadiska ich použiteľnosti vo výskume. Prostredníctvom jedného 
príkladu som poukázal na problém, podľa ktorého sa tá istá veta môže 
zaradiť do viacerých kategórií metajazyka, pričom nie je ľahké určiť, 
ktorá interpretácia je správna. Ďalej som upozornil na to, že skúmanie 
metajazyka ako súhrnu implicitných vedomostí o jazyku – kvôli vágnosti 
tejto oblasti – vyvoláva veľa metodologických problémov, ktoré do ur-
čitej miery spochybňujú aj legitimitu takéhoto výskumu. Nakoniec som 
poukázal na zvláštny paradox, ktorý sa vyskytol u Thea van Leeuwena. 
Tento paradox spočíva v tom, že na jednej strane van Leeuwen kritizuje 
rozlíšenie kategórie metajazyka ako osobitného vedeckého registra, na 
strane druhej však pri tomto tvrdení autor sám vytvorí register, ktorého 
rozlíšenie spochybňuje.
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Száz Pál

MENEKÜLTEK A MAHALÁBAN

A magyar–bosnyák történelmi kapcsolatok emlékezete  
a boszniai evliják legendáiban  

– II. rész1 

Annotáció: A tanulmány a boszniai szóbeliség azon monda- és legenda-
körét vizsgálja, amelyek a helyi evlijákhoz, muszlim szentekhez kötőd-
nek. E történelmi-vallásos mondák közül számos kapcsolódik olyan törté-
nelmi eseményekhez, tapasztalatokhoz, amelyek a magyar történelemhez 
kötődnek – pl. a török kiűzése Magyarországról, a későbbi osztrák–osz-
mán háborúk, az osztrák–magyar okkupáció. E muszlim mondák azért 
is bizonyulnak különlegesnek, mert egyrészt a történelem és a kulturális 
emlékezet bonyolult kapcsolatának reprezentánsai, másrészt pedig olyan 
szemléletet kínálnak, amely különbözik a magyar történelem és a török 
hódoltság megítélésétől, és amely a kulturális dialógus helyzetét kínálva 
árnyalhatja a magyar kultúrában élő képet. 

Kulcsszavak: szóbeliség, monda, Bosznia-Hercegovina, emlékezet, isz-
lám kultúra, Oszmán Birodalom.

1  A tanulmány azonos címet viselő első része itt olvasható: Misad Katalin –
Csehy Zoltán szerk.: Monumenta Posoniensia (Tanulmánykötet az önálló 
pozsonyi magyar tanszék megalakulásának 60. évfordulója alkalmából). 
Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2020, 154–178. 
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ESETTANULMÁNYOK – II. RÉSZ

Savoyai Jenő pusztítása (1697) és  
a budai titkos türbe

A következő történelmi emlék, amely a magyarországi menekültek 
történetétől még traumatikusabb lenyomatot hagyott az emlékezetben, 
szintén az első boszniai muhadzsir-narratívákat szülő, a nagy oszt-
rák-török háborúkhoz, pontosabban annak a karlócai békével lezáruló 
etapjához kapcsolódik. Savoyai Jenő a péterváradi és zentai győzelem 
után Brodnál átkelve a Száván a Bosna völgyét végigpusztította, Sza-
rajevót pedig kifoszotta és porig égette. A pusztulástól a város évtize-
dekig nem tért magához, Savoyai Jenő e vállalkozása pedig masszív 
demográfiai változásokat idézett elő. A győztes hadvezér, Prinz Eu-
gen osztrák-magyar-horvát történelmi hősportréjának árnyoldalával 
szembesülhetünk esetünkben. A nemzeti központú történetírás(ok) 
Savoyai Jenő megítélését illetően – tipikusan Ká-európai módon – 
megosztottak az előbb említettek (keresztény) és a bosnyák szempont  
között. 

Szarajevó lerombolását a város emlékezete is számon tartja: két 
türbéről tud, amely a hadművelethez kapcsolódik. Magyarul először 
mindkettőről Šaćir/Šakir Sikirić már említett bölcsészdoktori érteke-
zéséből értesülhetünk (19–21). Anyagát Sejfudin Kemurától, a szara-
jevói iszlám építészet első tudományos összeírásából meríti – Kemura 
levéltári források mellett gyakran közölte a szájhagyomány vélekedé-
seit is (36–40).

Savoyai Jenő szarajevói pusztítása során hunyt el Šaban dede, 
akiről alig tud ennél többet a szóhagyomány. Mindössze még azt, 
hogy a halál a saját kertjében érte, s régi szokás szerint éppen azon  
a helyen temették is el sehidünket. Ott állt fa türbéje, Bistrik városré-
szének déli részén. A dede megnevezésből egyértelmű, hogy dervisről 
van szó. A türbe ma már nincs meg. A másik türbe közismert, a He-
tek, vagy a Hét testvér türbéje (Jedilersko turbe, Turbe sedmorice, 
Turbe sedmog braća) néven és egy naksibendi rendű derviskolostor-
hoz tartozik. A mellette álló dzsámival együtt a türbe hadzsi Čokadži 
Sulejman vakufjának részét képezi, amelyet az a hidzsra 946-dik évé-
ben (1539-ben) alapított. Az itt nyugvók ugyan nem testvérek, leg-
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alábbis nem vér szerint, hanem a sorsuk okán: mind a heten igaztala-
nul haltak meg. Ám nem mind egyszerre. 

A tárgyunkba vágó két türbét Kemura tanulmánya nyomán emle-
getik a későbbi szerzők – állapítja meg Esma Smailbegović szaraje-
vói legendákat összegyűjtő és elemző könyvében (1986: 179–183).  
„A szóhangyomány később megjelent redakciói Kemura szövegén ala-
pulnak” – jegyzi meg a források sorolása előtt. Ezek mellett a Kemurá-
ra visszamenő publikált verziók mellett csak egy szóbeli közlést és egy 
magnetofonfelvételt vesz fel a gyűjteményébe (108–113 szám alatt).

Smailbegović a Jediler-türbe hét „lakójáról” szóló mondát, mivel 
azok nem egyszerre haltak meg és fokozatosan kerültek egymás mel-
lé, így jellemzi:

„A Jedileri türbe keletkezéséről szóló monda három alakban maradt 
fenn. Az egyik egy három epizódból álló additív monda történelmi 
tartalommal. Mindegyik epizód a türbében eltemetett személyek  
kilétéről és haláláról számol be.”2

Az első sír eszerint egy sejké volt, aki még a vidéket meghódító 
II. Mehmed szultán hadaival érkezett. A második és harmadik két der-
visé, akiket 1494-ben lopással vádoltak meg, majd kivégeztek – az 
ártatlanságuk már túl későn derült ki. Számunkra a harmadik epizód 
fontos, ez beszéli el ugyanis a maradék négy sír történetét. A monda 
szerint Savoyai Jenő pusztítása után Daltaban Musztafa pasa került 
Bosznia élére,3 aki Brodtól a Bosna völgyén át az erősségek főem-

2 „Predaje o postanku Jedilera pojavljuju se u tri oblika. Jedan se javlja kao 
troepizodna aditivna predaja sa istorijskim sadržajem. Svaka epizoda govori 
o identitetu i smrti određenih ličnosti sahranjenih u turbetu.” Smailbegović 
1986: 68.

3 Természetesen valós alakról van szó, a Bitolában született szerb származású 
pasa előbb anatóliai, majd Diyarbekir-i beglerbégként, amikor (állítólag 
hamis) vádakkal kiesik a kegyelemből, s a nagyvezír által követelt halálos 
ítélet helyett végül megelégszenek a boszniai száműzetéssel. A kegyelem  
visszanyerésére nem kellett soká várni, a Daltaban által toborzott had állította 
meg Savoyai Jenő boszniai dúlását. Később a nagyvezírségig vitte. 
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bereit felelősségre vonta, amiért azok nem jelezték előre a veszélyt,  
s négyet közülük végül elítéltek és kivégeztetett. Később úgy tartot-
ták, igaztalanul, hiszen az ellenség váratlanul jött.4

Az igaztalan halálban testvérré lettek sírja körül később a szoká-
sos, sehid sírokra jellemző jelenéseket említ a szóbeli hagyomány:  
a kefalofórosz alakjával és a síron kigyulladó világosság motívumával 
találkozunk. Sikirić észrevételét, amelyben Goldziherre hivatkozik, 
érdemes idézni, hogy jobban megérthessük a hely különlegességét és 
az iszlám szentkultusz e vonását: 

„Azok az emberek, akiket akármilyen kormány jogosan vagy jog-
talanul kivégeztet, haláluk után az illető népnél nagy tiszteletben 
részesülnek. Erre a muszlim és nem muszlim népeknél található je-
lenségre Goldzihernél (Muhamedanische Stud. II. 322. 1.) érdekes 
példákat találunk.” (Sikirić: 19.)

A türbe hét rácsos ablaka előtt ma is gyakran láthatunk imádkozó-
kat. Máig elevenen él az a városi legenda (alighanem a murád-járás 
eltorzult formája), amely szerint ha a türbe mind a hét rácsos ablaká-
nál elimádkozzuk a Fátihát, s mindegyiknél adakozunk, az első mon-
dat fogja tartalmazni a választ a bennünket foglalkoztató dilemmára. 
Ezért kell jól figyelni, mit hall meg az ember az utcán a türbe elha-
gyása után.5

4 Smailbegović gyűjteményében két, az emlékezet által összemosott verzióval 
is találkozhatunk, amelyben a lopással hét dervist gyanúsítanak meg, s ami-
kor a kivégzéssel a hetedikhez érnek, a pasa faggatására csak akkor hajlandó 
megmondani, ki lopta el a kincset s milyen körülmények között, ha az meg- 
esküszik, hogy cserébe végrehajtja az ítéletet. A 111 és 112-es sz. szövegről 
van szó. Az előbbi ráadásul Musztafa Dalbatanként nevesíti a pasát, Hasszán-
ként pedig a hetedik dervist, de bevezetőjében olyan verziót is említ, amely 
szerint a hét testvér mind Szarajevó lerohanásakor veszett el.

 Smailbegović 1986: 181–183. / forrása: „I. Varatanović, Legenda i istorija 
»turbeta sedmorice« u Sarajevu, Jugoslovenska pošta, III/1931, br. 780 (24. 
XII), str. 15.” – Uo, 226.

5 Itt kedves szarajevói barátom, J. D. (1974) szóbeli közlésére tudok hivatkozni. 
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***

A harmadik szentről fennmaradt monda, amelyet az emlékezet 
Szarajevó pusztulásához kapcsol, illetve a muszlimok megpróbál-
tatásait ecseteli, a Magribija mecsethez kötődik. Az evlijának tartott 
Magribija sejk csodáját meséli el, s a fantasztikum és a történelmi 
valóság olyan különös narratívát alkot, hogy érdemes teljes terjedel-
mében idézni:

„Mikor Jenő felégette Szarajevót, foglyul ejtett egy nőt, aki Vino- 
gradban lakott, majd magával vitte és valakinek eladta Budán szolgá-
lónak. A nő urai megelégedettségére jól szolgált, bár az egyik épü- 
letbe nem volt szabad belépnie. Amikor egy napon az urai elmentek 
otthonról, megtalálta a kulcsot és kinyitotta az épületet, ahol nagy 
csodálkozására valami sír kuburáját [a sírt keretező-fedő fadoboz 
– Sz. P.] találta. A nő a kuburára vetette magát, és sírva fakadt. Ek-
kor valami öregember jelent meg ahmedijával [turbántípus – Sz. 
P.] a fején, s megkérdezte hová valósi és kicsoda. Azt válaszolta, 
szarajevói, mire az öreg megkérdezte, tudja-e, hol van a Magribija 
dzsámi. Mire ez azt felelte, tudja, majd tovább kérdezi, hogy szere-
tett-e ott lenni, s ezt a nő mindenféleképpen állította. Az öregember 
azt mondta neki, álljon az ő lábára, s hunyja be a szemét, amit a nő 
meg is tett. Amikor kinyitotta a szemét, Szarajevóban volt, a Mag-
ribija dzsáminál. Akkortól a Magribija dzsámihoz minden pénteken 
murádot járt és Magribiját hirdette.”6

6 „Kad je Eugen popalio Sarajevo, zarobio je i jednu ženu koja je stanovala 
u Vinogradu, te ju je poveo sa sobom a predao u Budimu nekome u službu. 
Žena je služila na zadovoljstvo svojih gospodara, ali joj ipak nije bio do-
pušten pristup u jednu zgradu. Kad su jednog dana njezini gospodari nekud 
otišli, ona nađe ključe, otvori zgradu i na svoje veliko čudo ugleda kuburu 
od nekog mezara. Žena padne po kuburi o odmah se bajliše. U to se pojavi 
neki starac u ahmediji, koji je upita odakle je i ko je. Ona mu kaže da je iz 
Sarajeva, a starac je upita zna li gdje je Magribina džamija. Ona reče da zna, 
a on je zapita bi li joj bilo tamo drago biti, što ona, svakako, potvrdi. Starac 
joj reče da mu stane na nogu i zažmiri, što ona učini. Kad je otvorila oči, 
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Történelmi tény, hogy Savoyai Jenő hadai rengeteg rabot ejtettek 
Szarajevóban, ezen túl azonban a történet teljesen a legenda fantázia-
világában lebeg, noha a csodaelemektől eltekintve valós elemnek vél-
hető például a frissen visszahódított Buda titkos épülete, amely nyil-
vánvalóan egy türbe volt. Az öregember kilétére nem derül fény, talán 
a budai türbe szentjéről van szó, lehet, hogy Magribijáról, a dzsámi 
építtetőjéről – ez esetben viszont nem világos, mi a titkos türbe funk-
ciója a történetben. 

Az első szarajevói dzsámik egyikéről már Kemura fentebb emlí-
tett összeírása tudósít. Állítása szerint Magribija sejk emelte, akiről 
úgy tartja a szóbeli tradíció, a nevéből ítélve, hogy nyugatról, Magreb-
ből jött Isa bég Ishakovićcsal, aki Boszniát a Szarajevói síkság nyuga-
ti feléig elfoglalta, s az első boszniai szandzsakbég lett.7 Írásos forrás 
építésével és az építtetőjével kapcsolatban nem áll rendelkezésünk-
re, annyit azonban tudni lehet, hogy Szarajevó lerohanásakor – akár  
a legtöbb iszlám szakrális épület – porig égett, s ottveszett az imám 
és a müezin is.8

Hogy miért éppen Vinograd negyedben lakott a rabul ejtett nő, 
furcsán nyugtalanító elem, hiszen egyáltalán semmi következménye 
nincs a történetre nézve, ráadásul a negyed még csak közel sem esik  
a dzsámihoz. Talán ő is a korábbi menekültek közé tartozott? Nem 
valószínű, hiszen Szarajevó után epeszti a honvágy. Talán a szóbe-
liségben összekeveredett az elmúlt budai török aranykor, Szarajevó 
pusztulásának, és a Vinogradban megtelepedett magyarországi mene-

bila je u Sarajevu kod Magribine džamije. Od tada je ona išla svakog petka  
u Magribinu džamiju, murad činila i učila Magribiji.” 

 Smailbegović 1986: 201 (162.sz.) (A forrás ez esetben szóbeli, dr. Munib 
Maglajlić Hamid Varatanovićcsal készített magnetofon felvétele [Institut  
književnosti u Sarajevu] – Uo., 229.)

7 Véleményem szerint a dzsámi ugyanakkor a régi Szarajevó legnyugatibb 
dzsámija volt, s a név talán innét is eredhet.

8 A későbbi kutatók szerint 1538–1565 között épülhetett, mivel írásos említése 
a XV. századból nem maradt fenn. Mula Mustafa Bašeskija említi króniká-
jában 1766-ban, hogy 1697-ben leégett, s csak az ő idejében építették újra. 
Mujezinović, Tom. I. 352.
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kültek emléke? Csak találgatni lehet, ahogy azt is, hogy miért éppen 
a Magribija dzsámihoz kapcsolódik a történet és az alapító sejkhez, 
akiről semmit sem tudunk – s a dzsámi pusztulása sem igazi érv, nem 
egyedi dolog ugyanis, mivel igen kevés muszlim középület élte túl 
a katasztrófát. Netán egy budai evlija legendája Magribija sejkével 
keveredett?

A történet elsősorban kronotoposzai furcsasága miatt érdekes.  
A helyszínek váltakozásának körülménye mentén bontható epizódok-
ra. Egy történelmi fordulóponttal indul, és a rabságba esést foglalja 
magába az első rész. A második a budai tartózkodás epizódja, amely 
vélhetőleg hosszabb ideje tartott, mire kiismerte magát a birtokon, és 
hozzáférhetett a kulcsokhoz. A harmadik epizód a csodálatos haza-
téréssel és annak következményeivel zárja le az elbeszélést. E zárlat 
felől a történet a szentkultusz megokolása, eredetmagyarázása. Az idő 
szempontjából nemcsak a második epizód fabulája, a budai tartóz-
kodás ideje miatt érdekes. Az eltitkolt, zárt, majd az elcsent kulccsal 
lopva feltáruló épület képében lényegében a bezárt hetedik, vagy ti-
zenharmadik szoba népmesei motívumára ismerhetünk, mondjuk egy 
valóságközelibb verzióban és történelmi kontextusban. A titok lelep-
lezése az épület feltárásán és jelentőségének felismerésén keresztül 
valósul meg. A temető vagy türbe szimbolikus értékkel bír az elbeszé-
lésben az emlékezet szempontjából. Kulcsvonás, hogy a felismerés 
egyedül a muszlim rabszolganőnek adatik meg, s e szimbólumot az 
ő perspektívájából olvashatjuk mint a reconquista után az új lakosok 
által megtagadott muszlim múlt képét. Amelyet lényegében felejtés-
re ítéltek, és amely számukra nem bírt jelentőséggel. A vénember  
a narratívában úgy jelenik meg, mint a hely szelleme. Az iszlám köz-
felfogása szerint ahol muszlimok nyugszanak, az muszlim föld, az 
ottomán előrenyomulás során pedig mindig (Szarajevóban éppúgy, 
mint Budán) a csatában elhunyt sehideket temették el, ezzel a ritu-
ális legitimációval szakrálisan vették birtokba a területet. Ahmediját  
a vallási vezetők viseltek, tehát a dervisek is, ez a vonás pedig utalhat 
arra is, hogy Magribija sejk a megjelenő vénember. Ugyanakkor még-
sem érthető, hogy mit keresne a Szarajevóhoz és egy korábbi korhoz 
kötődő sejk, ill. az ő szelleme a visszafoglalt Budán, nem tudni, kinek  
a türbéjében? Az is furcsa, hogy a vénember megkérdezi a nőtől, hogy 
hová valósi – ez pedig egy helyi szentről képzelhető el inkább, mint-
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sem Magribijáról. Talán több mondai történet összeolvadásáról van 
szó? Az ahmediját viselő öregember egy budai sehid, harcos dervis 
elmosódott emlékképe is lehet (ld. alább Gül Baba esetét).

Az mindenesetre konvencionális témája az evliják s sehidek le-
gendáinak, hogy haláluk után gyakran a mesei segítő szerepében 
jelennek meg. E segítségnyújtásnak egyik teljesen tipikus formája 
a szorongattatott helyzetből való gyors megmenekítés: a megjelenő 
evilja a lábára állítva szempillantás alatt egy másik helyre (leggyak-
rabban haza-) viszi a szereplőt. A csodaelem mindig ugyanaz, a kerá-
met egyik megnyilvánulása. Esma Smailbegović az evliják mondáit 
elemezve mutat rá ezekre a variációkra több szarajevói legendában  
(a Žuti/Sari [Sárga] Háfiz, a Merdžan-kaduna, Muslihudin Čekrekčija 
és persze Magribija is). Az Aarne-Thompon motívumindex a szem-
hunyásnyi mágikus utazás motívumával azonosítja a csodaelemet, 
amelynek forrását az Ezeregyéjszakában jelöli meg, ahol gyakran 
avatkoznak közbe ilymódon a mesei segítők. Smailbegović fontos 
megjegyzése, hogy ez a keleti eredetű mesei elem, mely az evlijá-
kon kívül gyakran jelenik meg démonokkal (džin) és tündérekkel 
(vila) kapcsolatban, hiányzik a nem muszlim délszláv népek meséiből 
(Smailbegović 1983 és 1986: 76–77).

Buda visszafoglalása (1686)  
és Gül baba áfijuma

Szintén a nagy török háborúhoz kapcsolódik az a Gül babáról szóló két 
változatban fennmaradt történet, amely azt bizonyítja, hogy a boszniai 
muszlim népi vallásos kultúrában is megtaláljuk Gül baba nyomát. 
Ennek az evlijának a türbéje a modern magyar történelemben, a Bach- 
-korszaktól egészen máig a szimbolikus politika olyan kulisszája, 
amely a Törökország és Magyarország barátságát affirmáló politikai 
gesztusnak színteret nyújt. Gül Babáról és türbéjéről Ágoston Gá-
bor és Sudár Balázs az eddigi kutatásokat összegző könyvéből teljes 
körű képet kapunk. Ebből világossá válik, hogy a magyar kultúrtör-
ténet Gül baba-képe elég valószínűtlennek bizonyul és más források, 
mondhatni, kevésbé rózsás képet mutatnak. Ugyanakkor nem tudunk 
semmi biztosat Gül babáról, a történelmi figuráról, csak mindössze 
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annyit, hogy bektasi dervis volt. Ez a rend pedig kivált szereppel bírt 
az újabb tartományok ottomán meghódításánál és a berendezkedésnél. 
E tekintetben a Gül baba türbe a fentebb említett, hódítókkal érkezett 
sehid sírjának esete lehet. 

Evlija Cselebi szerint Buda 1541-es elfoglalásakor halt meg az 
első pénteki ima alkalmával, miután bektasi dervsiként már (a Bosz-
niát is elfoglaló) II. Mehmed óta szolgálta a szultánokat, s koporsóját 
Szulejmán szultán is vitte a temetési menetben. A beszámoló hiteléhez 
Ágoston és Sudár szerint több okból is kétség fér, először is Cselebi 
maga is szóbeli hagyományra hivatkozik (talán a budaiakéra, talán 
apjáéra, aki ott volt Buda elfoglalásánál). Vélekedésük szerint két má-
sik Gül baba nevű alak legendája is inspirálhatta Cselebit, amelyek 
közül az egyik II. Mehmedet, a másik Szulejmánt szolgálta. A szer-
zőpáros felveti azt a hipotézist, hogy talán a város bevételénél elesett 
dervis alakját nem őrizte meg az emlékezet, mert nem is volt különö-
sebben jelentős eset vagy alak, s a hozzá fűződő hagyomány később,  
s esetlegesen alakult. A további, Gül babáról szóló, egymástól jócskán 
elütő vélekedések ezt az elképzelést csak megerősítik. A monográfia  
a balkáni, a koszovói Mitrovicához fűződő Gül baba vagy Đul dede 
kultuszra is kitér. Ez a történet sincs köszönőviszonyban a Gül babá-
hoz kötődő többi mondával, még csak a rózsák sem jelennek meg.

Mivel Ágoston és Sudár monográfiája feltérképezi a mitrovicei 
Đul dedéhez fűződő szájhagyományt, itt csak összefoglaló jelleggel 
hivatkozunk rá. Különös, hogy a két, a budai és a helyi Đul dederől 
(Gül babáról)9 szóló történetek összezavarodását, keveredését az itte-
ni hagyomány úgy próbálja feloldani, hogy jó barátoknak tartja őket.10 

9 A đul turcizmus, a török gül (rózsa) átvétele, a baba és az oszmán kontex-
tusban elterjedtebb dede jelentése azonos, megbecsült szúfi mesterek neve, 
nagyapát jelent. 

10 Mellesleg olyan szóhagyományt is találunk, amely szerint „Đul Baba, aki 
Budán van eltemetve” két másik ismert bosnyák evlija, a dervis-költő Kaim/ 
Kaimija baba, akivel a későbbiekben még találkozunk, valamint akiről már 
szóltunk, Ali Gaibija (az adatközlő nyilván Mustafa Gaibijára gondolt) barát-
ságát élvezte. Az utóbbi alakjával vélhetőleg Buda és az elvesztett Magyaror-
szág címén kötötte a hagyomány Gül babát. Smailbegović 1986: 203 (169. sz.) 
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A történet azonban ezesetben nem Buda ottomán meghódításához 
kapcsolódik, mint Cselebinél, de visszafoglalásához – addig ugyanis  
mindketten itt éltek. A budai Gül baba ezekben a történetekben ópium- 
függőként jelenik meg:

„Egy alkalommal, amikor ismét ópiumot akart szívni, hiába kér-
dezte végig társait, bizonysenki sem adott neki. Végül egy budai 
magyar ember könyörült meg rajta, s teletömte pipáját jófajta ópi-
ummal. Gül Baba hálából így szólott: »Adja Isten, hogy Buda a tié-
tek legyen!« Jókívánsága meghallgatásra talált, és délig a magyarok 
vissza is foglalták a várost.” (Ágoston–Sudár 68.)

A történet talán első olvasatra furcsának tűnik, de egyáltalán 
nem egyedi a dervisekről, s különösen a bektasikról szóló anekdoták 
körében. A függőségekről, mint az alkoholról, a böjtalatti dohányzás 
tilalmát meglehetősen sajátos módon kezelő mulatságos történetekből 
e könyv többet is példáz (Ibid. 27–28). Egyéb koszovói legendák 
mellett a történet több változatát (máshol ópium helyett dohányról 
van szó) közli a könyv a budai Gül babával kapcsolatban. Forrásuk 
Tihomir Đorđević nagy jelentőségű gyűjtése, amelyben az elsők között 
vizsgálta az evlijákhoz és a türbékhez fűződő szóhagyományokat 
(127–129).

* * *

Kiegészítésképpen két másik közlést is érdemes hivatkozni. Az 
egyiket az 1873-ban született, a Hlivo melletti golinjevói Ibrahim  
Velagić Idrizović mesélte, és szó sincs benne ópiumról vagy dohány-
ról – de egyszerű segélykérésről. A koldus kinézetű Gül baba hiába 
kér alamizsnát a budai muszlimoktól. Egy katolikus tímár (ćurčija) 
segített rajta, ő ruházta fel (priobuko), s ezért hálából – és büntetésből 
– került Buda keresztény kézre. (Softić 2002: 128) E verzió a leg-
korábbi gyűjtésben szereplő délszláv Đul baba történethez áll közel, 
amelyet a bosnyák krajnai hősénekek közlője, Salko Vojnović mesélt, 
és amely Luka Marjanović epikus énekgyűjteményének függelékében 
jelent meg 1899-ben.
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„Đul baba szent ember volt. Akkor élt, amikor a hitetlenség befész-
kelte magát a török Magyarországon, amikor a törökök Mohamed 
törvényét hanyagolni kezdték. Đul-baba egyszer rühesnek tettette 
magát, hogy próbára tegye a magyar törököket, egyiktől a másikhoz 
ment, de senki sem fogadta őt, és végül is egy keresztény fogadta 
be, aki megtisztította őt az állítólagos rühtől, selyembe öltöztette, 
megetette és megitatta. Emiatt maga az isten hajlott a keresztények 
felé, s visszaadta nekik Magyarországot a törököktől. Aki tudta,  
elhagyta akkor Magyarországot.” 11

Akár ez, akár a Đorđević (s Ágoston–Sudár) által közölt válto-
zat, az eviliják legendakincsének egy jellegzetes vonásán, a mágikus 
jutalmazás és büntetés motívumán alapul. Ez ugyan a legendamesék 
csodaelemeinek tipikus vonása – gondoljuk csak a Krisztus és Szent 
Péter, vagy a földön járó istenek típusra. Evlijákról lévén szó, a csoda 
megint csak a kerámet megnyilvánulása. A történetnek ez a függősé-
gektől mentes változata lehet, hogy kevésbé humoros, viszont ezekkel 
ellentétben az aetológiai mondákkal tart rokonságot. Arra a nyugtala-
nító kérdésre ad épületes magyarázatot, miért vesztette el az igazhit 
uralma Magyarországot. A vallásközi párbeszéd kultúrtörténetének 
érdekes színfoltja a romlott muszlimok és a kegyes keresztények 
szembeállítása muszlim szemszögből. 

Noha világos bizonyíték aligha található rá, valószínűnek látszik 
az a feltevés, hogy a délszláv Gül baba legendák későbbiek, s nem  
a hódoltság korában keletkeztek – noha a budai evlija emlékét maguk-
kal vihették a menekülők. A megújuló búcsújárás (zijáret) Gül baba 
türbéjéhez zavarhatta össze a két Gül baba alakját a XIX. században,  
 

11 „Đul-baba bijaše svet čovjek. Živio je u ono vrijeme kada je nevjera ušla  
u turski Unđur, kad su Turci počeli nemariti za zakon Muhamedov. Đul-baba 
se jednom šugavim (gubavim) učinio, pa da iskuša unđurske turke, dao se 
nositi od jednoga do drugoga, ali ga nikakav ne primi, već ga primi jedan 
kršćanin po zanatu ćurčija, koji ga je očistio od tobožnje šuge, nahranio i 
napojio. Radi toga se je sam Bog kšćanluku priklonio i vratio mu Unđurovinu 
od Turaka. Ko je mogao, ostavio je tada Unđurovinu.” Marjanović 662–663.
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s alakíthatta ki az egykor török Buda elvesztését megindokló törté-
netet – egy 1830-as budai adat kimondottan bosnyák zarándokokat 
emleget.12 A szentkultusz és a legenda megint kéz a kézben jár.

Az osztrák-török háborúk (XVIII. sz.)  
és Baba sejk méhei 

A következő néhány történetet a kerámet, avagy a csodatétel műkö-
désének tipikus esetét példázza, és a történelmi emlékezet referenci-
ája kapcsolja össze őket. Előbbi arra a képességre vonatkozik, hogy  
a csatákban az evilják és sehidek az iszlám sereg segítőiként jelennek 
meg sokszor távoli csatatereken, esetleg más úton befolyásolják a csa-
ta kimenetelét. A másik említett közös vonás pedig a csatának mint 
történelmi eseménynek a valósága. 

A Drina melletti, Bratunac közigazgatási körzetébe tartozó Konje-
vić Polje (Konjevići) falucskában található Hamza-dede Orlović tür-
béje a hozzá tartozó tekijával (devriskolostorral) együtt. Erről az evli-
járól úgy tartja a szóhagyomány, hogy részt vett a Mohácsi csatában. 
Igaz, nem úgy, ahogy a fia, Mustafa, aki fizikailag állt ott a csatatéren:

„Ugyanabban az időben Hamza dede a derviskolostor (tekija) mel-
letti szérűn hadonászott a villával és zikirt mondott…, s mivel hosz-
szúra meghagyta a haját, miközben a villával hadonászott, a hajával 
is csapkodott. A faluban azt mondták, »Lám, Hamza dede megbo-
londult, az üres levegőt kaszabolja a villával«”13

12 „1830-ban a türbe Thoma János budai polgár birtokain állott, s a boszniai 
zarándokok, akik Gül Baba emlékét még ismerték, rendszeresen látogatták. 
A türbe kulcsait a budai magisztrátus őrizte, s adta oda a zarándokoknak.” 
Ágoston–Sudár 74. 

13 „U isto vrijeme Hamza-dedo je na guvnu pokraj tekije mahao vilama i činio 
zikr…, pa kako je nosio dugu kosu mašući vilama, vijala mu se kosa. U selu 
se govorilo: »Eno Hamza-dedo pobudalio, maše vilama u prazno.«” Hadžija-
hić: 1961, 194. 
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Visszatérve a háborúból, Mustafa bevallja apjának, hogy a segítsé-
ge nélkül nem tudták volna legyőzni az ellenséget. Ily módon leplezte 
le, hogy Hamza dede evlija – aki ebben a pillanatban halt meg. Hamza 
dede halála, a történet zárlata azon evlijákról szóló vélekedésre épül, 
mely szerint az evliják egyik csoportja (avamske evlije) nyilvánosan 
működik, míg a másik (havaske evlije) titokban tartja erejét és képes-
ségeit, s ha valaki leleplezi igazi identitásuk, meghalnak (Softić 2002: 
131).

Ismert, hogy a mohácsi csatában sok bosnyák is részt vett, s ennek 
ideje Hamza életére esik. Mustafa szintén a türbében nyugszik – Aiša 
Softić a zvorniki szandzsák 1548-as defteréből (adóösszeírás) arra kö-
vetkeztet, hogy nem fia, hanem unokája volt Hamzának, s hogy az 
életkort tekintetbe véve akár részt is vehetett a csatában. Ezt a feltéte-
lezést erősíti meg, hogy sírkövére hadi jelvényeket véstek (Ibid: 262).

***

A csatába mágikus úton beavatkozó evliják történeteit illetően  
a bosnyák szóbeliségben Hamza dede kivételnek számít. Legalábbis 
az időbeli távolság tekintetében. E történetek ugyanis későbbi törté-
nelmi eseményekre utalnak vissza. Zömükben az osztrák és magyar 
(későbbi időkben pedig szerb) ellenséges hadak fenyegetik Boszni-
át, s ők szerepelnek agresszorként. E történetek azokhoz a csatákhoz 
kapcsolódnak, amelyeket a karlócai békével záruló nagy török háború 
után kiújuló harcokban vívott a Habsburg Birodalom az Oszmánnal. 
A hadszíntért a betörésektől fenyegetett Bosznia területe szolgáltatta, 
főleg északnyugaton, a Szávamentén (Posavina). 

Aiša Softić adatközlője, a Gradačac-i Muhamed Bego Gradašče-
vić (1935) a Dobor városkához kötődő Baba sejkről is elmondott két 
mondát. Az egyik az említett háborúk, az osztrák betörésének idejé-
ben „játszódnak”, bár nem tudni, pontosan melyik csatáról van szó 
egyáltalán:

„Azt beszélték, hogy ez a sejk találta fel a mézet a méhektől, és 
hogy a könyvből [értsd: a Koránból – Sz. P.] látta, hogy ez nagy 
haszna lesz majd a jakešieknek és a modričaiaknak. Így aztán apja 
méheket szerzett neki, s Jakešben ekkortól kezdtek méheket tartani. 
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A sejknek saját méhei voltak, így Doborban, amikor eljött a tavasz, 
visszhangzott a Lá iláhe illalláh. A sok utazó, aki arra járt, mind azt 
hitte, hogy a hívek (džematlije) imája zeng. S ha bementek Dobor-
ba, láthatták, hogy mindez csak a méhek dongása. A sejk azt szokta 
mondani, hogy azok isten legdrágább teremtményei. Mesélik, hogy 
amikor a magyarok rátörtek Doborra és mikor a sejk apja azt szeret-
te volna, hogy harcoljanak a magyarok ellen, a sejk így szólt: »Nem 
lőhet senki sem. Majd én elrendezem.« Amikor a magyarok táma-
dásba lendültek Dobor ellen, a sejk kiengedte a méheit és darazsait 
és poszméheit, azok pedig úgy csúffá tették a magyar sereget, hogy 
mind szétfutottak. Azt mondják, a méhek és darazsak és poszmé-
hek egészen Budáig üldözték őket, az egyik parancsnokuk egészen 
Budáig repült, mert sehogy nem tudott megszabadulni a gatyájától. 
Másodszor amikor a magyarok Doborra készültek rátörni egy másik 
parancsnokkal, mert az előzőnek már nem engedték, hogy jöjjön, 
a sejk elrendelte, hogy ássanak árkokat, három méter mélyeket és 
egy méter széleseket. Amikor a csatára került sor, a magyarok mind 
beleestek az árkokba, így aztán újra elvesztették a csatát. Amikor  
a sejknek azt mondta az apja, hogy kár, hogy nem lesz belőle kato-
nai parancsnok, így felelt neki: »Apám, a te összes katonai tehetsé-
ged a kisujjamban van, mert ezt én már régen megtanultam a könyv-
ből«. A sejh mindenhol a könyv fontosságáról beszélt. Ő volt az első 
ember, aki a gyerekeknek az arab és török írást tanította. Annyira 
értékelte Modrića, Odžak, Jakeš és Gradačac minden bégje, hogy 
ha látták a sejket, tiszteletteljesen felálltak és mindenki másnak is 
fel kellett állnia.”14

14 „Pričao se da je ovaj Šejh prvi pronašao med od pčela i da je iz ćitaba vidio 
da je to velika korist za Jakešane i Modričane. Tako mu je otac nabavio pčele  
i od tada su se pčele počele držati u Jakešu. Šejh je imao svoje pčele tako da je 
u Doboru kada se u proljeće prođe odjekivao: »La ilahe ilela«. Mnogi putnici 
koji bi prolazili mislili su da se to negdje džematlije klanja. A kada bi uzašli 
na Dobor, vidili bi da je to zujanje pčela. Šejh je govorio da su to najdraža 
Božja bića. Priča se kad su Mađari navalili na Dobor i kad je Šejhov otac htio 
da udari na Mađare, da je Šejh rekao: »Niko ne smije pucati. Ja ću to srediti.« 
Kad su Mađari pošli na juriš na Dobor, Šejh ispusti pčele, ose i bumbare koji 
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A csata két elhárítása közül nyilvánvalóan első, a méhek általi 
hadviselés érdemel figyelmet. A „könyv”-re való hivatkozás egyér-
telművé teszi a méh szimbolikájának koráni forrását. A 16. Méhek c. 
szúrában olvashatjuk azt a példázatot, ahonnét az iszlám méhek iránti 
mély tisztelete ered: 

„És a te Urad sugallatot adott a méhnek: »Keríts magadnak lakhe-
lyet a hegyen és a fákon s azon, amit [az emberek] emelnek [ma-
guknak]. 
Aztán egyél mindenfajta gyümölcsből és járd a te Urad könnyen  
járható útjait! «A [méh] gyomrából különböző fajta ital jön ki, 
amely az emberek gyógyulására szolgál. Bizony jel van ebben azok 
számára, akik elgondolkodnak.” (Korán 16.68–69)

A hadísz arról is beszámol, hogy a Próféta különösen szerette  
a mézet, s azt gyógyításra is használta. Abu Bakr tíz dzsihádra vo-
natkozó törvénye közül az egyik megtiltja a méhkasok elpusztítását. 
Igaz, ezekben a forrásokban a méhek hadászati jelentőségéről nem 
esik szó. Baba sejk története ellentmondásos helyzetre épül. A pacifis-
ta evlija számára is világos, hogy a harc elkerülhetetlen, s vérontás  
 

su tako unakazali Mađare da su se svi razbježali. Kažu da su ih pčele, ose  
i bumbari gonili sve do Budima, a glavni komandant je uletio u Budim go, jer 
se nije mogao drugačije kutarisat gaća. Drugi puta kada su se spremili Mađari 
da udare na Dobor, pod drugom komadantom, jer onaj prvi više nije smio da 
dođe, Šejh naredi da se iskopaju hendeci, duboki tri metara, široki jedan me-
tar. Kad je došlo do borbe svi su Mađari propadali u hendeke, tako da su opet 
izgubili bitku. Kad je Šejhov otac rekao da je šteta da Šejh ne bude komadant 
vojske, njemu Šejh govori: »Babo, sva tvoja vojnička sposobnost je u mom 
malom prstu, jer ja sam to davno izućio iz ćitaba. Međutim, sad učim druge 
stvari, ali neću imati dug život da bih mogao sve izučiti jer ćitabi govore  
o svom životu na zemlji.« Šejh je svuda govorio o značaju ćitaba. Prvi je čov-
jek koji je učio djecu arapsko i tursko pismo. Svi begovi iz Modriće, Odžaka, 
Jakeša i Gradačca kada bi vidjeli Šejha koliko su ga cijenili ustajali bi na 
noge, iz poštovanja, dok su njima svi drugi morali ustajati.” Softić 2002: 138.
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és veszteségek nélkül csak természetfeletti módon győzedelmesked-
hetnek. A titkos fegyver tehát nem a méhek, vagy a praktikus találé-
konyság, mint az első, illetve második esetben, hanem a kerámet. Az 
állatokkal való kommunikáció képessége, az engedelmeskedő állatok 
olyan tipikus mesei motívum, amely a mítoszokig világosan követhe-
tő (Orpheus). A méhek és darazsak harcban való bevetésére az Ószö-
vetségben több példát találunk, ahol az Úr darazsakat küld az ellen-
ségre (Kiv. 23.28, Józs. 24.12). A várakban, erődítményekben már az 
ókorban tartottak méhkaptárokat, a rómaiak szokását, hogy ostromkor 
a falakról az ellenség nyakába hajítsák a kaptárokat, Aeneas Tacti-
cus furfangosabb változatban javasolja: a falak aljában kell gödrökbe  
állítani a kaptárokat. A középkorban továbbélő gyakorlattal azonban  
a 18. század elején is találkozunk az osztrák–oszmán harcok során. 
Egy híradás arról értesít, hogy a Belgrádot ostromló oszmán sereg  
a falakat áttörve győzelmesen vonulna be, mire kaptárok sorával talál-
ja szembe magát. A védők győzelme ugyan rövid életű volt, 1739-ben 
Belgrád török kézre került. 

Hogy e történetnek van-e a Baba sejkről szóló legendával köz-
vetlen kapcsolata, az idő és térbeli közelség ellenére, csak találgatni 
lehet, hiszen nem tudjuk, pontosan milyen hadmozdulatra vonatkozik. 
Pusztán gyanítható, hogy az orosz–osztrák–török háború (1735–1739) 
kisebb hadmozdulatáról lehet szó. Szempontunkból azonban fonto-
sabb, hogy a védekezés itt mágikus úton történik. A történelmi esemé-
nyek (elmosódó) emlékezetének realitásában és a szent kerámetjeként 
megnyilvánuló csodaelem fantasztikumában a vallásos-történelmi 
mondák tipikus kettősségére ismerünk.

***

A karlócai béke után kiújuló csaták és betörések emléke persze 
nemcsak az evlijákról szóló mondák szempontjából érdekes: megőr-
ződtek a történelmi mondák körében éppúgy, mint az epikus énekek 
esetében. A legfontosabb ezek közül a csaták közül az orosz-osztrák- 
-török háború Banja Luka-i csatája volt, amelyben az oszmán oldalon 
főképp bosnyákok vettek részt, és amelyről epikus énekek is szólnak. 
A várost az osztrák hadak Hildburghausen vezetésével július 23-án 
kezdték ostromolni, de megérkezett Ali pasa Hekimoğlu felmentőse-
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rege, és az aug. 4-i csatában a császári hadak vereséget szenvedtek, 
Banja Luka így felszabadult. 

A Banja Luka-i csatához kapcsolódik a mostari Derviš Ishak sejk 
története. A sejk életét tekintve nincsenek biztos adataink, a szóhagyo-
mány szerint azonban Magyarországról származott, ahonnét (hasonlóan 
Gaibijához) egy háború alkalmával költözött Mostarba, s haláláig itt is 
maradt. Alakja tehát a muhadzsir-narratívák szempontjából is érdekes. 

A csatában való mágikus segítségnyújtásról beszél az a Devish Is-
hakról szóló legenda, amely Banja Luka ostromára emlékezik. A sejk 
a csatát távolról segíti mágikus úton, így a történet Hamza dedéjére 
emlékeztet. 

„…mikor a bosnyákok Banja Lukánál harcoltak az ő idejében, 
Mostarban Ishak dervis imát (dova) mondott, felmarkolt egy kevés 
homokot, és Banja Luka irányába hajította. A bosnyákot mindjárt 
győzelmet arattak.”15

A közlés pusztán memorat, csak az ostrom és a mágikus segítség-
nyújtás elemére épül. Banja Luka ostromának emlékezete a bosnyák 
szóbeliség fontos helye, epikus énekek mellett történelmi mondák 
kapcsolódnak hozzá (Softić 2002: 183–191). Ezek közül néhányat 
már Hamdija Kreševljaković (1937: 91–113) felgyűjtött, s még Aiša 
Softić 1997-es Bosanska Krajna-beli gyűjtőkörútja során is rögzített 
három mondát. 

Derviš Ishak türbéje ma a mostari Koski Mehmed dzsámi mellett 
található, eredetileg a Mala Carina negyed temetőjében volt. A vas-
útállomás építése miatt exhumálták és hozták ide 1965-ben. Türbéje 
bejárata felett arab nesh írással jegyzett feliraton helyi, azaz szerbhor-
vát nyelven ez áll: „Türbe. Itt nyugszik a jó ember, az istenfélő dervis, 
Ishak sejk. Meghalt az 1150. évben.”16 (Mujezinović, Tom. III: 303.) 

15 …kad su Bošnjaci za njegova života ratovali u Banjoj Luci, šejh derviš Ishak 
je proučio dovu u Mostaru, uzeo šaku pijeska i bacio prema Banjoj Luci pa 
su Bošnjaci odmah pobijedili.” (Softić 2005: 63)

16 „Turbe. Ovdje leži dobri čovjek, pobožni derviš, Šejh Ishak. Umro godine 
1150.”
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A feliratból nemcsak arról értesülhetünk, hogy a sejket jó embernek 
(azaz szentnek) nevezik, hanem hogy a Banja Luka-i csatával azonos 
évben, 1737-ben halt meg. A memoratban megidézett történelmi való-
ságot tehát nem tarthatjuk olyan a sejkhez kapcsolódó véletlen asszo-
ciációnak, amelyet az esemény emlékezetessége megindokolhatna.  
A szóbeliség emlékezetében az is fennmaradt, hogy a mostariak seré-
nyen vettek részt a csatában (Softić, 2005: 78).

Derviš Ishak és a csata azonban teljes legendaként, fabulatként is 
fennmaradt. Itt ugyan teljesen különbözik a mágikus segítségnyújtás 
mikéntje. A mostariak vitézségét és Ishak sejk legendáját Husein Čis-
tić mesélte bizonyos Fevzija sejkre hivatkozva Aiša Softićnak 1991-
ben:

„Egy nap Šejh Isak beesett a borbélyhoz Lihović Hasan mester-
hez, a Mala tepa utcában hogy megborotválja. Mivel a borotválásra 
szolgáló sámli üres volt, leült rá. A mester betakarta a kendővel, 
kondért (setilj/sitilj) húzott a fejére, hogy megmossa a haját, aztán 
megborotválja. De, Šejh Isak eltolta magától a kondért, azt mondta:  
»Minél gyorsabban és rövidebben, mester úr, mert messzi útra si-
etek!« Ránéz a mester, majd veszi a vízzel teli tálat (tas), bevizezi  
a haját, néhányszor áttörli a haját tiszta szappanhabbal, és beretvál-
ni kezdi. Amikor Hasan mester a fél fejét megberetválta, Šejh Isak 
megállította őt: „Várjál, mester!” Felugrik, megragadja a botját, ki-
fut a borbélyműhely elé. Ott elkezdi lóbálni a pálcáját jobbra-balra 
suhintva s ordítozva: »Allah! Allah! Vurun! Vurun! Vurun, gaziler! 
Allah aškuna!« Šejh Isak a Mala tepa boltjai előtt ugrált akár egy 
őrült folyamatosan jobbra-balra suhogtatva a pálcáját és kiáltozva: 
»Vurun gaziler! Allah akšuna« amely lefordítva annyit jelent: Sújt-
satok le hősök, az isten (kegyelméből)! Így Šejh Isak kétszer futot-
ta végig a Mala tepát, a Carina hegyére folyamatosan suhogtatva  
a pálcáját, és ordítozva, a járókelők csodálkozására. Mind úgy vél-
ték – állítja Fevzija sejk – elment az esze, és ennek a bolondságnak 
köszönhető beszámíthatatlan állapota. Másnap holtan találták a ca-
rinai temető felett, ott, ahol el van temetve. 
Ez történt Šejh Isakkal – mondta Fevzija šejk – pontosan az elkese-
redett Banja Luka-i csata napján, Hećim-oglijanin [Hekimoğlu Ali 
pasa – Sz.P.] idejében. Mikor a győztes csatából a katonák visszatér-
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tek Mostarba, azt állították, hogy egy pillanatban valami öregember 
jelent meg félig megberetvált fejjel és pálcával folyamatosan teljes 
hangerővel kiáltozva: »Vurun gaziler, Allah aškuna!« És elsőként 
sújtott le a gyaur táborra! Az ő rettenthetetlen megjelenésével mér-
hetetlen határozottságot ébresztett a harcosok szívében. A lovak pa-
tájának dübörgésébe, a harcosok lövöldözésének zajába még maga 
az ég is beleremegett, a gyaurok számára nem maradt más, mint 
hogy fejüket mentve megfutamodjanak. Néhányan a vénemberben 
Šejh Isakot ismerték fel. Ezzel nyilvánult meg az ő kerámetje!”17

17  „Jednog dana Šejh Isak upade berbernicu Hasan-majstora Lihovića na Maloj 
tepi da se obrije. Kako je skemlija za brijanje bila prazna, on sjede u nju. 
Majstor ga zastre boščom, povuče mu sitilj više glave da mu opere kosu, 
pa onda obrije. Ali, Šejh Isak odbije sitilj rukom, rekavši: »što brže i krače, 
majstore, jer mi se hiti na daleki put!« Majstor ga pogleda, pa uze tas sa 
vodom, pokvasi mu glavu, prevuče nekoliko puta po glavi kalupom čistog 
sapuna i poče ga brijati. Kad mu je Hasan-majstor pola glave obrijao, Šejh 
Isak ga zaustavi: »Čekaj, majstore!« Skoči na noge, pograbi svoj štap i istrča 
pred berbernicu. Ona stade razmahivati štapom lijevo i desno vičući: »Allah! 
Allah! Vurun! Vurun, gaziler! Allah aškuna!« Šejh Isak je skakao ispred 
dućana na Maloj tepi kao pomaman stalno razmahujući štapom i vičući 
jednako: »Vurun gaziler! Allah aškuna!«, što u prijevodu znači: Udrite, 
junaci, za Božiju milost! Tako je Šejh Isak dva puta protračao Malu tepu do 
na vrh Carine jednako mašući štapom i vičući na čuđenje prolaznika. Svi su 
držali – veli Šejh Fevzija – da mu se u pamet krenulo i da te ludosti pravi  
u neubrojivom stanju. Sutradan su ga našli mrtva navrh Carinskog harema 
gdje je i ukopan! / To se sa Šejh Isakom dogodilo – veli Šejh Fevzija – 
upravo na dan ogorčene bitke pod Banja Lukom za Hećim-oglijina vakta. 
Kad su se bojovnici nakon izvojevane bitke vratili u Mostar, tvrdili su da se 
u odsutnom momentu pojavio neki starac s pola obrijane glave i sa štapom  
u ruci vičući stalno na sav glas: »Vurun gaziler, Allah aškuna!« i prvi udario na 
kaurski tabor! Tako je on neustrašivim nastupom ulio neizmjernu odlučnost 
u srca ratnika, p akad se pod silnim tutnjem konjskih kopita i urnebesnim 
halakanjem bojovnika i sama nebesa zatresoše, kaurima nije preostalo drugo 
nego da u bijegu traže glavi selameta. Neki su u tom starcu prepoznali Šejh 
Isaka. Time je već obznanjen njegov keramet!” (Softić 2005: 79–80)
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Az osztrák–magyar okkupáció (1878)  
és a haragos dervis

Az evlijákhoz kapcsolódó legendák érdekes csoportja kapcsolódik  
a címben említett történelmi eseményhez, amely az oszmán idők végét 
jelentette Boszniában. Nem is csoda, ha a kollektív emlékezetben  ezzel 
a fordulóponttal kapcsolatos történetekben a régi idők és a modern 
világ konfliktusa tükröződik. Ám ami a szentkultusszal kapcsolatosak 
esetében igazán érdekes, hogy mindez a legenda valóság-képzelet 
közti határhelyzetében történik. 

Mindjárt az okkupáció egyik hadmozdulatához kapcsolódik egy 
szarajevói monda. Sinđirli/Zinđirli Ibrahim dede és türbéjének ese-
téről van szó, amely ma a városközpontra, egyebek közt a parlament 
épületére néz a Gorica dombjáról. A városmagtól kissé távol esik, 
tehát az ottomán Szarajevótól nyugatra található a Koševo patakon 
túl, amely mindig a város valós és mentális határát jelentette a török 
időkben. Ún. gaziler türbével van dolgunk, Zinđirli dede ugyanis har-
cos szerzetes, sehid volt: el-Fatih (II. Mehmed) szultán hadaiban har-
colt a vidék bevételekor. A várost, Szarajevó völgyét körülvető közeli 
dombokat, olyan kiszögelléseket, melyek jól láthatóak, és amelyekről 
remek kilátás nyílik, valaha több sehid-sír vagy türbe szegélyezhette. 
Ahogy Smailbegović is felhívja rá a figyelmet gyűjteménye előtanul-
mányában, ezek gyakran együtt, több alkalommal egymás testvére-
ként jelennek meg a szóbeli, mondai kútfőkben (1986: 66). (Mára 
ezekből kettő maradt meg: Urjan dede a Pišćivoda és nem messze 
tőle Džebar dede a Soukbunar [Hidegkút] városrészben – Goricával 
éppen szemben, a völgy déli oldalán. Ez a kettő ma is áll. S szükséges 
még ezekhez hozzávenni a völgyben az egykori „Gazilersko turbe”, 
azaz Ajni- és Šemsi dede sírjait, amelynek helyén ma a Higijenski 
zavod épülete áll – nisánjaikat a szemközti Ali pasa dzsámi haremjébe 
helyezték az építéskor.) E sehidek sírjait kimondottan azért helyezték 
el így a győztesek, hogy a várost őrizzék, s noha nem találunk olyan 
forrást, amely ezt nyíltan kimondaná, alighanem a szájhagyomány is 
ráérzett erre, hiszen ezeket a türbéket együttesen emlegeti. Az egyik 
adatközlő Urjan- és Džebar dedét tartja testvéreknek (Ibid. 177–178. 
[Eredeti forrása: Mujezinović, Tom I, 393.]), egy másik, Hamid Va-
ratanović pedig Zinđirli Ibrahim goricei türbéjével kiegészítve állítja, 
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hogy mindhárman testvérek voltak (Smailbegović 1986: 178, [102. 
sz.][Dr. Munib Maglajlić Hamid Varatanovićcsal készített magneto-
fon felvétele – Institut književnosti u Sarajevu] – ld. Ibid. 226, 223). 

Az idevonatkozó közlések mind múlt időben referálnak Zinđirli 
Ibrahim goricai türbéjére, ez az adatközlőnk úgy tudja, hogy idejében 
már nem áll. Egy másik adatközlő, aki (bár nem állítja, hogy testvérek 
voltak) Džebar és Zinđirli Ibrahim türbéje mellett a Brdo kiszögel-
lésén, a dzsámi közelében lévő türbét említette meg, amely ma már 
nincs meg.18Azt is elárulja, hogy a türbét Szarajevó elfoglalásakor 
rombolták le, 1878-ban (Smailbegović 1986: 178, vö: 223. [Eredeti 
közlés: Hamdija Kreševljaković: O postanku i razvitku Sarajeva do 
1878. godine, Večernja pošta, 1926, br. 1542 (24. VIII), str. 4.]) Vara-
tantović csak annyit tud, hogy a deszkából épített türbe leégett (Sma-
ilbegović 1986: 178 [102. sz]). De hogy hogyan történt az eset, azt 
egy következő adatközlő meséli el egy legendás történetében, amelyet 
először egy 1939-es cikkben közöltek:

„Az a türbe, amely a Gorica dombján volt ma már nincs meg, de 
megőrződött a misztikus legenda Zinđirli Ibrahim dedéről, a lánccal 
övezett szarajevói dervisről, akiről a nevét a türbe kapta. [Zinđirli 
= láncos: a sinđir/sindžir/zinđir a török zincir szó átvétele, a lanac 
(lánc) szó helyett használják – Sz.P.] A legenda 1878-ban keletke-
zett. Így szól:
1878. augusztus 19-én, amikor a svábok bejöttek Szarajevó váro-
sába, a Gorica hegyén, az enyhe napsütésben fürdött nyugodt har-
móniájával az akkor még karcsú Zinđirli Ibrahim dedetürbe, a kis 
temető fehér nisánjai által körbevéve. 
A sváb katonák abban az időben támadták meg Goricát, három 
óra tájban kiadták a parancsot, hogy induljanak meg, mivel a sza-

18  A türbét 2014-ben újjáépítették és szept.5-én felszentelték. Mivel az eredeti 
türbéről nem maradtak fenn ábrázolások, nem beszélhetünk rekonstrukció-
ról. A négy oszlopon nyugvó boltív hagyományos oszmán mintát követ, mi-
közben az eredeti Varatanović közlése szerint fa építmény volt. Urjan dede 
türbéjét Soukbunaron balesetveszélyes állapota miatt szintén újjáépítették 
2019-ben.
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rajevói felkelőket a Goricán leverték. Az éles parancsszót hallván  
a felegyenesedő, meginduló katonák a meghatározott irányba tekin-
tettek, de ugyanabban a pillanatban megdöbbenve torpantak meg: 
a magasban, atürbefölé ugyanis hatalmas emberalak elmelkedett 
fel, s lebegett a levegőben, előtte az emberek apróknak tűntek, akár  
a hangyák. Az alaknak fehér, szentes ábrázata volt, amelyet hófehér 
szakáll keretezett, s dühös indulat tükröződött rajta. 
Hosszú, zöld palástot viselt, melynek szegélye remegett az enyhe 
szélben, és hatalmas turbánt. Jobbjában az alak teszpihet (imafü-
zért) tartott, azt lengette, baljában pedig teszpih-dajakot, a rövid 
dervis pálcát, amelyre a dervisek támaszkodni szoktak.
– Vorwarts! Direktion Friedhof!, hangzott újra a parancsszó. A meg-
torpant katonák felemelkedtek, de ekkor a titokzatos alak az égig 
nőtt, és újból megsugintotta hatalmas teszpihjét, amelynek mágikus 
erejétől a katonákat tehetetlenül terültek el…
Elhangzott a harmadik parancsszó is. Az ezer megtorpant sváb ka-
tona összeszedte utolsó erejét, és bolondul lövöldözve megindul-
tak előre. Ekkor a dervis hatalmas árnyéka megremegett, és miután 
utoljára suhintott a teszpihjével, lassan szertefoszlott. Zöld palástjá-
nak szegélye, amelybe burkolódzott, kifakult és feloldódtak a nyári 
ég kékségében…”19

19  „Tog turbeta, koje se nekad nalazilo na vrhu Gorice sad više nema, ali se zato 
sačuvala mistična legenda o Zinđirli Ibrahim dedetu, sarajevskom dervišu 
opasanom sinđirom, po čemu je turbe i dobilo svoje ime. Ta legenda potiče 
iz 1878. i glasi: / Na 19. augusta 1878, kad je Švabo ulazio u Šeher Sarajevo, 
na vrhu Gorice, u blagom sunčanom sjaju, kupalo se u taj čas vitku, mirnog 
sklada puno Zinđirli Ibrahim-dedetovo turbe, opkoljeno bijelim nišanima 
malog groblja. / Švapski soldati koji su u to doba napadali na Goricu, nekako 
oko 9 sati čuše komandu, da pođu na juriš, jer su sarajevske ustaše na Gorici 
već bile klonule. Čuvši oštru komadu, pognuti soldati digli su glave prema 
naznačenom cilju, ali su istog časa zaprepašteno zastali: gore, visoko, nad 
samim turbetom, bila se izdigla ogromna ljudska podoba koja je lebdjela  
u zraku, a pred kojom su ljudi izgledali sićušni kao mravi. Spodoba je imala 
bijeli, svetački lik, obrubljen sniježno bijelom bradom, na kojem se ogledao 
izraz teškog gnjeva. Bila je ogrnuta u dugi, zeleni plašt, čiji su skutovi blago 
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A forrás arról is tudósít, hogy a türbét az osztrákok ezek után bosszú-
ból lerombolták. A legenda ez estben jól dokumentált valós történelmi 
eseményre vonatkozik. Szarajevó bevételekor, 1878 aug. 19-én való-
ban átvonult erre az osztrák-magyar sereg. Konkrétabban pedig Villecz  
ezredes II. oszlopa Ilidže felől, Svrakinselo, majd kettéosztódva, a Mil-
jackán átkelve Dolac falun keresztül Goricán át vonult a város felé:

„Ezalatt Villecz ezredes oszlopával háromnegyed hétkor Ilidzé-
re érve, arra a hírre, hogy a svrakinoseloi magaslatokon ellenség 
nincsen s azonkívül a Müller-csoport harcáról is értesülvén, elha-
tározta, hogy az elrendelt egy órai pihenőt nem tartja meg, hanem 
azonnal folytatja előnyomulását oszlopa zömével a Miljačkatól 
délre fekvő magaslatokon át, egy kisebb résszel az országút men-
tén, a város délnyugati szegélye felé; a nehéz ütegek egyidejűleg 
parancsot kaptak, hogy a Svrakinoselotól keletre fekvő hegyháton, 
illetve a Gorica magaslaton felvonulva, a csillagsáncban, illetve  
a régi erődben felvonult ellenséges tüzérséget elhallgattassák. Ezek 
az ütegek d. e. 10 óráig el is foglalták a számukra kijelölt tüzelő 
állást.” (Bánlaky)

treperili na lakom povjetracu, i ogroman turban na glavi. U desnoj ruci 
spodoba je držala tespih (brojanicu) s kojom je mahala, a u lijevoj tespih-
dajak, kratku dervišku palicu, na koje se derviši odupiru. / – Vorwarts! 
Direktion Friedhof!, opet je pala komada. Prestavljeni vojnici su se digli, 
ali je u taj čas tajanstvena spodoba porasla do neba i ponovo razmahnula 
ogromnim tespihom, pod čijom su magičnom moći soldati nemoćno 
popadali… / Pala je i treća komada. Hiljade predstavljenih Švabinih soldata 
prikupili su zadnju snagu i ludački pucajući pošli naprijed. Tada se ogromna 
derviška sjena zalelujala i nakon što je posljednji put razmahnula tespihom, 
lagano se rasplinula. Skutovi dugog, zelenog plašta kojim je bila ogrnuta, 
izbijedili su i stopli se u plavilu ljetneg neba…” Smailbegvić 1986: 179. 
[Eredeti közlése: Kadić: Legende o mističnim moćima sarajevskih grobova  
i turbeta, Jugoslavenski list, XXIII, 1940, br. 53 (3. III), str. 9. és részletesebb 
feldolgozásban: Ua, Legenda o sablasnoj ljudskoj sjeni iznad derviškog 
turbeta u Gorici (Radi koje Švabo poruši turbe Zinđirli Ibrahim-dedeta), 
Jugoslavenski list, 1939, br. 67 (19. III), str. 4.]
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A források szerint minimális ellenállásra számíthattak a megszál-
lók Goricán, konkrétabban Avdo Jabučića és Mustafa Trampa marok-
nyi felkelőjére és két ágyújára. A város felől a Gorica alján lévő házak 
közül negyven leégett, több áldozattal. Az ellenállókkal való első vé-
res összecsapás azonban csak ezután, a Koševo patak keleti partján, 
az Ali pasa dzsámi körül zajlott, útban a város szíve felé (Imamović). 

Ha az eddig vizsgált mondákkal összevetjük, bátran kijelenthet-
jük, hogy a Zinđirli Ibrahim türbéhez fűződő újkori legenda történel-
mi igazsága a leginkább megismerhető, illetve igazolható. Kár, hogy 
Kadić cikkén kívül más forrásból s más adatközlőtől nem gyűjtöttek 
fel hasonlót. Ha a legenda imaginatív poétikáját nézzük, a leírásosság 
(a jelenségé és jelenésé) dominál, míg a cselekményt nagyon egysze-
rűen össze lehetne foglalni. Ez arra enged következtetni, hogy a forrá-
sunk, Kadić kiszínezte az adatkölőitől eredő történetet, amely – hiszen 
ez jellemzi a szóbeliséget – sokkal egyszerűbb, tömörebb volt. 

A csodaelem első ránézésre e történet esetében az előző fejezet-
ben tárgyalt motívummal rokonítható. Itt azonban nem egy evlija  
bilokációja és hadakozása, vagy az ellenség mágikus eszközökkel 
való legyőzése történik. Hanem egy sehid szellemének (?) megjele-
néséről van szó, aki – még ha nem is elég hatékonyan – halálában is 
védelmezi az igazhit földjét, amelyet épp az ő vére tett azzá. A holt 
sehidek morózusságát, haragvó és bosszúálló természetét több helyi 
monda támasztja alá. Gül babával kapcsolatban pedig már példát is 
láthattunk az evliják/sehidek haláluk után is tartó hatalmára, a termé-
szetfeletti módon történő büntetésre vagy jutalmazásra. A haragvó ha-
talmas szellemalak azonban a keleti mesék képzetvilágában szereplő 
haragos dzsinnekre emlékeztet. Esma Smailbegović a bosnyák evliják 
csoda-motívumaival kapcsolatban említi az Ezeregyéjszakával való 
hasonlóságot (1983: 53 és 1986: 77). A szellemalak feltűnésének mo-
tívumával kapcsolatban is helytáló a párhuzamvonás: gondoljuk csak 
a Halász és a dzsinn történetére, az Ezeregyéjszaka 3. éjszakájának 
meséjére, melyen Aladin és a csodalámpa története alapul.

Az okkupációval és Szarajevó elfoglalásával kapcsolatosan egy 
másik szóhagyomány is fennmarad, amely azt bizonyítja, hogy a nép 
bízott a régi sehidek mágikus védelmi funkciójában, abban, hogy 
természetfeletti módon közbeavatkoznak, és nem engedik a városba  
a keresztény, császári hadakat. Vladislav Skarić 1937-ben megjelent 
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várostörténeti monográfiájában (280.) közöl egy efféle vélekedést. 
Karača sehid sírja a város egyik első temetőjében, Kovači negyedé-
ben volt található. Karačáról úgy tartották Hódító Mehmed hadaival 
érkezett, a vidék bevételénél esett el, hasonlóan a fent említett sehi-
dekhez. Skarić szerint városszerte beszélték az osztrák-magyar hadak 
érkezése előtt, hogy a legendás alak, ha sor kerül a véres ütközetre, 
felkel sírjából. Amikor „a svábok” Ali pasa dzsámijához érkeznek,  
s tíz ujjából akár tíz ágyúból lő majd rájuk, s elsöpri őket. Mivel Ka-
rača sírja a város másik felén található, az Ali pasa dzsámi nevesítésé-
ben későbbi hozzátoldást sejthetünk – lévén, hogy valóban a dzsámi 
körül folytak a legvéresebb harcok az ellenálló városiakkal. 

* * *

A következő történet, annak ellenére, hogy szintén az osztrák-ma-
gyar okkupáció kezdeti éveire esik, a történelmi dokumentálhatóság 
szempontjából sokkal problémásabb. Talán alapos levéltári kutatások, 
törvényszéki jegyzőkönyvek vizsgálatával meg lehetne lelni a monda 
ún. valóságalapját vagy történelmi hitelét.

Kustura hodzsa történetét már csak azért is érdemes teljes terje-
delmében idézni, mivel a fentebb említett adatközlő, Hamid Varatano-
vić közölte, tehát nem másodkézből (sajtóforrásból vagy tudományos 
munkából) származik:

„Amikor az osztrákok bejöttek Boszniába, a hodzsák és mualimok, 
akik a gyerekeket tanították, és nem lelkesedtek Ausztriáért, töb-
bek között Kustura hodža sem. […] És ez a Kustura hodzsa nézte 
meg jegyezte fel, ki beteg, és mikor mi van. És elment hozzá egy 
osztrák hivatalnoknak a felesége, hogy nézze meg őt. És volt neki 
egy könyve, és a könyvben, nagyon hasonlóan a horoszkóphoz, de 
– ahogy mondani szokás – fején találta szöget, nem mellé, de pont! 
Azt mondja őneki: »Van neked embered« – »Van!« – »Ez az ember 
csal téged!« – »Igaz!« – »A másikhoz húz, ilyenhez és ilyenhez!« – 
»Igaz!« – »A bal vállad alatt van neked egy legényed, ilyen és ilyen 
formájú!« – »Igaz!« Mindent megmondott neki, s íme, ő arra jutott, 
hogy felveszi az iszlámot. Mi volt, hogy volt – így aztán elválhatott 
a férjétől… És aztán ezeknek sikerült elítélniük őt. Bevádolták őt 
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mágiával, hogy a népet jól elbolondítsák vele, és elrendelték hogy 
felakasszák Vracán [Szarajevó egyik kerülete – Sz. P.]. Nekem ezt  
a néném szokta mesélni, ő jól emlékezett rá, apám testére… azt 
mondta, nagy búbánat volt, amikor kísérték és vitték fel Vracára. 
És felakasztották őt, de elkezdett esni az eső: az első három nap, 
mondja, annyi volt a felhőszakadás, hogy nem lehetett kimenni  
a házakból sehova, amikor ezt megtették: megölték Kustura 
hodzsát. Ez rögtön az osztrákok bejövetele után történhetett az első 
pár évben.”20

A történet, akárcsak a Hét testvér türbe esetében tapasztalhattuk, 
az ártatlanul kivégzettek mártíruma iránti szolidaritás tükröződik, az 
az érzékenység, amellyel az iszlám kultúra az igaztalanul elítéltek 
iránt viseltetik. Kustura hodža tulajdonságai mellett a halálát követő 
csodajel miatt kerülhetett az evliják sorába. A „megnézés” („pogled”) 
a történetben egészen konkrét jelentéssel bír, a balkáni oszmán világ-
ban a mágikus tisztánlátást gyakran űzték a hodzsák. Éppígy három-
ba hajtogatott arab mágikus feliratokat („zapis”), tehát talizmánokat 

20 „Kad je Austria došla u Bosnu bilo je hodža i mualima koji su naučavljali 
djecu i nisu bili oduševljeni prema Austriji, pa je bio između ostalih Kustura 
hodža. […] I ovaj hodža Kustura je gledô i zapisivô kad je ko bolestan i kad 
je šta. I došla mu je nekakvog austrijskog oficira žena pa da joj on ogleda.  
I on je imô jedan ćitab i u ćitabu vrlo sve slično horoskopu, alʼ – ono što se 
rekne – pogodi iz igle u iglu: nije okolo nego baš! Kaže on njojzi: »Ti imaš 
čoʼjeka!« – »Imam!« – » Taj čo‘jek tebe vara!« – »Jest!« – »Iđe sa drugom 
takom i takom!”« – »Jest!« – »Ti imaš ispod lijeve plećke mladež, u obliku 
toliki i toliki!« – »Jest!« – Sve je kaz’o, i nejse, ona doletjela i hoće da primi 
islam. Šta je, kako je – s tim bi rastavljena od muža… I onda su oni uspjeli 
da ga osude. Okrivili ga na mađije pa čak da svijet poludi zbog toga i naredili 
da ga objese, na Vracima. I u mene bi tetka kazivala, ona je upamtila to, 
očeva mi sestra… Kaže, velika je žalost bila kad su ga poveli i doveli gore na 
Vraca. I objesili su ga, ali je počela kiša padati: za prva tri dana je, kaže, bio 
toliki prolom oblaka da se nikud iz kuće nije moglo izići, kad su to uradili: 
Kusturu hodžu ubili. To je moglo biti negdje odmah poslije ulaska Austrije 
do nekoliko godina.” Smailbegović 1986: 207. 
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is készítettek (erre alább láthatunk példát a Varatanović által közölt 
történet másik változatában). Az sem elhanyagolható, hogy noha sze-
mélyes és hatalmi ellentét motiválhatja a hodzsa elítélést, mégiscsak 
„mađija” (mágia) miatt vádolták be. 

Munib Maglajlić a Varatanović által közölt történetet egy közis-
mert balladával, a Sunce Sunce bisjalo… (Sütne a nap…) kezdetűvel 
kapcsolatban említi. A ballada a halálra ítélt Ibrahim bég monológ-
ja, mondhatni testamentuma, utolsó rendelkezése (anamet). Testvérét 
Aliját kéri, gondoskodjon árván maradó gyerekeiről. A ballada első 
néhány sora ezt a beszédhelyzetet készíti elő, a ballada a megbomlott 
természeti rend képével indít:

 „A nap sütne, de nem süthetik 
Az eső esne, de nem eshetik 
nincs sem így, sem úgy, a bánat miatt:
Ibrahim béget kötözve viszik
kötözve viszik felakasztani”21

A természeti erők kibillenése különbözőképpen nyilvánul meg  
a balladában és Kustura hodzsa történetében, mégis azonos funkcióval 
bír: az ártatlanul bűnhődővel szolidáris a természet is, lázad az igaz-
talan ítélet ellen. Maglajlić a népballada tragikus elemeként kiemeli, 
hogy a személyes sérelem kozmikussá növelése a műfaj jellegzetes 
vonása. (Mellesleg, a mártírlegendák elemeként szinte lépten-nyomon 
találkozunk hasonló kozmikus csodaelemmel, gondoljunk csak a Jé-
zus-történet legarchaikusabb magjára, a Passióra, a meghasadó oltár-
függönyre, a beköszöntő sötétségre.) 

Maglajlić tanulmányában cáfolja Hatidža Krnjević hipotézisét, 
miszerint a ballada a szarajevói népköltészetben kedvelt, a történelmi 
valóság elemelésével született Morić-testvérek mondakörének részét  

21 „Sunce bi sjalo, ali ne može 
 Kisa bi pala, ali ne može
 Ni jedno neće od teškog jada:
 Ibrahim-bega svezana vode
 svezana vode, da ga objese.” (Maglajlić 157)
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alkotja. Leghathatósabb érve amellett, hogy újabb, a Monarchia ko-
rából származó eseményből keletkezett a ballada, a kivégzés módjára 
vonatkozik, amely minden variánsban azonos: akasztás – nem pedig 
selyemkötél, mint az oszmán világban (Maglajlić 158–159).

Tanulmányában Maglajlić a Varatanović által közölt történet mel-
lett annak egy másik változatát is közli, mégpedig az egykori szaraje-
vói francia konzul René Pelletier 1934-ben megjelent Sarajevo et sa 
région: chez les Yougoslaves, de la Save à l’Adriatique c. könyvéből. 
Pelletier itt fordításban idézi a balladát, amelynek eredetét tekintve  
a következő történetet közli:

„Más panaszdalok kortárs eseményekre vonatkoznak. Mint az a tör-
ténet, amelyet a város kis kávézóiban máig énekelnek.
Az osztrák–magyar okkupáció idejének kezdetén egy fiatal lány  
– katolikus – miután elment a hodzsától, útközben elvágták a torkát, 
összeesett az utcán. A kórházban halt meg, a hodzsát pedig halál-
ra ítélték, hiába tiltakozott, hogy ártatlan. Az ifjú lány, azt mondta, 
azért jött, hogy talizmánt kérjen és kapjon tőle, hogy beleszeressen 
a legény, akit szeretett. Elutasítása után pedig a lány saját magát ölte 
meg. A nép, aki magáévá tette ezt a vélekedést, az ártatlanul elítélt 
mártírról és a bitófához vezető útjáról énekel.”22

Varatanović változatában hiányzik a lány halála, míg ebben a vál-
tozatban a hodzsa elítélését nem a házastársi féltékenység motivál-
ja. A hodzsa mágikus mesterkedése itt nem a „megnézés” (pogled) 
de a talizmán, a felirat (zapis) szerepel. S noha a katolikus nő itt is 

22 „Dʼautres complaintes de réfèrent à des faites contemporains. Telle celle qui 
raconte cette histoire encore souvent chantée dans les petit cafés de la ville. 

 Les premiers temps de lʼoccupation austro-hongroise, une jeune fille – catho-
lique – sortit de chez un hodža, la gorge coupée et vint sʼabattre dans le rue 
; elle mourut à lʼhôpital, le hodža fut condamné à mort, malgré ses protesta-
tions dʼinnocence : la jeune fille, disait-il, était venue le trouver afin dʼobtenir 
un talisman pour être aimée dʼun garçon quʼelle aimait ; sur son refus, elle 
sʼétait elle-même égorgée. Le populaire, qui adopta cette thèse, a chanté le 
martyre de lʼinnocent condamné et son départ pour la potence.” Pelletier 182.
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szerelmi ügyben fordul a hodzsához, Pelletier kurta változatában sem  
a konvertálás igénye, sem a felekezeti, sem pedig a hatalmi kontextus 
(osztrák hivatalnokfeleség) nem szerepel. Igaz, Pelletier változata is 
elnyomó és igaztalanul ítélő hatalomként állítja be az okkupátorokat  
a muszlim lakosság szemében, Varatanović változatában mindez job-
ban kidomborodik, hiszen a nő idegen, az iszlámra való áttérést pedig 
az motiválja, hogy lehetővé tenné férjétől való elválását. 

* * *

A gyaur okkupátorokkal szembeni ellenállás elsősorban a muszlim 
lakosságot jellemezte, ideológiáját pedig a vallás adta. Bosznia elfog-
lalását az osztrák–magyar hadak számára több vidéken is szervezett 
felkelé és ellenállás nehezítette. A legvéresebb gerillaharcok leverése 
a Bosanska Krajinában, az ország északnyugati csücskében az okku-
páció végét jelentették. Reinländer vezérőrnagy a Hasan Salkić ve-
zette ellenálókat Cazin elfoglalásával az Una völgyétől északra űzte 
1878. október 5-én. Az okkupáció utolsó ütközetére másnap került 
sor, amikor az osztrák–magyar hadak a visszavonuló felkelők ellen 
indultak a várostól északra a Kozinac hegyen át Pećigrad irányába.  
A véres ütközet, amelyet a terepviszonyok nehezítettek, mindkét rész-
ről nagy áldozatot követelt. (Bencze 214–218.)

Az ütközetben elesett felkelőket régi szokás szerint sehidnek tar-
tották, és a csata helyszínén temették el. A sehidek erejében való hit 
még ezeknek az újkori sehideknek az esetében is továbbélt. Ljubi-
jankići és Gornja Koprivna közötti tanyát erről a temetőről nevezik 
Šehiti-nek, s a csata máig él a kollektív emlékezetben (ld. Grošić és  
a Stav portál névtelenül publikált cikkét).

Aiša Softić a közeli Bužimból származó Sead Emrićtől 1997-ben 
gyűjtötte fel azt a hagyományt, mi szerint e sehid-temető dovište (sza-
bad ég alatti imahely) volt, ahol esőért könyörgő imára (kišna dova) 
szoktak borulni (Softić 2005: 52, vö: 170).

A sehidek és evliják haláluk utáni haragos és természetfeletti bosz-
szújára, amellyel oly gyakran találkozunk, is ideális példát nyújt egy 
1934-es cikk, amely Hasan Kaimija zvorniki türbéjével kapcsolatos 
szóhagyományt közli – távirati stílusban (Softić 2002: 204 [A cikk 
eredeti megjelenése: Husein Šehić – Ahmedov, U turbetu Hasana  
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Kaimije. Bajrak pod kojimsu naši djedovi divovski branili slobodu 
svoje domovine. Islamski svijet, III, 1934/117, 6.])

Hasan Kaimija azonban nem egy a névtelen sehidek közül. A der-
vis költő török és a helyi szláv dialektusban arab betűkkel írott al-
hamijado versei miatt közismert. Alakjával kapcsolatban több legenda 
fennmaradt a szóhagyományban. A cikk szerint, amikor Kaimija zvor-
niki türbéjét egy kegyetlen ember látogatta meg, a fejére esett a leh-
va (a kalligrafikus Korán-idézet). A türbe falán ott voltak Kaimi baba 
fegyerei felakasztva, akárcsak a zászlója is. A cikk arról a mondá-
ról számol be, hogy vette azt kölcsön, hogy csatába vigye Hasan-aga 
Krtičić. Az okkupáció során ő volt a Romanija-planinán, a glasinaci 
fennsíkon az osztrák-magyar hadakkal megütköző felkelők vezére (ld. 
Bencze 184). Eszerint Hasan-aga hét napon keresztül látogatta Kaimi-
ja türbéjét, mire a nyolcadik napon az ajtó előtt találta a zászlót, ami 
kedvező csodajelnek számított, azaz, hogy magával viheti a csatába 
Glasinacra. 

A cikk még egy mulatságos esetet említ Kaim baba türbéjével 
kapcsolatosan. A dervis haragja itt már a „modern” korban, vagyis az 
okkupáció idején nyilvánul meg. Eszerint egy „sváb” le akarta foto- 
grafálni a türbe belterét. A fényképezőgépe azonban felrobbant. 

A bosnyák szóhagyományt vizsgálva az osztrák–magyar okkupá-
cióval mindig mint nem kívánatos, gyakran tragikus eseménnyel talál-
kozunk, amely új fejezetet nyitott az ország történelmében, amelyben 
a muszlim lakosságnak le kellett mondania a függetlenség álmáról,  
s meg kellett békélni a padisah uralmát követő keresztény császár 
uralmával, aki ellen az azt megelőző évszázadokban oly gyakran küz-
döttek. Ezek a történetek az elnyomásról szólnak, s ez alól nem képez-
nek kivételt a sehidekről és evlijákról született mondák sem. Sírjuk és 
szellemük a csodák ellenére sem képes megóvni a vidéket a betolako-
dóktól. S új sehidek is születnek: nem az iszlám győzelméért estek el, 
mint a régiek, de hasonlóan az előző századokban folyó törökellenes 
harcokhoz (és Szerbia függetlenedési harcaihoz), már muszlim iden-
titásukért és szülőföldjük védelméért harcolnak s halnak hősi, mártíri 
halált. 
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SUMMARY

Folk legends of the Muslim saints in Bosnia-Herzegovina represents  
a special group of historical-religious orality. Present study examines 
narratives containing memory of historical events in relation to Hungarian 
Kingdom or Habsburg Empire. The study analyses a characteristic of 
these legends, above all, the peculiar mixture of the reality of historical 
events and the fantastic elements (the miraculous deeds of these Saints) 
of the religious mind. Analysed group of narratives can be interpreted as 
a unique remaining, a collective memory about certain historical events 
or periods: the Ottoman rule in Hungary and the following wars between 
Ottoman and Habsburg empire.
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CSehy zoltán

KASZTRÁLTAK, ANGYALOK,  
NYOMORÉKOK 

(Hang és nem Juhász Ferenc, Gergely Ágnes  
és Olty Péter egy-egy versében) 

Annotáció: A dolgozat három költeményben, Juhász Ferenc Macska- 
-époszában, Gergely Ágnes Szomjazva ébred és Olty Péter Erbarme 
dich című verseiben próbál választ keresni arra a kérdésre, hogy milyen  
a szövegekben megképződő testi megalkotottság és a hozzárendelt vagy 
mesterségesen, a test modifikálásával előállított hang viszonya a polimorf 
szexushoz és a rá irányuló vágyhoz, hogy a széttartó, minduntalan önel-
lentmondásokba keveredő normatív identitáskonstrukciók hogyan omol-
nak össze a queer rétegezettség rendezetlen terhe alatt.

Kulcsszavak: kasztrált énekesek, queer, modern magyar költészet, eposz, 
trauma.

„Szerette volna a legmagasabb dallamokat énekelni, azokat, amelyek 
alatt a többi sűrű szövetű szőnyegként terül el” – hangzik el a hama-
rosan kasztrált énekessé váló főhős, a majdani Falconelli vágyának 
megfogalmazása Pintér Tibor A harmónia tébolya című bűnregényé-
ben. A hős csakhamar elvakult mestere kezei közé kerül, aki a kaszt-
ráltakban egyenesen Isten hangját keresi (Pintér 2019). A kasztrált 
énekes lényegében egy mesterségesen előállított, jó pénzért kiárusít-
ható luxuscikk volt: a fülélvezet netovábbja. A kasztrált énekes teste 
nemcsak abban különbözött a férfitesttől, hogy a jelölt heréit eltávo-
lították vagy megnyomorították, hanem abban is, hogy a gége nem 
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férfiasodott meg, ugyanakkor nagyobb tüdőtérfogat jött létre, azaz  
a gyermeki hang lényegében férfitestben szólalhatott meg, s minden 
létező hangfajt felülmúlt flexibilitásban és magasságban. Ez a hang 
pontosan olyan lehetett, mint amilyennek Pintér írta le: míg a kasztrált 
énekes hangja fényből volt szőve és lebegett, mígnem a többi hangfaj 
sűrű szőnyegként nehezült a földre.

Joke Dame egy kitűnő, esszébe hajló tanulmányban (Dame 1994: 
143–144) összegzi, hogy a muzikológusok milyen terminusokkal, 
hangsúlyos jellemzőkkel írják le a kasztrált énekesek testi jellemző-
it. Az egyik legáltalánosabb hangsúly a nemvesztéshez kötődik, így 
lesznek ezek az énekesek „nőies férfiak”, sőt „a tökéletesség nimfái”,  
s olyan vélekedés is akad, mely szerint „szépségük meghaladta a nő-
két” is. A nemvesztéses, köztességre vagy effemináltságra összpon-
tosító diskurzus mellett erős a medikalizáló szellemű is, melynek 
lényege, hogy a kasztráció okozta fizikai gyengeségre hivatkozik. 
Ilyenkor a korabeli források szellemében kerül elő a látás gyengesége, 
az elmeél erejének elhalványulása, sőt: bizonyos kiejtésbeli, foneti-
kai rendellenességek megjelenése (pl. a r hang ejtésében). A harmadik 
diskurzusforma a legköltőibb: a kasztrált énekest kiiktatja az emberi 
szférából, és egy mitikus „angyali” közegbe emeli át, vagy kevésbé 
poétikusan egy szinte mechanikus, gépi konstrukciónak tartja. Dame 
a nagy zenetudós, Paul Henry Lang klasszikus szavait is megidézi, 
miszerint a kasztrált énekes „hangszer és nem élő személy”, vagyis 
Lang egyenesen kiiktatja a kasztrált énekes testét a létezésből, csakis 
színpadi entitásként tekint rá (Dame 1994: 143). 

Esterházy Péter Harmonia caelestis című regényének 128. fejeze-
tében az elbeszélő apja egyenesen „eunuchtermesztésre adta a fejét” 
(Esterházy 2000: 116), majd arra kényszerül, hogy „kasztrálja négy 
szép szál fiát, majd a fiakat kényszerítették, hogy férfiatlanítsák” az 
apát. A regény e fejezete ötvözni látszik valamennyi aspektust, rá-
adásul a freudi pszichoanalízis kasztrációfogalmának, mitológiai pél-
datárának applikálásával jut el a kasztrált énekesek menyországába.  
A kasztrált énekes pozíciója mint az általa felsorolt kasztrálástörténeti 
kategóriák („Több iskola van (castrati, spadones, thlibiae)” Esterházy 
2000: 116) közül a legperspektivikusabb jelenik meg egy kiskataló-
gusba ágyazva: „Grimaldi, Farinelli, Nicolini, skálázta a papám, pró-
bálta a jobbik végéről megfogni a történetet” (Esterházy 2000: 117). 
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Dame tanulmánya pontosan rögzíti azt is, hogy a kortársak véle-
ménye szerint a kasztrált énekes hangja, pl. Grimaldié, Farinellié vagy 
Nicolinié nagyon is férfias lehetett. Konkrétan: „éles, metsző, átható 
lehetett, akár egy trombitáé, hatalmas intervallumokat fogott át, iszo-
nyatos kitartóereje volt, és sok esetben gazdag coloratura jellemezte” 
(Dame 1994: 144), vagyis míg a hang „nemi” milyensége maszkulin, 
a hangot kiadó test megítélésében ez a minősítés nem igazán játszott 
szerepet.

A kontratenor vagy férfiszoprán hang puszta hangzáseffektusa 
ma is okozhat zavart a hozzá tartozó test nemi besorolhatóságot ille-
tően, ha először találkoznak vele. Ha nem látszik a hanghoz tartozó 
test, könnyen megeshet, hogy nőinek titulálják a biológiai értelem-
ben férfiorgánumot is. A kasztrált énekes hangját a női helyettesítések 
mellett a leginkább az említett két hangfajta szokta pótolni, ám sem  
a fiúszoprán, sem a kontratenor hangtartománya nem azonos egy egy-
kori castrato hangi képeségeivel.

Roger Freitas Atto Melani, a jeles barokk kasztrált operaénekes 
pályaképén belül (Freitas: 2009) a negyedik fejezetben tért ki a castra-
to magánéletére, szexualitására, különösen erőteljesen hangsúlyozva 
a kasztrált énekesek és a serdülő fiúkra irányuló vágy erotikája közti 
összefüggéseket (erre az Esterházy-fejezet is céloz), s azt a normatív 
státuszt, mely pl. Melani és II. Gonzaga Károly (Carlo II di Gonza-
ga-Nevers) mantovai herceg erotikus viszonyában demonstrálódik. 
Az „emasculation” terminus nemcsak a kasztrálást, hanem az elnői-
esedést, sőt enerváltságot is sugallhatja, miközben Melani hagyomá-
nyos értelemben vett heteroszexuális kapcsolatairól is vannak adatok. 

A queer elmélet felől érkező Emily Wilbourne legalább olyan 
hévvel tiltakozik az ellen, hogy a kasztrált énekes egykori pozícióját 
a nőiessel mossák egybe, mint amilyen hévvel az ellen, hogy a férfi 
homoszexualitás egy speciális variánsát lássák benne. A kasztráltat 
mint entitást sokkal inkább tartja az álságos heteronormatív diskurzus 
termékének, konkrétan a melophilia „queer” képlékenységet, testi ins-
tabilitást teremtő következményének (Wilbourne 2018). Ehhez tehet-
jük hozzá, hogy a kasztrált énekes hangzó teljesítményének milyensé-
gétől, azaz instrumetum jellegétől nem választható le a korporealitás 
sem, azaz a (kasztráltak esetében mesterségesen módosított) testben 
létezés konkrétuma, s így a szexus kérdése sem. Ez már csak azét sem 
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lehetséges, mert a kasztráltak szexuális objektumként való jelenléte is 
gazdagon reprezentált az irodalomban (elég csak pl. Casanova híres 
emlékirataira gondolni). Maga a szépirodalom, ha játszik is a hete-
ronormativitás alapkategóriáival, általában nem teremt koherens, új 
identitást a kaszrált énekes számára, épp ellenkezőleg, a potenciális 
identitásrétegeket halmozati káoszként csúsztatja egymásba, vagyis 
általában – jobbára öntudatlanul– egy totálisan queer képződményt 
hoz létre. Barthes, akinek a nevéhez egy kasztrált főszereplőjű Bal-
zac-novella (Sarrasine) érezékeny elemzése is fűződik (Barthes 
1997), a pluralizmus technikájának alkalmazását szorgalmazza a ne-
mek szembeállítását illetően, s ettől reméli a központosított hatalmi 
diskurzusok és tipológiáik feloldódását: „A nemek oppozícióját nem 
kell Törvénynek tartani, fel kell számolni a szembefordításokat és pa-
radigmákat, az értelem és a nemek pluralizálása által” (Barthes 2016: 
95). Barthes a testet is eleve többes számban szereti használni, nem 
hajlandó egyetlen azonosítható entitáshoz rendelni, s ezek között a po-
tenciális testek között képződik meg pl. a szocializált, a mitologizált, 
a mesterséges, a prostituált, a publikus vagy akár a lokális test víziója 
(Barthes 2016: 83). A queer pontosan egy ilyen középpontja vesztett 
diskurzus, mely a nemi fogalomkészlet egyértelműnek ható „ténya-
nyagát” semmisíti meg. A kasztrált énekes testét is ebben a pluraliz-
mus-koncepcióban ragadhatjuk meg. Barthes a Balzac-novellában 
szereplő castrato figuráját a „rendszer mozgó vakfoltjának” nevezi, 
aki a „kasztrációs tengely” aktív és a passzív térfele között ingázik 
(Barthes 1997: 55). A „mozgó vakfolt” kísértetiesen hasonlít ahhoz 
a jelenséghez, amit ma modernebb teminussal queernek mondanánk.

Az alábbi tanulmány három költeményben, Juhász Ferenc Macs-
ka-époszában, Gergely Ágnes Szomjazva ébred és Olty Péter Erbarme 
dich című verseiben próbál választ keresni arra a kérdésre, hogy milyen 
a szövegekben megképződő testi megalkotottság és a hozzá rendelt 
vagy mesterségesen, a test modifikálásával előállított hang viszonya  
a polimorf szexushoz és a rá irányuló vágyhoz, hogy a széttartó, mind-
untalan önellentmondásokba keveredő normatív identitáskonstrukciók 
hogyan omolnak össze a queer rétegzettség rendezetlen terhe alatt.

Juhász Ferenc Pipacsok a pokol fölött című kötete (Juhász 1996) 
elsősorban innovatív szonettkísérleteiről (Éposz szonettekből) vált 
híressé, melyek új utat sejttettek Juhász (a korabeli kritika vezérál-
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láspontja szerint mély válságban lévő) költői pályáján. Vilcsek Béla 
recenziója odáig megy, hogy megkockáztatja a követekező felütést: 
„Juhász Ferencről mostanában valahogy nem ildomos beszélni”. Vil-
csek természetesen beszél Juhászról, sőt kifejezetten érzékenyen re-
flektál a költészetében lejátszódó változásokra, így pl. a rövid formák 
felbukkanására (Vilcsek 1998: 95). 

Bodnár György szerint „a szonett olyan tartós ihletet adott Juhász 
Ferencnek, hogy a Pupillák és a Pipacsok a pokol fölött című köte-
tekben újabb ciklusokban is a lírai reflexiók, a gondolatfelvillanások,  
a lezárhatatlan perlekedések, és a tömör tájképek szembesítésére ösz-
tönözte a fiktív zárt formai egységek fegyelmével és mozaikos kompo-
zíciójával” (Bodnár 1998: 65). Ennek ellenére a kötet számos jól bejá-
ratott epikus formát is újraaktivált: ezek egyike Juhász Macska-éposz 
című költeménye (Juhász 1996: 143–193). Ez a vers egy hatalmas, 
sokszemélyes tabló, mely egyetlen központi tárgy köré komplex  
világot teremt: a macskák társadalmát, látásmódját, antropomorfizmu-
sát mutatja fel, korántsem elioti vagy Arany János-i kedéllyel vagy 
baudelaire-i rejtvényszerűséggel (Vö. Macskák könyve, illetve Juhász 
1996: 158). Szerkesztésmódja korábbi munkáihoz hasonlóan támasz-
kodik a barokk katalógusversek hagyományaira. A lényben lakó lehe-
tőségek horizontján indul, majd az egymásból asszociatív erővel nyíló 
jelenségek füzéreit szövi meg, illetve kiaztikus helyzeteket teremtő 
cseréket, visszatéréseket hajt végre, pl.: „Árván néz, mint a szegény-
ség, / mint árvaságból az éhség, / bánatból az éhség, / mint éhségből  
a bánat.” A felcserélhetőség és az aprózó analízis kettős retorikai szo-
rításában születik meg ez a nagyívű listaköltemény. A mozgás azon-
ban nemcsak ezt a két irányt ismeri, sokkal többet ennél: a vertikális 
cserealakzatok és a mélységbe hatoló fokozások mellett nagy szerepet 
kap a felsorolás megannyi sémája is, a protézisekre épülő paraleliz-
musok sűrű hálózata. Fontos ismérv, hogy a téma rendszerint a test le-
írásából indul a maga retorikai útjaira, a távlat mindig a test leírásából 
nyílik meg, pl.: „szemei aranyzöldek, / szemei búzaföldek, / szemében 
nincs varázslat”, a korporealitás pedig gyakran korpoirrealitássá válik, 
kozmikus monstrumlétté, mely a testet a kozmosz, a világmindenség 
paradox módon miniatűr, mégis a végtelenségig maximálható gyűj-
tőterévé avatja (a macska szeméből pl. búzaföldek nyílnak). A test 
teremti meg az univerzumot, melyben létezik, és a méretarányok ru-
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galmasságát a választott költői eszköztár dinamikája garantálja. A test 
olykor a hiányában vagy a lenyomatában, a maradványaiban jelenik 
meg, pl. amikor a macskakarom lenyomata „negatív virág”-ként buk-
kan fel a szövegben. A macska nemcsak a létező világ mértékegysé-
ge, fétisbálványa lesz, hanem központi metafora, sőt, egy kiszélesített 
identitástartomány reprezentánsa. Ebbe az identitástartományba ke-
rül bele a megcsonkított testhez kötődő herélés kérdése részint mint 
emberi abúzus, részint mint a kaszrált énekesekhez kötődő gyakorlat. 
Az abúzus másutt is megjelenik, pl. a zoofil jellegű megerőszakolás 
motívumokban, ahogy a fiatal falusi fiúk szexuális kapcsolatot léte-
sítenek az állattal: „falusi fiúktól seggbe-baszottak, pinán-baszottak, 
/ macska-kanok, macska-nőstények”, vagy: „fiú-kézzel fiú-gilisztá-
ra farral szorítottak / és farkatok, mint a megaláztatás bajsza leng: / 
hömpölyögtök vinnyogva a mezítelen, gatya-letolt fiú-ölben, / mintha  
a nyári vihar lenne az ágyékra gyömöszölve.” (Juhász 1996: 152).  
A közönséges ivartalanítás, a gyakorlati célzatú herélés, illetve a pe-
tefészek kioperálása egyértelműen abúzusként jelenik meg a vesben, 
és nyomában az egzakt nem tökéletes vagy részleges elvesztéséből fa-
kadó groteszk kettősség válik alaptónussá: „elhízottan döcögő macs-
ka-kakasok / kantalan kanok, / ivartalanított macska-tyúkok / kioperált 
petefészkű macsak-nők, / hiába-emlőpontos menyasszonyok”(Juhász 
1996: 148). A vers nem árul el semmit a testi affektusok vagy a test-
fogalom átalakulásáról az alany kognitív vagy érzelmi viszonyulásait 
illetően, és a testélmény is csak az emberi kontextusra vonatkoztatva 
villant fel egy-egy mozzanatot önmaga tragikumából. A testélmény 
a pszichológia egyik vonulata szerint „spektrumként” értelmeződik, 
„amelynek egyik pólusán az idegrendszer által közvetített, nem tuda-
tosítható ingerfolyam áll, másik végpontját pedig a testélmény tudatos 
reprezentációi alkotják” (Szemerey 2019: 37). A testélmény emlékké-
pei és reprezentációs megnyilvánulásai Juhásznál a „magasabb célo-
kat”, nem pusztán a vegetatív korlátozást leképező kasztrálásról szóló 
szakaszokban jelennek meg. A nemzőképes férfitest ünneplése Juhász 
dionüszoszi költészetének amúgy is kedvelt tárgya, s mint általában, 
itt is valamiféle problémátlan ősboldogsághoz kötődik, egy olyan test-
képhez, mely a nemzőképességet kozmikussá növesztő hatalomként, 
természetes ösztönadta agresszióként, egy ingerfolyam megnyilvánu-
lásaként mutatja fel: „Ó, macskák!, / valaha boldog cica-csődörök, 
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cica-kosok, cica-bikák, / cica-bakok, hímcica-csillagkanok!” A képlet 
itt a nosztalgia szorításába kerül, a múlt időbe iródik bele, miközben 
az egykori elemi testélmény tudatosult veszteségként is értelmező-
dik. A cica szóhoz variánsokként társulnak a hímiséget hangsúlyozó, 
hagyományosan más állatokhoz társított animális fogalmak (csődör, 
kos, bika, bak), melyek a nemzőpotenciált a végtelenségig fokozzák, 
hogy az aztán a csillagkan kozmikus képzetében megdicsőülhessen. 
Az emlék kinagyítása is ez, a szófürtükből csillagképig emelkedő lá-
tomásosság verbális bravúrja. Ezt ellenpontozza a kasztrálási lista: 
„Kiheréltek, töketlenek, eunuchok. / Kasztrált cica-fiúk!”. Különfé-
le stílusrétegekbe tartozó, különféle kulturális emlékképeket meg-
mozgató elemek torlódnak itt egymásra: a megnevezések e vonulata  
a közkeletű, semleges kifejezéstől a sértésen át a kulturálisan kódolt 
és leterhelt terminusig terjed. A „cica-fiúk” fordulat önmagában is ho-
moerotikus konnotációjú, ahogy a cica szó maga is erősen a sztereo-
tipizált nőiség, lányosság dimenzióiban érvényesül a leginkább. És 
Juhász e ponton fordít a versen, a kasztrálást az énekléssel köti össze, 
a testi veszteséget a hangi nyereséggel, a szomatikust a kozmikussal,  
a konkrét hiányt a hiánytalan harmóniával (Juhász 1996: 183): 

„Halálig bel cantó-énekesek, 
a messa di voce lágyhúrú énekhullámai ti, 
akiknek torkában a tiszta mélység és a tiszta magasság, 
akiknek torkában hárfa-hangversenyek virágos mezőkből, 
akiknek torkában a nem-rekedt csengés, világos csengő-
mennyország 
s hangotok szeplőtelen akár a Szűz Anya, 
akár a folttalan, megtisztított kéktömény szűzi kristály, 
operák, misék kasztrált cicatűz-énekesei, 
a legmélyebb barna sötétség, a legmagasabb édeni ragyogás 
túlvilága, alvilága, mennye, pokla hangotok diadal-zenéje, 
üdvösség-küldeménye! 
S hangotok, ének-szivárványotok 
párátlan, mint a hajnali napfény aranyszájával lecsókolt rovarszem: 
pontok összessége összetett gyémántdomb eleven merevből 
s hangotok nem csuklik el, mint a baromtól legázolt 
fűszál kalásza, a zöld tű-sün halacska: víztérhálós szára törten!”
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A sokszor anaforikus, analóg, izokólonszerűen építkező elemek-
ből álló katalógust meg-megszaggatja az egzaltált kommentárok im-
peratívuszokkal terhelt analóg sora. A nemzés dionüszoszi orgiafel-
sorolásától hirtelen a ritualizált test vallási extázisáig és makulátlan 
tisztaságáig jutunk (lásd a torokmenyország képet és a Szűz Anya-ha-
sonlatot). A zenei terminusok befogják a világitól az egyházi regiszte-
rig terjedő skálát, az operától a miséig. 

A tökéletes dallamformálást fétissé emelő bel canto és a hozzá 
kötődő, a hangerő fokozásával és csökkentésével manipuláló, a hosz-
szan kitartott hangoknál alkalmazott cifrázat, a messa di voce tech-
nika azonnal az artisztikum felségterületére visz. A pianissimótól  
a fortissimóig haladó, majd a kiinduló dinamikába visszatérő messa di 
voce mellett a tiszta mélység és a tiszta magasság vertikális dimenziói  
jelennek meg, hogy lényegében koordinátarendszert alkotva kirajzol-
ják a teljes költemény háttérstruktúráját. Juhász verse ugyanis valódi 
bel canto, csupa virtuóz fokozás és lefokozás, csupa terjeszkedés és 
extázis, a fönt és a lent, a szélesség és a hosszúság ellentéteire kom-
ponált, diadalzeneként fokozódó, majd elégiába visszahanyatló struk-
túra. A „kasztrált cicatűz-énekes” fordulat nemcsak zenedinamikai 
terminusokat idéz (con fuoco, con brio), hanem a torok mennyor-
szágához kapcsolható tisztítótűz képéhez is társítható. Wayne Koes-
tenbaum érdekes észrevétele, hogy a bel canto olybá tűnik, mintha  
a kasztrálás tiltása és felszámolása utáni kétségbeesés dekadens ter-
méke lenne, vagyis a tiltott szépség utáni vágy kompenzációja, nem 
csak tetszetős elmésség. Koestenbaum a kasztrálás effektusát pár-
huzamba állítja a pszichoanalízis terminusaival is, mondván, hogy  
„a hangkultúra szeretné visszahódítani a kasztrált énekes botrányos 
zenei teljességét, mígnem a pszichoanalízis a kasztrációt az identitás- 
alapozás bázisának képzeli”, azaz ahogy költőien megfogalmazza:  
a kasztrálást „a lélek végeérhetetlen operájának szupersztárjává avat-
ja” (Koestenbaum 2001: 158). Juhász Ferenc versében a bel canto de-
kadens „félelme” és félelmetes technikai tökélye ugyancsak a kaszt-
rált énekkultúra rokonaként jelenik meg (Juhász 1996: 183–184):

„Ó, ti kasztrált macskacicó-énekesek!: 
kasztrált macska-fiúk, királyoknál, császároknál, fejedelmeknél, 
pápáknál 
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híresebbek: 
cica-B. Ferrik, 
cica-Fr. Barnardik, 
cica-Farinellik, 
cicamica-Caffarellik 
és mit tudtok ti róla, Caffarelliről, 
aki vagyonából hercegséget vásárolt magának 
és mit tudtok Moreschiről, 
a Sixtusi kápolna XX. század eleji kasztrált énekeséről 
aki ott énekelt Michelangeló világteremtése, emberteremtése, 
világvégítélete 
alatt, 
aki az Isten Michelangeló-hónaljában énekelt 
s körötte Leonardo da Vinci szűzmosoly látomás-bélyegsorozata 
isten-alkony barna tűz.” 

Juhász a castratokultuszt ragadja meg ismét széles nyelvi re-
gisztermozgósítással, a népmesékből ismert macskacicó játékos ter-
minusától kezdődően egészen a konkrét kasztrálténekes-katalógus 
tényszerűségéig. A listán szerepel: Baldassare Ferri, akinek külön-
leges hangterjedelmét Rousseau is magasztalta, a Farinelli néven 
elhíresült, emblematikus Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi,  
s az ugyancsak Porpora-növendék Caffarelli, azaz Gaetano Majorano.  
A „cica-Fr. Barnardi” alighanem Francesco Bernardira utal, aki Se-
nesino néven vált ismertté, s akire azért is odafigyel a zenetörténet, 
mert Händel egyik kedvenc munkatársa volt. Az utolsó, 1922-ben el-
hunyt kasztrált (az ő énekéről hangfelvétel is maradt ránk), Alessand-
ro Moreschi zárja a sort. Moreschi a Sixtusi kápolna énekese volt, 
valóban pápai szolgálatban állt: Juhász versének remek megoldása, 
hogy a hangképzetek univerzumából átlép a vizualitás terébe (Miche-
langelo freskója alá, Leonardo da Vinci képei mellé), sőt a vizualitás 
azonnal transzcendens távlatokat nyit, a teremtés mindenkori aktusát 
ismétli meg a hang, a kép és a költészet nyelvén. Talán az sem túlzás, 
hogy a művészi teremtésaktus megismételhetőségén keresztül a „lá-
tomás-bélyegsorozat” maga lesz a kulturális emlékezet konkrét költői 
formát öltő változata. Nem rejthető ugyanakkor véka alá, hogy ez az 
elmacskásítás, ez a párhuzamos társadalomba helyezett emlékezet az 
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ember, a kasztráló, a melophiliás ember pozícióját az istenével von-
ja párhuzamba. A kasztrált énekesek elcicamicásítása eleve minden 
maszkulin képzet ellenében hat, s Juhász sokszor látszatra nem tesz 
mást, mint a kasztrált énekesekhez köthető nőiességsztereotípiát erő-
síti fel, valójában a legtöbbször sikeresen oldja fel a heteronormatív 
tipológiát, mintegy elviselhetetlenné téve a macskatestek barthes-i 
analógiára kiárasztott többes számát. Különösen problematikus lehet 
a vers modalitásának kérdése is: ahogy az először hallott kontratenor-
jelenség sokakból nevetést vált ki, s csak a „premisszák” tudatosulása 
után válik komollyá az érdeklődés, nyeri el pozícióit egy releváns in-
terpretáció, a Juhász-vers is inog a paródia, a groteszk és a bölcseleti 
elégikum között. 

Gergely Ágnes Szomjazva ébred című verse (Gergely 2019: 43)  
a Még egyszer Firenzébe című kötetből egy hasonlatrendszerbe ágya-
zottan megidézett kasztrált énekes panaszán alapszik: egy férfi más 
hangot tulajdonít a testének, mint amit hallat. A férfihang, a masz-
kulinitás azonban már csak biológiai tudatemlék, a szólam nem tud 
többé realizálódni. A testtudat illúzórikus játéka marad. Az énekes és 
a hasonlított személy közti legfőbb különbség nem pusztán a testké-
pértelmezés potenciális skálájának milyenségében van, hanem a ha-
sonlító–hasonlított viszony részlegességében, fókuszálásában is. Az 
énekes számára a hang az élet, a létezés orgánuma, a hasonlító férfi 
számára nem munkaeszköz, hanem az identitásvesztés hallható jele. 
Míg az énekes a harmónia speciális, különleges válfajaként éli meg 
adottságát, a hasonlító személy a hiány szorításában vergődik, régi 
önmagát próbálja visszadalolni a létezésbe. Ebbe a kettősségbe szinte 
beleőrül, a vers az énelvesztés folyamatát és az önmegtagadást vá-
zolja: a természet megakasztása öngyilkosság, az önérvényű manie-
rizmus, a mindenkori jelen aktuális fétise felelőtlen luxus. A különös 
harmónia jegyében átalakított test végül a harmónia ellen lázad („Mo-
zartot, Beethovent lármának hallja”):

Mint az énekes, akit kiheréltek,
és hangja belesír az éjszakába,
úgy érzi, férfihangon szól az ének,
a mély szólamot keresi, hiába, 
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más hang jön ki a torkán, mint akarta, 
mögötte zúgnak a baritonok,
a basszus felbúg, ahogy a hajókürt,
s kotta helyett az égből kő zuhog,

mint az énekes, ha felsír a hangja,
és bátorságát elnyeli a kor,
szomjazva ébred, nedves öklét rázza,
és sorsa ellen átkokat sorol,

Mozartot, Beethovent lármának hallja,
és egyszerre felordít, hogy elég –
ki ítéletet mond sorsért cserébe, 
elemészti a lelkét a penész.

Gergely Ágnes Juhász szövegével szemben nem kap ironikus 
bevonatot, a tiszta tragikum allegóriája lesz. Az énekes hangja sem 
fenséges, hanem a sírásra emlékeztetően „disszonáns”, ráadásul nem 
a rivaldafényben, hanem az éjszakában szólal meg, így a vizualizált 
színpad is ellenkonstrukcióként hat. Az elégikus minőség kitelje-
sedését a bariton és a basszus természetes megszólalása mélyíti el:  
a természettel szemben álló mesterséges szépség drámáját készíti elő. 
A hang teremtő hang, biblikus erejű: a hajókürt rezonanciája és a kő-
eső robaja kíséri, miközben a „herélt” sírás ellenpontozza. A szomjaz-
va ébredés a rekedtség állapotát idézi, a reménytelen hangpróbákét, az 
elmúlt dicsőségét, a természetellenes disszonancia eluralkodását jelzi. 
Ének helyett sírás és átok. A lélek, akárha testi, szerves anyag lenne: 
megpenészedik, átengedi magát a totális pusztulásnak. A kotta hiá-
nya kővé válik, az égből hulló kőeső a megkövezés rituáléját idézheti. 
Gergely egzaktabb kategóriákkal dolgozik, a queer helyzet nála nem 
nyugvópont, nem is dinamikus tér, melyben a versben megképződő én 
vakfoltként mozog a barthesi kasztrációs tengely aktív és passzív tér-
felén, hanem a heteronormativitással szembesített tragédia és trauma.

Olty Péter Heteró közegben című kötetében kiemelt szerepet kap 
a hang: az Erbarme dich című, Bach passiójára, konkrétan a 47. szá-
mú áriára utaló költemény (Olty 2019: 44) látszatra a kasztrált éneke-
sek által lefedett hangtartomány helyébe lépő női alt és a fiúszoprán 
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hangok összevetésén alapuló gnóma, jobban mondva schilleri xenia. 
A vers az igazi zenét a fiúhang képzetének ártatlan törékenységéhez 
köti, a sérülékenységhez, a művészet társadalmi létmódjához, melyet 
már az a jelenség is érzékeltet, hogy a szöveg „tökéletelen”, bizonyos 
szempontból (lásd alább) kasztrált teste nagyon messziről megidézi  
a castratohagyományt is: 

Szebb volt így. Altok lebegő hangján sose tetszett.
Vagy fiuból jön ki, vagy pszeudozene lesz.
Hagyd a tanult műgondot. Csak hizlalja a verset.
Vékony a művészet: fénylő és egyenes.

Papp Máté szerint az epigramma harmadik sora olyan ars poeti-
kusnak ható intés (Papp 2019: 191), mely a kötet egészére nézve érvé-
nyes, hiszen a „műgond” erőteljesen hizlaló mechanizmusai a könyv-
ben szinte kivétel nélkül érvényesülnek, s nem egyszer kifejezetten 
ezekben a lekötött vagy kódolt zenei energiákban rejlik a szövegek 
innovatív ereje. Ez az imperatívusz kettős értelmű ugyan (szembeszáll 
a tudóskodó poézissel, a céltalan formaművészettel és a spontán él-
ményt helyezi előtérbe), de inkább csak helyi hatókörű. A költemény 
ugyan a tipográfiai fogódzókat mellőzve egy leoninus disztichon be-
nyomását kelti, a szerző a benne megjelenített tárgy artisztikusságá-
hoz illeszkedve egy igazán bravúros formát idéz meg, ám a formát 
több helyen mégis csiszolatlanul hagyja: az első pentameter dierézise 
előtt rövid szótagot hagy, utána pedig a dó szótagot meg kell nyújta-
ni ahhoz, hogy a hemiepesz szabályos legyen. Ez lehet akár trükkös 
zenei utalás is. A második hexameter cezúrája problémás, a sor hall-
hatólag reccsen, kettéesik. A második pentameter sem hibátlan: a die-
rézis utáni egység nem teljesíti a verstani szabályokat, daktilus helyett 
spondeusszal indít. A műgond elhanyagolására való felszólítás itt első 
fokon erre céloz, de másra is. Például az élmény extázisának hevében 
megfogalmazott szöveg diszharmóniájára, mely az ének csodájával 
szemben törvényszerűen marad alul. A kritikus szerint Olty kötetében 
„valamiféle tapogatózás” jelenik meg „egy olyan sajátosan kialakított 
látszatvilág elemei között, ahol olykor alig lehet szétismerni a költői 
tevékenység semlegesítő megfelelési kényszereit és a versírás valóban 
bensővé tett folyamatait” (Papp 2019: 191). Papp helyesen érzékeli 
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e költészet teátralitását, melyet látszatvilágnak nevez, de annak iró-
niájára, queer performativitására, a színrevitel többleteit és hiányait 
dinamikus módon reprezentáló regiszterkeverő nyelv otthontalansá-
gára viszont nem mutat olvasói érzékenységet. A heteró közeg gépies 
nyelvén kell megszólalni egy olyan érzékenységnek, mely annak elle-
nében, azt lebontva helyez el a „hibákat”, szóakadályokat, furcsaságo-
kat a rendszer működésében. Ezek a jelzések képzik meg a kényszerű, 
levehetetlen maszkot. Ahol az alvilág az anonim szex férfiszaunáit 
jelenti, az angyal prostituáltat, belátható, hogy pl. az angol-magyar 
terminusok és a meleg szleng közti átjárás huzatában különös értel-
mezések jöhetnek létre. És nemcsak ott.

A fenti versben a testképzetek kulcsfontosságúak: a zene forrása 
a fiútest, a vers elhízott lesz a túlzott műgondtól, a művészet legyen 
vékony, áramvonalas. A testre irányuló érzékelés egyben kontrasztot 
is támaszt: az altok, a nők ellenvilágát, a heteró közeget képezi meg, 
annak ellenére, hogy a fiúszoprán nem hatványozottan csak maszku-
lin minőség. A beszélőre nem hat a női princípium tiszta jelenléte,  
a vele folytatott erotikus viszony „pszeudozene”, azaz látszatviszony, 
sokkal inkább vonzza az androgünitás, melyben saját sérülékenysé-
gére ismer. Nem nehéz a szövegbe beleolvasni az erotikát: a szexuá-
lis választás és preferenciák kérdéseit, meghallani a heteró kapcsolat 
disszonanciáját jelentő pszeudozenét. Szexus és fülélvezet, műgond 
és disszonancia, heteronormativitás és queer találkozik ebben a rövid 
szövegben. A normát megbontó szokatlanság disszonanciájába nem 
nehéz beleképzelni akár egy aktust is, melynek fiziológiai leírása is át-
sejlik a látszatra másról beszélő szövegen. A test a vibráló sérülékeny-
ség zavarából a művészet magabiztosságába kerül, a hallott Bach-mű 
passiója a heteronormatív rendszertől eltérő csábításként érzékelt ze-
nei aktusban is lejátszódik. Ha a Bach-zene szövegével együtt értel-
mezzük a szöveget, ismét egy réteg képződik meg: a könny, a szív,  
a szem és a könyörgés fájdalma felől való olvasat azonban eltörpül  
a hangzó test által kifejeződő erotika hatása mellett. A vers nem az 
allúzióról szól elsősorban, nem intertextuális párbeszédet generál, ha-
nem a zene érzékiségének testi vágyakat generáló és azokat leleple-
ző erejéről (Cumming 1997: 5–44). A Bach-passiók jelentős szerepet 
játszanak a melegségpassiók zenei artikulációiban is: Julius Eastman 
Gay Guerilla című minimalista zeneműve pl. Bach-koncepciókon 
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alapszik (Chessa: 2015: 195), Sylvano Bussotti pedig egyenesen 
„queer passiót” is írt Le Passion selon Sade címmel. Hozhatunk példát 
a filmművészetből is, pl. Pasolini Máté evangéliumának queer aspek-
tusait is játékba vonhatjuk. A passiórészlet erotikája heteroszexuális 
viszonylatban is erőteljes: ezt példázza pl. Maria Barnas Erbarme 
Dich című költeménye 2003-ból.

Összegzés

Összegzésképpen elmondható, hogy a kasztrált énekes profiljának  
beágyazása Juhász Ferencnél a többszörösen szétforgácsolódott és 
hasznavehetetlen, bomló identitás kategóriáiba csúszott át, s így hat-
ványozottan queer jelleget kapott: a költő a macskalét groteszk terében 
szólaltatta meg egy melophiliás agresszió hol angyali, hol mechanikus 
testhangszereit. A macskák máig létező és gyakorlott kasztrálásának 
terepében megképződő antropomorf szigetet a kasztrált énekesek le-
gendás neveit viselő állatokkal népesíti be, igaz, testüket a hiányként 
megjelenő vagy átlakult nemiség konstans hangsúlyozása ellenére 
jobbára csak a hangjukra, színpadi jelenlétükre degradálja. Gergely 
Ágnesnél a nemiség klasszikus viszonypontjainak tiszteletben tartása 
(zenei értelemben is) ugratja ki a traumát. Olty Péter ugyan nem kaszt-
rált énekesről ír, ám a forma kasztrálása révén eljátszik e hagyomány 
erotikus vonatkozásaival, s a nem és a hang összefüggésrendjét a sze-
mélyes vágyak harmóniakoncepciójába illesztve problematizálja. 
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SUMMARY

This study is dealing with three Hungarian poems (written by Ferenc 
Juhász, Ágnes Gergely and Péter Olty) on castrati examining the 
connection between the constructed corporeality and the polimorf 
sexuality in the context of the changing the vocal ideals and the diverse 
gender concepts. The research focuses on the castrato voice and the stigma 
of emasculation mirrored in poetry, on the strategies of the „voicing” 
of the third gender tending to a new, queer concept of dissolving the 
conventional identity-markers.
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Polgár Anikó

„GYERE VISSZA, KICSI SÉBA, SZÍVEM”

Sirkka Turkka költészete Jávorszky Béla magyar 
fordításainak tükrében

Annotáció: A tanulmány Sirkka Turkka (1939) finn költőnő verseinek 
magyar fordításaival foglalkozik. Az elemzések középpontjában Jávorsz-
ky Béla fordításai állnak, aki nemcsak folyóiratokban és Fölmagasodik 
hirtelen című finn költészeti antológiájában közölte Turkka-fordításait, 
hanem a költőnő verseiből 2014-ben egy külön kötetet is megjelentetett. 
A tanulmány Jávorszky fordítói stílusát az eredeti szövegekkel és más 
fordítók (Szopori Nagy Lajos, Turczi István) fordításaival egybevetve 
jellemzi. A tanulmány arra az elméleti kiindulópontra alapoz, miszerint 
gyakran a fordítások is éltetik a forrásnyelvi kultúráról kialakult sztereo-
típiákat, s azt vizsgálja, hogy mennyire válik dominánssá a finnek termé-
szetközeliségének sztereotípiája a Turkka-versek magyar fordításaiban. 

Kulcsszavak: műfordítás, kulturális közvetítés, finn költészet, Sirkka 
Turkka, Jávorszky Béla

A műfordítás – ahelyett, hogy mindig valami újat közvetítene a befo-
gadó kultúra felé – gyakran az ismerősségre, az elvárásokra, a forrás-
nyelvi kultúráról kialakult sztereotípiákra épül. A fordítás ezáltal nem 
hídként funkcionál két, egymástól elszigetelten elgondolható kultúra 
között, hanem „a kulturális alkotás egy formájává válik”, vagyis „a híd 
hozza létre azokat a valóságokat, amelyeket aztán összeköt” (Simon 
2004: 196‒197). Mivel „a kulturális közvetítés mindig részleges (és 
nem egyetemes) nézőpontból, állandóan változó pozíciókból történik” 
(Simon 2004: 215), érdemes a műfordítások esetében megvizsgálni 
ezeket a különféle pozíciókat, melyek nemcsak a forrásnyelvi kultúra 
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megítélését befolyásolják az adott célnyelvi közegben, hanem sokat 
elárulnak a fordítók és a befogadók már korábban rögzült sztereotí-
piáiról is.1 Ilyen értelemben tarthatók a fordítások manipulációknak, 
még akkor is, ha ebben az esetben nem egy hatalmi beszédmódról van 
szó: a fordítás által olyan „képek” rögzülnek, „melyeket a célnyelvi 
kultúra teremtett és táplált, úgy mint a Másik hiteles reprezentációját” 
(Sengupta 2004: 237). 

A finn identitásnak a kialakult sztereotípiák szerint fontos összete-
vője a természetközeliség,2 s többnyire a finn költészet magyar fordí-
tói is ezt hangsúlyozzák, a fordítói antológiák, válogatások címeiben 
többnyire a finn tájra utaló elemmel, növények, állatok megnevezé-
seivel találkozunk, pl.: „A táj változásai” (Jávorszky 1980), „Kánon 
az erdőn” (Szopori 1999), „Millió tűlevél erdeje” (Simon‒Várady 
2007). Ezt tükrözi a Magyar Napló egyik finn irodalmi válogatásának 
mottója is: „…tiszta tavak, sűrű, zöld erdők…” (Fehérvári‒Jávorszky 
2001). Varpio úgy látja, hogy a finn irodalom természetközelségében 
„a múlt századi apolitikus irányultságnak, másrészt a finn társadalom 
agrárius korszakának maradványai játszanak szerepet” (Varpio 1999: 
15), s úgy gondolja, „várható, hogy minél inkább modernizálódik  
a társadalom, annál többet veszít erejéből ez a természetközpontúság” 
(Varpio 1999: 15).

A természetábrázolás fontos eleme az egyik legismertebb kortárs 
finn költőnő, Sirkka Turkka (1939) költészetének is. Írásomban azt 
vizsgálom, mennyire válik ez az elem dominánssá a Turkka-versek 
magyar fordításaiban, mennyiben tükrözik, illetve erősítik meg a vers-

1 A fordítás és a sztereotípiák viszonyának kérdéseivel a szakirodalomban  
általában a posztkoloniális beszédmód keretében találkozhatunk: a fejlettebb, 
civilizált kultúra kialakít és táplál bizonyos sztereotípiákat a gyarmatosított, 
alacsonyabb rendűnek tartott kultúráról (Sengupta 2004: 223). A sztereotípi-
ák azonban a fordított szövegek kiválasztásában, esetleges áthangolásában 
akkor is jelen vannak, ha az átadó és befogadó kultúrák között nincs alá- és 
fölérendeltségi viszony.

2 „Az ezer tó országa sztereotípia elsősorban a finn irodalomhoz kötődik, az 
erdős-tavas tájhoz, pl. Karéliához”, „a finneké az »ezer tó« tája, az erdők,  
a finnországi svédeké az »ezer sziget« világa” (Drábeková 217: 82).
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fordítások a magyar olvasónak a finn kultúráról kialakult sztereotí-
piáit. Elemzésem középpontjában Jávorszky Béla fordításai állnak, 
akinek Turkka magyar recepciójában a legnagyobb érdemei vannak.

Turkka költészete

Sirkka Turkka költészetének legfontosabb elemei a természet, az  
állatok, a nőiség és az erotika. Verseiben az állat és az ember viszonya 
kerül kulcsszerepbe (Enwald 1999: 205). 1973-ban debütált, a legje-
lentősebb elismerést, a Finlandia-díjat pedig az 1986-ban megjelent 
Tule takaisin, pikku Sheba (Gyere vissza, kicsi Séba) című versköte-
te hozta meg számára. Kezdetben idilli természetlírát művelt, hangja  
a nyolcvanas évekre elmélyült. A nőiség és az erotika témája az állat-
motívumokkal kombinálódik össze: Ahola szerint Turkkánál az állat 
a nő alteregója, s költészetében gyakran találkozhatunk női mítoszok-
kal, illetve a nőiség archetípusaival is (Ahola 1989: 743). Az állatokat 
gyakran mutatja be áldozatszerepben, ugyanúgy, ahogy „a nő is áldo-
zat, szerepének és a hamis elvárásoknak a foglya, mártír”.3 Szerepver-
seiben gyakran megjelenik az anya, a fekete madonna, a Notre Dame 
(Ahola 1989: 743).

Turkka a misztikus elemeket a testiséggel, a fennkölt, bibliai nyel-
vet, az imák nyelvezetét a rockszövegek szókincsével, népköltésze-
ti utalásokkal, beszélt nyelvi elemekkel vegyíti. A versszövegekbe  
beépített idézetek sűrű hálózata miatt nevezték Turkkát posztmodern 
költőnek, bár – amint ezt Jukka Koskelainen szellemesen megjegyzi 
– egy időben szinte minden finn írót a posztmodern irányából volt 
szokás olvasni (Koskelainen 2005: 11).

Az évszakok közül a legfontosabb számára az ősz, a tél közeledtét 
jelző viharok, szelek időszaka, „amely a kegyelem évszaka is, talán 
azért, mert az ősz sötétje olyan nagy mértékben eltakar”4. A verseiben 

3 „…nainen on uhri, roolinsa ja väärien odotusten vanki, marttyyri” (Ahola 
1989: 744).

4 „Ja myös armon vuodenaika, ehkä siksi, että sen pimeys peittää niin paljon.“ 
(Koskelainen 2005: 17).
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gyakran előforduló állatmotívumok nem egyszerűen a költői manír 
részei, az állatok nála nem az ember felsőrendű pozíciójából, kívülről 
láttatott lények. A költőnő, aki évekig lovászként dolgozott két vidéki 
gazdaságban (Jávorszky 2014: 101), a magány, a társkeresés témájá-
nak egyedi variánsait hozta létre az ember–állat viszonyt tematizáló,  
a tapasztalati alapokat álomszerű világba helyező műveiben. 

Egyes versei az ember és állat közti bensőséges összefonódás 
krónikái, mások a tükröztetés effektusaira épülnek, az állatéba bele-
látott embersors vagy az emberbe belelátott állat felcserélhetőségére. 
Gyakran a szövegek megszólítottjai is állatok, s ez olvasáskor az árul-
kodó pontok kiütközéseihez érve termékeny feszültséget kelt. A Tule  
takaisin, pikku Sheba című kötet (1986) narrátorának második sze-
mélyű megszólítottja olykor a szeretett kutya, akit elveszített, olykor 
az eltávozott kedves, olykor valami meghatározatlan, valami megne-
vezetlen hiány (Koskelainen 2005: 15). Többnyire nem könnyű eze-
ket a szálakat szétválogatni, homályban marad, vajon a kedves vagy  
a kutya iránti sóvárgásról van-e szó, „vagy talán egy másfajta élet,  
a meg nem valósult lehetőségek” iránti vágyról.5

Turkka érzékenyen bánik a szabad vers és a prózavers eszközei-
vel, erőteljes hangsúlyt helyezve a versmondatok dikciójára. „A nyelv 
gazdagon áradó, de a kijelentései lakonikusak”6 – állapítja meg a Tulin 
tumman metsän läpi című kötetről (1999) írt kritikájában Koskenlai- 
nen.

Turkka verseiben az érzékszervek közül különösen a szem emelő-
dik ki. A másik szemébe nézés ember-ember viszonylatban is két vi-
lág kapcsolódása; Sirkka Turkka azt sugallja, hogy ilyen értelemben 
az emberi és az állati közt sincs nagyobb, leküzdhetetlenebb távolság. 
Az egyik vers beszélője egy hallal néz szembe, a hajóhíd deszkái köz-
ti résbe tapasztva arcát (Turkka 2005: 72), egy másiké lehajol, hogy 
a béka szemébe nézzen, de az elfordul (Turkka 2005: 436). Az állat-
tal való szembenézés a tükörbe nézést helyettesíti, hiszen az állatok 
emberi tulajdonságok és emberi sorsok megtestesítői. Az állatszem 

5 „Vai ehkä toisenlainen elämä, toteutumattomat mahdollisuudet.” (Koskelai-
nen 2005: 16).

6 „Kieli on rehevää mutta toteamukset lakonisia.“ (Koskelainen 1999).
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nemcsak önmagunk, hanem a külvilág számára is viszonyítási pont 
lehet: „Minulla on kuulemma petolinnun silmät, ja tiikerin” (Turkka 
2005: 314).7 A természeti egység a zenében és a képzőművészetben 
is megtalálja párhuzamait. A nyitott ablakból kiszűrődő Mozart-zene 
vagy az ég festésekor Michelangelo ujjára száradt kék festék elveszí-
tett s csak a természet színeiben, hangjaiban fellelhető hangulatokról 
ad hírt. 

Turkka költészetének legizzóbb pontjain a misztikus borzongás és 
az álomszerű természetélmény emberi arcot kap: az egyik szövegben 
a kidöntött fának a földre folyik a vére, s a fák egyébként is ember-
szerűek, levelek nélkül, de lombosan is idős asszonyokra hasonlítanak 
(Turkka 2005: 224) ‒ ez a hasonlítás a mitológiai átváltozások világát 
idézi. Egy másikversben a hó olyan, mint egy emberi hát, tele van 
csigolyákkal (Turkka 2005: 226). Megszemélyesülnek a tárgyak, épü-
letek és az élettelen természet jelenségei is, személyes vagy történelmi 
távlatú emberi üzeneteket kódolva magukba. 

Turkka magyar hangja

A költőnő verseivel a kilencvenes években a Nagyvilág finn irodalmi 
blokkjában Pere Gyöngyi fordításában (Turkka 1992), majd Turczi 
István (Turczi 1996: 5‒18) és Szopori Nagy Lajos (Szopori 1999: 
57‒75) fordításköteteiben, később Pap Kinga Marjatta fordításában 
a Millió tűlevél erdeje című antológiában (Simon‒Várady 2007: 86) 
találkozhatott a magyar olvasó.8 Zsille Gábor a magyar fordításokat 
(elsősorban Szopori Nagy Lajoséit9) olvasva úgy véli, „Turkka vilá-
gát szomorúság hatja át és egyfajta keménység”, versei Zsille szerint 

7 „Azt mondják, ragadozó madár és tigris szemére hasonlít a szemem“ (Turkka 
2014: 41).

8 Jávorszky Béla, Szopori Nagy Lajos és Turczi István már a nyolcvanas évek-
ben közölték folyóiratokban egy-egy Turkka-vers fordítását (Tiszatáj, Új 
Írás, Új Forrás, Nagyvilág). A bibliográfiai adatokat lásd: Szabó 1993: 997. 

9 Zsille cikke Szopori Nagy Lajos fordításai mellé íródott kísérőszövegül  
(Turkka 2011).
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„az úgynevezett szép dolgokról és az andalító boldogságról” szólnak 
(Zsille 2011).

Turkka magyar recepciója szempontjából kulcsfontosságú Já-
vorszky Béla munkássága, aki a Fölmagasodik hirtelen című gyűj-
teményében közölt Turkka verseiből egy válogatást (Jávorszky 
2012: 203‒208), majd ezt bővítette két évvel később önálló kötetté 
(Turkka 2014). Az egyes darabokat Turkka összegyűjtött verseinek 
finn kiadását követve kronologikusan rendezte el, 1973-tól 2004-ig.  
A legnagyobb hangsúlyt a költői indulásra helyezte: a kötetnek mintegy  
a felét a hetvenes években írt versek teszik ki. 

A kötet címe (És a világ fél lábon állt, akár egy kócsag) a Finlan-
dia-díjas, 1986-os verskötetből való („Ja maailma seisoi yhdellä jalal-
la kuin kurki”, Turkka 2005: 465); ugyanennek a versnek egy korábbi 
fordításvariánsát már Szopori Nagy Lajos antológiájában is olvashat-
tuk (a kezdősor nála: „Fél lábon állt a világ, akár a daru”, Szopori 
1999: 68). Ha összevetjük azt a pár verset, melyek mindkét fordítónál 
megtalálhatók, úgy tűnik, Szopori és Jávorszky fordításszemlélete kö-
zött nincs lényegi, a versértelmezést, Turkka költői világának közve-
títését alapjaiban befolyásoló különbség. A konkrét megoldásokban 
természetesen számos ponton találunk eltéréseket, a versek alaphan-
gulata azonban hasonló. Mindkét fordítót olvasva (a versek kiválasz-
tásából, a szóhasználatból adódóan is) az az érzésünk, hogy Turkka 
költészete tökéletesen szemlélteti a finnek természetközeliségéről 
alkotott sztereotípiákat, s hogy Turkka a természeti jelenségekhez ha-
talmas (olykor romantikus) érzelmi töltettel közelít, poétikai szótára 
pedig kissé elavult. Ezt az avíttságot Turkka finn verseit olvasva nem 
érzékeljük, inkább a klasszikus, a hagyományból átvett elemeknek és 
a maiaknak az egymásba folyását tapasztaljuk. Az életpálya koráb-
bi korszakainak felvillantásához persze időben mindenképpen vissza 
kell lépnünk, de ha párhuzamként a magyar költészet hetvenes, nyolc-
vanas évekbeli eredményeire gondolunk (Tandori Dezső, Oravecz 
Imre, Petri György költői újításaira vagy a kortárs költőnők közül  
a Turkka korosztályához tartozó Takács Zsuzsa költői hangjára), ezt 
a típusú költészeteszményt idejétmúltnak érezzük. A finn költészetet 
persze nem kell magyar mércével mérnünk, de amint egy finn költőt 
magyarul szólaltat meg valaki, máris egy másik porondra, a célnyelvi 
kultúra közegébe lép, s ott kell helytállnia.
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Sirkka Turkka világa misztikus és áradó, s a fennkölt áradást néha 
csak egy halvány vonal választja el az érzelmesség és az érzelgősség 
különböző fokozataitól, melyeket Jávorszky Béla fordítása megle-
hetősen fölerősít. A Fáj a kézcsontom és a lábam... kezdetű versben 
például a fordító az ismétlést választja az érzelmi hevület fokozására:  
„A szemem. Nézd: vérzik, iszonyúan vérzik a szemem.“ (Turkka 
2014: 52). Az eredetiben sem a szem szó, sem a vérzik ige nem ismét-
lődik, s a fájdalom mértékét fokozó „iszonyúan” is fordítói betoldás: 
„Minun silmäni. Katso: ne vuotavat verta.” (Turkka 2005: 356). Má-
sutt a fordító jelzőbetoldást alkalmaz: „Ne bűvölj el, te tündér dél-
után” (Turkka 2014: 54). Az eredetiben a délután szónak nincs jelzője: 
„Iltapäivä: älä ole minulle vihättävä.” (Turkka 2005: 417)

Szopori Turkka-képe is érzelmes, s emellett bizonyos pontokon 
zsoltáros, bibliai hangot üt meg, pl. a Minulla on leijonanruskeat  
housut kezdetű versben.

„Me rakensimme kivusta majan
ja yksinäisyydestä sille savupiipun.”
(Turkka 2005: 337)

 „Mi a fájdalomból építettünk hajlékot 
s magányból raktuk föl a kéményét.”
(Szopori 1999: 63)

Jávorszky fordításában:

„Kínból emeltünk kunyhót,
magányból húztunk föl kéményt”
(Turkka 2014: 50).

Némileg más benyomás alakul ki, ha Turczi István antológiáját 
olvassuk: az érzelmes hangszín mellett erős az irónia jelenléte is, kü-
lönösen a (szintén a Finlandia-díjas kötetből származó) kakasos ver-
sekben, amelyekhez hasonlókat a másik két fordítónál nem találunk.  
A Satulahuoneen lattialle on unohtunut (A nyeregszoba padlóján felej-
tett valaki) kezdetű versben például a kakas észrevesz egy ottfelejtett 
piros edzőcipőt, s így szól finnül, illetve Turczi magyar hangján: 
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 „ei voi olla totta,
se voihkaisee, mikä tipu,
tosi freneettinen ämmä,
stukko-ihoinen madonna.
lihalaiva läskipurjein.“
(Turkka 2005: 493)

 „ez nem lehet igaz, 
sóhajt fel, micsoda pipi, 
miféle frenetikus asszonyság 
ez a rácos bőrzetű madonna, 
ki bevont vitorlákkal épp itt horgonyoz.”
(Turczi 1996: 10)

Az irónia nem minden Turkka-vers sajátja. A Finlandia-díjas kötet 
címadó verse Turczinál is, Jávorszkynál is érzelmes hangvételű: ez  
a szentimentális hangszín az eredetiben is ott van, de ezt ellensúlyozza 
s a vers alapszituációját bizarrá teszi a tény, hogy a költemény meg-
szólítottja nem egy másik ember, hanem egy állat. Ha nem ütköznének 
ki az árulkodó pontok, azt hihetnénk, hagyományos szerelmes versről 
van szó. A közhelyességet a fordító azzal ellensúlyozhatja, hogy az 
állatiasabb, nyersebb elemeket felerősíti. Jávorszkynál ezek a jegyek 
csak ritkán hangsúlyozódnak, nála a gyöngéd hang a brutális, a nyers 
ellenében dolgozik. A címadó versben (akárcsak korábban Szopori)  
a nőstényállatot is jelentő finn emo szót anyának fordítja: 

„Ja maailma seisoi yhdellä jalalla kuin kurki, 
 kun emo synytti minut, tiikerin”
 (Turkka 2005: 465)
„És a világ fél lábon állt, akár egy kócsag, 
 amikor anyám világra szült engem, a tigrist” 
 (Turkka 2014: 63). 

A szülés után a nőstény elrejti kicsinyét a hasa alatti szőrzetébe 
– Jávorszkynál ez a momentum kimarad, közben az emo szó külön-
legességét egy archaizmussal („szülém”) próbálja meg érzékeltetni,  
s így az állati közeget idéző szavak köre még inkább leszűkül: 
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„Emo parka, köyhä, laiha emo, nuoli minut, 
imetti ja peitti, kätki vatsakarvoihinsa.”
(Turkka 2005: 465).

„Szegény sovány szülém fényesre nyalt, 
szoptatott és melengetett.” 
(Turkka 2014: 63)

Szopori Nagy Lajos ezen a ponton pontosabb, ő a finn szöveg  
ismétlésalakzatát is leképezi, bár az emo nála egyszerűen csak anya:

„A szánalmas anya, szegény, sovány anya, végignyalogatott, 
megszoptatott s betakart, elrejtett hasa bundájába.”
(Szopori 1999: 68)

A Gyere vissza, kicsi Séba című versben viszont Turczi korábbi 
megoldásával összehasonlítva Jávorszky erősebben hangsúlyozta az 
állatra utaló jegyeket: 

„Sinun vinot korvasi 
 ovat villieläimen korvat,
ne kuulevat kyllä.”
(Turkka 2005: 500)

„Csapott két füled 
 egy vadállaté, 
fülel.” 
(Turkka 2014: 70) 

„Szép ívű füleid, mint lesben 
 a vadállaté, 
ismerős jelre várva megfeszülnek.”
(Turczi 1996: 7)

A finnben a vadállatfülek nemcsak a fül alakjára utalnak, hanem  
a különlegesen jó hallásra is: a szerető hívást csak a különösen éles 
fül képes meghallani, s az állatoknak éppen ilyen van. Séba fülének és 
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egy vadállat fülének összekapcsolását lehet szó szerint, de lehet me-
taforikusan is értelmezni; Turczi hasonlattá írja szét, így már az azo-
nosítástól távol kerülünk, s az állati jegyek csak egy szerelmes vers 
képi síkján, az asszociációk szintjén jelennek meg. Jávorszky viszont 
az állati aspektusok ellenében itt is igyekezett más módszerekkel fel-
erősíteni az érzelgősséget. Míg az eredetiben a nyitósor a záró sorban 
változatlanul ismétlődik („Tule takaisin pikku Sheba”, Turkka 2005: 
500), Jávorszky a puszta megismétlést az érzelmi hatás eléréséhez 
nem tartotta elegendőnek, ezért a záró sorhoz hozzátette a szív szót is: 
„gyere vissza, kicsi Séba, szívem” (Turkka 2014: 70). 

A Jávorszky által fordított kötet egészében véve némileg hibrid 
hatást kelt, ennek következménye, hogy egyik recense „helyenként 
Kassák Lajos hangját, máshol Csoóri Sándorét véli felfedezni” a ma-
gyar Turkka-kötetben (Filip 2017: 65).

Összegzés

Jávorszky számára Turkka „az érintetlen természet lírikusa” (Jávorsz-
ky 2014: 102). A kötethez írt utószóban egyetértően idézi fordító-
kollégájának, Szopori Nagy Lajosnak azt a megállapítását, miszerint 
Turkka természetábrázolása nem idillikus, s a szenvedés bemutatá-
sában sincs nyoma a szentimentalizmusnak (Jávorszky 2014: 102). 
A fordítások ezzel szemben hemzsegnek a szentimentális elemektől. 
Jávorszky az érzelgős hatást a szóválasztás, a szóismétlések, a betol-
dások révén fokozza. Kötetében a szövegek kiválasztásának arányai 
úgy tolódnak el, hogy Turkka költői indulására, a hetvenes évekre he-
lyeződik a hangsúly. Szopori és Jávorszky fordítói alapállása hason-
ló, Szopori fordításának jellegzetessége a biblikus hang felerősítése. 
Mindketten olyan szövegeket választottak fordításra, amelyek a finn 
költészet természetközeliségét reprezentálják, ám ennek a természet-
közeliségnek is különböző fokozatai lehetnek, az idillitől a nyersebb, 
állatiasabb természeti képekig. Bár nyilatkozataikban mindketten 
tagadják az érzelmes idill fontosságát Turkka költészetében, Turkka 
verseinek merészebb megoldásait (pl. a szerelmes versek érzelmessé-
gének az állati lét nyers valóságára utaló elemekkel való keveredése) 
mindketten igyekeznek tompítani. A természeti elemekhez Jávorszky 
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Béla gyakran nagyobb érzelmi telítettséggel közeledik, mint a Turk-
ka-költészet más elemeihez, ezért ezek (pl. az ironikus hangszerelés,  
a nőies elemek) a fordításaiban kevésbé hangsúlyozódnak. Az az érzé-
sünk, mintha meg akarná kímélni a magyar olvasót a Turkka-költészet 
meglepő újításaitól, mintha nem a mássággal akarna szembesíteni, 
hanem inkább azt szeretné felmutatni, ami a magyar befogadó szá-
mára ismerős lehet – fordítása tehát hozzásegít azoknak a képeknek, 
sztereotípiáknak a rögzítéséhez, továbbörökítéséhez, melyeket a cél-
nyelvi kultúra a finn kultúráról már korábban kialakított.
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TIIVISTELMÄ
 

Artikkelissa tarkastellaan Sirkka Turkan runojen unkarinnoksia. 
Turkan runoja on ilmestynyt 1980-luvulta alkaen unkarilaisissa 
kirjallisuuslehdissä ja antologioissa. Vuonna 2014 ilmestyi myös 
Béla Jávorszkyn kääntämä ja Magyar Naplón kustantama valikoima 
Turkan tuotannosta. Tutkimus pohjautuu Sherry Simonin ja Mahasweta 
Senguptan tekemiin havaintoihin siitä, että käännösten avulla usein 
vahvistetaan lukijan stereotyyppejä lähdekulttuurista. Tutkimusmetodina 
käytetään vertailevaa menetelmää. Béla Jávorszkyn käännöksiä 
verrataan Turkan runoihin ja muiden kääntäjien (Lajos Szopori Nagy ja 
István Turczi) unkarinnoksiin. Tämän tarkastelun pohjalta artikkelissa 
todetaan, että Jávorszky lukee Turkan runoutta melko sovinnaisena 
luontolyriikkana. Käännöksissä näkyy kääntäjän konservatiivinen 
runokäsitys ja stereotyyppien rakentaminen.
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CzuCz enikő

AZ ÖNTUDAT HATÁRAI 

A Saját halál helye Nádas Péter  
önéletrajzi írásai közt

Annotáció: Jelen tanulmány az autobiográfiaként felfogott Saját halál  
helyét igyekszik meghatározni Nádas Péter önéletrajzi szövegeinek kont-
extusában, elsősorban a motivikus megfelelések és áthajlások variációi-
ra koncentrálva, amelyek összekötik az írást az életmű más, „önéletírás” 
kategóriájába helyezhető alkotásaival. Kiindulópontként James Olney 
és Paul John Eakin autobiográfia-koncepciói szolgálnak. A megszűnő 
testi funkciók szenzációja, majd a testtel való kapcsolat és a fogalmi 
gondolkodás megszakadása megszünteti a kapcsolatot szubjektum és 
közösség közt. A szubjektum többiek közé való bekötöttségét biztosító 
fogalmi-nyelvi kapcsolat felfüggesztése miatt az önazonosság történeté-
nek kép és szöveg feszültségében megképződő elbeszélése − szubverzív 
potenciálja okán − csupán szóképekben és a kulturális emlékezet tartomá-
nyaiban találhat referensre. A nyelvi struktúrák és az instabil, a kijelentés 
pillanatától függő személyes névmás nem nyújthat elég garanciát az ön-
életrajzi narratíva koherenciájának megteremtésére és hitelének megőrzé-
sére. Halál és újjászületés kulturális motívumának kirajzolódó variációi 
megmutatják a Saját halál életmű egészébe való szerves bekötöttségét.

Kulcsszavak: önéletírás, Nádas Péter, Saját halál, James Olney, Paul 
John Eakin

„Végül is az infarktus oldotta fel a regényíró pszichikai gondjait.  
Attól kezdve, hogy visszahoztak, már nem volt kérdés, írhatok-e  
fikciót vagy nem írhatok. A regényírásnak mindig az a nagy kérdése, 
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hogy hol van a dolgok eleje, s hol van a végük. A halálélménytől vagy 
ettől az egész szerencsétlen küszöbélménytől viszont elég világos lett, 
hogy rossz a kérdés. Nem lehet rá jól válaszolni. Az életrajzom eleje 
ugyanis nem a születésem, és az életrajzom vége nem a halálom.” 
(Károlyi 2005) – nyilatkozta Nádas Péter a 1993-ban bekövetkezett 
klinikai halál transzformáló tapasztalatáról, amely nem csak az egyéni 
életfelfogására, de az író prózapoétikai elgondolásaira is hatást gya-
korolt. Bár az interjú a Párhuzamos történetek (Nádas 2005) megje-
lenése kapcsán készült, s az idézett kijelentés az Évkönyvet (Nádas 
1989) eredményező 1987−88-as „funkcionális leállás” feloldásáról 
szól, a felismerés mindenképpen befolyásolta a későbbi esszék és 
a nagyszabású memoár, a Világló részletek (Nádas 2017) szerkeze-
ti, nyelvi és prózatechnikai megoldásait is. Bazsányi Sándor (2018: 
369) szóhasználatával élve az életrajzi tapasztalat „szövegszerű kö-
vetkezményeket” vont maga után, s ezek közül az első magát a ha-
lált és az onnan való visszatérést megszövegező Saját halál (Nádas 
2004).1 Az alkotásnak azonban tagadhatatlanul vannak szövegszerű 
előzményei is: Visky András (2007: 114) az SH mondatait Az égi és 
földi szerelemről (Nádas 2016) mondatainak betetőzéseként értékeli, 
Borbély Szilárd (2007: 42) pedig a futás motívumán és a vadkörtefa 
fényképein keresztül köti össze az ÉK-val. Bár a kötet nagyregények-
hez való kapcsolódási pontjainak vizsgálata kétségkívül gyümölcsö-
ző lenne, az elemzés itt Nádas önéletrajzi szövegeinek kontextusára 
korlátozódik, s a mű önéletírásként való olvashatóságának árnyalása 
reményében igyekszik meghatározni az SH életműben elfoglalt he-
lyét. A tanulmány elsősorban a motivikus megfelelések és áthajlások 
variációira koncentrál, amelyek a világérzeti és poétikai folytonosság 
érzetét erősítve kötik össze az írást az életmű „önéletírás” kategóriájá-
ba helyezhető alkotásaival.

Paul John Eakin (vö. 1992:64−69) az önéletírást antimimetikus 
művészetnek nevezi, amely bár azzal az indítékkal jön létre, hogy 
az önéletíró múltjának eseményeit a maguk valóságában képezze le, 

1 A cím gyakori előfordulása miatt a továbbiakban SH rövidítéssel hivatkozom 
az alkotásra. Ugyanígy rövidítéssel jelölöm az Évkönyvet (ÉK) és a Világló 
részleteket (VR).
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anyagát a referencialitás mellett elkerülhetetlenül konstituálja a kép-
zelet. Ennek oka – többek között – az emlékezet megbízhatatlanságá-
ban és a rögzítés autobiográfiai aktusának természetében keresendő. 
Az autobiográfiai aktus az „én”személyes mítoszának megteremtését 
szolgálja: az önéletrajzi emlékezés az „én” feltalálásának a művésze-
te, az örökké újraíródó fragmentált identitás − a fallibilis emlékezet 
alapján történő − nyelvi-metaforikus rekonstrukciója.2 Eakin az em-
lékezet hiányait kitöltő képzelet és a referencialitás összjátékának lé-
nyegiségét az identitás- és élettörténet konstruálásának viszonylatában 
a palimpszeszt fogalmával tartja megközelíthetőnek. A palimpszeszt 
koncepciója feltételezi, hogy a szöveg − következetes vagy követke-
zetlen, megalapozott vagy téves − ráírások és átjavítások sorozatán 
keresztül éri el mindenkori állapotát, eredeti változat nélkül azonos ön-
magával a folytonos alakulásban, amelynek megragadására az önélet-
rajzi aktus – mint az identitás és az életrajzi tapasztalat metaforákon 
keresztül való rögzítése – irányul (Eakin 1992: 67). Az SH esetében  
a tényeket kiegészítő fikció nélkülözhetetlensége nem csupán a fogalmi 
gondolkodás és nyelvi kifejezőképesség határain túlnyúló élmény át-
adásában mutatkozik meg, de a szubjektum élettörténetének és önazo-
nosságának − a múlt „különbséggel való megismétlése” során történő  
− rekonstrukciója, illetve folytonosságának biztosítása esetében is.3

A klasszikus műfajdefiníció szerint az SH kívül reked az önélet-
írás kategóriáján, Paul John Eakin műfajfelfogása azonban önéletírás-
ként is megközelíthetővé teszi a művet. Eakin saját koncepciójának 

2 Ahogy Eakin fogalmaz (1992: 63): „[…]a good many theorists of autobiog-
raphy, myself among them, have been willing to characterize the autobiogra-
phical act as devoted to the creation of personal myth, to the practice of an art 
of self-invention.”

3 Erről az aspektusról bővebben l. Czucz 2020. Ezzel szemben az emlékezés 
hiányainak tagadása is megjelenik, amelyet a VR kapcsán adott interjúban  
fogalmaz meg a szerző: „Nagyon sajnálom, de az a tapasztalatom, és tapasz-
talatomat a klinikai halál élménye csak megerősítette, hogy az ember min-
denre emlékezik.” (Károlyi 2005) Ugyanennek a gondolatnak a megfogal-
mazása metafizikai töltöttséget mutat az SH-ban: „Emlékezetem teljességét 
élem át, s ugyanezt teszi velem a térérzékelés.”(Nádas 2004: 203)



138

kidolgozása során James Olney (1972) szubjektum- és önéletírásfo-
galmára támaszkodik, amely az írásban megnyilvánuló „én” nyelvi 
nyomait, amelyeken keresztül befogadhatóvá és értelmezhetővé válik 
számunkra az írás alanya, az állandó önmagává válás folyamatában 
lévő szubjektum metaforáiként azonosítja (Olney 1972: 35).4 Az SH 
én-metaforái, amelyekkel egy előző írásomban már foglalkoztam, 
ilyen értelemben teremtik újra a személyiség történetét: a születés és 
halál egymásraíródása, az időbeliség archaikus időtlenségben való 
feloldódása, valamint a vadkörtefa5 és a szubjektum újjászületéstörté-
netének egymással való megfeleltetése az önéletírás értelmezési kere-
te felől egészítik ki többek között Borbély Szilárd (2007), Jánossy La-
jos (2007) és Eörsi István (2007) metaforikus jelentések feltárására és  
a műfajiság lehetőségeinek vizsgálatára (is) kihegyezett értelmezéseit.

A palimpszeszt-jelleg és a „különbséggel való ismétlés” nem csu-
pán a szubjektivitás nyelvi alakzataiban nyilvánul meg, hanem az ön-
azonosságot hordozó textus tekintetében is. Az infarktust rögzítő SH 
genealógiája összetett: több, különböző változaton keresztül vált vég-
legessé a szöveg és a fénykép összjátékára építő kötet textuális és képi 
oldala. Az írás elsőként az Élet és Irodalom hasábjain volt olvasható 
(Nádas 2001), 2002-ben németül, 2004-ben pedig magyarul a gom-
bosszegi vadkörtefáról készült fényképekkel kiegészülve jelent meg 
kötet formájában. A szöveg ősváltozata azonban már 1997-ben, a Mi-
hancsik Zsófia által készített többrészes rádióinterjúban − és ennek 
szerkesztett szövegváltozatában (Mihancsik 2006) – is megtalálha-
tó. Bár az interjúkötet és az SH későbbi kiadásainak mondatai kö-

4  Eakin ennél is tovább megy: az „én”-t már önmagában is metaforaként  
kezeli, az önéletírás így a metafora metaforájává válik (a metaphor of a me-
taphor). Vö. Eakin 1992: 98−103.

5 A vadkörtefa Nádas fényképművészete szempontjából is centrális szerepet 
tölt be: „Nádas körtafája egyszerre »arbor mundi« és »axis mundi«, a hason-
latok hasonlata, ő az egyetlen metafora, ahogy büszkén a fotográfiai életmű 
mértani és teológiai közepén áll. […] Archetípus, mely kollektív tudattartal-
makat hív elő és Nádas saját tudattartalmainak filozófiai feldolgozásáért felel. 
Egyszerre gondolati és fizikai metafora, lomb (agy, szellem), szellő (lélek) és 
törzs (test) együttese.” (Markója 2016: 92)
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zött nagyfokú, gyakran a szó szerinti egyezésig terjedő a hasonlóság, 
a két szövegváltozat közti különbség releváns az irodalomértelmezés 
szempontjából: az előbbi változat szerkezeti-poétikai szikársága, köz-
napi nyelvezete ellenében a folyóiratbeli változat és a kötet szövege 
kulturális-szimbolikus jelentésekkel telítődik az elbeszélői reflexió 
konstruáló és jelentésképző mechanizmusainak hatására, amelyek 
nem csupán összekötik a személyes élményre való emlékezést a kul-
túra emlékezetével, hanem a transzcendens tapasztalat személyes és 
közösségi vetületének párhuzamba állításán keresztül feltárják a szub-
jektivitás kulturális hagyomány(ok)ba való beágyazottságát.

Az SH genealógiájának másik oldala a kötethatárokon átívelő 
metaforák és motívumok variációiban nyilatkozik meg. Bár néhány, 
kiemelt jelentőségű példának összehasonlító elemzésére a tanulmány 
második felében kerül sor, talán már itt érdemes megemlítenünk a kö-
tet világnézeti-esztétikai kihatását az írói életpálya későbbi műveire, 
amelyre a kötet több kritikusa is felfigyelt. Bazsányi Sándor (2018: 
370) szerint az elbeszélés hangvétele, valamint kulcsterminusa,  
a „semleges látás” a Párhuzamos történetek és a kései esszék attribú-
tumait, illetve szemléleti alapállását vetítik előre. Bár Sipos Balázs 
(2017: 18) Mimikri és autizmus című művében az SH és a VR meg-
szólalásmódjának különbözőségét emeli ki, Gács Anna (2016) a két 
írás közötti különleges kapcsolatra figyelmeztet. Úgy gondolja, az 
Emlékiratok könyve és a nagyregény keletkezésének körülményeit ret-
rospektív nézőpontból rögzítő Hazatérés című esszé egymáshoz való 
viszonya fordítottja a 2017-es memoár és a halálból való visszatérést 
elbeszélő szöveg viszonyának: míg az előbbi esetben egyfajta „helyze-
tismertetés”, kontextualizáció vagy az alkotói pozíció utólagos reflexi-
ója megy végbe, az utóbbiban a halál tapasztalata a készülő önéletírás 
prózapoétikai alapvetéseire van kihatással (Gács2016: 234−235).

Az SH azonban nem csupán az „egzisztenciális fordulat” előzmé-
nyek nélküli lecsapódása: az elbeszélés írói életműbe való bekötött-
sége időben visszafelé is érvényes. A futás, a halál és az európai kul-
turális hagyomány toposzainak megidézése mind olyan motívumok, 
amelyek már a megelőző fikciós és nem-fikciós szövegeket is behálóz-
ták. Gács, Radnóti elemzésére kapcsolódva, az Emlékiratok könyvét 
formáló, a „tárgyiság radikális redukciójaként” azonosított poétikai 
eljárás kiterjesztését és totalizálását fedezi fel „a másikkal kapcsolatos 
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érzéki tapasztalatok” leépítésében, amely egy „jungiánus filozófiát, az 
ősképekről szóló tanúságtételt mint az én-elbeszélés alapját” hivatott 
megalapozni (Gács 2016: 235−236). Bazsányi Sándor (2018: 355) 
a Nádas-mondatok struktúrájának elemzése során ennél még radikáli-
sabb következményt feltételez: az ő értelmezésében az alkat bizonyos 
elemei szintúgy áldozatul esnek ennek a redukciónak, a mondatszin-
ten is megnyilvánuló folyamat pedig szükségszerűen vonja maga után 
a „személyiség és a forma felbomlását”. Ugyanakkor a Nádas-mon-
datok tipologikus megfelelései, ahogy ezt a Bazsányi által elemzett, 
az életmű különböző alkotásaiból merített példák is szemléltetik,  
a szövegek – mélyszerkezetben megnyilvánuló – folytonosságát, egy-
másba való átfolyásukat erősítik. 

A motívumok és metaforák áthajlásai Olney autobiográfia-fel-
fogását, az életműben kirajzolódó önéletírás koncepcióját idézi.6  
A Metaphors of Self című munkájában Olney nem történeti, hanem 
az önéletírás filozófiai és pszichológiai aspektusaira összpontosító 
megközelítést választ (Olney 1972: VIII): úgy tartja, ez az a néző-
pont, ahonnan feltárulhat annak az esszenciális „kreatív vitalitásnak” 

6 Olney később az önéletírás egy tágabb felfogását is kidolgozza: az önéletírást 
„a médiummal való folyamatos kísérletezés, a műfaji megszorítások állandó 
feszegetése és a műfaji kategóriák semmibevétele” okán örökké mozgásban 
lévő, műfajhatárokon és formai kritériumokon kívülálló, metafora által köz-
vetített és értelmezett kifejezésként, az azt megalkotó személyiség belső vilá-
gának megnyilvánulásaként értékeli, amely az egyetemesség és a mindenkori 
emberi állapot közössége felé mutat (vö. Olney 1986: 59−61). Felfogásában 
az önéletírás határozottan az irodalmon kívül áll, hiszen mindenben, az esz-
széktől a lírán át a legkülönfélébb tudományos munkákig felfedezhetőnek 
véli, így pedig a maga változékony és rögzíthetetlen formájában egy különle-
ges, interdiszciplináris összekötő jellegre tesz szert. Az egységes műfajdefi-
níció lehetőségét elvető teoretikus az önéletrajz mibenlétét − a kultúra termé-
keinek központi összekötő cselekvéseként (central connecting act) felfogott 
autobiográfia koncepciójából kiindulva – irodalom és önéletírás közti hierar-
chikus viszony megfordításában látja. Olney (1986: 82) az autobiográfia iro-
dalmiságának kérdését tehát azzal oldja fel, hogy az irodalmat az önéletírás 
egy megvalósulási formájaként azonosítja.
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a természete, amely életre hívta és formálta a szerző teljes életmű-
vét. Ez a vitalitás az autobiográfiában koncentráltan jelenik meg, 
ezzel pedig utat nyit az életmű, és az azon keresztül megnyilvánuló 
önreflektív „én” (self) egészleges megértésétéhez (Olney 1972: 3−4). 
Ez az „én” pedig nem csupán megnyilvánul, de az állandó önmagá-
vá válás (becoming) folyamatában van, s ezért az autobiográfia „több  
a múlt történeténél és a világban jelenleg körforgásban lévő könyvnél: 
akarva-akaratlanul is az én önmagává válásának emlékműve, az én 
metaforája az elrendezés összegző pillanatában” (Olney 1972: 35).7 
A metafora Olney felfogásában egy összekötő kapocs ismert és isme-
retlen, szerző és befogadó, tudat és tudatalatti, belső tér és külső világ 
közt, egy olyan „fókusz, amelyen keresztül az öntudat intenzitása egy 
koherens világlátássá áll össze”,8 s amelyen keresztül elérhetővé válik 
az „én” valósága a befogadó számára (Olney 1972: 30). Az önélet-
írás csakúgy, mint a poétika és a filozófia, a mintázatképzés (pattern- 
-making) és metaforizáció aktusának segítségével irányul a teljesség 
felé: az autobiográfus ezen tevékenységek során ismeri meg és tárja fel  
a részlegességben megnyilvánuló egyetemest.9

Bár Olney a metaforizáció folyamatára, s így az autobiográ-
fus poétikai tevékenységére helyezi a hangsúlyt, nem hanyagolja el  
a befogadó szerepét sem: a metafora szimbolikus jelentésének újra-
alkotásához az önnön szubjektivitásán keresztül közelítő értelmező 
tevékenysége vezet, amelynek végső célja az azonosuláson alapuló 
önmegismerés. Az autobiográfia-olvasás során a befogadó figyel-
me nem a referenciális adatok igazságára irányul, hanem arra a mű  
által közvetített „jellemző érzékelésre, rendezettségre és megértésre, 

7 „An autobiography […] is more than a history of the past and more than  
a book currently circulating in the world; it is also intentionally or not,  
a monument of the self as it is becoming, a metaphor of the self at the sum-
mary moment of composition.” 

8 „[…] the focus through which an intensity of self-awareness becomes  
a coherent vision of all reality.”

9 Vö. „[…] the autobiographer who draws out of the flux of events a coherent 
pattern, or who creates a sufficient metaphorfor experience, discovers in the 
particular, and reveals to us, the universal.” (Olney 1972: 45)
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az egyedi érzés- és megértésmódra, amelyet a befogadó összefüg-
gésbe tud hozni önmagával.” (Olney 1972: 37)10 Ennek megfelelően, 
az önéletírás metaforáinak érvényességét, hasonlóan a filozófiáéhoz, 
nem egy külső szempont, hanem a szubjektum belső világának fo-
lyamatai határozzák meg, hiszen rajtuk keresztül nem a világ tényei 
nyilatkoznak meg, hanem az önreflektív és megvalósuló „én” szimbo-
likus reprezentációja.11

Az SH rendkívül kiterjedt metaforikus-szimbolikus jelentésrétegei 
egy ilyesfajta olvasatot támogatnak. A vizuális és textuális én-metafo-
rák meghasadt, szétszóródó szubjektumának az önéletrajzi narratíva 
egységességére való törekvése már a metaforák közvetítésének médi-
umválasztásában is megmutatkozik. Az egzisztenciális folytonosság 
megszakadásának traumája, illetve ennek reflexiója az „előző élet-
hez” tartozó azonosulásokat hívja elő: a kép jelenléte a fényképész, 
a szövegé az írói identitásszerep kifejezésre jutását jelzi. Az utólagos 
reflexió eredményeként született szöveg és a kép kettős, komplemen-
ter viszonya által létrehozott én-, illetve életút-metaforák így egymást 
kiegészítve hidalják át a halált megelőző és az újjászületés utáni élet 
között húzódó törést, születés és halál összeérésében oldva fel a vég-
legesnek ható léthatárokat. Véleményem szerint az egybeolvadás nem 
csupán a köteten belül megy végbe, hanem az életmű egyes alkotásai 
között is, s ebben a viszonylatban válik valódi önéletírássá az infark-
tust elbeszélő mű. 

Darabos Enikő (2007: 71) az SH fotóit az elbeszélés metaalakza-
tának tekinti, amely metaforikus viszonyban áll a szöveggel. Olvasa-
tom Eakin és Olney autobiográfia-értelmezéseinek értelmében viszi 
tovább ezt a gondolatmenetet: az SH kötetteste kétoldalú prizmaként 
működik, amely a „nincs pillanat” felismerése során megfogalmazódó 

10  „[…] a characteristic way of percieving, of organizing, and of understanding, 
an individual way of feeling and expressing that one can somehow relate to 
oneself.” 

11  Vö. „metaphor says very little about what the world is, or is like, but a great 
deal about what I am, or am like, and about what I becoming; and in the end 
it connects me more nearly with the deep reaches of myself than with an 
objective universe.” (Olney 1972: 32)
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transzcendens folyamatosság kettős bekötöttségében láttatja a motí-
vumok − mind a szerzői élettörténetbe, mind pedig az életműbe való 
− ironikus beírottságát. A prizma szétveti a fényt alkotó színeket, el-
különböztethetővé teszi az életutakat, új színben tünteti fel a múlt ese-
ményeit, új bekötöttségeket tár fel, láthatóvá teszi az identitás töréseit, 
és felmutatja az „én” részeit, de egyben biztosítja a folyamatosságot 
is; az SH konstituálja a művekben megjelenő világképet, visszafelé 
és előrefelé is értelmez. A − metaforaként megképződő − szubjektum 
metaforájaként viselkedő önéletírás partikularitása az egész életút 
metaforájává válik, egy viszonyítási ponttá, amely poétikai megfon-
tolások és motivikus variációk segítségével teremti meg a folytonos-
ságot – de semmiképpensem a teljességet vagy kizárólagosságot – az 
önéletrajzi narratíván alapuló alkotások között. 

Az értelemképzés és az alkotás poétikai-motivikus nyitottsága 
− például a vadkörtefához kapcsolódó jelentésrétegek sokrétűsége 
− az SH esetében az írói életmű egyes darabjaival,12 elsősorban az 
ÉK-val való párbeszédben is megnyilatkozik. Nádas, Markója Csil-
la által idézett, Holán-kiállítás katalógusában megjelent írását, a már 
említett „nincs pillanat” felismerésének kontextusát leíró mondatokat 
talán érdemes hosszabban is idézni: „Amíg a július vissza nem ért  
a júliusba, egy kerek naptári éven át nem hagytam el a kertem közepén 
élő fát. Már néhány hónap után az volt a legtartósabb benyomásom, 
hogy nincs két egyforma kép, mert nincs két egyforma pillanat. Nincs 
pillanat. Ebben az évben ez volt a pompás. Nem volt év. Legfeljebb 
technikai képességeivel a kamera és a nyersanyag belefecseg ebbe  
a nagy, nem tudjuk miből, nem tudjuk mibe, átmenetbe. Meglepettsé-
gem lassan erősödött, tágult, hiszen az egymást követő képekkel nem 
láttam bizonyíthatónak a hipotézist, miszerint lennének évszakok. 
Nem lehetett képpel megnevezni a határait, se a kifutó, se a bevezető 
határpontjait vagy határidőit, nem volt határvonal, nem volt határsáv.  
Ezt legfeljebb a visszatekintés, az emlékezés hipotézise jelölte ki, ami 
absztrakció, konvenció, az ész konstitúciója, de megint csak nem szín 

12  Jelen tanulmányban nem térek ki az esszék és az SH közötti kapcsolatra. Az 
esszék vadkörtefájának kulturális emlékezet szempontjából történő elemzé-
séről l. Czucz 2019.
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és nem vonal. A tavasz és az ősz, a nyár és a tél olyan állítás a létezés-
ről, amire nincs beszerezhető bizonyítékunk.” (Markója 2016: 293)

Az idő tulajdonképpeni egyneműsége és az emberi időszámítás 
határainak kijelölésére tett igyekezet az ÉK Június · július fejezetét 
idézi. A kispolgári család öltözködése vezeti a narrátort a folytonos 
idő mesterséges felosztásának felismeréséhez. Az idézetben említett, 
az időbeliséget megjeleníteni kívánó képsorozat paradox eredményét, 
az évszakok határainak kijelölését feltételező színek és vonalak válto-
zásának hiányát itt a ruhák szabás- és színmintái pótolják ki: „Az év-
szakok 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.” 
(Nádas 1989: 120−121) Az észszerűség rendszerén felül álló termé-
szeti folyamatok és a megregulázásukra tett kísérlet metafizikai han-
goltságot kap az évszakok és az időjárás változásaihoz kapcsolódó 
rítusokra emlékeztető előkészületben. Az öltözködés szabályai a ta-
buk és előírások vezette kisközösségi életvitelt kormányzó törvények 
szintjére emelkednek.

A három nő alakjának és az évszakok váltakozásának mitológiai 
vetülete a női lét egészét átfogó nagy istennő három alakváltozatában 
teljesedik ki. A lányt (παῖς), a női kiteljesedést (τελεία) és az özvegy-
séget (χήρα) szimbolizáló, egy istennő különböző részeit, szerepeit 
megjelenítő mitológiai alakváltozatok (Polgár 2017: 98) párhuzamo-
sak az ÉK-beli nagymama, az anya és a lány karaktereivel. A kontinu-
itást egyrészt a narrátor vágyának tárgyaként értelmeződőtest bizto-
sítja: „[…] pongyolája olykor a combja tövéig nyílt el, ami nem csak 
nem volt bájtalan, hanem mintha egyenesen leánya öléhez vezetné  
a tekintetem; combjának tövén leányának jövője, a leány ölén pedig  
a múltja, a mindig tovafutó szépség.” (Nádas 2010a) Ugyanez vezeti 
az alvilági üzleteket lebonyolító mostohaapa vágyát is, aki a leányt 
szeretné magáévá tenni, s aki miatt önmaga és lánya védelmében az 
anya óvintézkedéseket vezet be: a lakásban nem zárják az ajtókat, 
és egy ágyban alszik a két nő, „nehogy bármelyikükben kárt tegyen 
a mostoha.” (Nádas 2010a) Hasonló megfelelést feltételezhetünk 
a harmadik alak, a nagymama esetében is, aki a következő évszak 
ruhatárának megtervezése során – a szerző/narrátor emlékezetében 
legalábbis – pillantásával, szavak nélkül figyelmeztet a halált kísérő 



145

szertartásokra: „Mintha tanítón azt mondaná neki a nagymama, még 
nem gondolsz vele, de légy fölkészült a gyászra. Ugyan, nagymami, 
miféle gyásztól retteg a te lelked? Nem úgy van, kicsim, a halálnak 
csupán igaz vonalakkal áldozhatunk.” (Nádas 2010a) A bölcs özvegy 
szólal meg itt, hogy az élet elején járó figyelmét a gyász elkerülhetet-
lenségében is megnyilvánuló sorsközösségre irányítsa.

A három nőalakban Démétér három aspektusa ismerhető fel.  
A földistennő anya, lányához hasonlóan, erőszakot szenved el annak 
keresése közben, Eleuliszban pedig gyászoló öregasszonyként tűnik 
fel, tehát a női lét egészének mindhárom minőségét magába foglalja, 
illetve megjeleníti az út során (Polgár 2017: 98−99). A mitológia és 
a nők életének egymásba csúszása a természet változásának − már 
fentebb is említett − befolyásolásában erősödik meg, hiszen a görög 
mitológiában az évszakok váltakozását a Démétérhez és Persephoné-
hez kapcsolódó mítosz magyarázza: míg Persephoné az év kétharma-
dát anyja mellett tölti, a természet Démétér örömétől virágzik, ahogy 
az alvilágba távozik a lány, minden növény és termés elpusztul, hogy 
aztán tavasszal újjászülessen (Kerényi 1977: 112).

A családi dinamika mintha szintén ezt a mitopoétikai mintát követ-
né. Kerényi Károly szerint „[a] világ mitológiánkban, tudnivaló, nem 
két, hanem három részre oszlik. […]

Egy alapképletet ismerhetünk föl itt, melyben vagy egy női, vagy 
egy férfi-háromság uralkodik: a női háromsághoz negyedik tagként 
egy férfi, a férfi-háromsághoz egy nő zárkózik, mellé vagy föléren-
delve.”(Kerényi 1977: 108) Az ÉK kispolgári családjában a már em-
lített mostoha lesz ez a negyedik, a fölérendelt férfi, aki illegális üzel-
mekből tartja fent a családot, de akinek jelenléte egyben veszélyes és 
fenyegető is. A mostoha üzleti tevékenységének leírása az alvilágra 
utaló metaforákkal tűzdelt,13 elhanyagoltsága csaknem démonian visz-
szataszító,14 akárcsak a lánnyal való, az „atyai szeretet” álcája mögé 

13 Vö. pl. „Sötét körúti presszók mélyébe szálltak alá, ahol visszeres lábú ki-
szolgálónők fenségesen közömbös pillantásától kísérve cseréltek gazdát  
a drága áruk.” (Nádas 2010a)

14 Vö. „Szörnyű, mosásban kinyúlt alsógatyákban járt-kelt a csipkék, porcelá-
nok, plüssök és selymek között a politúrok ideges fényében […]. Kancsalí-
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rejtett erőszakossága. Ez a gyanútlanságot kihasználó alattomosság 
Hádészt idézi, aki Persephonét virágszedés közben ragadja el, miután 
kérésére Gaia istennő csapdát állított a lánynak (Kerényi 1977: 108), 
és úgy akadályozta meg végleges visszatérését anyjához, hogy egy 
gránátalmamag lenyelésére kényszerítette (Kerényi 1977: 112).

Az SH démonikus orvosainak párhuzamát szintén a szerelmi há-
romszög történetében, Klió alakjában találjuk meg. Borbély Szilárd 
a „mitikus időtlenségben” való bolyongást követő alvilág részeiként 
értelmezi a kórház alakjait, akiket az „irodalmi beszéd egy nagyon 
ősi mozzanata” (Borbély 2007: 49), az elbeszélő Polymniához cím-
zett imája vezet be, s amely egyben az életrajzi tapasztalat elmondha-
tatlanságának közlésére, egy saját nyelv megteremtésére tett kísérlet. 
Borbély az egyiptomi halottaskönyv figuráit véli felfedezni a démoni 
alakokban, amelyek az elbeszélő – a nyers tapasztalat megfogalmaz-
hatatlanságának megkerülése céljából − metaforákra és hasonlatokra 
támaszkodó nyelvében „az emberben rejlő démoni erők megjelení-
tőivé válnak” (Borbély 2007: 50). A kopasz orvos félig emberi, félig 
állati figurája, mélyreható tekintete, amely a dolgok lényegét fürkészi, 
nem textuális előzmények nélküli Nádas önéletrajzi szövegeiben: az 
izgatottan figyelő, pókhasú orvos leírása a görög pincérlányéval, Klió-
éval rokon. Az alacsony, pókszerű, madárcsontú orvos tekintete izga-
tott, „állatias figyelemmel” kíséri a haldoklót, akárcsak egy „jelenést 
vagy tárgyat”, amelyből az író a teremtéssel szembeni rettenetet véli 
felfedezni (Nádas 2004: 159−161).

Klió leírása jóval vonzalommal telibb, mint az „űzött vadként” 
jellemzett emberalaké, de a figurákhoz tulajdonságokat rendelő szem-
lélet azonossága így is tagadhatatlan. Klió testének részei a természe-
tet, az ősi vallások és mítoszok állatbőrbe bújt istenségeit, a teremtés 
összhangját fogják magukba, Klió teste „a vonások és a színek ke-

tott, kopasz volt, a heréje kilógott, mosdatlanul bűzlött a teste, s miközben 
pasziánsz kártyáit vetette a konyha asztalán, néha lenyúlt ide vagy oda, va-
karódzott, vagy a lábujjai közül dörzsölte ki a bepállott zoknikoszt. […] S ha 
megfeledkezett róla, hogy én is ott vagyok, ez a mostoha néha megemelte 
lottyadt ülepét a kárpitozott székén, hogy kéjjel és kedvtelten nagyokat eresz-
szen.” (Nádas 2010a)
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resetlen harmóniája az anyagban”: melle látványa „egy kősziklákon 
szökellő növendék állat” asszociációját kelti, öle „[o]lyan tisztasággal 
nyílt meg alatta, miként egy síkos húsát kínáló gyöngyházfényű kagy-
ló”, szeme Athéné bölcsességét, orra a Prométheuszt kínzó ragadozó 
madarak fenségességét hordozza. A művészi megalkotottság, a töké-
letes formák is helyet kapnak ezen a testen: hasa „gyöngéden magasba 
törő gótikus boltozat”, „feneke meg gömbölydednél tökéletesebben 
gömbölyű”(Nádas 2010a). Mindkét alak vonásai animális hasonlítók 
megfogalmazására késztetik az elbeszélőt, amely a hangzási hasonló-
ságon és a szótő azonosságán keresztül a lelket, a lélegzetet, valamint 
az SH-ban az elbeszélő orvoshoz intézett kérdésének kulcsszavát, 
a reanimációt is megidézi.  

A „démonokkal testvéries viszonyt” ápoló Klió és a démonikus 
tulajdonságokkal ábrázolt orvos, bár mindketten e testi létezésen ke-
resztül jutnak a lélekig, figyelmük mégis a lét különböző aspektusaira 
irányul. Az utóbbi tudós figyelme tárgyilagos és tárgyiasító, fizikai 
folyamatok és jelenségek jeleit fürkészi, melyek magukban hordozzák 
a fizikain túli megnyilvánulásának lehetőségét (vö. Nádas 2004: 161). 
Klió bölcs látásának, mindentudásának érzékeltetésére választott 
nyelvi eszközök viszont nagymértékű hasonlóságot mutatnak az SH 
ősállapotával: mintha az árva pincérlány tekintete a teremtés egészét 
fogná be, összefüggésükben figyelné az alkatok és testek szerkezetét 
és működésmódját: „Tárgyat látott a szemem, az ő szeme árnyékát lát-
ta a tárgy helyén, egy ősforma árnyékát. Árnyékot látott a szemem, az 
ő szeme a fényforrást figyelte a tárgyak árnyékában.” (Nádas 2010a) 
Nádas Kliója természeténél fogva birtokolja és használja az ősálla-
pothoz kötött, a különböző tudatszinteket egyesítő tiszta érzéki felfo-
gás semleges szemléletét, amelyet az író a halálélményben tapasztal 
meg,15 s amelyet az infarktus után fényképészeti munkáiban próbál 

15 Vö. „Halálom küszöbére érve, inputjaival és outputjaival együtt azért látom 
át szerkezetében a testi létezést, mondtam magamnak, mert az érzékelés ele-
ve túllép az időbeliségen, és nincsen térbeliséghez kötözve. Mintha hirtelen 
fölfognám, mit akart Rilke a vállunk mögött álló néma angyalokkal. A tiszta 
érzéki felfogás mindig is onnan nézett át semleges szemléletével, ahová most 
boldogan és elnémultan visszatérek.” (Nádas 2004: 131)



148

leképezni.16A Világló részletek. Egy agg fényképész búcsúja az analóg 
fotográfiától (Nádas 2010b: 3−7) című tanmeseszerű esszében a tiszta 
szemlélet képeit a képlátás második fiziológiai szakaszában, az észre-
vétel és tudomásulvétel közötti a felismerésben rögzíti a tudat, mikor 
már megtörtént a reflexió, de még mielőtt kulturálisan meghatározott 
értékítéletek szennyeznék az érzékelést. Talán az ítélkezés nélküli lá-
tás képessége, amely fizikai és metafizikai értelemben is képes felis-
merni, hogy „a képnek nincs olyan részlete vagy motívuma, amely 
ne vezetne ki a képből” (Nádas 2010b: 13), garantálja Klió egyedítő 
megnevezését. Míg a fejezet szereplőire az elbeszélő csak általános 
főnévi kategóriával (lány, nő), illetve önmagához vagy egymáshoz 
való relációjukban hivatkozik (szerelmem, barátom, nagymama, 
mostoha), addig Klió érzékisége és testi öntudata okán független és 
egyedi létező: nem csupán tulajdonságokkal rendelkezik, hanem iden-
titása van. Úgy tűnik, a fejezet szereplői közül egyedül a pincérlány 
esetében tudható megválaszoltnak az elbeszélő Az égi és földi szere-
lemről című esszékötetben megfogalmazott, kölcsönösségre irányuló-
kérdése, amely nem az egyén milyenségére,a kollektív normák által 
irányított, másokkal fenntartott viszonyaiban való meghatározására 
törekszik („ki ő nekem?”), hanem személyének, tulajdonságainak és 
alkatának befogadására irányul („ki ő?”), amelyet a nyelv csak hason-
latokon keresztül képes közvetíteni (Nádas 2016: 64−66).

A hasonlat, mint a kifejezhetetlen tapasztalat követítője, az SH 
esetében kulcsszerepet játszik: az elbeszélő az életből való távozást 
az űrszerű ősállapotba a fújásra állított porszívó működésével teszi 
érzékletessé (Nádas 2004: 181). A lélek ebben a hasonlatban a „tő-
kesúly elmozdulása” következtében nem kifelé tart a testből, hanem 
befelé mozdul: a fizikalitás térbeli és időbeli korlátait nélkülöző űrben  

16  Vö. pl. Markója 2016:76−79. Nádas természetesen az infarktusa előtt is  
készített árnyékos képeket, amelyeken „elmozdulásokat és illeszkedése-
ket”,„[t]árgyak és árnyékaik rejtélyes együttállását” kereste (Markója 2016: 
62). A művészettörténész a fényképészet szempontjából is kiemelt jelentő-
ségű törésként értékeli a klinikai halál életeseményét, amely a tükrös „önarc-
képek egzisztencialista korszakától” a „fény fenomenológiáját” feltáró fo-
tókig vezet, többek között az árnyékos arcképekig (vö. Markója 2016: 79). 
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a szubjektum emlékei, nélkülözve a sorrendiséget és a narratívát,  
önmagukban álló bolygókként lebegnek (Nádas 2004: 127). Az értelme-
zőben felmerül a gyanú, hogy ez nem is annyira az ősállapot hasonlata, 
hanem egy én-metafora, amely funkciója szerint az identitás története 
helyett áll, s utal annak fragmentumjellegére, narratíva általi megalko-
tottságára és lényegének nyelvvel való megragadhatatlanságára. Az űr 
narratívája a metaforán keresztül fedi el a halál küszöbére érő elbeszé-
lő egységes én-narratívájának felbomlását, amelynek hitelessége már 
a kötet elején is megkérdőjeleződik: „Ötvenegy éves voltam, szelle-
mi és fizikai teljesítőképességem csúcsán, mondanám, ha nem ebben  
a pillanatban buktam volna le onnan.” (Nádas 2004: 38) Az elbeszélő 
önmagáról kialakított képzetének felszámolódását, a racionalitás által 
konstruált önbízó látszat és a láthatatlan testi folyamatok valóságának 
diszkrepanciáját az önirónia teszi láthatóvá. 

Az „én” fragmentáltságának és rétegzettségének metaforizációja 
Nádas más önéletrajzi műveiben, ha nem is a kozmosz, de a természe-
ti jelenségek képein keresztül valósul meg. A VR-ben egy metafizikai 
hasonlattal van jelen: „Az ember énje, azaz tulajdonságainak együtte-
se olyan, mint a föld valamelyest kihűlt, vékonyka kérge, alatta azon-
ban a magma tisztán fizikai birodalma izzik és reng. Ez már nem ő, de 
a saját fizikája.ˮ (Nádas 2017: I. 180−181) Az ÉK December-fejeze-
tének apokaliptikus látomásában, amely az archaikus kultúrák hármas 
tagoltságú, hierarchikus elrendezésű világmodelljét idézi, az emberi 
lélek folyamatainak hasonlítójává szintén a Föld geológiai és légköri 
rétegeinek jelenségei válnak. Itt a naplóíró, a VR-hez hasonlóan, az 
egyéni tulajdonságok takarásában, nyers indulatában működő, a kö-
zösségi normák parancsa szerint kultiválandó emberi közöst felelteti 
meg a magmával,17 ahogy azt előbb a szerelmi háromszög történeté-
ben is tette.18

17 „Izzó magmába merülve úsznak a repedt földrészek, távolodnak, összecsúsz-
nak, néha fölszakad a kéreg. […] Úgy hűlünk le, miként a korosodó csilla-
gok. Az ifjú ember óvatosan vigyázza, lávája nehogy kibuggyanjon a repedé-
seken. Akinek ez nem sikerül, attól elfordulunk.” (Nádas 2010a)

18 „Énünk magmája semmiben nem különbözik.” (Nádas 2010a)
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A halál és emlékezés nem csupán az SH-ban fonódik össze, de az 
ÉK-ban és a VR-ben is, ráadásul ez előbbiben kompozíciós elvként 
is működésbe lép, amennyiben az első és utolsó naplóbejegyzést is 
a halottra való emlékezésnek szenteli az elbeszélő. A kötet nyitófe-
jezetének kiemelt jelenőségű részlete a jósálom, amely során a halott 
barát jelenléte emlékezésre, valamint az emlékezet rögzítésére készte-
ti az emlékírót, így világítva meg a kötet motivációját, illetve azokat 
a kulturális és szemléleti előzményeket, amelyekre − a kötelességként 
megfogalmazódó emlékezés beteljesítésének minőségében – a szöveg 
épül. A záró epizód a régi barátné, Elza haldoklásának utolsó napjait, 
s ezzel kapcsolatban pedig az őt segítő önéletíró bűntudattal terhelt 
kötelességteljesítését és a testi leépülést láttán érzett rettenetét mutatja 
be, közrefogva a kötet gerincét alkotó, antik és zsidó-keresztény ha-
gyomány motívumaival átszőtt szerelmi történetet. 

Ilyen értelemben az SH és az ÉK struktúrája fordított: míg az előb-
bit az élet, utóbbit a halál keretezi, de fordított a viszony az emlékezés 
tétjének tekintetében is. Míg az ÉK a személyesből megnyíló közöst 
(a hangsúly a közösön), addig az SH a közösbe ágyazott személyest  
(a hangsúly a személyesen) tárja fel. Az ÉK esetében ez már a nyitó 
epizód misztikus-szimbolikus jelentések által konstruált álomleírásá-
ban kiütközik, amelynek konstrukciós elemként való  érvényesülése 
a zárófejezet fényében teljesedik ki. A két barát halálának metaforikus 
jelentőségéről Balassa így ír: „Mindketten az emberi léptékű, mér-
sékelt, mértékes, arányos létezés hagyományának visszfényei; sírba-
szállásuk egyértelmű e fények kihúnyásával.” (Balassa 2012) A ha-
szon és használat elvén működő jelenkori társadalom pszichológiai 
és politikai állapotának etikai elemzése, csakúgy, mint az ezzel szem-
benálló kultúra emlékezetének és mnemotechnikáinak visszaidézése, 
valamint a természet és a teremtés időtlenségének érzékeltetése mind 
a személyes élettörténet eseményeivel kerülnek összefüggésbe. Hogy 
csak néhány példát hozzunk: a szubjektív, a saját emlékeket előtérbe 
helyező olvasónaplószerűség címével a történetírás antikvitásig nyú-
ló gyökereit idézi, a fajtisztaság eszményének irtózatos történelmi és 
szellemi következményeiről és az ehhez kapcsolódó társadalmi amné-
ziáról szóló értekezést a kutyasétáltatás története indítja, az ÉK máso-
dik álomleírása pedig – amely a baráti házaspár válásához és a nekik 
írt régi, fel nem adott levélhez kapcsolódik – Gombosszeg eredeti 
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helyéhez vezeti az elbeszélőt, amely ablakot nyit a teremtés időtlen-
ségének metafizikai tapasztalatára, s a természetben megnyilvánuló, 
szakadatlan folytonosság és újjászületés a futás szövegrészében is 
kifejezésre jut. A Livius-parafrázisba a naplóíró római útjának képei 
ékelődnek, a rövid életű televízió és a motoros kapa története, vala-
mint a szomszéddal való beszélgetés pedig a közösségszervezés kü-
lönböző viszonyaihoz fűződő (kormányzó-kormányzott, polgár-pol-
gár) fejtegetések után következik.

Az SH esetében – az ÉK-tól eltérően − a kulturális utalások az 
érzelmi állapotok és a történések reflexióit szemléltetik, a megélés 
szubjektivitásának ellensúlyozására szolgálnak, máskor kommen-
tárként, rejtett jelentésként vannak jelen, de a hangsúly láthatóan 
a személyes élményen, a saját halálon marad. Példaként szolgálhat 
a Mantegna-kép perspektívája, ami hasonlítója lesz a halálból visz-
szatekintő önéletíró látószögének,19a fény mint istenhasonlat, de akár 
a Rilke-versre tett utalás is. A szöveget átfogó metaforák, a fa és az űr 
sem esnek ki ez alól, amennyiben ezek a (szó)képek az „én” − múlt és 
jelen közti törés őstapasztalatának szimbólumokon keresztül történő 
− megértéseként, valamint nyelvi és képi kódokban történő önkife-
jezésének eszközeiként értelmeződnek. A többiek közösségéből való 
kiszakítottság, a tőlük való elkülönböződés ezekben az esetekben is 
megnyilvánul, eredetivé és egyénivé, teljes mértékben személyessé 
téve a tapasztalatot: „Olyan szenzációban van részem, ami engem 
érint, a többieket nem.” (Nádas 2004: 55) Nádas Mihancsik Zsófiának 
adott interjújában a szenzualitást jelöli meg úgy, mint az embereket 
összekötő és egyenlővé tévő alapot (Mihancsik 2006: 35). A megszű-
nő testi funkciók szenzációja, majd a testi kötöttség megszakadása 

19 Vö. „Mantegna az óriási meztelen talpától nézve, perspektivikus rövidülés-
ben ábrázolta Krisztus lemeztelenített testét. Ilyen erős, csaknem parodisz-
tikusan rövidülő perspektívából láttam ki a saját testemre, amint a kövezet 
óriás kockáin hevert. […] Még a fényképészeti látás képessége is megmaradt. 
Jóindulatú elnézéssel figyeltem az igyekvő kezeket, a kezeken a szőrzetet, 
tudatom serénykedését, a saját megmagyarázhatatlan optikai csalódásomat. 
De ez a reálisnál magasabb gépállás megfelelt a fogalmi világon túlinak.” 
(Nádas 2004: 231)
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és a fogalmi gondolkodás eltűnése ennek értelmében megszünteti  
a kapcsolatot szubjektum és közösség közt, amely, ha nem is számol-
ja fel teljesen, megszorítja a látszat fenttartására irányuló viselkedési 
normák érvényét. Az önéletíró izoláltsága visszatérése után is meg-
marad,20 s magával vonja a szubjektum többiek közé való bekötött-
ségét biztosító fogalmi-nyelvi kapcsolat felfüggesztettségét. Ennek 
hiányában önazonosságának közvetítése és történetének személyes és 
személytelen, kép és szöveg feszültségében megképződő elbeszélése 
− szubverzív potenciálja okán − csupán szóképekben és a kulturális 
emlékezet tartományaiban találhat referensre, hiszen a nyelv anyaga, 
a szükségszerűen nyelvben megképződő szubjektum és az instabil, 
a kijelentés pillanatától függő személyes névmás nem nyújthat elég 
garanciát a partikularitásában teljes önéletrajzi narratíva koherenci-
ájának megteremtésére és hitelének megőrzésére (vö. Séllei 2007: 
13). A kiszakítottságot azonban ellentétezi az ősállapot transzcendens 
tapasztalata: „A teremtés történik meg, amikor az ember halála és  
a születése összeér.” (Nádas 2004: 257)

Ha az ÉK a személyesből nyíló közös, az SH a közösbe ágya-
zott személyes, akkor a VR a kettő közötti kiegyenlítődés, amelyben 
a személyes jelzi a közöst: a személyes élettörténet, a családi és helyi 
kisközösség, valamint a tágabb szociokulturális környezet kölcsönha-
tásában képződik meg a szubjektum és a textus, ahogy arra a szerzői 
műfajválasztás (memoár) is utal. A memoárt Helen M. Buss úgy hatá-
rozza meg, mint „drámai, narratív, esszéisztikus, leíró és a képiesség 
stílusait”, valamint „a tényeken alapuló tanúságot és a fiktív anekdo-
tákat társító” diskurzív gyakorlatot, amely „a történeti és az irodalmi 
diskurzusok jellemző stratégiai keverésével hozza létre a nyilvános és 
a magán, a személyes és a politikai közti nélkülözhetetlen kapcsolato-
kat.” (Buss 2002: 186)21 Ennek lecsapódása a VR szubjektum-értelme-

20 „Attól kezdve, hogy erőszakosan visszahozzák, semmihez nincs köze az em-
bernek. Se a tárgyakhoz, se a többiekhez, se a tudásához, se az élettörténeté-
hez, semmihez.” (Nádas 2004: 267)

21  „[…] its blending of styles—dramatic, narrative, essayistic, descriptive, and 
imagistic— and its practice of combining factually based testimony and fic-
tive anecdote, the memoir form bridges the typical strategies of historical and 
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zésében textuálisan is kifejezésre jut: „Senki nem tudja megmondani, 
hogy milyen statikai terv vagy vázrajz alapján vagyunk összerakva 
éppen ezekből az idegen testi és lelki alkatrészekből. Vagy hogy  
a teremtésnek, a fogantatás pillanatában, van-e egyáltalán terve a csa-
ládi és a személyi statikára, ami aztán a maga orientálatlan módján 
kénytelen beépülni a nagy szociális statikába.ˮ (Nádas 2017: I. 534)  
A teremtés célelvűségének bizonytalansága, valamint az emberi al-
kat és a test „idegen” részekből való konstruáltsága a mű címében is 
visszaköszön. Az élettörténet részletei és a bekötöttség nélküli em-
léklapok egyrészt a saját személyiség kialakulásának, illetve a pszi-
chológiai, történelmi és közösségi feltételrendszerének – bizonytalan-
ságokkal terhelt – rekonstrukciójára szolgálnak, másrészt − a történeti 
forrásokból származó dokumentumok, illetve más, a társadalmi-törté-
nelmi viszonyokat szolgáló és elszenvedő személyiségek rajzai által 
támogatva – láthatóvá teszik a 20. századi meghatározó ideológiák,  
a fasizmus és kommunizmus nevében elkövetett rémtettek mechaniz-
musait, a mindennapok tragédiáit, a látszat és realitás diszkrepanciá-
jának kegyetlen és abszurd következményeit. Az egyik legfontosabb 
ütközési pont a környezet és az identitáskonstrukció tekintetében  
a mizoczi tömegmészárlás, amely – metafizikai értelemben – már szü-
letése pillanatában megpecsételi az elbeszélőt: amikor a saját születés 
és mások halála összeér, értelmetlenné válik az individuális létezés.22

Az értelem kiveszése − mint a felfoghatatlan, szervezett, az em-
berben rejlő animális kegyetlenséget kiaknázó tettek egyetlen ma-
gyarázata− a VR-ben elsősorban a fogalmi gondolkodásra irányuló, 
általánosított autisztikus nemértés szóképével paralell. A „nem értet-
tem” formulája az SH jelentésmechanizmusainak működésmódjában 
is jelentős szerephez jut, de míg az előbbi esetben az egyszerre közös-
ségi összetartozást és a rideg valóság eltakarását biztosító nyelvi for-
mulákhoz kapcsolódik, az SH-ban a testi szenzációk racionalizáció-

literary discourses in order to establish necessary connections between the 
public and the private, the personal and the political.” (Buss 2002: 186)

22 Vö. „[…] a visszatérő üres lovas kocsik láttán aznap szerdán a létező vagy 
nem létező Isten szemében értelmét veszítette a születésem. Előbb elhalvá-
nyodott, aztán felszívódott az értelem.ˮ (Nádas 2017: I. 414)
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jával való beláthatatlanságának érzékeltetéséhez járul hozzá.23 Az SH  
átláthatatlan testi folyamatoknak kitett, gyanútlan szubjektuma párhu-
zamra talál a 2017-es memoárban, mégpedig az életet veszélyeztető, 
gyermekkori agyhártyagyulladás leírásában. A hónapokig elhúzódó 
betegség önkívületi állapotának, valamint az infarktus történetének 
leírásai közt számos hasonlóság figyelhető meg.24 Az egyik legszem-
betűnőbb talán a „Másikom” kifejezéssel illetett tudatállapot, amely 
önreflexiótól és érzékeléstől függetlenül végzi el az alapvető műve-
leteket, s melynek automatikus tevékenysége az SH is megjelenik.25  
A tiszta szemlélet „fogalmi felhőtől független” képeivel való kitekin-
tés a vízióból a külvilágra, vagy a gyógyulás utáni kiszakítottság-érzet 
szintén visszaköszön a memoárban is: „Egy érzetet nem tud az ember 
elmondani. Hogy nem tudja magát ezen a világon megtartani.”(Nádas 
2017: II. 566) A hasonlóságok tehát nem csak a test működési csődjé-
nek témájában merülnek ki: a rosszullét leírásának stilisztikai-fogal-
mi eszközeinek egyezése fenntartja a két esemény − a határhelyzetek 
rögzítésére irányuló autobiográfiai emlékezés során történő – össze-
mosódásának, egymásraíródásának lehetőségét, valamint szemlélteti 
a motivikus-metaforikus áthajlások és variációk által megteremtett 
kapcsolatot Nádas autobiográfiai művei között.

23 „Halvány fogalma nincs az embernek, hogy milyen folyamatok zajlanak  
a szervezetében. Miért nem tudok lépni, nem értettem, holott nem ájultam el. 
Jól látja az ember, hogy egyetlen okkal nem tudná megmagyarázni magának. 
[…] Neveltetése mintáit követve, szenvedélyesen ignorálja saját állapotának 
realitását. Közben kényesen válogat a lehetséges okok között. […] Nem ké-
pes szétszálazni a külső és a belső bonyodalmakat. […] A lélek emlékezete 
nélkül a test nem érthető.” (Nádas 2004: 31−35)

24 A betegségmetaforákról l. pl. Sontag 1978.
25 Vö. „Nem nekem sikerült, valakinek, aki talán eddig is mindig velem volt, 

talán én vagyok, de most egészében lépett a helyemre.” (Nádas 2017: II. 554) 
„Másikom, aki a testet helyettem felügyelte, el akart volna még végeztetni 
két kísérletet, hogy a diagnózisában biztos legyen.” (Nádas 2004:89)
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SUMMARY

The following paper, by drawing on James Olney’s and Paul John 
Eakin’s conception of autobiography, explores the metaphorical and 
motivic connections between Péter Nádas’ Saját halál (Own Death) and 
his other autobiographical works. In Saját Halál, Nádas records the story 
of his heartattack and near-death experience. The author suggests that, 
although the link between the individual and society, which is premised 
on one’s corporeal experience and the ability for conceptual thought, is 
severed by death, the cessation of bodily functions opens up a way into 
the transcendental realm, and allows us a glimpse of what is beyond the 
speakable. The narrative of the self, as constructed by the tension between 
textual and photographic storytelling, can find reference only in myths, 
symbols and rites of the cultural memory. This is so because the referential 
instability of the pronoun “I” does not guarantee the authenticity and 
coherence of the autobiographical narrative. The numerous variations on 
death and rebirth put forward in Saját halál, imply a strong link that 
connects the text to Nádas’s other autobiographical work.
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réCSei noémi

AZ IDŐBELISÉG MINTÁI  
RAKOVSZKY ZSUSZA KÖLTÉSZETÉBEN

Annotáció: Dolgozatomban az időbeliség mintáit vizsgáltom Rakovszky  
Zsuzsa költészetében, akinek időperspektívája a múltból táplálkozik mind 
nyelvhasználatában, mind karakterválasztásában. Erősek a múltban fellel- 
hető hangulati és poétikai elemek, ezenfelül törekszik a lényegiség és 
mindennapiság irodalomba való átörökítésére, foglalkoztatja a transzcen-
dencia és az evilágiság kérdése. Számos példát találunk a Rakovszky-élet-
műben a jelen és múlt konfrontálására, amelyben a két világ ellenpólus-
ként jelenik meg. Abból indultam ki, hogy valamennyi általam vizsgált 
szövegben fellelhetők az alábbi kategóriák: az emlékezés motívuma,  
a vizualitás, a női test időhöz való viszonya, a gyermekhez/gyermekkorhoz 
való viszony, az idő múlása, valamint az idő és az érzékszervek viszonya.

Kulcsszavak: kortárs magyar irodalom, Rakovszky Zsuzsa, időbeliség, 
időperspektíva.

1.Bevezetés

Rakovszky Zsuzsa munkásságát gyakran rokonítják József Attila 
életművével. Mindkét lírikus jellemzően a szemlélő perspektívájából 
mutatja be a világot. Mindketten egy-egy jelenség, szenvedés külső 
okait keresik, ám Rakovszky a külső körülmények szemlélését, ér-
telmezését is kikerülhetetlennek tartja. Melankólia jellemzi mindkét 
életpályát. 

Margócsy (2015) szerint a szövegvilágokat gyakorta „kettőslátás” 
jellemzi: két vagy több látószög beemelésével dolgozik a szerző, jel-
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lemző a váltakozó nézőpont megjelenése, illetve egyidejű fenntartása. 
Rakovszkynál két erő kölcsönhatása rajzolja meg a versszövegek ge-
rincét. Mindkét szerző esetében az érzéki megjelenítés fogalmi szi-
kárságba ível át.

Rakovszkynál a következő fogalompárok, amelyek ellenpólusként 
jelennek meg egy szövegkörnyezeten belül, ismétlődést mutatnak: lé-
nyegiség és mindennapiság; transzcendencia és evilágiság; erkölcsi 
ítéletek meghozatala és erkölcsi ítéletek felfüggesztése, jelen és múlt 
szembeállítása, konfrontálása; a világ elutasítása, ugyanakkor egyide-
jű elfogadása; nappal és éjszaka; nappali és éjszakai szemlélet, illetve 
azok összemosása; a szép és a rút kereteinek meghatározása, avagy 
az egymásba csúsztatott fogalmak; a világ sivár jellegét szembeállítja  
a világ érzéki és csábító jellegével; az ismerős és az idegenség; éber-
ség és alvás; ragyogás és szürke, szegényes világ. 

1.1 Egyirányú utca

Az Egyirányú utca című versben az emlékezés motívuma olyan mó-
don bontakozik ki, hogy egyértelművé válik a múltból való építkezés. 
Nyilvánvaló az a szándék, amely szerint a múlt teremti meg a jövő 
alapjait. Az emlékezés egyes megnyilvánulási formái nemcsak motí-
vumokat, hanem történéseket, eseményeket megtestesítő színtereken 
is jelen vannak. A folyamatosság – amely szövegkohéziós elemként is 
megnyilvánul – végigkíséri a szöveget. 

Az idő múlása nemcsak jelzésszerűen, utalásként, hanem explicit 
módon is megjelenik. A szerző rávilágít az idő visszafordíthatatlansá-
gára, egyirányú utcaként testesíti meg az időt, ugyanakkor kísérletet 
tesz a végtelen ábrázolására, amely a nyitott körkörösségben nyilvá-
nul meg. Az idő társadalmi szereppel való felruházása egyértelmű, 
azonban az időhöz inkább negatív konnotációt társít. Az „egyirányú 
utca” kifejezés olyan szimbolikával rendelkezik, amely élteti a soha 
vissza nem fordulást, az előre nézést. Gondolhatunk itt olyan jelzé-
sekre, nézetekre, amelyek valamilyen ideológiát hivatottak kiszol-
gálni: értelmezhető úgy is a vers, hogy vannak olyan szituációk az 
életben, amelyeket ideológiákhoz kötünk, s az ideológia megmásítása, 
semmissé tétele társadalmi következményekkel jár. Mivel a vers nem 



161

konkretizálja azt a kort, amelyben íródott, kivetíthető minden olyan 
„halmazra”, amelyre részlegesen és/vagy érintőlegesen igazak a fen-
tebb állítottak. A „zsarnok” kifejezés kiemelt funkcióval bír: egyik ér-
telmezésem szerint Rakovszky egy kor politikai vezetőjét ábrázolja, 
másik értelmezés szerint a zsarnok a „hagyományos” rossz szerepé-
ben tetszeleg, amelynek bűnhődnie kell az elkövetett tetteiért.

Az idő és az érzékszervek összefüggésében elmondható, hogy az 
üvegszem magában hordozza a látás lehetetlenségét: a hiányzó szem 
van helyettesítve egy felszínes-ideiglenes megoldással. A kiragadott 
részlet jól mutatja, hogy egy gyermek van épp a történet középpontjá-
ban, kétpólusúan: gyermekként és a jövőből visszanézve felnőttként, 
aki a traumát újraéli (Margócsy, 2015): „s te fényes űrruhádban, dül-
ledt üvegszemed / rájuk emelve, a jövendő elvetélt / embriója” (Ra-
kovszky, 1998). Kérdés, hogy kire veti rá a szemét. Nyilvánvalóan 
arra, aki elkövetett ellene valamit, ezáltal befolyásolta jövőbeli funk-
cionalitásában: lehetett az szülő, hozzátartó. Az erőszak mértékére 
vonatkozóan nem kaptunk pontos információt. A sérelem, megrontás 
vagy szexuális abúzus nemcsak egy esetleges értelmezési lehetőség 
formájában, hanem nyomvonalként jelenik meg a versben. A beemelt 
idézet1 (Rakovszky, 1998) méginkább kirajzolja az esetlegesen megélt 
traumát. A tettel való szembenézés, s utána a bocsánatkérés szöveg-, 
tettbéli körkörösségben nyilvánul meg: 
a)  a tett gondolati síkon való megjelenése; 
b)  a tett történések szintjén való megjelenése; 
c)  a tett utáni következmények.

A trauma egyik jellemzője, hogy ritkán jelenik meg direkt mó-
don: gyakran csak jelzésszerűen utal egy-egy elszenvedett eseményre. 
Gondolhatunk Rakovszky egy másik művére is – A kígyó árnyékára 
–, amelyben szintén számos példa támasztja alá a trauma szövegbéli 
megjelenését: jelzésszerű mivoltát. 

Következmények szintjén jut el az olvasói értelmezésig egy-egy 
tett, cselekvés. Érzékelhető a hezitáció, amely elindít vagy megaka-

1 „Igen, én ezt tettem veled, /ahogy mások velem: bocsáss meg érte!” 
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dályoz egy adott cselekvést. Erős hangsúlyt kap a merevség, a szo-
rosság, az elfojtás, a sérelem, a sebezhetőség, valamint az elnyújtás, 
amely a végtelenbe nyúlik. A „vétkes és áldozat” szimbolizálja azt az 
hierarchikus viszonyt, amely magában foglalja az egyik fél hátrányos 
megkülönböztetését. A súlyos bűntett és az azt követő – lehetséges – 
bocsánatkérés további értelmezésekkel ruházza fel a szöveget. 

A vers morális kérdések megválaszolására készteti az olvasót, ez-
által az alkotási folyamatba is beépíti a külső szemlélőt, értelmezőt. 
Választási lehetőséget kap: olvasóként, kritikusként vagy szereplő-
ként van-e jelen a szövegben. 

A versben fennálló példák modellként is szolgálhatnak az életbe-
li, valóságos helyzetek előtt. Kérdés, hogy ez a felvetés mennyire áll 
közel a szerző eredeti szándékához. A (versbéli) szexuális abúzusra 
vonatkozó feltételezések vajon maradéktalanul morális „mércét” tud-
nak-e adni az olvasónak? Ebbe a kérdésbe gyűrűzik be a „maradás–
menés”-motívuma, amely a bántalmazottat és a bántalmazót egyaránt 
érinti: kilépni, s vállalni a felelősséget tetteinkért, felvállalni a cselek-
vést, és lehetőségként elkönyvelni, vagy maradni, s a mártír szerepét 
felvenni, nem azonosulni, nem szembenézni a körülmények rendkí-
vüliségével. 

A vers vizuális terét gazdag motívumrendszer építi fel: „Lábbal 
előre vissza / nem szökken a műugró a trambulinra, és nem / lesz már 
a csorba ép […]” (Rakovszky, 1998). Példánk remekül szemlélteti  
a kiemelt pillanatot. Alternatív módon továbbgondolva: ez a vers  
a jelen pillanatok megörökített sorozata, amely lenyomat formájában 
jelenik meg: absztrakció, amelyre magyarázatot csak később kap az 
olvasó. Az Egyirányú utca vizualitás tekintetében értelmezhető úgy 
is, hogy az olvasó egy rétegeiben lerakódott történetet lát: a múlt-je-
len-jövő egy-egy szegmense villan fel. Egyértelműen nem rajzolódik 
ki a pontos kép, azonban benyomások, érzések, képek és utalások 
szintjén sejteti Rakovszky a mögöttes – szerzői, értelmezői – szán-
dékot. A szövegben található tegező forma azt az általam feltétele-
zett közvetlenséget támasztja alá, amely biztosítja az egyenrangúság  
viszonyát a költői én és a befogadó, értelmező olvasó között.
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1.2 Fortepan

Rakovszky Fortepan c. verseskötetét ugyanúgy jellemzi az idő ál-
tali motiváció, mint eddigi munkásságát. A kötetben fellelhető vala-
mennyi irodalmi anyag reflektál egy meglévő jelenségre, egy fotóra:  
a megörökített pillanat tört részére. Ahogy a kötetcím is jelzi, – egye-
bek mellett – a Fortepan online adattárból merített képanyagok inspi-
rálták a szerzőt. A fotók a 20. századi hétköznapokba engednek be-
tekintést, az 1900 és az 1990-es évek közti időszakból merít a poéta.

Rakovszkynak erre a kötetére is jellemző a létösszegző beszéd-
mód. A szerző a dolgok észlelésén túl az olvasó elé tárja a hétköznapi 
jelenségeket, szembesít a történésekkel, és mindezt a létre vonatkoz-
tatja. Apró dolgokból bontja ki a létegészet, a létélményt: indokol, 
szelektál – mi fontos, s mi kevésbé. Gyakran kimetszi a pillanat egy 
szegmensét (akár metafora is lehet a Fortepan-jelenség), majd általá-
nos érvényű igazságokat társít hozzá. Folyamatában a következőképp 
ragadható meg: a) észlelés, b) kimetszés, c) általánosítás és magya-
rázat. A versek elbeszélői bizonytalan figurák, név nélküli alakok, 
versenként gyakran jelennek meg ciklikusan. Az arc és név nélküli 
szereplők utalhatnak a szerző gátlásosságára, a folyamatosan önmagát 
kereső Rakovszkyra, aki a szereplők definiálásán túl önmaga megis-
merésére, meghatározására is törekszik. Erős hangsúlyt fektet a szerző 
a társadalmi szerepvállalásra; az „én”-en belüli labirintusi bolyongás 
kifejezőeszközként jelenik meg egy-egy műben, és a személyiségből 
adódó létkérdés is kulcsfontosságú. 

A múltból való építkezés bizonytalan: nem mindig tudjuk ma-
radéktalanul rekonstruálni az egykori eseményeket, ill. a mögöttes 
tartalmakat. A múlt megragadhatatlansága és kudarca kohéziós elem-
ként vonul végig a szövegen. Rakovszky szembeállítja az egyetemes 
múltat és a sajátját. Gábor Sámuel (2016), a kötet egyik kritikusa az 
„időkapszula” kifejezést társítja a versekhez és a képekhez, megjegy-
zi, hogy az olvasó számára sosem a múlt, annál inkább a jelen rajzo-
lódik ki belőlük. A Fortepan két versciklusból áll: az első a Napéje-
gyenlőség, a második pedig a címmel megegyező versciklust jelöl. 
A Napéjegyenlőség a Holmiban publikált ciklusról kapta a nevét.  
A kötet első részére jellemző az időtlenség fogalma, kirajzolódnak  
a hétköznapi, apróbb történetek, szövegfoszlányok, amelyeket köny-
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nyen tudunk adaptálni mai környezetbe is. A hangsúly azonban nem 
a helyszínen, vagy a képi megformáláson van, hanem a korszakon, 
amelyben kibontakozik a cselekmény. A kritikus továbbá részletezi, 
hogy az első ciklus verseinek sajátossága a megörökített történésben, 
egyetemes élményben rejlik. Míg a Napéjegyenlőségre nem jellemző 
az „emlékezet közösségi aspektusa” (Gábor, 2016), addig a Fortepan 
ciklusban már ez válik dominánssá. A kötet nyitóciklusa egyben gyűj-
tőfogalom: gyakran találunk utalásokat csillagászati vonatkozásokra, 
ismétlődnek a Nappal kapcsolatos képek, amelyek utalhatnak egy-egy 
napszakra, szituációra, hangulatra. Bőven találunk példát a következő 
versekben: A föld alatt, Az elrabolt lány, Egy esküvő, Az isten érkezése,  
A pszichológusnál, Otthon stb. 

A kötet első ciklusában végigkövethető az a sajátos elbeszélői 
hangnem, amely által monológ formájában ismerjük meg a karakte-
reket, elbeszélőket, a beszédszituációt azonban nem ismeri meg az 
olvasó. Valamelyest érzékelhető, hogy néhány esetben introvertált ka-
raktereket teremt a szerző: sokat sejtünk róluk, mégsem tudunk eleget 
ahhoz, hogy következtessünk a szituációra, a problematikára. Emiatt 
egyszerre érezheti magát közel is, és távol is az olvasó. 

Mindkét ciklusról összességében elmondható, hogy:
a) gyakoriak a szóismétlések, amelyek célja a hangsúlyozás;
b) egyes verseket ismétlődő kifejezések kapcsolnak össze;
c) jelentős szerep jut a napszakoknak;
d) olykor visszatérő alanyokkal dolgozik a szerző;
e) gyakoriak a monológok.

Vegyük szemügyre azokat a szituációkat, amelyek kevésbé vol-
tak szokványosak a múlt század elején: kiemelhető a nyitóciklus első 
verse, A pszichológusnál. A szituáció ugyan megváltozott az utóbbi 
évszázadban, a probléma, amelyre reflektál, aligha. In medias res: 
erős, nyomatékos felütéssel találja szemben magát az olvasó – szem-
besül az öngyilkossággal, a belső és a külső monológokkal. A vers 
egy kikényszerített ígérettel indul. Az öngyilkosság és a halál kérdé-
se időntúli: nem helyezhető be, nem szűkíthető le egy adott századra 
vagy korszakra. Az érkezéstől egészen az elköszönésig végigkövet-
hető a páciens terápiás ülése. Gyakori ellentétekből, párhuzamokból, 
komplex képekből, gazdag jelzős szerkezetekből építkezik a szerző. 



165

A ciklus nyitánya jól szemlélteti az önmagunkra való utaltságot, a ha-
lálközelséget és a hétköznapiságban rejlő lényegi vonatkozást. Gábor 
Sámuel további értelmezési lehetőséget tárt fel a Rorschach-teszt ál-
tal. Szembeötlő, hogy szövegből felvillanó ábrák páciens általi ma-
gyarázatnak, kódnak felelnek meg. Az értelmezést, dekódolást azáltal 
nehezíti a monológ, hogy az olvasó csak az egyik szemszöget isme-
ri meg, s csak nehezen kikövetkeztethető a sok színes elem, például  
a „hosszú menetben fekete árnyak”, a „mélyút egy fekete nyárfaliget-
ben”, illetve a „sötét bogár pókhálóban”. 

A Fortepanban megjelelő következő – címadó – ciklus, amely 
a legújabb verseket tartalmazza, klasszikus képleírásokon alapul, 
amelynek több ezer éves hagyománya van. Gábor Sámuel szerint ez 
új lehetőségeket teremt a filozofikus lírát és a hétköznapi költői értel-
mezéseket egyaránt érintő Rakovszky Zsuzsa számára. Szinte lehetet-
len kísérletnek bizonyul egy-egy fotót a meglévő szöveghez társíta-
ni; a vers által létrehozott kép csak az olvasóban jelenik meg – nincs 
konkrét lenyomata a kötetben. Rakovszky gyakran él a kamera néző-
pontjának funkciójával: megfigyel, leképezi az esemény, ugyanakkor 
nem értékel, nem mond értékítéletet. A kamera általi megfigyelések 
gyakran a létezés felől bontakoznak ki. Sokszor fókuszál a szerző 
az élet-halál kettősségére, az éjszakára, a transzcendens elemekre, 
az elmúlásra, a természetbeli képekre, továbbá erősen él a nosztal-
giateremtő hangnemmel. A Fortepan-ciklusban számottevően olyan 
verscímekkel találkozunk, amelyek megidézhetnek az olvasóban egy-
egy képet, ízt, pillanatot, szituációt. Az Erdő, Víz, Falu, Tárgyak és  
a „Boldog békeidők” címeket viselő versek jól szemléltetik az emlí-
tett kontúrokat, emellett poétikai elemként erősen megjelenik a gyer-
mekkorból való építkezés. 

A Tárgyak c. vers hűen mutatja be az iménti kategóriákat, továb-
bá a múló időt, az időtlen időt, a gyermekkorból felnőttkorba átívelő 
időt, az emlékezésben töltött időt stb. A nosztalgia kellemes érzése és  
a lét kérdése csakúgy egyértelműen végigkövethető a Tárgyakban, mint  
a pillanat metszete, a létezés eufóriája, valamint a jelen valószerűt-
lensége. 

Összességében elmondható, hogy a kötetben fellelhető asszociá-
ciós képek utalhatnak egykor elszenvedett traumákra, felidézhetik az 
elszenvedőben a kiszolgáltatottság szituációját, sőt emlékbetörést is 
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okozhatnak. A Napéjegyenlőség ciklus nyitánya A pszichológusnál c. 
vers. Úgy vélem, ez nem véletlen: az egyik kifejezés magában hor-
dozza az „egyenlőség”-et, a másik pedig az egyenlőség szituációját. 
Tudvalévő, hogy a pszichológus munkatere védett környezetet jelent  
a páciensnek, ennek okán olyan lelki folyamatokba is belelátunk  
a vers által, amelyekre aligha volna lehetőségünk. 

1.3 Tárgyak

Ahogy fentebb olvasható, a Tárgyak c. vers hűen ragadja meg, vetíti 
vissza, mutatja be és emeli játékba a múló időt, a végtelen időt, a gyer-
mekkorban eltöltött időt stb. 

A versben fellelhető tárgyak – illetve a tárgyakról alkotott képek 
– kapcsolódhatnak egymáshoz véletlenszerűen és szabályszerűen. To-
vábbi vizsgálódási felületet biztosít a vers inspirációforrása: vajon kép 
vagy benyomás általi inger lenyomatát tartja-e kezében az olvasó?

Az általam definiált hat kategória mindegyikére találunk példát 
ebben a versben. Az emlékezés motívuma végigkövethető az egész 
szövegben, hiszen kifejtve is, utalásszerűen is találunk olyan eleme-
ket, amelyek emlékképek formájában jelennek meg. A gyermekkori 
intenzív kötődés olykor egyetlen kép, olykor pedig egy teljes mon-
dat formájában jelenik meg. Konkrét időszakokra, korszakokra is ta-
lálunk utalásokat a szövegben: megjelenik egy száz-százötven évvel 
ezelőtti, karácsonyt idéző emlékkép. Ennek a versszaknak a végén 
Rakovszky utal Jézus születésére is – egy emlékkép formájában építi 
be a szövegbe: „egy több mint kétezer év előtti éjszaka/emlékét idézi” 
(Rakovszky, 2015). Az olvasó előtt kirajzolódik, hogy a szerző emlé-
kezésre irányuló törekvése nem évtizedekben, -századokban, -ezre-
dekben mérendő, hanem sokkal távolabbi horizontot kíván láttatni. Az 
előbb felsoroltakon kívül számos példát találunk a nem számokban 
kifejezett emlékezésre: gondolhatunk itt a generációk általi emléká-
törökítésre. Amennyiben a dolgozat terjedelme nem szabna határt, 
érdekesnek bizonyulna pszichológiai aspektusokból, a transzgenerá-
ciós események oldaláról is megvizsgálni a fentebb taglalt kérdéskört. 
Bizonyára bőségesen találnánk olyan versbéli kapcsolódási pontokat, 
amelyek transzgenerációs traumákat tárnának fel. Továbbá érdemes 



167

szemügyre venni a dédanya versben való kiemelt szerepét; név, arc 
nélküli, idős nőre enged következtetni a szöveg: olyanra, akinek sorsa, 
történetei homályba vesztek. Rakovszky nem jelöli meg konkrétan az 
alanyt: „valami dédanya” formájában jelenik meg, ennek okán csak 
utalásszerűen nyerünk betekintést egy család életébe. A versben fel-
lelhető tárgyak – illetve a tárgyakról alkotott képek – kapcsolódhatnak  
egymáshoz véletlenszerűen vagy szabályszerűen. További kérdés  
a vers inspirációforrása: vajon kép vagy benyomás által inspirálódott-e  
a szerző?

Az emlékezéshez szorosan kapcsolódik a vizualitás problemati-
kája: számos kép, asszociáció az – olvasói – vizuális térben bonta-
kozik ki. Egy adott emlék, tárgy beemelése, leírása hozza mozgásba 
a vizualitást. Olykor szinte értelmezési zavart vélhet felfedezni az 
olvasó, pl.: ízelt nadrágszár, időtlen tárgy, színtávlat stb. Nyomatéko-
san megjelennek a geometriai alakok is (például rombusz és csillag), 
ezek a vers és az olvasó asszociációs mezejét gazdagítják. A szöveg-
béli gazdag vizuális lenyomat mellett kevés magyarázatot kapunk az 
okokra. Egyértelműen elmondható, hogy élénk képi világgal dolgozik 
a szerző: esetenként épít a vizuális kultúrára, máskor csak reflektál, de 
arra is találunk számos példát, hogy kérdést fogalmaz meg egy képpel, 
színnel, vizuális elemmel. A Tárgyak esetében elmondható, hogy kép 
alkotja a történést, s nem fordítva. 

A női test időhöz való viszonya a sorok közt bújik meg: utalás- 
és jelzésszerűen jelenik meg. A matrózruhás kislányok szókapcsolat 
fókuszálhat az eltűnt, ártatlan gyermekkorra. Szándékosság fedezhető 
fel a gyermekkor „nőneműsítésében”: egy leányiskolára utal a szer-
ző. (Ettől az egy verstől eltekintve elmondhatjuk, hogy a gyermekkort 
Rakovszky általában nem nélkülinek tekinti.) Néhány gondolattal ké-
sőbb – még mindig ugyanabban a versszakban maradva – megjelenik 
a dédanya. Értelmezői szemszögből egyedülálló alkotói eljárás a pár-
huzamba állítás és a konfrontáció megjelenése. Az olvasó ebben az 
esetben is élhet a továbbgondolás lehetőségével. 

A következő szempont a gyermekhez, illetve a gyermekkorhoz 
való viszony kérdése. A gyermekkorhoz számos kapcsolódási pontot 
épített Rakovszky Zsuzsa a szövegbe. Találunk olyan példát, amely 
a gyermekkor túlidealizált képét vetíti elénk. Érdemes megfigyelni 
továbbá az elbeszélőnek a gyermekkor kérdéséhez fűződő viszonyát 
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– gyakran emlegeti, állítja fókuszba ezt az életszakaszt. Közvetlen 
és közvetett utalások formájában jelenik meg; egyebek mellett ilyen 
képekkel dolgozik: „csillagképek a gyermekkor egén”, „gyermekko-
runk időtlen tárgyak közt telik”. A gyermekkor szövegkohéziós elem, 
olykor pedig a periodicitás funkcióját tölti be. Újabb értelmezési ár-
nyalatot kap a vers, ha a gyermekkor kérdését az elmúlás, valamint 
az idő múlása felől közelítjük meg. Megjelennek a generációs hálók, 
kapcsolatok, amelyeknek csak egyes elemeit ismerheti meg az olvasó. 
Nem kapunk teljes képet, csupán támpontot, amelyek továbbgondolá-
sa az értelmező, a befogadó leleményességén múlik. 

Az idő múlásának szemléltetése a Tárgyakban végigvonul az egész 
szövegtesten, és megtapasztaljuk az idő és lét kérdésének párhuzam-
ba állítását. Egy kiragadott példa – „az emlékezés villanófénye” – jól 
mutatja, mennyi közös metszetet mutat az idő, az elmúlás, a pillanat, 
valamint az emlék egy-egy közös nevezője. Az idő számos variánsát 
találjuk meg az elemzett versben: lehet valószerűtlen, boldog, kísér-
teties, boldogtalan, valamint fizikai értelemben időtlen. A tükör az 
egyik olyan – az elemzett szövegben megjelenő – tárgy, amely meg-
személyesíti az időtlenséget, ezáltal átível a végtelenbe. Gyakoriak 
a túlvilágra, az időtlen földöntúliságra utaló jegyek és képek. A vers 
zárlatában is jól kirajzolódnak ezek az elemek: a múltból a jelen felé 
irányuló ragyogás továbbgondolásra késztet. 

Az idő és az érzékszervek viszonyára kevés közvetlen példát ta-
lálunk a szövegben, azonban az idő kérdésével egyértelműen össze-
függésbe hozható a látás és a tapintás. A Tárgyakban önálló kategóriát 
alkot az idő érzékelésének problematikája, az ebből adódó zavarodott-
ság, félelem, szorongás. Nem választható külön az idő és lét megjele-
nése, hiszen kontaktushatásban vannak.

1.4 Összefoglalás

Rakovszky Zsuzsa időperspektívájáról elmondható, hogy a múltban 
érvényesül leginkább. Mindez egyaránt visszaköszön a karaktervá-
lasztásban és a nyelvhasználatban is, amelyet az elbeszélő múlt, va-
lamint az archaikus nyelvezet tesz teljessé. Ahogy a Margócsy-féle 
kritika összefoglalja: „Rakovszky költészete folyamatosan a múlt 
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megragadhatóságának és megőrzésének heroikus és kudarcra ítélt 
kísérletét mutatja be végtelen változatosságban” (Margócsy, 2015). 
Munkásságának további jellemzője a mindennapiság és a lényegiség, 
amelyen érződnek a transzcendencia és az evilágiság jegyei. Rakovsz-
ky kulcsfogalmai közt tartjuk számon az ismerős és idegenség fogal-
mát, a világ elutasítását, valamint ezzel egyidejű elfogadását, továbbá 
az erkölcsi ítéletek meghozatalát, illetve felfüggesztését. Összességé-
ben elmondható, hogy Rakovszky idő iránti érzékenysége nem kizá-
rólagos módon a múlt, a jelen vagy a jövő pillanatait reprezentálja, 
hanem műveiben adalékként jelennek meg a temporalitás elemei. 
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SUMMARY

The presented study aims to map the patterns of time in Zsuzsa 
Rakovszky’s texts. The author analyzes the question and modus 
operandi of time along the lines of a pre- and self-defined methodology, 
contextual frame and hypotheses. Overall, it is adequate to say that all 
of Rakovszky’s analyzed works mirror her sensitivity for time, which 
allows her to represent not exclusively the past, present and future, but 
rather uses temporality as an additive.
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R E C E N Z I Ó K

bánki évA

PILLANTÁS A BIRODALOMRA  
(Polgár Anikó bizánci antológiájáról)

A föld, a tenger és az ég. A bizánci költészet gyöngyszemei.  
Fordította, jegyzetekkel ellátta és az életrajzokat írta Polgár Anikó.  

(Pozsony, Kalligram, 2018, 104 p.)

Szűcs Jenő, a nemzedékemre oly nagy hatást tett, Vázlat Európa 
történelmi régiójáról (Szűcs 1983) szerzője a középkori Bizánc-
cal kapcsolatban használt leggyakoribb jelzője a „merev” és / vagy 
„sorvadó”. Ez természetesen a második ezredfordulót megelőző 
évtizedek reményeiből is fakad: Kelet-Európa a szolgaság és be-
zárkózás, az áhított Nyugat-Európa viszont a szabadság és nyitott-
ság (a bibói értelemben vett „szabadság kis köreinek”) bölcsője. 
Ám nem biztos, hogy az első ezredfordulón a magyarok (vagy bárki 
más) Bizáncban látták volna a „lassan rothadó múlt” megtestesítőjét.

A „bezárkózó” császárváros irdatlanul vastag falai között maga  
a császár keresztelte meg a még pogány Árpád-ház egyes férfitagjait. 
És még a nyugati egyházhoz való csatlakozás sem jelentette Magyar-
országon a bizánci kulturális kötődés lazulását. A Boszporusz partján 
jövendő királyaink nevelkedtek (köztük is az egyik legjelentősebb, 
III. Béla), és a bizánci befolyás különösen a keleti országrészekben 
lehetett erős (a XI–XII. században még önálló metropólia is működhe-
tett Magyarországon, melynek alárendelt püspökségei lehettek az er-
délyi, bihari és csanádi egyházmegyék (Komáromi 2007, Baán 1995). 
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Bizánc, a „birodalom” inkább nyugtalanítóan erős szomszédnak, nem 
pedig hanyatló, lassan sorvadó hatalomnak tetszett.

Az Árpád-kori Magyarországot egy dinamikusan fejlődő, nyugati 
„nagyhatalomhoz”, Velencéhez fűzték különösen szoros dinasztikus, 
gazdasági és kulturális kötelékek. Ám Velence hiába volt nyugati ke-
resztény, hajdani patrónusa és örökös példaképe Bizánc volt: Velence 
évszázadokig készült rá, hogy birtokba vegye a görög szigeteket, és 
„felemelkedjen” a világ legcsodálatosabb városához. A IV. keresztes 
hadjárat után még a velencei államigazgatást Bizáncba akarták áttele-
píteni.  Ez ugyan nem következett be, de a lagúnák oltalmában szép 
lassan felépült egy „mini-Bizánc”: keleti stílusú palotákkal, összelop-
kodott görög kódexekkel, ereklyékkel, mozaikokkal és aranydíszek-
kel. Hihető-e, hogy ez a kalmárköztársaság is unalmas és „sorvadó” 
birodalomnak látta nagy riválisát?

A mi, XIX–XX. században megszilárduló kelet-nyugat–sztereotí-
piáinkba1 persze se a „virágzó” Velence, se a „virágzó” Bizánc nem 
nagyon fér bele. A kelet-európai, bizánci államfejlődés tényleg nem 
hozta el a „szabadság kis köreit” (a nyugat-európai hűbériséget és 
városfejlődést), ám kialakította az emberi együttműködés olyan kifi-
nomult formáit, mely nélkül elképzelhetetlen lett volna akár az első 
modern tengeri gyarmatbirodalom, akár az első, futószalag-elvet is al-
kalmazó gyár (az Arsenal) vagy az első állami, népjóléti intézkedések 
(Velencében már a középkorban nyugdíjat fizettek a munkásoknak). 
A normann-szláv irányítású Kijev, Velence, Bizánc, a középkori Ma-
gyarország nem azért esett áldozatul a tatár, majd török hódítóknak, 
mert „sorvadozott”, hanem mert közelebb volt hozzájuk, mint a „sza-
badság kis köreit” felépítő Nyugat-Európa.

Természetesen ez a Közép- és Kelet-Európa-kép ugyanúgy a jelen 
csalódásait, reményeit tükrözi, mint a 80-as évek „kultúrföldrajza”. 
Egy bizánci versválogatás ma egészen mást jelent, mint amit harminc 
éve jelentett, jelenthetett volna. Pedig Polgár Anikó, A föld, a tenger és 
az ég című antológia összeállítója nem közöl részletes bizánci iroda-
lomtörténetet, és nem avat be a bizánci korszakolás rejtelmeibe. (Ezt 

1  Minderről lásd pl. Tamás 2014.
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mások, mint például A bizánci irodalom kistükre c. antológia, Hadzisz‒
Kapitánffy 1974, összeállítói már megtették.) Szigeti Csaba méltatja 
talán leglelkesebben a mostani, 2018-as, a költeményeket pusztán 
„szépségük” miatt felvonultató antológia szándékait: „Polgár Anikó 
antológiája tudtommal a legelső olyan magyar nyelvű gyűjtemény, 
amely emancipálja a bizánci költészetet, önnön jogán szerepelteti ezt 
az oly személytelen és oly szenvedélyes poézist.” (Szigeti 2018).

Nehéz is lenne Babits Mihály Amor Sanctusához hasonló tanul-
mányban bemutatni a bizánci líra fejlődését: érzékeltetni, hogy hogy 
jutunk el az ókeresztény kor együgyűen kolompoló rímeitől a csillo-
gó-villogó, formailag is kiérlelt, késő-gótikus himnuszokig. A bizánci 
irodalomban jól láthatóan semmire se mennénk a kezdet-kibontako-
zás-virágzás-hanyatlás toposzaival. Mert mintha a középkori, bizánci 
költészetben nem is lenne idő: az V. század végi költemények, a kitűnő 
Romanosz Melodosz kontakionjai, pont olyan „fejlettek”, mint a XII. 
századi monódiák. Nyilván rengeteget változott eközben a bizánci 
költészet – de nagy kérdés, hogy a mi fogalmaink szerint fejlődött-e? 
Polgár Anikó fordításait olvasgatva olyan fák vagy műalkotások kö-
zött sétálgatunk, melyeknek a korát, de még egymáshoz viszonyított 
„életidejét” sem tudjuk megsaccolni.

Egy ennyire a mi tapasztalatainktól különböző irodalmi élmény 
(noha a görög líra nem olyan értelemben egzotikus, mint a kínai vagy 
az afrikai, hisz mégiscsak a Bibliára és a görög mitológiára hivatko-
zik), persze, arra is alkalmas, hogy felülvizsgáljuk a saját vagy inkább 
sajátnak hitt kulturális tapasztalatainkat. A Polgár Anikó által tolmá-
csolt versek sokszor olyan zavarbaejtők, hogy elfog a kísértés, hogy 
nem is fordításokat, hanem páratlanul ügyes átköltéseket olvasunk. 
Hiszen nehéz is egy VIII. században élő, Homérosz-passzusokkal 
vagy elmés találós kérdésekkel szórakozó szerzetest magunk elé kép-
zelnünk! A legnagyobbak, Theodorosz Prodomosz, Krisztophorosz 
Mütilénaiosz, Kasszia, Ignatiosz költeményeit olvasgatva ébredünk 
rá, hogy mennyire hiányzik a nyugat-európai középkorból ez a bölcs 
mértéktartás, finom humor, távolságtartás, amit mi persze valamiféle 
tartózkodásként vagy (nyilván tévesen) modern tárgyiasságként de-
kódolunk.

Ezek a bizánci költők, ha én jól látom, nem voltak az újdonság, 
megújulás, ifjúság nyugati trubadúrokhoz hasonló megszállottjai 
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(Bánki 2000). Nem feltétlenül akartak mindenáron egymástól külön-
bözni, nem kívánták a hagyományt „felrázni”, örökösen újrakezdeni 
vagy megújítani. A bizánci költeményekből nemcsak a költői megúju-
lás programjának kifejtésére alkalmas „tavaszi nyitókép”, Naturein-
gang, hanem sokszor bármiféle időmegjelölés hiányzik. A „tegnap” 
és a „holnap” nem költői életidőt jelöl, hanem világkorszakot: kevés 
nyomát leljük itt a nyugati költőkre jellemző (többnyire fiktív) önélet-
rajziságnak.

Az elvarázsolt kastély-érzést, az olvasó idegenség-élményét az 
is fokozza, hogy a versekből mindenféle időszembesítés hiányzik 
(„most tél van, de a tavaszra gondolok” – szokták kezdeni a trubadú-
rok) – ha elmerülünk a bizánci költészetben, akkor valamiféle örök 
jelenben találjuk magunkat.  Ami azért is furcsa, mert egy „római” 
(ahogy a bizánciak magukat nevezték), az ókor egyik legnagyobb 
metropoliszának a polgára, aki antik mozaikokkal díszíti a templo-
mait, és régi istenszobrok között kocsikázva érkezik a hippodromba, 
talán mégiscsak könnyen eltöprenghetett volna a történelmi idő vi-
szonylagosságán. Ám a jelen ebben aköltészetben megszakítatlannak 
tűnik. Rengeteg ókori görög utalással találkozunk, miközben az emlé-
kezet, az időhöz való sajátos viszony szinte sehol nem tematizálódik. 
Talán ezért is érezzük minden szenvedélyessége ellenére kevéssé di-
namikusnak, már-már növényszerűnek ezt a költészetet, és gondoljuk 
telitalálatnak a Kalligram megjelentette szép kötet egymásba fonódó, 
növényi indáit.

De milyen furcsa, hogy nem tudsz arcot képzelni ezekhez a köl-
tőkhöz! Pedig a női- férfiversek, a dramatizált és elmélkedő költe-
mények azért jól láthatóan különböznek. De emberi sorsot nem(csak) 
a töredékes életrajzi jegyzetek miatt nem tudsz a költeményekhez 
társítani: Romanosz Melodosz, Theodorosz Prodomosz, Krisztopho-
rosz Mütilénaiosz, Kasszia, Ignatiosz versei helyett olvasgathatnád  
a Karisziai-kapu költeményeit a Szent Apostolok templom dalait, vagy 
akár a Hetedik Tölgyfa énekeit. Ez a személytelen emelkedettség ta-
lán a nyelvvel is összefügg: a bizánci költészet nyelvét – ellentétben  
a középkori latinnal – ekkor már sehol nem beszélték. A halottak nyel-
ve ez, vagy talán a fáké, a füveké, a virágoké.

Pedig. Ez a furcsa időtlenség-élmény, melyet ezek a középkori  
költemények is árasztanak (és melyet a fordító, Polgár Anikó ér-
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zékenysége tesz átélhetővé és szerethetővé) emlékeztethet minket  
a reneszánsz álmára, egy tökéletes városra, ahol az antikvitás és  
a kereszténység harmonikusan kiegészíti egymást, és melynek időtlen 
palotái közt magasztos, mégis angyalian egyforma lények sétálgatnak. 
(Csodálatos példája ennek egy Homérosz-rajongó görög, a X. száza-
di Kométasz hűvösen emelkedett, Homérosz-utalásokkal teletűzdelt 
Lázár feltámasztása című költeménye – amúgy igazi fordítói bravúr.) 
Ez nemcsak a mi fogalmaink szerint múlt, hanem – a reneszánszra 
tekintve – egyszersmint a jövő költészete is.

Hiszen a költészet megrendítően sokféle lehet – ilyen is éppenséggel. 
És a múlt – a mi múltunk – is sokkal tágasabb, mint eddig elképzeltük.
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JuháSz tibor

AZ OLVASÁS UTAZÁS

Csehy Zoltán: Grüezi! Fél év Svájc.  
(Kalligram, 2019, 248 p.)

Csehy Zoltán számára az utazás – e könyvben legalábbis – elválaszt-
hatatlan a szenvedélyes műértelmező munkától. Attól a felfokozott in-
terpretációs aktivitástól, ami kiállítóterekből koncerttermekbe, emlék-
helyekről többek között könyvtárakba hajtja a költőként, fordítóként, 
irodalomtörténészként és kritikusként is elismert alkotót, és minden 
egyes művészi produktummal való találkozás alkalmával arra kész-
teti, hogy agresszív koncentrációval vegye górcső alá saját reakcióit 
is. Ebben az értelemben a dátum nélküli, hosszabb-rövidebb napló-
bejegyzéseket címmel ellátott fejezetekbe gyűjtő, fotókkal illusztrált 
kötet azon útirajzok sorában is elhelyezhető, melyek az utazást mint 
önmagunk megismerésének toposzát tematizálják. 

Ugyanakkor itt az utazás nem feltétlenül eredményezi a saját és az 
idegen különbségeinek detektálását, és csak annyiban jár a határátlé-
pések, a mássággal való találkozás felforgató tapasztalatával, ameny-
nyiben egy-egy mű mozdíthatja ki a befogadót a megszokott hétköz-
napokból. Hiszen ez az utazó meglehetősen otthonosan érzi magát  
a színre vitt többnyelvű, intellektuális közegben. Viszont a művészet 
neki drog, érzékei a végletekig érzékenyednek tőle, rajongó odaadás-
sal nyílnak gyakorlatilag minden felé, ami valamiképpen magán viseli 
az esztétikai megformálás nyomait. Így lesz Svájc egy monumentá-
lis, döntően vizuális alkotás, a kötet pedig egy olyan ekphrasztikus  
kísérlet, amely annak a nehezen összefogható tapasztalategyüttes-
nek az elemeit akarja rögzíteni, amit ez az ország az utazónak jelent.  
A rögzítés (kultur)technikája hasonló a tárlat- vagy a koncertlátogatá-
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sok gyakorlatához – menni kell, utazni az élményért, keresni, megra-
gadni az alkalmakat, kihasználni a lehetőségeket. E lehetetlen vállal-
kozásra az alcím tanúsága alapján fél év állt rendelkezésre, és a könyv 
véletlenül sem akarja elhitetni, hogy a törekvést siker koronázza. Az 
eredmény mégis unikális, egy a befejezhetetlenség tényét vállaló, 
lezárva azonban kerek kötet, amely szokatlan olvasmányélményhez 
juttat. 

A naplószerűséget erősítik az Ovidiusszal kapcsolatos elmélkedé-
sek – Csehy a Svájcban töltött hónapok alatt az ő szövegeit is fordítot-
ta –, vagy azok a szöveghelyek is, amelyek referencialitása könnyen 
felfejthető. Például a pályatársakra vagy a közelmúlt irodalompoliti-
kai történéseire tett utalások, illetve az az időbeli hálózat, ami – ha 
veszi valaki a keresés fáradtságát – az említett koncertek és kiállí-
tások megrendezésének időpontjaiból is rekonstruálható. A poétikus, 
terminusokkal sűrített, idegennyelvi kifejezésekkel átszőtt prózanyelv 
nagyon kifejező, de hamar tobzódni kezd, és már-már fárasztóan veszi 
igénybe az olvasóját. Nemcsak a néhol zavaróan bonyolult fogalma-
zásmód miatt könnyű eltévedni a kötetben, hanem azért is, mert a káp-
ráztató leírások sorozata önkényessé válik, és hogy konkrétan mi is 
volt az apropója bizonyos fragmentumok felvételének a könyvbe, ezt 
illetően gyakran semmi fogódzó nincs. Paradox módon tehát a könyv 
hátránya az, ami egyedivé is teszi. Az a túlhajszolt elragadtatás, ami 
már az első oldalakkal bebizonyítja a számunkra, hogy az olvasás is 
utazás. 



180

mellár dávid

KORONATANÚ ESŐKÖPENYBEN

Fried István: Márai Sándor. A huszadik század koronatanúja. 
(Budapest, Athenaeum, 2018, 368 p.)

„Milyen író Márai? Ha nem hinném, hogy a XX. századi (nem csak 
magyar) irodalom maradandó értéke az életmű egésze, nem írtam vol-
na meg ezt a könyvet. […] Ezzel párhuzamosan él(t) bennem a kétely, 
vajon nem csupán előítéleteim mozgatják-e fejtegetéseimet? Nem arra 
törekszem-e mindenáron, hogy »korszerűségét«, jelentőségét igazol-
jam? Nem esem-e a túlzott elfogultság vétkébe, hogy újra meg újra 
megkísérlem »kanonikus« helyének (?) megerősítését?” – fogalmaz-
za meg Fried István, nem is annyira Márai Sándorral, mint inkább  
önmagával szemben megfogalmazott kételyeit már a monográfia első 
kiadásában (2007), de ugyanezek a sorok bekerültek a 2018-as bőví-
tett változatba is. Ugyanakkor már valamelyest magának a műnek az 
újrakiadása is – hogy volt rá igény – bizonyítja Márai „korszerűségét” 
és „kanonikus” helyének stabilitását. S ha ez sem lenne elég meg- 
győző érv, akkor felhívnám a figyelmet Tóth Csilla 2019-es Küzdelem  
a polgári identitásért című tanulmánykötetére a Magyar Irodalom-
történeti Társaság kiadásában, mely az életmű legjelentősebb (1930–
1935) szakaszát vizsgálja a kulturális-kontextuális narratológia mód-
szerével. Továbbá említhetném még az Irodalmi Szemle 2020-as 
áprilisi számát, melyben Szávai János, valamint Polgár Anikó tanul-
mánya is Márai irodalmi jelenlétéről árulkodik – hogy csak a legfris-
sebb szakirodalmat említsem. Ha szűkíteni szeretnénk a kört Márai 
irodalmon belüli pozíciójával kapcsolatban, akkor beszédesek lehet-
nek Fried monográfiájának címei, illetve alcímei. Amíg a 2007-es ki-
adás Író esőköpenyben cím Márai Sándor pályaképe alcímmel a Férfi 
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esőköpenyben című Márai-szövegre rájátszva a (polgári) személyiség, 
az önmagaság, a(z írói) szerep, vagyis az identitás vizsgálatának prob-
lémáit állítja az életmű központjába, addig a 2018-as Márai Sándor 
című bővített kiadás alcíme (A huszadik század koronatanúja) az első 
kiadástól eltelt évek alatt kiadott „új” művek (A teljes naplók soro-
zat, a Hallgatni akartam, a Föld, föld!...teljes változata, a SZER-béli 
felolvasások anyagát tartalmazó Fedőneve:Ulysses I. és Ulysses II. 
kötetek) alapján a Márai-életút, műértelmezés, világszemlélet tágabb 
és más – politika-, illetve társadalomtörténeti – körbe helyezésére 
utalhat. Nem törli el az előző megközelítést, csak az azóta megjelent 
anyag értelmében szélesíti ki az értelmezői horizontot. Tóth Csilla ta-
nulmánykötete pedig mindkét megközelítést erősíti, mivel például az 
Egy polgár vallomásai első részében megképződő – erősen önéletrajzi 
referenciákkal átjáratott – polgári identitást a mű megjelenésének tár-
sadalmi-politikai és kulturális kontextusában (is) vizsgálja.

Visszakanyarodva Fried monográfiájához, elmondhatjuk, hogy 
felépítésében nem sokat változott a tizenegy évvel ezelőtti kiadás-
hoz képest. A 2018-as kötetből elmaradt a Márai műveiből váloga-
tott idézeteket tartalmazó Előszó és Utóhang, illetve Láng Gyula 
1930-as évekbeli grafológiai tanulmánya Márairól. A fő fejezeteket 
viszont változatlan sorrendben és számottevő tartalmi változás nél-
kül közölték újra. Éppen csak az egyes fejezetcímek bővültek néhol 
zárójeles pontosításokkal (pl. Márai és a Monarchia-irodalom vagy 
Márai és a freudizmus). Megtévesztő viszont a 2007-es Összegzésféle 
fejezetcím 2018-as változata Összegzésféle – 2007-től címmel, mivel  
a két fejezet anyaga egy az egyben ugyanaz. Valójában a tizenegy év 
alatt – a hagyaték fokozatos feldolgozásának köszönhetően – bővülő 
életmű feldolgozása az ezt követő, utolsó fejezetbe került „Minden 
írónak van egy témája, ami csak az övé” címen. A fejezet címének 
zárójeles magyarázata (A folytatódó Márai-történet újragondolása: 
2017–2018) jelzi a bővülő életmű továbbgondolását, illetve újraértel-
mezését – az évszámok (2017–2018) itt a tanulmányanyag megírásá-
nak idejét jelzik. Továbbá mindkét kötet végén található egy terjedel-
mesebb képanyag is: amíg a korábbi kiadás fotóanyaga központjában 
Márai alakja áll a gyermekkortól az öregkorig, beleértve a családot 
és feleségét is, addig az új monográfia képanyaga egyrészt befotózott  
dokumentumokkal (kéziratok, levelek stb.) is bővült, másrészt az  
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emigráció helyszíneit mutatja be New Yorktól kezdve Olaszországon 
át San Diego-ig úgy, hogy Márai egyetlen képen sem jelenik meg.

Érdemes összevetni a 2007-es kiadásból átvett új kötet összegzés 
(féléj)ét a kerek negyven oldalas bővítéssel a monográfia (al)címei-
nek értelmében. Például amíg a tizenegy éves anyag újraközlésében  
a monográfus Márai álnevei (Ulysses, Candidus) felől közelít a Sza-
bad Európa Rádióban felolvasott szövegekhez – kezdve az álnév prob-
lémáját az író 1930-as évekbeli újságcikkeiben használt Calibannál 
– „a személyiség többrétegűségét, az én sokszorozhatóságát” állítva 
központba, addig a bővített kiadás utolsó fejezetében már – a kötetben 
megjelent SZER-felolvasások ismeretében – azt is megfogalmazza, 
hogy ezek a rövid „cikkek” bizonyos szempontból értelmezhetőek 
világtörténelmi anyagként is, egy másik aspektusból művelődéstör-
ténetként vagy kordokumentumként, illetve egy íróság rádióüzenetté 
való átváltásaként.

Természetesen már az Összegzésfélében is bőven esik szó Má-
rai koronatanúi szerepéről, például mikor az író életére nagyon is 
kiható 20. századi történelmi fordulatok felől szemléli az életművet 
a monográfus: „mint lett művé, ami vele, általa, mellette történt”. 
Ugyanakkor mégis azt tartja elsődleges elemzési szempontnak, hogy 
Márai „miképpen konstruálta meg több ízben is azt az írói ént, aki-
től búcsúznia kellett. S ez az énkonstrukció miképpen személytele-
nedett el az emigrációs művekben.” De még előtte utal az Egy pol-
gár vallomásainak önéletrajziságával kapcsolatban Ricoeur tézisére 
a történelem fikcionizálásáról és a fikció historizálásáról, amelynek 
kölcsönös megtermékenyülésének eredménye a narratív identitás.  
S hogy mennyire releváns ez a megközelítés, mi sem bizonyítja job-
ban, mint a már említett Tóth Csilla tanulmánykötete, melyben a ta-
nulmányíró külön figyelmet szentel a narratív identitás vizsgálatának 
Márai műveiben.

Mindezzel el is érkeztünk ahhoz a gócponthoz, amelyet egyetlen 
értelmezés, egyetlen vizsgálódási irány sem kerülhet meg szerzőnk-
kel kapcsolatban, s ez az önéletrajziság. Nem hiába kezdi Fried azzal 
a mondattal monográfiáját, hogy „Márai életrajza (majdnem) olyan, 
mintha Márai Sándor írta volna”, s folytatja akképpen egy oldallal 
később, hogy „egyszóval Márai mindig önéletrajzot ír, azaz soha-
sem ír önéletrajzot”. Nem mellékes, hogy már 1991-ben, Márai első 
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monográfusa, Szegedy-Maszák Mihály is arra hívta fel a figyelmet, 
hogy „az író regényeit kell az önéletrajzi művek függvényeinek te-
kintenünk, nem pedig fordítva”. Az a fajta önéletrajz ez, amely egy-
szerre társadalomtörténet, irodalomtörténet és nem utolsósorban egy 
írásmód önmegértésének története, s ezen a ponton Fried el is helyezi 
Márai életművét a 20. századi európai önéletírás-irodalmának sorá-
ban. Az önéletrajzisággal kapcsolatban utal a monográfus Dózsai Mó-
nika egy 2004-es stuttgarti kiadványban megjelent írására is, mely-
ben Dózsai megkülönbözteti az „önéletrajzi énelbeszélést” a naplók 
„ön(maga)-narrációjától”, többek közt Márai naplóinak azon sajátos-
sága alapján, hogy azok az évek során szüntelenül felülírják egymást,  
s így nem jöhet létre egy folyamatos történet. Erre a felülírásra több 
helyen is utal Fried a kötetben, mely sokszor „szó szerinti ellentmon-
dások” nemcsak a naplókban vannak jelen, hanem az egész életmű-
ben, s bár megnehezíti ezzel az értelmezői munkát, de szerves részét 
képezi az író újra és újra nekirugaszkodó ön- s ezzel együtt világér-
telmezésének. Ezt a szálat viszi tovább, valamint gondolja újra Fried  
a 2007 óta bővülő, s mára már teljes egészében feldolgozott naplókkal  
(A teljes napló sorozat) kapcsolatban a kötet új fejezetében. De a nap-
lók mellett például összeveti az Ajándék a végzettől című publicisz-
tikai gyűjteményben fellelhető újságcikkeket, melyeket Márai lelkes 
revizionistaként közölt a kassai bevonulásról, és a Hallgatni akartam 
című műnek azt a részletét, melyben ugyanezen történelmi pillanatot 
rekonstruálja kiábrándult hangvételben, s egyben sokkal inkább tár-
gyilagosságra törekvő modorban.

Visszakanyarodva a naplókhoz, melyeket Fried nemcsak egymás-
sal, de például a SZER adásaiban felolvasott írásokkal is egybevet, 
hogy rávilágítson az életmű ellentmondásai mellett arra, hogy nem 
pusztán anyagi, hanem „egyéb” okai is lehettek Márainak arra, hogy 
ne jelentesse meg külföldön még élete során a teljes naplókat. Márai 
állandóan újraolvasta írásait, köztük a naplókat is, így amely naplók 
napvilágot is láttak életében, azok szigorúan megszerkesztett és meg-
húzott anyagok voltak, melyekből próbálta kiszűrni a személyes sér-
tettségről, ellenszenvről vagy akár egy szituáció felületes ismereteiről 
árulkodó részeket. Ugyanakkor – hívja fel a monográfus az olvasó 
figyelmét – Márai mégsem semmisítette meg a kihagyott részleteket, 
ellenkezőleg: gondosan megőrizte azokat, talán egy későbbi (halála 
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utáni) kiadásban reménykedve. S bár A teljes naplók tele vannak el-
lentmondásokkal, fölösleges ismétlésekkel, indulatos kitörésekkel és 
haragos mondatokkal, mégis egy olyan intim életanyag köszön visz-
sza a szerkesztetlen anyagból, mely az önéletrajziság, s így az élet-
mű szempontjából igencsak jelentős. S egyébként is „a kritika nem 
az irodalom dokumentumértéke, nem az őszinteség vitatható fogalma 
alapján teszi mérlegre önéletírás, napló személyességét, a művekből 
kitetsző személyiség önértelmezését”. Márai önéletrajzi műveiben 
szétszálazhatatlanul gabalyodik egymásba élet és irodalom, fikció és 
hitelesség, tanúságtétel és önigazolás, vagyis egy olyan – az imagi-
náció és a tényszerűség határain mozgó – hibrid műfajiság, „amely 
rávilágíthat részint irodalom (írásbeliség?) és történelem összefüggé-
seire, a személyes és személyesen megélt/átélt történelem irodalmi-
ságának mértékére, emlékidézés és számadás szembesülésére. Ezen 
keresztül olyan műfaji alakzat megépítésére, amely olvasható törté-
nelmi/kordokumentumként, hagyományos módon önéletrajzként, 
egy irodalmi sor (polgári vallomások) darabjaként, folytatásaként; és 
mindez egyszerre, összeszövődve alkotna valami olyat, amely regény 
is, nem is regény, beszámoló a személyes gondolati/tudati útról – és 
nemcsak arról; megírási és válogatási kényszerről...” A monográfia 
utolsó bekezdésében Fried többek közt ezért is bánkódik kissé a nap-
lójegyzetekben többször is felbukkanó, s feltételezhetően csak terv-
ként maradt Hajónapló kapcsán, mivel A teljes naplókban fel-felbuk-
kanó indulatosság és harag egy „szépirodalmibb” műben, egy olyan 
elemző-krónikás köntösben, mint például a Hallgatni akartam és  
a  Föld, föld!... a történelemnek kiszolgáltatott, de e kiszolgáltatottsá-
got alkotásba vetítő író emigrációs lélektanát tanusíthatta volna.
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dAnčo JAkAb veronikA

NYELVHASZNÁLAT KÉTNYELVŰ 
KÖRNYEZETBEN

Misad Katalin: Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben. 
(Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet–Gramma Nyelvi Iroda,  

2019, 237 p.)

Misad Katalinnak, a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszék docensének 2019-ben jelent meg a legújabb 
tanulmánykötete, melynek tizenhat nyelvészeti írása négy témakör 
vonatkozásában vizsgálja a magyar–szlovák nyelvi kapcsolódáso-
kat: nyelvpolitika, a kétnyelvűség megjelenése a nyelvi rendszerben,  
a szlovák–magyar helyesírási interferencia, illetve a szlovákiai  
magyar tannyelvű közoktatás.

Ahogyan a kiadvány előszavának szerzője, Vörös Ottó is megál-
lapítja, a nyelvpolitika témakörébe sorolható tanulmányok tartalmi 
szempontból nemcsak a nyelvészettel foglalkozó szűk szakmai közös-
ség számára szolgálnak tanulságokkal, hanem a szlovákiai magyarok 
azon szélesebb rétege számára is, akik a szlovákiai többségi-kisebbsé-
gi nyelvi együttélés törvényi szabályozásai iránt érdeklődnek. A kötet 
szerzője ugyanis amellett, hogy részletesen bemutatja a Szlovákiában 
élő kisebbségek anyanyelvének formális színtereken való használa-
táról rendelkező szlovák jogszabályokat, rámutat az egyes törvény-
módosítások pozitív és negatív irányú hozadékaira is. Nem mellékes 
szempont az sem, hogy a szerző összehasonlításként a szlovákiai ma-
gyarokhoz hasonló nyelvpolitikai helyzetben élő dél-tiroli és finnor-
szági kisebbségek nyelvi-nyelvhasználati lehetőségeiről is áttekintést 
nyújt.
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A szlovák jogszabályok szabatos ismertetését azok gyakorlatbe-
li érvényesülésének vizsgálata követi. A szerző az egyik kapcsolódó 
írásban annak a – tizenegy dél-szlovákiai önkormányzati hivatalban 
folytatott – kutatásnak az eredményeit adja közre, amely során az 
1999. évi kisebbségi nyelvhasználati törvény hatásait tanulmányozta, 
s amelynek eredményeképp megállapította, hogy a vizsgált hivatalok-
ban a kisebbségi nyelvtörvény által biztosított kétnyelvűség leginkább 
a szóbeli s legkevésbé az írásbeli ügyintézés során nyer teret. A kuta-
tás továbbá arra engedett következtetni, hogy az államnyelv dominan-
ciája az írásbeli ügyintézésben egyrészt az ügyfelek jogi tájékozatlan-
ságával, másrészt pedig nyelvi felkészületlenségével magyarázható, 
vagyis a magyar közigazgatási terminológia és a hivatalos stílus je-
gyeinek hiányos ismeretével.

S minthogy a szerző által a kötet legelején részletekbe menően 
ismertetett szlovákiai jogszabályok közül mind az 1995. évi állam-
nyelvtörvény, mind az 1999. évi kisebbségi nyelvhasználati törvény 
nagy gondot fordít a kisebbségi nyelvek formális kommunikációs 
színtereken való megjelenésének szabályozására, ezért egy másik ta-
nulmány, a szóban forgó nyelvtörvények rendelkezéseiből kiindulva 
Dunaszerdahely választott intézményeinek vizuális nyelvhasználatát 
vizsgálja, mégpedig a szociolingvisztikában alkalmazott nyelvi tájkép 
koncepciójának felhasználásával. 

A nyelvpolitika témakörébe tartozó írások másik része a kisebb-
séghez tartozó állampolgárok személynévhasználatáról rendelkező 
törvénycikkeket ismerteti. A vonatkozó tanulmányok azt az 1918 utá-
ni jogi folyamatot vázolják fel napjainkig, amely a (cseh)szlovákiai 
magyarok kereszt- és családnevének államnyelvűsítésére vonatkoz-
tak, ugyanakkor különös figyelmet fordítanak az -ová végződéssel, 
vagyis a szlovák formában bejegyzett női nevek kérdésére. Az utób-
biak kapcsán a szerző empirikus kutatáson alapuló adatokat is közöl, 
melyek arról tanúskodnak, hogy a szlovákiai magyar nők többsége  
a kétnyelvűségi helyzetet a személynévhasználatra is kiterjeszti, s an-
nak ellenére, hogy nevük anyanyelvi formában való bejegyzését az 
1994. évi anyakönyvekről szóló törvény már engedélyezi, nem élnek 
a lehetőséggel. 

A tanulmánykötet második témakörét a kétnyelvűség nyelvi rend-
szerben való tükröződésével foglalkozó írások alkotják, melyek egy-
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részt szótárelméleti, másrészt fordításelméleti kötődésűek. Az e téma-
kört érintő első tanulmány átfogó képet nyújt a 2000-től napjainkig 
megjelent papíralapú és digitális kétnyelvű, szlovák–magyar szótárak 
állapotáról: a szerző rámutat a magyar szóanyag elavult mivoltára, 
s kiemeli, hogy az áttekintett szótárak mindegyikében megjelennek 
olyan, közmagyar szóként feltüntetett szavak és kifejezések, ame-
lyek kizárólag a szlovákiai magyar nyelvváltozatban fordulnak elő,  
s mindezt a bemutatott gazdag példaanyag is igazolja.

A következő tanulmányok a szlovákból magyarra való fordítás so-
rán felmerülő problémákat érintik. Az egyik kapcsolódó írás a szlová-
kiai magyar jogi-közigazgatási nyelvhasználat lexikai, morfológiai és 
szintaktikai sajátosságainak felettébb tanulságos vizsgálatát mutatja 
be, szlovák–magyar hivatali szövegekre alapozva. A szerző a felgyűj-
tött dokumentumok elemzése alapján arra a következtetésre jut, hogy 
a szlovákiai magyar hivatali fogalmazványok leginkább szókészletük-
ben, illetve mondatszerkesztésükben térnek el a magyarországi szö-
vegektől. Ugyanakkor rámutat, hogy a szlovák nyelvű hivatalos ira-
tok magyar fordításait az egyes fogalmak megnevezésének nagyfokú 
variabilitása jellemzi, amelynek fő oka, hogy a fordítással megbízott 
személy (általában az adott hivatal munkatársa) a megfelelő szakszó-
kincs ismeretének hiányában a fordítás során tükörfordításokhoz vagy 
körülírásokhoz folyamodik.

A kötet harmadik témaköre a magyar és szlovák nyelvi kapcsoló-
dások egy újabb aspektusát, a helyesírási interferencia jelenségét tárja 
fel az olvasó előtt. A kutatások arra világítanak rá, hogy bár a többségi 
nyelv hatása a kisebbségi magyar beszélőközösségek mindennapi be-
szélt nyelvi megnyilatkozásaiban figyelhető meg leginkább, mégis szá-
mos kontaktusjelenség fordul elő az írott nyelvben is. Mindazonáltal  
a szerző felhívja a figyelmet arra, hogy az általa tanulmányozott pél-
daanyag a szlovákiai magyar nyomtatott és elektronikus sajtóból szár-
mazik, így az írott nyelvben megjelenő kontaktusjelenségek együttese 
nem a szlovákiai magyarok hiányos helyesírási ismereteinek közvetlen 
velejárója, hanem a többségi nyelv hatásának következménye, magya-
rázatképp hozzáteszi, hogy a fordítás során a magyar ekvivalens nem-
csak szerkezetét, de írásmódját is átveszi a szlovák nyelvi alakulatnak.

A tanulmánygyűjtemény utolsó, s egyben legterjedelmesebb téma-
köre a szlovákiai magyar tannyelvű közoktatást mutatja be. A vonat-



188

kozó írások sorát egy olyan tanulmány nyitja meg, amely a magyart 
mint az oktatás nyelvét először az alkotmány, a közoktatási törvény, a 
nyelvtörvények és egyéb vonatkozó jogszabályok tükrében, ezt köve-
tően pedig a központilag kiadott oktatási dokumentumokban tanulmá-
nyozza, s összegzésként konstatálja, hogy Szlovákiában a többségi és 
a kisebbségi oktatás csupán nyelvében különbözik egymástól.

A témakör következő írásaiban a szerző kiemelten foglalkozik az 
anyanyelvoktatással, azon belül pedig nagy hangsúlyt fektet a ma-
gyarnyelvtan-könyvek vizsgálatára. Előbb a szlovákiai magyar alapis-
kolák felső tagozatai számára készült anyanyelvtankönyveket veti alá 
minőségi szempontú elemzésnek, amely során a segédleteknek az ún. 
központi értékelési kritériumrendszerhez való igazodásukat tárja fel. 
Ezek után az alap- és középiskolai magyarnyelvtan-könyvek által  
– a területi nyelv- és kontaktusváltozatok kapcsán – közvetített nyelv-
szemléletet vizsgálja tüzetesen. A továbbiakban a szerző leszögezi, 
hogy a tudatos helyesírás-tanítás legfőbb színtere az iskola, amely 
indokolttá teszi a középiskolai anyanyelvtankönyvek helyesírási  
tananyagainak, gyakorlatainak, szemléletének és módszereinek ala-
pos szemrevételezését, illetve a helyesírás-tanításban a kétnyelvű kör-
nyezet nyomán megjelenő problémák azonosítását is.

A szerző kutatásait a tankönyveknek egy speciális csoportjára, az 
ún. fordított tankönyvekre is kiterjeszti, amely során a szlovákból ma-
gyarra fordított segédletek nyelvi-nyelvhasználati sajátosságait tekinti 
át. Következtetéseiben elsősorban a vizsgált tankönyvek szövegei-
nek olyan lexikai és szintaktikai jellegzetességeire mutat rá, amelyek 
a többségi nyelvből fordított segédletek mindegyikére jellemzőek. 
Végül a szerző egyebek mellett azt is megállapítja, hogy a nemze-
tiségi tankönyvek szövegeinek terminushasználatát a magyarországi 
tankönyvekhez képesti nagyfokú variabilitás jellemzi, ugyanakkor 
felhívja a figyelmet arra is, hogy a szlovák nyelv hatása a vizsgált 
tankönyvek mondatszerkesztésében szintén tetten érhető. 

A kötet utolsó tanulmánya a szlovákiai magyar oktatásnak egy 
sajátos ágazatával, a magyar mint idegen nyelv oktatásával foglalko-
zik, amely amellett, hogy bemutatja a nyelvtanulók rendelkezésére 
álló szlovákiai egyetemi műhelyeket, részletesen szól a pozsonyi Co-
menius Egyetem levéltár szakos hallgatóinak magyarnyelv-oktatásá-
ról, ahogyan azon nyelvi jelenségekről és nyelvtani szabályokról is, 
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amelyek tapasztalatai szerint megnehezítik a szlovák anyanyelvűek 
magyartanítását.

A tanulmánykötet minden egyes írása a szlovákiai magyarok 
szempontjából fontos és aktuális problémaköröket vet fel. Az elméleti 
jellegű szövegek kritikai észrevételei, valamint a szociolingvisztikai 
megalapozottságú empirikus kutatások tanulságai nemcsak a kisebb-
ségben élő magyarok számára, de az e téma iránt érdeklődő anyaor-
szági magyarok számára is hasznosak, mi több szemléletformálóak. 
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orbán enikő

KÖSZÖNTŐ KÖTET ZEMAN LÁSZLÓ 
TISZTELETÉRE

Nyelv, identitás, oktatás. Szerk. Misad Katalin.  
(Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2019, 136 p.) 

A Szenczi Molnár Albert Egyesület által kiadott Nyelv, identitás,  
oktatás című könyv nemes szándékkal jött létre: Zeman László előtt 
tiszteleg, aki 2019-ben ünnepelte 90. születésnapját. Zeman László 
a szlovákiai magyar nyelvészet, hungarológia és irodalomtudomány 
jelentős képviselője volt, és nem mellesleg a pozsonyi magyar tanszék 
köztiszteletben álló oktatója. 

A kiadvány kereken tíz közleményt tartalmaz, Misad Katalin 
szerkesztette, Sebők Szilárd és Vörös Ottó lektorálta. Az előszóból 
kiderül, hogy egy konferenciakiadványról van szó, s a kötet a magyar 
tanszéken megrendezett Zeman-konferencia szerkesztett anyagát tar-
talmazza. A könyv szerzői tehát Zeman tanár úr volt tanítványai, illet-
ve tisztelői. A kötet betekintést enged Zeman László munkásságába, 
és értékeli mind tudományos, mind oktatói kvalitásait. 

Csanda Gábor Laudáció című írása kedves élménybeszámoló  
a szerző egyetemi éveiből, sok anekdotával, emlékfoszlánnyal fűsze-
rezve.

Mészáros András Eperjes mint a lokális és protestáns diskurzus 
esete című művéből az is kiderül, hogy Zeman tanár úr hatására kez-
dett el filozófiatörténettel foglalkozni, s ez 45 évnyi kutatási feladatot 
jelentett a számára. Mészáros célkitűzése, hogy átértelmezze Eperjes 
és az eperjesi filozófiatanárok helyét és jelentőségét a magyar filozófia 
történetében. Filozófiatörténeti ihletettségű dolgozatot közöl Dusík 
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Anikó is, mely a romantikát érintő irodalmi irányokba is elágazik,  
a többek közt Szontagh Gusztáv munkásságával foglalkozik.

A negyedik írásnak, Csehy Zoltán Juliánna hosszú árnyéka című 
tanulmányának tárgyát alcíme is jelzi: A ionicus a minore helye és 
szerepe a magyar lírában. Az ionicus nevű versláb különlegesen ritka,  
a verstanok rendre csak Csokonai Tartózkodó kérelem című versét 
hozzák fel példaként, holott a modern lírában a szokottnál erőtelje-
sebben van jelen. Csehy Zoltán összefoglalja a versláb történetét, és 
többek között Olty Péter, Lackfi János vagy Géher István verseit is 
elemzi, amelyek olykor zavarba ejtően erotikusak, néha szembesze-
gülnek a hagyománnyal, néha pedig ironikusan idézik meg azt.

Polgár Anikó írása a Kétarcú Horatius címet kapta, alcíme: Kor-
szakváltás a 20. századi magyar műfordítás történetében. A tanul-
mányban Horatius példáján keresztül a latin‒magyar műfordítás 20. 
századi történetének fontos korszakváltása kerül a középpontba. Átte-
kintést olvashatunk a Horatius-vitáról, és arról a folyamatról is elem-
zést kapunk, hogy Devecseri Gábor munkássága hogyan hozta el az 
újabb szemléletváltást a nyugatos paradigmához képest. 

Száz Pál Az angyalok szózata, a katedrális veraikonja és a híd 
keresztje címet adta írásának. Alcíme egyben a téma közelebbi meg-
határozása is: A metonimikus rend különös összefüggései két prágai 
legendában. Száz egyszerre nyújtja a legendák és a valóság, a hagyo-
mány és a szakralitás bonyolult rendszerének analízisét, és tárja fel  
a kulturális emlékezet működési mechanizmusait egy konkrét példán 
keresztül.

Simon Szabolcs Zeman Lászlót mint fordítót mutatja be. František 
Miko Az epikától a líráig című műve Zeman László egyik legjelen-
tősebb és legsikeresebb fordítói munkája, ez valószínűleg annak kö-
szönthető, hogy kettejük munkásságában érzékelhetőek az elméleti és 
szemléleti párhuzamok, a hasonlóságok. 

Sándor Anna a nyelvjárások stilisztikai és fordítási kérdéseiről ér-
tekezik, de kitér a nyelvjárások és a szépirodalmi stílus kapcsolatának 
ellentmondásokkal terhes megítéléstörténetére is. 

A kilencedik tanulmányt Lanstyák István írta a Nyelvhelyesség és 
nyelvi helyénvalóság a funkcióig és szerkezetek használatának meg-
ítélésében címmel. Az írás Zeman László egyik tanulmányát vonja 
párbeszédbe, amelyben a nyelvész rendkívül hasznos és előremutató 



192

észrevételeket tett a funkcióigékről. A dolgozat részletesen tárgyalja  
a funkcióigék nyelvhelyességi megítélését és helyénvalóságát, külö-
nös tekintettel a terjengősség, az idegenszerűség, a személytelenség,  
a legitimáltság és a nyelvtani kapcsolódás aspektusaira.

Misad Katalin A magyar mint oktatási nyelv a szlovákiai közokta-
tásban 1989 és 2019 között címmel megjelent tanulmánya a tizedik, 
és egyben az utolsó írás a kötetben. Misad megállapítja, hogy a Szlo-
vákiában folyó magyar tannyelvű oktatás a szlovákiai magyar közös-
ség számarányából, társadalmi és politikai helyzetéből, történelmi és 
oktatási hagyományaiból adódóan sajátos része a szlovákiai közokta-
tásnak, annak ellenére, hogy nyelv- és oktatáspolitikai okokból nem 
képez önálló rendszert, és a többségi oktatástól tartalmában nem, csak 
nyelvében különbözik.

A konferenciakötet egyszerre idézte meg, ápolta és fejlesztette to-
vább Zeman László tudományos örökségét.
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