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LECTORI SALUTEM!

Immár tizenkettedik alkalommal jelenik meg a pozsonyi magyar tan-
szék tanulmánykötete. Külön örömünkre szolgál, hogy a gyűjtemény 
címéhez méltón ismét pozsonyi újdonságokról, hírekről tudósítha-
tunk. A kötet elsődleges célja nem változott: továbbra is igyekszik 
dokumentálni a tanszéken zajló tudományos, művészeti és pedagógiai 
tevékenységet, hogy felmutassa annak legjobb eredményeit. Helyze-
tünkből adódóan kiemelt figyelemmel kísérjük és támogatjuk a szlo-
vákiai magyarság sorsával kapcsolatos kutatásokat, a szlovák–magyar 
kapcsolatok és kölcsönhatások vizsgálatát, de mindezt az egyetemes 
tudomány hitével, szakmai szigorával és gazdag eszköztárával tesz-
szük. Tanszékünk négy oktatási programja (magyar nyelvű kiad-
ványszerkesztő képzés, magyar szakos tanárképzés, magyar irányú 
tolmácsképzés, finn nyelvi és irodalmi képzés) a tudományterületek 
széles skáláját vonultatja fel, s épp ez a sokszínűség hat ösztönzőleg 
arra a csapatmunkára, melynek eredményei remélhetőleg folyamatos 
igényességgel mutatkoznak majd meg a jövőben is. A tanszék leg-
újabb tanulmánykötete nem pusztán az oktatók műhelyéből kikerült 
tudományos dolgozatokat szándékozik felsorakoztatni, de helyet kap-
nak benne a doktoranduszok legjobb munkái is.
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LECTORI SALUTEM!

Zborník štúdií Katedry maďarského jazyka a literatúry UK v Brati-
slave vychádza už po dvanástykrát. Je pre nás potešením, že verní 
odkazu názvu zborníka Vás môžeme opakovane informovať o novin-
kách týkajúcich sa našej vedeckej dielne. Primárnym cieľom zborníka 
štúdií je aj naďalej dokumentovať vedeckú, umeleckú a pedagogickú 
činnosť pracovníkov katedry a predstaviť najefektívnejšie výsledky 
našej práce. Vychádzajúc z nášho postavenia pozorne sledujeme tak 
prieskumy týkajúce sa života Maďarov na Slovensku ako aj výsku-
my v oblasti slovensko-maďarských vzťahov a vzájomných vplyvov, 
pričom naša vedecká činnosť je založená výlučne na odbornej spô-
sobilosti a viere v univerzálnu vedu. Všetky štyri študijné programy 
zabezpečené našou katedrou (maďarský jazyk – editorstvo a vydava-
teľská prax, maďarský jazyk a kultúra, učiteľstvo maďarského jazyka 
a literatúry, fínsky jazyk a kultúra) demonštrujú širokú škálu multi-
disciplinárnych vedeckých a odborných tém. Táto mnohofarebnosť 
vyžaduje aktívnu teamovú prácu a samozrejme efektívne a dôvery-
hodné výsledky. Dvanáste číslo zborníka predstavuje vedeckú činnosť 
pracovníkov katedry, ale svoje miesto v ňom našli aj najlepšie práce 
našich doktorandov.
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LANSTYÁK ISTVÁN

FUNKCIÓIGÉS SZERKEZET  
ÉS NYELVI IDEOLÓGIA

(A nyelvi aformalizmus és más nyelvi ideológiák 
szerepe a funkcióigés szerkezetek helyességének  

és helyénvalóságának megítélésében)1

Annotáció: Dolgozatomban a funkcióigés szerkezetek nyelvhelyességi 
megítélésével foglalkozom a nyelvi aformalizmus és más nyelvi ideo-
lógiák fényében. Az empirikus anyag, melyre fejtegetéseim épülnek,  
a Nyelvművelő kézikönyvből és a Nyelvművelő kéziszótárból való.  
E kiadványok szócikkei nagy számban tartalmaznak funkcióigés szer-
kezeteket, ill. róluk szóló metanyelvi megjegyzéseket; ezekből közlök 
dolgozatomban egy nagyon szűk válogatást, s elemzem őket a bennük 
található nyelvi ideológiák szempontjából, különös tekintettel a nyel-
vi aformalizmusra. A „terpeszkedő kifejezéseknek” nevezett funkciói-
gés szerkezetek nyelvművelői megítélése többnyire negatív, méghozzá  
 

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. 
Itt köszönöm meg Heltai Pál, Horváth Péter Iván és Sebők Szilárd értékes 
észrevételeit, javításait. 
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a használat körülményeitől függetlenül. A vizsgált kiadványok szerzői  
több nyelvi ideológiát is felhasználnak a kifogásolt nyelvi formák elutasí-
tására, a nyelvi aformalizmus mellett leggyakrabban a nyelvi naturizmust, 
a nyelvi verbizmust, a nyelvi redundantizmust, a nyelvi szintetizmust,  
a nyelvi szimplicizmust és a nyelvi brevizmust. Dolgozatom utolsó részé-
ben arra is kitérek, hogy a funkcióigés szerkezeteknek – és más formális 
stílusértékű nyelvi formáknak – a használata helyénvalósági szempontból 
is helyteleníthető olyankor, amikor a befogadó számára nehezítik vagy 
lehetetlenné teszik a megértést.

Kulcsszavak: funkcióigés szerkezet, nyelvi ideológia, nyelvhelyesség, 
nyelvhelyességi ideológia, formális stílus, stílusérték

Bevezetés

Dolgozatomban azt a kérdést vizsgálom, miként jelenik meg a nyelvi 
aformalizmus ideológiája a funkcióigés szerkezetek helyességének 
megítélésében. Példáimat a Nyelvművelő kézikönyvből (NyKk. I–II. 
1980–1985) és a Nyelvművelő kéziszótár második, javított és bővített 
kiadásából (NymKsz.2 2005) veszem. Ez a két kiadvány kiemelkedő 
jelentőségű a nyelvművelők számára (vö. Sebestyén 1983, Ágoston 
2006), és nyilván jól  reprezentálja a mai nyelvművelést is; nincs róla 
tudomásom, hogy a bennük olvasható megállapításokról a nyelvmű-
velők kritikát fogalmaztak volna meg. A nyelvi aformalizmust és a két 
kiadványban található egyéb nyelvi ideológiákat a szövegek, szöveg-
részletek tartalmi elemzésével tártam fel. Írásomat egyetemi hallga-
tóknak is szánom kiegészítő olvasmányként – ez magyarázza enyhén 
didaktikus jellegét.

A nyelvi aformalizmust mint nyelvhelyességi ideológiát eredeti-
leg komplex módon, más nyelvi jelenségekre is kiterjedően terveztem 
vizsgálni, ám az összegyűlt anyag akkora terjedelműnek bizonyult, 
hogy végül két külön közleményben kellett őket elhelyeznem. Ebben 
csak azokat a nyelvművelői megállapításokat vizsgálom a nyelvi afor-
malizmus szempontjából, amelyek a funkcióigés szerkezetek megíté-
léséről szólnak, ugyanakkor – ilyen témájú többi közleményemhez 
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hasonlóan2 – kitérek a példaként hozott idézetekben azonosítható más 
nyelvi ideológiákra is.

Nyelvhelyességi ideológiákon olyan, nyelvvel kapcsolatos gon-
dolatokat, gondolatrendszereket, meggyőződéseket értek, amelyek 
nyelvhelyességi ítéletek indoklásául szolgálnak.3 Akárcsak más írá-
saimban4, a nyelvi ideológiákat itt is olyan gondolatokként, gondo-
latrendszerekként, meggyőződésekként értelmezem, amelyek célja 
magyarázni vagy igazolni a nyelvi rendszerrel, a nyelvhasználattal,  
a nyelvi közösségek helyzetével, a nyelvek egymáshoz való viszonyá-
val stb. kapcsolatos tényeket és eljárásokat.5

A  n y e l v i   a f o r m a l i z m u s  mint nyelvhelyességi ideológia 
az a meggyőződés, hogy a nyelv formális változatainak használata ere-
dendően negatív jelenség. Mikroszinten értelmezve a nyelvi aforma-
lizmus hívei a formális stílusértékű nyelvi formákat eredendően rosz-
szabbnak tartják, mint választékos, közömbös vagy más stílusértékű 
megfelelőiket. A nyelvi aformalizmusra utaló jellegzetes nyelvművelői 
„műszavak” közé tartozik a modoros, mesterkélt, keresett, fontoskodó, 
hivataloskodó, körülményeskedő, erőszakolt, de tudni kell, hogy ezek  
a jelzők olykor más stílusértékű nyelvi formákra is vonatkozhatnak, 
pl. választékos vagy közömbös stílusértékűekre.

A nyelvi aformalizmussal rokon ideológia  a n y e l v i  n a t u r i z - 
m u s,  az a meggyőződés, hogy a közlés természetessége abszolút érték:  
 

2 L. Lanstyák 2010a, 2011b, 2012a, 2012b, 2016a, 2016b, 2017c, 2017d, 
2017e, 2018, 2019a, 2020a, 2021a, 2021b; Benő–Lanstyák 2017.

3 A nyelvhelyesség fogalmára l. Lanstyák 2003, 2007, 2010b, 2019c, 2020b; 
Molnár 2014, 2020; Myhill 2004; vö. még Gombocz 1931; Domonkosi 
2007a, 2007b; Bańczerowski 2009.

4 A nyelvi ideológiák általános kérdéseiről l. Lanstyák 2009, 2010b, 2011a, 
2011c, 2013, 2015, 2017a, 2017b. 

5 A nyelvi ideológiákkal kapcsolatos irodalomból kutatásaim során leginkább 
a következő munkákra támaszkodtam: Woolard–Schieffelin 1994; Kroskrity 
2000, 2010; Milroy 2001, 2007; Milroy–Milroy 2012; Laihonen 2008, 2009; 
Gal 2006a, 2006b; Coupland 2010; Dolník 2010a, 2010b. 
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a természetesebbnek tartott nyelvhasználat, ill. nyelvváltozatok ere-
dendően értékesebbek, mint a kevésbé természetesnek érzett nyelv-
használat, ill. nyelvváltozatok. Mikroszinten a nyelvi naturiz mus 
hívei a beszélők által természetesebbnek érzett nyelvi formákat ere-
dendően helyesebbnek tartják, mint azokat, amelyeket a beszélők nem 
éreznek annyira természetesnek. A nyelvi naturista ideológia jellegze-
tes jelzője a természetes és ennek ellentéte, a modoros, a mesterkélt,  
a keresett, az erőltetett, olykor a furcsa, amelyek – amint föntebb je-
leztük – többnyire a formális stílusra, ill. az ilyen stílusra jellemző 
nyelvi formákra utalnak. (Ritkábban hasonló jelzők vonatkozhatnak 
választékos – vagy inkább emelkedett – nyelvi formákra is.)

A funkcióigés szerkezetet legtágabban olyan névszói-igei 
szerkezetként határozhatjuk meg, amely egy határozóragos, tárgy-
ragos vagy zéró ragos, olykor névutós névszóból és egy rendszerint 
kisebb-nagyobb mértékben alulspecifikált jelentésű igéből, ún. funk-
cióigéből áll, pl. aláírásra kerül, különbséget tesz, elintézést nyer, 
követelményt támaszt, hivatkozás történik, vizsgálat alá vesz, kivételt 
képez, magyarázatként szolgál, gondot jelent, türelmet tanúsít. A szer-
kezet fogalmi jelentésének magvát a névszó, nyelvtani jelentését az 
ige, stílusértékét pedig a kifejezés egésze hordozza, amely eltérhet 
mindkét tag stílusértékétől (pl. az aláírás és a kerül közömbös stílus- 
értékű szavak, az aláírásra kerül szerkezet viszont formális stílusér-
tékű).6

A funkcióigés szerkezetek megítélésével  
kapcsolatos ideológiák

A funkcióigés szerkezetek mai nyelvművelői megítélésben a nyelvi 
aformalizmus, ill. a nyelvi naturizmus mellett fontos szerepet játszik 
több más nyelvi ideológia is. Ilyen mindenekelőtt nyelvi verbizmus, 

6 L. pl. B. Kovács 1999; Lengyel 1999; Keszler szerk. 2000; Vincze 2009; 
Lanstyák 2019b, 2019c, 2020b. 
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a nyelvi redundantizmus7 és közeli rokona, a nyelvi szintetizmus, to-
vábbá a nyelvi szimplicizmus és a nyelvi brevizmus. Ezek egymással 
való összefüggése világos: az igék mint szintetikus formák egysze-
rűbbnek számítanak, mert rendszerint rövidebb hangtestűek is, mint 
az analitikus formák (pl. megvizsgál, vö. vizsgálat alá vesz). Emellett 
a nyelvi szimplicizmus és a nyelvi brevizmus szorosan kapcsolódik 
a nyelvi aformalizmushoz is, hiszen a formális stílusú szövegek jel-
lemző jegye a nagyobb fokú bonyolultság és az ezzel járó nehezebb 
érthetőség.

A funkcióigés szerkezetek egy része személytelen fogalmazást 
tesz lehetővé, s így részben pótolja azt a hiányt, amely a szenvedő ige-
ragozás visszaszorulása nyomán keletkezett. A nyelvművelők a szen-
vedő igeragozás nagymértékű visszaszorulásával keletkezett hiányt 
nem tartották szükségesnek pótolni, mivel meggyőződésük szerint  
a magyar nyelvre a személyes fogalmazás a jellemző. Erről szól  
a nyelvi perszonalizmus ideológiája, amely a személytelen fogalma-
zást lehetővé tevő funkcióigés szerkezetek kárhoztatásában kap sze-
repet; ilyen pl. a megrendezésre kerül, említés esik valamiről, felvételt 
nyer, intézkedés történik.

Végül meg kell említeni a nyelvi purizmust is, amely szintén sze-
repet játszik a funkcióigés szerkezetek némelyikének megbélyegzé-
sében, azokéban, amelyek idegen nyelvi mintát követnek. Száz évvel 
ezelőtt még a purizmus volt a már akkor is létező funkcióigés szerke-
zetek ellen bevetett fő nyelvi ideológia; azóta a föntebb említett többi 
ideológia került előtérbe.8

Lássunk néhány részletet a Nyelvművelő kézikönyv és a Nyelv-
művelő kéziszótár olyan szócikkeiből, amelyek különféle funkcióigés 
szerkezetek használatáról akarják lebeszélni a nyelvhasználókat!

7 Dolgozatomban helykímélés céljából mellőzöm a nyelvi ideológiának több-
ségének meghatározását. Ezek könnyen elérhetők egy internetes nyelvideo-
lógiai fogalomtárban (Lanstyák 2017a). 

8 A funkcióigés szerkezetek megbélyegzéstörténetére l. Lanstyák 2020b.
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1. példa

Az első példánk a Nyelvművelő kézikönyv „ellát terpeszkedő kife-
jezésekben” szócikkéből való (NyKk. I. 509–510), melyben többek 
között ezt olvassuk:

Felvilágosítással, tájékoztatással, útbaigazítással, útmutatással lát el 
valakit. Kissé erőszakolt, mesterkélt forma. Egyszerűbben: felvilágosít, 
tájékoztat, eligazít, útbaigazít valakit. Az ad igével is természetesebb: 
felvilágosítást stb. ad valakinek. / 
[...] 
(Valamely vagy valamilyen névvel) lát el valakit, valamit. Mesterkélten 
vá lasz tékos kifejezés. Természetes egyszerűséggel: (valahogyan) (el)ne vez 
valakit, valamit; (valamely, valamilyen) nevet ad valakinek, valaminek. 9

A „kissé erőszakolt, mesterkélt” és a „mesterkélten választékos” 
kitételek a nyelvi aformaliz mus ra és a nyelvi naturizmusra 
utalnak, mivel a formális nyelvi elemek – a hétköznapi vagy akár a vá-
lasztékos nyelvhasználat szempontjából – nemegyszer valóban „kissé 
erőszakoltnak, mesterkéltnek” hathatnak. Fontos azonban hangsú-
lyozni, hogy a természetesség is kontextusfüggő: formális körülmé-
nyek közt épp a bizalmas vagy akár választékos stílus volna kevésbé 
természetes. Az „egyszerűbb” formák ajánlásában a nyelvi szimp-
licizmus ideológiáját láthatjuk. 

Amint az idézett példákból kiderül a nyelvőrök többnyire egysze-
rű igéket ajánlanak a névszóból és igéből álló szerkezetek helyett; ez 
a nyelvi verbizmus verbalizálatlan megnyilvánulása. Számos to-
vábbi példában ugyanezt látjuk, de a rövidség kedvéért ott már erre 
az ideológiára csak akkor térünk ki, ha verbalizálódik (s akkor sem 
mindig).

Az, hogy a szerzők a (valamely vagy valamilyen) névvel ellát kife-
jezést „választékosnak” nevezik, abból adódik, hogy a hagyományos 
magyar nyelvészet és nyelvművelés a formális stílust összemossa  

9 A Nyelvművelő kézikönyv rövidítéseit a jobb olvashatóság és természetesség 
☺ kedvéért feloldottam.
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a választékossal. Léteznek ugyan olyan nyelvi formák, amelyek mind 
a formális, mind a választékos stílusú szövegekben rendszeresen elő-
fordulnak (és nem közömbös stílusértékűek10), ám a valamilyen névvel 
ellát nem tűnik ilyennek: a Magyar nemzeti szövegtár 2 (MNSZ2)11 ta-
lálatai közt csak elvétve akadnak választékos stílusú szövegből valók. 

Ilyennek látszik a következő példa és még néhány hasonló a „saj-
tónyelvi” alkorpuszból, de a szöveg, amelyből származik, valójában 
kiegyenlített stílusú, tipikusan ismeretterjesztő szöveg, melyben nem-
csak formális és választékos, hanem bizalmas stílusú nyelvi formák is 
előfordulnak:

Accelero Twin Turbo II - szupererős Arctic VGA-hűtő 
Harangi László | 2011 június 24. 07:00 
Az Arctic legújabb videokártya-hűtője 160 wattos hűtési teljesítményre 
képes. Az Arctic továbbra sem barátja a forró hardverelemeknek - ennek 
jegyében bemutatta legújabb VGA-hűtőjét, az Accelero Twin Turbo II-t. 
A hangzatos névvel ellátott modell tudását tekintve is hasonlóan jónak 
ígérkezik, ugyanis 160 wattos hűtési teljesítményre képes. 
Az Arctic az elmúlt hetekben bemutatott, új fejlesztésű G-1 pasztát 
mellékeli a hűtőhöz, amelynek köszönhetően a teljesítmény és az élettartam 
tovább nő. Az Accelero Twin Turbo II 217 x 122 x 53 milliméteres, és 0,9 
kilogrammos. Két darab 92 milliméteres, speciális csapágyazású PWM 
légkavarója van, amelyek 1000 és 2000 RPM között pörögnek. A hűtésben 
35 alumínium lamella és öt darab 6 milliméteres réz hőcső is segédkezik. 
Az Arctic 6 év garanciát vállal az új videokártya-hűtőre, amelynek nettó 
ára 44,54 euró. [...]12

10 Közömbös s t í lusér tékűek azok a nyelvi formák, amelyek egyaránt be-
leillenek a formális, a választékos és a bizalmas stílusú szövegekbe, pl. a, ez, 
volna, után, asztal, iszik.

11 http://clara.nytud.hu/mnsz2-dev/. A dolgozatom témájához kapcsolódó kere-
séseket 2022. április 19-én végeztem.

12 A szövegrészletet a pontosabb szövegtagolás kedvéért nem az MNSZ2-ből 
idézem, hanem az eredeti előfordulási helyéről (https://pcworld.hu/hardver/
accelero-twin-turbo-ii-szupereros-arctic-vga-huto-105392.html).



14

2. példa

Egy további funkcióige, amely formális stílusú szerkezetekben hasz-
nálatos, a fellép. A Nyelvművelő kézikönyv „fellép” szócikkében 
(NyKk. I. 1980: 610) többek között ezt olvassuk:

Ennek az igének ‚előáll, szerepel’ jelentésben való használata nem éppen 
helytelen, de hivatalos ízű, sokszor mesterkélt. Ezért a vele alkotott terjengős 
kifejezéseket ajánlatos egyszerű igével helyettesíteni. Pl.: valamely vagy 
valamilyen igénnyel (igényekkel), követeléssel (követelésekkel) lép fel: 
valamit igényel, követel; valamilyen váddal (vádakkal) lép fel (valaki ellen 
vagy valakivel szemben): valamivel vádol valakit. 

Látjuk, hogy a nyelvi aformalizmus, ill. a nyelvi naturiz-
mus (a kifejezés „mesterkéltnek” ítélése) ebben az idézetben is ösz-
szekapcsolódik a nyelvi szimplicizmussal (az egyszerűbb igével 
való helyettesítés ajánlgatásával), továbbá a nyelvi szintetizmus-
sal és a nyelvi redundantizmussal (a kifogásolt kifejezések ter-
jengősnek minősítésével). A nyelvi verbizmus itt verbalizáltnak 
tekinthető, mivel igével való helyettesítést ajánlanak a szerzők.

3. példa

A nyelvi redundantizmusra nemcsak a terjengős és terpeszkedő 
nyelvművelői „műszavak” utalnak, hanem a szószaporító is. Ezt  
a „terminus technicust” látjuk a következő idézetben, amely a Nyelv-
művelő kézikönyv „pongyola stílus” szócikkéből való (NyKk. II. 
1985: 522).

Szószaporítók a terpeszkedő kifejezések (lásd ott), ha nincs hatá-
rozott stílusszerepük. Pl.: a Kvassay-zsilipnél azonnali beavatkozás vált 
szükségessé (= azonnal be kellett avatkozni); e helytelen és hazug nézet 
ellen nem történt semmilyen fellépés (= nem lépett fel senki); a vezetőség 
ellenőrzést gyakorol a tervteljesítésre (= ellenőrzi a tervteljesítést). Kü-
lönösen a közéletben tapasztalható a mondanivalónak ilyenfajta „nyelvi 
kivitelezése”.
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Valószínűleg ritka eset az, hogy a funkcióigés szerkezeteknek vagy 
más „terpeszkedő” kifejezéseknek nincs semmilyen „stílusszerepük”,  
s a denotatív jelentésük is hajszálpontosan megegyezik tömörebb szino-
nimájukéval. De még ezekben az elképzelt esetekben sem célszerű mást 
tenni, mint a szerző tetszésére bízni, hogy az analitikus vagy a szinte-
tikus szerkezetet részesíti-e előnyben. Annál is inkább, mert tömegé-
vel lehetne idézni akár e két nyelvművelő kiadványból is arra példákat, 
amikor a szerzők egy redundánsabb, ill. analitikusabb formát használ-
nak a saját szövegükben, miközben egy szintetikusabb szinonima is be-
leillene a szövegbe jelentés és stílusérték szempontjából egyaránt. 

Például az Adobe Acrobat Reader keresője szerint a Nyelvművelő 
kézikönyvben 239-szer fordul elő a valamint kötőszó. Nyilvánvaló, 
hogy ezek csaknem mindig a szerzők szövegéből valók, nem pedig 
metanyelvi adatok. Az átnézett esetek többségében a valamint helyett 
az és kötőszó is használható volna: nincs a közelében és, hogy a szó-
ismétlés elkerülése indokolná a valamint vagy más terjedelmesebb 
kapcsolatos kötőszó használatát. 

Az említett kereső adatai szerint ugyanebben a kézikönyvben az 
azonban kötőszó 3385-ször fordul elő; itt is elmondható, hogy nagyon 
sok esetben helyettesíthető volna a de, az ám vagy más rövidebb kötő-
szóval anélkül, hogy a szöveg jelentése és stílusértéke érezhető módon 
megváltozna (változást szenvedne ☺). Még akkor is, ha az átnézett 
találatok alapján úgy tűnik, hogy az azonban kötőszót a szerzők legin-
kább akkor használják, amikor az állítás, amelyre az azonban vissza-
utal, az előző mondatban (nem pedig tagmondatban) van, ilyenkor pe-
dig a de használata az enyhén formális stílusban nem volna helyénvaló. 

4. példa

A Nyelvművelő kézikönyv „gyakorol terpeszkedő kifejezésekben” 
című szócikkében (NyKk. I. 1985: 729) ezt olvassuk:

A gyakorol igét tartalmazó állandó szókapcsolatok elég nehézkesek, ezért 
amikor lehetséges, egyszerűbb, természetesebb formát ajánlatos választani 
helyettük. Egy részüket egyszerű igealakkal helyettesíthetjük, pl.: 
bírálatot, ellenőrzést, felügyeletet, irányítást gyakorol = bírál, ellenőriz, 
felügyel, irányít. 
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Itt is a föntebb már említett nyelvi ideológiákkal találkozhatunk. 
Az, hogy egy kifejezés „nehézkes”, nem lehet ok a helytelenítésére, 
különösen ha a használata a formális stílusra jellemző (a példaként 
hozott kifejezések formális stílusértékűek). A formális helyzetekhez 
kifejezetten illik a „nehézkesség”, legyen szó akár nyelvhasználatról 
vagy általában merevebb viselkedésről és „nehézkesebb” öltözködés-
ről. A formális stílusú nyelvi formákat nehézkességük miatt kifogásol-
ni és egyszerűbb, természetesebb formákat ajánlani helyettük nagy-
jából olyan, mint ha az embereket a formális helyzetekre vonatkozó 
etikett megszegésére, „laza”, „könnyed” viselkedésre és lenge öltözék 
viselésére biztatnánk. (A csirkecombot elég nehézkes késsel-villá-
val enni, egyszerűbb, természetesebb megoldás, ha a csontos végét  
a kezünkbe fogjuk, és körberágjuk. Kánikulában nehezére esik az em-
bernek öltönyt viselni egy temetésen, egyszerűbb és természetesebb 
lenne rövidnadrágban és pólóban megjelenni.)

5. példa

Nézzünk most példát a személytelen kifejezésre alkalmas funk-
cióigés szerkezetek kifogásolására! A Nyelvművelő kéziszótár „kerül 
terjengős kifejezésekben” című szócikkét idézzük (NymKsz.2 2005: 
293).

Hivatali és közéleti nyelvi divatszó. Igen alkalmas személytelen szerke-
zetek alkotására. Ezekben a kerül ige nem konkrét jelentésében fordul 
elő (’valahová, valamilyen helyzetbe jut’), szerepe csupán segédigei.  
A kifejezés valódi tartalmát az -ás, -és képzős elvont cselekvésnév hor-
dozza. Pl.: aláírásra, bejegyzésre, bemutatásra, bevezetésre, eladásra, 
elintézésre, értékesítésre, feldolgozásra, felhasználásra, kifizetésre, lebo-
nyolításra, levonásra, megrendezésre, végrehajtásra stb. kerül valami. 
Egyszerűbben, természetesebben: aláírnak, bejegyeznek, bemutatnak, 
bevezetnek, eladnak, elintéznek, értékesítenek, feldolgoznak, felhasznál-
nak, kifizetnek, lebonyolítanak, levonnak, megrendeznek, végrehajtanak 
stb. valamit. Ha pedig megállapítható a cselekvő kiléte, tüntessük is fel, 
használjunk határozott alanyú mondatot! Pl. ehelyett: a vállalat eladásra 
került, írjuk ezt: a vállalatot eladta a tulajdonosa.
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A szerzők a többes szám harmadik személyű általános alanyt nem-
csak egyszerűbbnek (nyelvi szimplicizmus), hanem természete-
sebbnek is vélik a funkcióigés szerkezetnél (nyelvi aformalizmus, 
nyelvi naturizmus). A nyelvművelők nyilván úgy látják: ők a meg-
mondhatói, hogy egy adott helyzetben a hivatal vagy az ügyfél szá-
mára mi az egyszerűbb, a természetesebb (nyelvi expertizmus). 

Az idézetben egy további ideológia is megjelenik, a nyelvi hi-
perfrekventizmus, mégpedig a kerül funkcióige divatszónak mi-
nősítésében – egyszersmind megbélyegzésében, mivel a „divatszó”  
a magyar nyelvművelésben kizárólag olyan nyelvi formák megjelölé-
sére szolgál, melyeket a nyelvőrök kifogásolnak.

A kéziszótár írói szerint, ha a cselekvő kiléte megállapítható, exp-
licit módon fel kellene tüntetni a mondatban. Pedig amikor a hang-
súly a cselekvésen van, a cselekvő személy kényszeres megnevezése 
nehézkesebbé, terjengősebbé teheti a szöveget, s nem mellesleg tor-
zíthatja a közlés tartalmát, hiszen az olvasó figyelmét egy lényegte-
len tényezőre irányítja. Pl. Az összes ház lebontásra kerül mondat azt 
sugallja, hogy teljesen mindegy, kik bontják le a házakat (lehet, hogy 
más-más cégek végzik majd a bontási munkálatokat), így az alany fel-
tüntetése épp hogy fölöslegesen bonyolítaná a mondatot, és elvonná 
a figyelmet a lényegről. Ám a nyelvőrök szerint – amint látjuk – még 
a közlés pontossága is feláldozandó annak a semmilyen kutatással alá 
nem támasztott agyszüleménynek az oltárán, hogy a „magyar nyelv” 
nem kedveli a személytelen fogalmazást. Ez nyilvánvalóan nem más, 
mint egy vaskos nyelvi babona, amely bizonyára úgy keletkezett, 
hogy a választékos, ill. a bizalmas stílusra részben csakugyan jellem-
ző személyességet kivetítették „a magyar nyelv” egészére. 

Gyorsan tegyük azért hozzá: még az az állítás is túláltalánosítás, 
hogy a választékos és a bizalmas stílus „kedveli” a személyességet, 
hiszen az ilyen stílusú szövegekben is sokszor van szükség a cselekvő 
elhallgatására, ill. a cselekvés előtérbe helyezésére a cselekvő rovásá-
ra. Az más kérdés, hogy a választékos és a bizalmas stílusban a sze-
mélytelenséget részben más nyelvi eszközökkel fejezzük ki. Például 
a bizalmas stílusban – és nemegyszer a választékosban is – valóban  
a többes szám harmadik személyű igealak a cselekvő „elhallgatásá-
nak” egyik legjellemzőbb módja, amit a fönti idézetben a nyelvőrök 
is ajánlanak (pl. tegnap írták alá a szerződést). Egy másik hasznos 
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eszköz a határozói igenév létigés szerkezete (pl. tegnap lett aláírva  
a szerződés); ez mintegy másfél évszázaddal ezelőtt még formális stí-
lusú szövegekben is gyakori volt, ám a nyelvművelői üldözés követ-
keztében jobbára a bizalmas és kiegyenlített stílusú szövegekbe szo-
rult vissza. Ugyanakkor a formális stílusú szövegekbe a nyelvművelők 
által kárhoztatott változat illik (a szerződés tegnap került aláírásra).

6. példa

Amint föntebb említettük, a funkcióigés szerkezeteket eredetileg el-
sősorban „idegenszerűségük” miatt kárhoztatták a mai nyelvművelők 
elődei a 19. század végén és a 20. század elején (l. pl. Riedl 1897; 
Simonyi 1915: 437; Szikla 1918), nyilván azért, mert az akkor szár-
ba szökő új szerkesztésmódot idegen (hihetőleg főleg német) mintára 
alkotott tükörkifejezések indították útjára. Később azonban túlsúlyba 
kerültek az olyan funkcióigés szerkezetek, melyek belső fejlemény-
ként, analógiás úton jöttek létre, nyilvánvaló idegen minta nélkül, így 
az idegenszerűség vádja veszített jelentőségéből, s a terjengősség, ké-
sőbb pedig – különösen a második világháború után – a nehézkesség, 
bonyolultság, nehéz érthetőség kifogásolása került előtérbe (l. Lans-
tyák 2020b). Ennek ellenére a német mintájúnak mondott funkcióigés 
szerkezetek nyelvi purista kárhoztatásáról még a vizsgált kiadványok 
sem tudnak lemondani. 

A Nyelvművelő kézikönyv „áll terpeszkedő kifejezésekben” című 
szócikkében (NyKk. I. 1980: 188) többek között ezeket olvassuk:

Érdekében, jogában áll valami. Mesterkélt, jórészt német mintájú kifeje-
zések. Helyesebb, egyszerűbb, természetesebb a puszta névszói állítmány: 
érdeke, joga valami vagy joga van valamihez, valamire.
[...]
Hatalmában áll valami. Németes szerkezet (in jemandes Macht steht). 
Helyesebb, természetesebb: (meg)tehet valamit, hatalma van valamire.
[…]
Szabadságában áll valakinek valami. Németes mintájú kifejezés. Egy-
szerű, természetes megfelelői: szabad valakinek valami, valamit tenni;  
(szabadon) (meg)tehet valaki valamit.
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A föntebb is előforduló ideológiák mellett (nyelvi aformaliz-
mus, nyelvi naturizmus, nyelvi szimplicizmus) az idézetben 
explicit módon jelenik meg a nyelvi autonomizmus ideológiája is, 
abban az állításban, hogy a javasolt egyszerűbb, természetesebb kife-
jezések a használat körülményeitől függetlenül helyesebbek.

Szükséges megjegyezni, hogy az áll igével alkotott szerkezetek 
nem prototipikus funkcióigés szerkezetek, mivel főnévi tagjuk nem 
(vagy nem egyértelműen) fejez ki cselekvést vagy történést, s így sok-
szor nem is igei, hanem névszói szinonimájuk van, vagy nincs is egy-
szavas, azonos vagy hasonló jelentésű szinonimájuk. Valószínűnek 
tűnik, hogy a prototipikus funkcióigés szerkezetek keletkezésében 
kevésbé kell számolnunk idegen nyelvi hatással.13

7. példa

Szintén összekapcsolódik a nyelvi purizmus a nyelvi aformalizmus-
sal a von igével alkotott szerkezetek megítélésében, ahogy ez kiderül  
a Nyelvművelő kézikönyv „von terpeszkedő kifejezésekben” szócik-
kéből (NyKk. II. 1985: 1260). Ebből idézünk most egy részletet:

A von igével alakult kifejezések nagyobbrészt mesterkélt, idegenszerű 
hivatalos vagy sajtónyelvi formák; használatuk a megfelelő egyszerű ige 
helyett fölösleges és helytelen. Felsorolunk néhány példát. 
Büntetést von maga után valami. Jobb így: büntetéssel jár valami. 
Valaminek a csökkenését, emelkedését, növekedését vonja maga után 
valami: valamit csökkent, emel, növel valami. (Bírói, hivatali) eljárás alá 
von valakit: (bírói, hivatali úton) eljár valaki ellen. 

A nyelvi aformalizmus („mesterkélt”) és a nyelvi purizmus („ide-
genszerű”) mellett itt is láthatjuk a nyelvi aformalizmussal jellemzően 
együtt előforduló nyelvi szimplicizmust (az egyszerű ige hasz-
nálata a helyes). Ezenkívül itt is explicit módon fogalmazódik meg 
a nyelvi autonomizmus (a kifogásolt nyelvi formák a használat 

13 A funkcióigés szerkezetek mibenlétére, a tipikus és kevésbé tipikus funkció-
igés szerkezetek fogalmára l. Lanstyák 2019b: 63–64.
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körülményeitől függetlenül helytelenek), valamint a nyelvi necesz-
szizmus (az az állítás, hogy a felsorolt funkcióigés szerkezetek fö-
löslegesek).

Az idegenszerűség vádja kapcsán fontos megjegyezni, hogy  
a szaknyelvi „idegenszerűségek” a szaktudományok nemzetközisé-
géből következnek. A szaknyelvekben a kontaktushatás kifejezetten 
pozitív szerepet játszik, mivel lehetővé teszi a terminológia egybe-
vágóságát a különböző nyelvekben, s így akadályozza a szaknyel-
vi terminusok jelentésének egymástól való eltávolodását, s ezzel 
megkönnyíti a szakemberek nyelvközi kommunikációját. Erről szól  
a nyelvi internacionalizmus ideológiája, amelyet azonban ritkán 
hangoztatnak a nyelvművelők, ily módon „ellenzéki ideológiának”  
tekinthető.

8. példa

Sokat helytelenített ige a rendelkezik, amely birtoklás kifejezésére a 
formális stílus jellegzetes – és nélkülözhetetlen – eleme. Ez ugyan 
nem mindig alkot a -val/-vel ragos névszóval funkcióigés szerkezetet 
(erre l. Lanstyák 2019b: 68), a nyelvőrök azonban az ilyen alakulato-
kat rendszerint a funkcióigés szerkezetekkel együtt tárgyalják, úgy-
hogy most az egyszerűség kedvéért mi is így járunk el.

A Nyelvművelő kézikönyv a „rendelkezik” szócikkben így ír a bir-
toklást kifejező rendelkezik igéről (NyKk. II. 1985: 575–576):

A rendelkezik ige eredeti jelentései: parancsot, utasítást ad; irányít, vezet; 
dönt, megszab, utasít (pl.: ebben az ügyben ő rendelkezik). Kifejezi tehát az 
intézkedés jogát, a hatáskört. A hivatali és a sajtónyelvben, sajnos, nagyon 
el van terjedve használatának az a helytelen, fölöslegesen bonyolított, 
mesterkélt módja, amikor csak egyszerű birtoklást vagy állapotot 
fejezünk ki vele. Pl.: az új munkatárs jó képességekkel rendelkezik; nem 
rendelkezett engedéllyel; stb. Helyesen: az új munkatársnak jó képességei 
vannak (vagy: az új munkatárs jó képességű); nem volt engedélye.

Az idézetben a nyelvi szimplicizmus mellett („fölöslegesen 
bonyolított” módja a birtoklás kifejezésének) megjelenik a nyelvi 
izomorfizmus és a nyelvi konzervativizmus, ill. annak egyik 
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válfaja, a nyelvi originalizmus (baj az, hogy a szónak kialakult 
egy másik jelentése a hagyományoshoz képest, ill. az „eredeti jelenté-
sei” a helyesek, az újabb helytelen). A fogalmazásból itt is jól látszik, 
hogy a rendelkezik ige ’van valamije’ jelentése kontextustól függetle-
nül helytelen, ami a nyelvi autonomizmus ideológiájának egyik 
megnyilvánulása. A „mesterkéltségre” való utalásban pedig magát  
a nyelvi aformalizmust láthatjuk.14

A rendelkezik ige – nemegyszer folyamatos melléknévi igenévi 
formában – a birtoklást kifejező szerkezet jelzősítésére szolgál. Ilyen-
kor épp hogy nem „bonyolítja fölöslegesen” a közlést, hanem tömörí-
ti, hiszen ha a van igéhez ragaszkodnánk, összetett mondatot kellene 
használnunk. Nézzünk még néhány példát az MNSZ2 „szépirodalmi” 
alkorpuszából, s hasonlítsuk össze a rendelkezik valamivel szerkezetet 
a van valamije szerkezettel helyettesítő változatával!15

eredeti változat a nyelvművelők ízlésének megfelelő, 
„javított” változat

Próbálkozott egy-két bakugrással, 
de aztán abbahagyta, és 
nyílegyenesen, biztosan, mint aki 
behunyt szemmel is odatalál, az 
útját a Piros Ló nevű, talponállóval 
is rendelkező kiskocsma felé vette. 
(Csukás István)

Próbálkozott egy-két bakugrással, 
de aztán abbahagyta, és 
nyílegyenesen, biztosan, mint aki 
behunyt szemmel is odatalál, az 
útját a Piros Ló nevű kiskocsma 
felé vette, amelynek talponállója 
is volt.

Egyedülálló, lakással rendelkező, 
magyar nemzetiségű pedagógus 
arra érdemes férfi ismeretségét 
keresi – ez volt a második hirdetés 
szövege. (Dobos László)

Egyedülálló, magyar nemzetiségű 
pedagógus, akinek lakása van, arra 
érdemes férfi ismeretségét keresi – 
ez volt a második hirdetés szövege.

14 A rendelkezik valamivel erősebben formális – és visszaszorulóban lévő – szi-
nonimája a bír valamivel, melynek nyelvművelői megítélése nagyon hasonló.

15 A szépirodalmi alkorpuszból vett idézetekre a rövidség kedvéért nemcsak itt, 
hanem alább is a szerző nevével utalok. Az MNSZ2 példamondatait didakti-
kai célzatból alakítottam át.
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Tény, hogy aznap még a nagyobb 
felkelőcsoportok létszáma sem 
haladta meg a száz főt, ám  
a mozgékony, terepismerettel 
rendelkező, a házak védelmét 
kihasználó felkelők szakadatlanul 
támadták a szovjet egységeket. 
(Gyurkó László)

Tény, hogy aznap még a nagyobb 
felkelőcsoportok létszáma sem 
haladta meg a száz főt, ám  
a mozgékony, a házak védelmét 
kihasználó felkelők, akiknek 
terepismeretük volt, szakadatlanul 
támadták a szovjet egységeket.

Szemléletessé válik ez a kritika, 
ha például Budapesten elmegyünk 
egy kutatóintézet tanácsülésére, 
ahol ott vannak a döntési jogkörrel 
rendelkező hatóságok emberei is. 
(Konrád György)

Szemléletessé válik ez a kritika, 
ha például Budapesten elmegyünk 
egy kutatóintézet tanácsülésére, 
ahol ott vannak azoknak  
a hatóságoknak az emberei is, 
akiknek döntési jogkörük van.

Épp most olvastam egy 
folyóiratban, hogy ha egy 
hektárnyi almáskerttel rendelkező 
gazdának van egy MTZ-je, és azt 
csak a maga birtokán alkalmazza, 
alig 0,1 százalékos hatásfokot tud 
elérni. (Moldova György)

Épp most olvastam egy 
folyóiratban, hogy ha egy olyan 
gazdának, akinek egy hektárnyi 
almáskertje van, van egy MTZ-
je, és azt csak a maga birtokán 
alkalmazza, alig 0,1 százalékos 
hatásfokot tud elérni.

Ehhez a szerkesztetlen, 
tulajdonságokkal fel nem 
ruházott, történetekben nem 
szereplő, családfával nem 
rendelkező, hatalmas és kicsinyes 
cselekedeteket végre nem hajtó 
istenhez képest létezik még csak 
igazán Zeusz vagy Apolló! (Balla 
Károly)

Ehhez a szerkesztetlen, 
tulajdonságokkal fel nem 
ruházott, történetekben nem 
szereplő, hatalmas és kicsinyes 
cselekedeteket végre nem hajtó 
istenhez képes, akinek nincs 
családfája, létezik még csak igazán 
Zeusz vagy Apolló!

Amint több példából is látjuk, a szerkezetes jelzők halmozása 
stíluselem is lehet, így az egyik jelző eltávolítása és mellékmondat-
tá alakítása nemcsak sutává és terjengőssé teszi a mondatot, hanem  
a szöveg stílusa is sérül. Különösen bántó a beavatkozás olyankor, 
amikor az átalakítás következtében két van valamije szerkezet vagy 
két vonatkozó névmási kötőszó kerül egymás közelébe. Az is érzékel-
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hető, hogy a mellékmondatosítás következtében a birtoklást kifejező 
szerkezet nagyobb hangsúlyt kap, mint amilyet az író szánt neki.

Tény azonban az is, hogy nem kevés olyan példát is találhatni az 
MNSZ2-ben, melyekben a valamivel rendelkező még tömörebb jelzős 
szerkezetté alakítható át úgy, hogy a szöveg stílusa sem sérül. 

eredeti változat tömörített változat

Emellett bevonnánk a kollégiumi 
nevelőmunka során azokat a 
képesítéssel nem rendelkező, 
de nagyon jó nyelvi készséggel 
rendelkező alkalmazottainkat, 
akikkel a gyerekek anyanyelvi 
szinten tudnának beszélni. 
(besznye)

Emellett bevonnánk a kollégiumi 
nevelőmunka során azokat  
a képesítés nélküli, de nagyon jó 
nyelvi készségű alkalmazottainkat, 
akikkel a gyerekek anyanyelvi 
szinten tudnának beszélni.

Konkrét adóügyekben – a későbbi 
nem kívánt jogkövetkezmények 
elkerülése érdekében – kérdésével, 
kérésével az illetékességgel 
rendelkező megyei (fővárosi) 
adóhatóság ügyfélszolgálati 
irodáit személyesen, vagy írásban 
szíveskedjenek megkeresni. 
(hivatalos)

Konkrét adóügyekben – a későbbi 
nem kívánt jogkövetkezmények 
elkerülése érdekében – 
kérdésével, kérésével az 
illetékes megyei (fővárosi) 
adóhatóság ügyfélszolgálati 
irodáit személyesen, vagy írásban 
szíveskedjenek megkeresni.

Párton kívüli miniszter esetén erős 
politikai legitimációval rendelkező 
MSZP-s képviselő kerülhetne az 
államtitkári székbe. (sajtó)

Párton kívüli miniszter esetén 
erős politikai legitimációjú 
MSZP-s képviselő kerülhetne az 
államtitkári székbe.

Nem tudom, hogy volt-e már 
valahol a nagyvilágban példa 
rá, hogy néhány esztendő 
leforgása alatt a munkaerőpiacon 
egyszercsak megjelent egy teljesen 
más kultúrával, korszerű tudással 
rendelkező korosztály. (fórum)

Nem tudom, hogy volt-e már 
valahol a nagyvilágban példa 
rá, hogy néhány esztendő 
leforgása alatt a munkaerőpiacon 
egyszercsak megjelent egy teljesen 
más kultúrájú, korszerű tudású 
korosztály.
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Az alacsony önbecsüléssel 
rendelkező gyermek (felnőtt is), 
szélsőséges esetben csak  
a legszükségesebb kommunikációt 
végzi a családon kívül eső 
emberekkel. (közösségi)

Az alacsony önbecsülésű 
gyermek (felnőtt is), szélsőséges 
esetben csak a legszükségesebb 
kommunikációt végzi a családon 
kívül eső emberekkel.

Végül Berlin három nyugati 
megszállási övezetéből létrejött  
a különleges nemzetközi 
jogállással rendelkező  
Nyugat-Berlin. (tudományos)

Végül Berlin három nyugati 
megszállási övezetéből létrejött  
a különleges nemzetközi jogállású 
Nyugat-Berlin.

Ilyenekre nem nehéz példákat hozni a „szépirodalmi” alkorpusz-
ból sem, melyben választékos stílusú szövegeket várunk:

eredeti változat tömörített változat

Tudod, százezrek hitték azt, hogy 
a Führer Isten küldötte, s maga 
Hitler sem tagadta ezt, igaz, nem 
is támasztotta alá. Számtalan 
vénasszony helyezte ki képét 
oltárként lakásában, olvasta 
könyvét bibliájaként, számtalan 
egészséges, józan elmével 
rendelkező ember hitte, hogy ő az 
Isten küldötte. (M. Szabó István)

Tudod, százezrek hitték azt, hogy 
a Führer Isten küldötte, s maga 
Hitler sem tagadta ezt, igaz, nem 
is támasztotta alá. Számtalan 
vénasszony helyezte ki képét 
oltárként lakásában, olvasta 
könyvét bibliájaként, számtalan 
egészséges, józan elméjű ember 
hitte, hogy ő az Isten küldötte.

A fejlett iparral rendelkező 
Csehszlovákiában liberális 
polgári demokrácia volt, amikor 
Németország feldarabolta és 
bekebelezte. (Gyurkó László)

A fejlett iparú Csehszlovákiában 
liberális polgári demokrácia volt, 
amikor Németország feldarabolta 
és bekebelezte.



25

Félelemmel és bizonytalansággal 
tölt el, hogy bizonyos 
életszakaszuk során annyi ember, 
vagy akár mi magunk is olyan 
lénnyé alakultunk át, akire később 
a racionális, ép érzékű, polgári 
moralitással rendelkező lényünk 
nem tud, nem akar ráismerni, vele 
azonosulni. (Kertész Imre)

Félelemmel és bizonytalansággal 
tölt el, hogy bizonyos 
életszakaszuk során annyi ember, 
vagy akár mi magunk is olyan 
lénnyé alakultunk át, akire később 
a racionális, ép érzékű, polgári 
moralitású lényünk nem tud, nem 
akar ráismerni, vele azonosulni.

Hogy teljes legyen, és elaborálásra 
is képes, ahhoz a szellemi és 
kulturális szférának a gazdaságival 
egyidejű reformjára van szükség: 
ott is lehetővé téve az önszervező, 
nagyobb függetlensége révén 
nagyobb felelősségérzettel 
rendelkező, nemzetérdekűbb 
állampolgár kinevelődését. 
(Mészöly Miklós)

Hogy teljes legyen, és elaborálásra 
is képes, ahhoz a szellemi és 
kulturális szférának a gazdaságival 
egyidejű reformjára van szükség: 
ott is lehetővé téve az önszervező, 
nagyobb függetlensége révén 
nagyobb felelősségérzetű, 
nemzetérdekűbb állampolgár 
kinevelődését.

Fejlett technológiával bíró 
teokráciából Talizmánia még 
fejlettebb technológiával és 
rendíthetetlen erkölcsiséggel 
rendelkező világi hiperhatalom 
lett. (Spiró György)

Fejlett technológiájú teokráciából 
Talizmánia még fejlettebb 
technológiájú és rendíthetetlen 
erkölcsiségű világi hiperhatalom 
lett.

Bár az idézett példákban és az azokhoz hasonlók sokaságában 
fennáll a tömörítés lehetősége, még az igazán jó nevű írók sem éltek 
ezzel a lehetőséggel. Ennek az lehet az oka, hogy a rendelkezik ige, 
mivel birtoklást kifejező jelentésében nagyon gyakori, már csak ke-
véssé érződik formálisnak (épp ezért nem sérül az átalakítással a szö-
vegrészletek stílusa). Arra, hogy a rendelkezik csupán enyhén formális 
stílusértékű, utal az is, hogy sok szépirodalmi példát találunk a hasz-
nálatára. Az is érdekes, hogy a fenti Csukás István-idézet („talponálló-
val is rendelkező kiskocsma”) egy gyerekkönyvből való (Mirr-Murr,  
a kandúr; Budapest: Móra, 1969).
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Összefoglalás és tanulságok

Az idézett példák alapján összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy  
a vizsgált kiadványok a funkcióigés szerkezeteket a használat körül-
ményeitől függetlenül többé-kevésbé kerülendőnek tartják. Gyakran 
utalnak ugyan arra, hogy a kifogásolt funkcióigés szerkezetek a hiva-
tali vagy közéleti stílusban, olykor a sajtónyelvben fordulnak elő, de  
a szövegezésből egyértelműen kiderül, hogy az ilyen stílusú szöve-
gekben is helytelenítik őket. Ennek egyik fő oka az, hogy a kiadvá-
nyok szemléletét a nyelvi autonomizmus ideológiája határozza 
meg. A másik fő okot a formális stílus iránti ellenszenvben láthatjuk, 
amely abban a történeti tényben gyökerezik, hogy a formális stílus lét-
rehozásában fontos szerepet játszottak az idegen nyelvek, különösen 
a latin és a német. 

További oka lehet a formális stílus elutasításának, hogy a mai 
nyelvművelők elődei az egész magyar nyelvre kivetítették, azaz arra 
összességében jellemzőnek tartották a bizalmas és a választékos stí-
lus közös jegyeit (a közvetlenséget és a személyességet, s bizonyos 
megkötésekkel az egyszerűséget és a tömörséget is). Ennek fényében  
a formális stílus még akkor is magyartalannak látszana, ha egy szö-
vegben egyetlen idegen eredetű elem se volna, elegendő az, hogy for-
mális stílusértékűek legyenek.

Ugyancsak szerepet játszhat a formális stílus elutasításában az, 
hogy ennek bizonyos válfajai – főleg a kevésbé iskolázott beszélők 
számára – megnehezítik a szöveg megértését,16 különösen ha a fo-
galmazók olyan szaknyelvi terminológiát használnak, melyet a lai-
kus nagyközönség nem ismer. Ezért helyénvalósági szempontból17 

16 A funkcióigés szerkezetek megértését (az egyszerű igékkel összehasonlítva) 
Heltai Pál és Gósy Mária kutatta (2005).

17 A nyelvi helyénvalósági ítéletek kiindulópontja nem a „nyelv”, sem vala-
mely „nyelvváltozat” vagy más ehhez hasonló nyelvideológiai konstruktum, 
hanem a közléshelyzet, melyhez hozzátartozik többek között 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, attitűd-
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is indokolt lehet a funkcióigés szerkezetek (és más formális stílusú 
elemek) kerülésének ajánlása olyan helyzetekben, amikor a szöveg  
a lakosság minden rétegének szól, azoknak is, akiknek az iskolázott-
sága alacsony. A formális stílus némely jellegzetességét még azon az 
áron is érdemes kerülni, hogy a szöveg emiatt sokat veszít formalitá-
sából, s közelíteni fog a kiegyenlített stílushoz.

Ezzel kapcsolatban érdemes utalni azokra a külföldi mozgal-
makra, amelyek az ún. közérthetőséget tűzték zászlajukra (l. pl. 
Assy 2011, magyarul Heltai–Nagy 1997, Üveges 2020b), valamint az 
ezektől ihletett magyarországi törekvésekre (l. pl. Katona–Maleczki 
2016; Pátkai 2017; Tóth 2017; Horváth 2018, 2021a, 2021b; Majoros 
2018; Szitás 2018; Szoták 2018; Szoták–Tamás 2021; Üveges 2019, 
2020a; l. még Szoták 2021), továbbá a közérthető nyelven írott bibli-
ákra (l. pl. De Jong 2020, nálunk Szőcs 2014, Pecsuk 2021). Az ilyen 
törekvések hasznosak és támogatandók, mert enyhítik a lakosság egy 
részének – sok esetben nagy részének – diszkriminációját (erre l. Szil-
ágyi N. 2001). Ezek persze nem arról szólnak, hogy a formális stílus 
kifejezőeszközeivel önmagukban baj volna, hanem arról, hogy baj 
van azokkal a hús-vér emberekkel, akik úgy fogalmaznak szövegeket, 
hogy nincsenek tekintettel a célközönség iskolázottságára, olvasottsá-
gára, értelmi szintjére, szaktudására.18 

jei, nyelvi és nem nyelvi ideológiái és nyelvi kompetenciája is. Helyénvaló az 
a nyelvi forma, melyet mind a beszélő, mind a befogadó adott közléshelyzet-
ben kommunikatív céljainak eléréséhez megfelelőnek érez.

18 E magatartás hátterében nyilván az az elképzelés áll, hogy egy szöveg attól 
lesz formális stílusú, hogy bonyolultan van megfogalmazva. A bonyolultság 
jellemző, de nem szükségszerű velejárója a formális stílusnak. Ha a megfo-
galmazás bonyolultsága a megfogalmazott gondolat bonyolultságát képezi le, 
természetesen nem emelhetünk ellene kifogást. Ám nem nehéz olyan példá-
kat találni a formális stílusú szövegek közt, melyekben az egyszerű tartalom 
is bonyolult formában jelenik meg. Emögött a nyelvi komplikacionizmus 
ideológiája állhat, mely szerint a bonyolultabb nyelvi formák, ill. ilyeneket 
tartalmazó szövegek jobb minőségűek, meggyőzőbbek, megfelelőbbek, mint 
az egyszerűbb megfogalmazásúak. Ez a meggyőződés – mondanunk sem kell 
– nem a nyelvművelőkre, inkább a laikus nyelvhasználókra jellemző.
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Még inkább szükség van a nehezebben érthető nyelvi formák ke-
rülésére olyankor, amikor a szöveg célközönségét kifejezetten a nyel-
vileg hátrányos lakossági rétegek alkotják, pl. értelmi fogyatékosok, 
testi fogyatékosok egyes csoportjai, idegen anyanyelvűek, kisgyere-
kek, demens időskorúak (l. Hansen-Schirra–Maaß szerk. 2020). Ezek 
számára ún. könnyen olvasható, ill. könnyen érthető szövegek 
létrehozása a cél. Itt már nincs lehetőség a formális stílus megőrzésé-
re, sőt a szövegek ilyen jellegű leegyszerűsítése tartalmi egyszerűsí-
téssel is jár.19 Ilyen szövegekben legföljebb elvétve fordulnak elő (for-
mális stílusú) funkcióigés szerkezetek (magyar viszonylatban l. Csató 
és mtsai 2009; Farkasné–Graf-Jaksa 2009; Farkasné 2018).

Mindezek fényében megállapíthatjuk, hogy a nyelvhelyességi ér-
tékítéletek nyelvi helyénvalósági átkeretezése után a két vizsgált kiad-
vány szerzői által javasolt egyszerűbb formákat valóban célszerű lehet 
alkalmazni bizonyos esetekben, elsősorban akkor, amikor a bonyo-
lultabb formák nehezítik a megértést a célközönség számára, de akár 
olyankor is, amikor a szöveg szükségtelenül formális, elidegenítőleg 
hat a címzettre anélkül, hogy a szövegezőnek ez lett volna a szándéka. 

Ily módon a Nyelvművelő kézikönyv és kéziszótár vonatkozó szó-
cikkei – nyersanyagként – felhasználhatók volnának egy olyan kézi-
könyvben, melynek célja segítséget nyújtani azoknak, akik közérthe-
tő vagy könnyen érthető szövegeket szeretnének létrehozni, de egy 
olyan kézikönyvben is, amely helyénvalósági alapon tárgyalja a ma-
gyar nyelv standard változatában előforduló különféle váltakozásokat, 
tanácsokat adva arra nézve, hogy az egyes alternatív nyelvi formák 
közül melyik milyen stílusú szövegekbe illik bele.

19 Ilyen szempontból érdemes összehasonlítani az angol nyelvű Wikipedia és 
a könnyen érthető nyelven íródott Simple English Wikipedia azonos témá-
jú szócikkeit, mondjuk akár épp a „Simple English Wikipedia” szócikk két 
változatát is: a „normál” nyelvezetű Wikipediában (https://en.wikipedia.org/
wiki/Simple_English_Wikipedia) és a Simple English Wikipediában (https://
simple.wikipedia.org/wiki/Simple_English_Wikipedia). 
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ZHRNUTIE

Témou príspevku je posudzovanie slovesných konštrukcií z hľadiska 
jazykovej správnosti vo svetle jazykového aformalizmu a iných ja-
zykových ideológií. Zdrojovým materiálom sú heslá týkajúce sa slo-
vesných konštrukcií v Príručke jazykovej kultúry (Nyelvművelő kézi- 
könyv) a v Slovníku jazykovej kultúry (Nyelvművelő kéziszótár). Tie-
to publikácie sa zaoberajú veľkým množstvom slovesných konštruk-
cií. Vo väčšine prípadov ich hodnotia negatívne, bez ohľadu na okol-
nosti ich použitia. Najčastejšími jazykovými ideológiami, ktoré autori 
využívajú na stigmatizáciu slovesných konštrukcií, sú popri jazyko-
vom aformalizme jazykový naturizmus, jazykový redundantizmus, 
jazykový syntetizmus, jazykový simplicizmus a jazykový brevizmus.  
V poslednej časti práce sa venujem prípadom, keď je možné použi-
tie slovesných konštrukcií hodnotiť negatívne aj z hľadiska jazykovej 
adekvátnosti. Ide hlavne o prípady, keď použitie týchto konštrukcií 
sťažuje alebo znemožňuje recipientom porozumenie textov, ktoré sú 
im adresované a ktorým potrebujú porozumieť.
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MISAD KATALIN

„A NYELVTAN NEMCSAK IGÉRŐL  
MEG FŐNÉVRŐL SZÓL, HANEM  

AZ ANYANYELVÜNKRŐL”

Részletek magyar szakos pedagógusokkal  
készült interjúkból1

Annotáció: Írásom célja a szlovákiai magyar tannyelvű iskolákban folyó 
anyanyelvoktatás, kiemelten a nyelvtanoktatás alapvető kérdéseinek in-
terjúk formájában közzétett bemutatása. Magyar szakos tanár adatközlőim 
a Dunaszerdahelyi járásban élnek, bejelentett állandó lakóhelyük szerint 
magyardomináns településen. Egyikük egy alapiskola felső tagozatában, 
a másik egy gimnáziumban, a harmadik pedig egy szakiskolában tanít 
magyar nyelvet és irodalmat. Adatközlőimmel félig irányított beszélge-
tést folytattam a nyelvtan oktatásával kapcsolatos tapasztalataikról, mely-
nek során az alábbi kérdéskörök kerültek szóba: a nyelvtan tantárgyrész 
tartalmi és kimeneti követelményei a központi dokumentumok tükrében, 

1 A témával kapcsolatos vizsgálatok a Kutatás- és Fejlesztéstámogató Ügynök-
ség APVV-17-0254 számú szerződése; a Kultúrna pamäť, problematika prek-
ladu a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literatúry a lingvistiky című 
tudományos projekt (VEGA/01/0106/21); valamint a Fórum Kisebbségku-
tató Intézet keretében működő Gramma Nyelvi Iroda kutatási terve alapján 
folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Ma-
gyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of Arts, 
Department of Hungarian Language and Literature, Bratislava). 
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a nyelvtanoktatás sajátosságai az adott intézményben, a nyelvtanóra fel-
építése, alkalmazott módszerek, tankönyvek, a tanulók és a pedagógusok 
viszonya a nyelvtan tantárgyrészhez. 

Kulcsszavak: anyanyelvoktatás kisebbségi helyzetben, nyelvtantanítás, 
tartalmi és kimeneti követelmények, alkalmazott módszerek, tankönyvek 

Bevezetés

Szlovákiában a többségi nemzet és a nemzetiségi kisebbségek nyel-
vének anyanyelvként történő oktatását, illetve e tevékenység felada-
tait, céljait, tartalmi és kimeneti követelményeit az Állami oktatási 
program Nyelv és kommunikáció c. fejezete fogalmazza meg2. A do-
kumentum a hagyományos anyanyelvi nevelés tartalmának és mód-
szereinek megtartása mellett alapkövetelményként jegyzi a tanulók 
kommunikációs kultúrájának mint a korszerű műveltség egyik feltéte-
lének fejlesztését; miközben az anyanyelvóra fő kívánalmaként a szö-
vegközpontúság előtérbe helyezését, valamint a funkcionális nyelv-
szemlélet követését jelöli meg. 

A szlovákiai magyar tannyelvű iskolákban oktatott anyanyelv 
tantárgy, a Magyar nyelv és irodalom nyelvi tantárgyrészének leírása  
a központi dokumentumban a többségi tannyelvű iskolákban oktatott 
Szlovák nyelv és irodalom tantárgy nyelvi tantárgyrészének szem-
pontjait követi, vele tartalmi és formai szempontból is hasonlóságot, 
alkalmanként azonosságot mutat; eltérések – a két nyelv genealógiai 
és tipológiai különbözőségének okán – csak a sajátos nyelvtani je-
lenségeket, valamint a kimeneti követelmények megfogalmazását 
illetően mutatkoznak benne. A magyar nyelvi tananyagrész tartalmi 
követelményei az alábbi területek kulcsfogalmait tartalmazzák: hang-
tan, alaktan, mondattan, szövegtan, helyesírás, szófajok, fogalmazás, 
nyelv és kommunikáció, tanulás, projektkészítés. A kimeneti köve-
telmények között leggyakrabban előforduló fogalmak a következők: 

2 A dokumentum kizárólag szlovák nyelven olvasható.
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megfelelő szó- és írásbeli kifejezőkészség, szövegértés, szövegalko-
tás, hatékony tanulás képességének elsajátítása, elsajátított ismeretek 
gyakorlati alkalmazása (vö. Štátny vzdelávací program. Maďarský 
jazyk a literatúra. ISCED 2, Štátny vzdelávací program. Slovenský 
jazyk a literatúra. ISCED 2, Štátny vzdelávací program. Maďarský 
jazyk a literatúra. ISCED 3A, Štátny vzdelávací program. Slovenský 
jazyk a literatúra. ISCED 3A).

A közoktatási törvény szerint a kisebbségi tannyelvű oktatási in-
tézményekben az anyanyelvórák száma nem haladhatja meg az állam-
nyelv oktatására kijelölt tanítási órák számát. A nemzetiségi alap- és 
középiskolákban folyó anyanyelvi nevelés óraszámát az Állami okta-
tási program részét képező kerettanterv határozza meg. A dokumen-
tum szerint az alapiskola felső tagozatában (5.–9. osztály) a magyar 
nyelv és irodalom tantárgy időkerete havi 24 óra, a gimnáziumokban 
és a szakiskolákban (1.–4. osztály) havi 12 óra (vö. Rámcový učeb-
ný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, Rámco-
vý učebný plán pre gymnáziá s vyučovacím jazykom národnostnej 
menšiny). 

A vonatkozó szlovákiai közoktatási jogszabályok értelmében mind 
a többségi, mind a kisebbségi tannyelvű iskolákban csak az oktatási 
minisztérium által jóváhagyott és a központi dokumentumokhoz iga-
zodó tankönyv használható. Mivel a magyar tannyelvű alap- és közép-
iskolák számára csak egy-egy anyanyelvi tankönyvcsomag készült, 
az iskoláknak és a magyar szakos pedagógusoknak nincs választási 
lehetősége: minden oktatási szint minden osztályában az egyetlen ren-
delkezésre álló tankönyvet kénytelenek használni, melynek tananyaga 
megjelenik az alapiskola ötödik és kilencedik, illetve a gimnáziumok 
és szakiskolák negyedik osztályában végzett országos felmérésekben. 

Az anyanyelv oktatásának tartalmi szabályozása, valamint alapcél-
kitűzéseinek, feladatának, tananyagának újragondolása mellett fontos 
lenne, hogy a hagyományos módszertani eljárásokkal dolgozó peda-
gógiai koncepciók helyett a tanár új szemléleteket alkalmazzon a tan- 
órán. A szemléletváltást segíthetik a sokéves tapasztalatot egybegyűjtő 
külföldi metodikai eljárások – például a kritikai gondolkodást fejlesztő  
RWCT program, a lineáris rendszer helyett moduláris előrehaladást 
ajánló Lehrkunst – Teaching as Art program vagy a környezeti tudatos-
ságot fejlesztő FSC program is –, melyeket a magyarországi és hazai 
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szakmódszertani eljárásokra építve lehetne adaptálni a szlovákiai ma-
gyar anyanyelvoktatási viszonyokra (vö. Erdélyi 2004: 37–38).  

A dolgozat további részében közzétett interjúk célja, hogy rámu-
tassanak azokra a tényezőkre, melyek hatással vannak az anyanyelv 
tantárgy nyelvi részének a szlovákiai magyar tannyelvű alap- és kö-
zépiskolákban történő oktatására. Az interjúk 2021 novembere és 2022 
januárja között készültek. Az adatközlőkkel félig irányított beszélge-
tést folytattam a tantárgynak a központi dokumentumokban nyomon 
követhető helyéről, a kapcsolódó tankönyvekről és esetlegesen hasz-
nált további segédletekről, a tanítási órák felépítéséről, az alkalmazott 
módszerekről, valamint a pedagógusoknak és a tanulóknak a magyar 
nyelv tantárgyrészhez való viszonyáról. Adatközlőim nevének rövidí-
tését kérésükre megváltoztattam. Az interjúkban szereplő K rövidítés 
a kérdező, azaz a dolgozat szerzőjének azonosítója. 

1. interjú

VX neme nő, 55 éves. Egy magyar tannyelvű alapiskola felső tagoza-
tában több mint húsz éve tanít magyar nyelvet és irodalmat, valamint 
szlovák nyelvet és irodalmat. Tanári oklevelét szlovák egyetemen sze-
rezte, de a magyar irodalom- és nyelvtudományi tárgyakat magyarul 
hallgatta. Az utóbbi öt évben három alkalommal vett részt nyelvtanta-
nítással kapcsolatos szakmai továbbképzésen, melyet magyarországi 
módszertani szakemberek bevonásával tartottak. Saját bevallása sze-
rint az ott szerzett tapasztalatoknak köszönhetően a nyelvtanórákat 
saját készítésű tananyagokra építi, a hagyományos mellett innovatív 
oktatási módszereket is alkalmaz, a tanulók ismereteit pedig újszerű 
nyelvtani gyakorlatok segítségével fejleszti. 

K: A módosított kerettanterv a nemzetiségi alapiskolák felső tagozata 
számára a nyolcadik osztály kivételével heti öt anyanyelvórát ír elő 3. 
Ez azt jelenti, hogy a tanulóknak naponta van magyarórájuk. 

3 A kerettanterv szerint a nyolcadik osztályban heti négy óra az anyanyelvi 
nevelés óraszáma.
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VX: Igen, ez éppen kétszer annyi, mint amit az eredeti tanterv előírt. 
Ezzel már lehet valamit kezdeni.
K: Hány órát szánnak ebből az irodalom, és hányat a nyelvtan taní-
tására?
VX: A mi iskolánkban az igazgató a magyar szakosokra bízta  
a döntést. Úgy beszéltük meg, hogy az ötödik, a hatodik, a hetedik és  
a kilencedik osztályban heti három irodalom- és két nyelvtanórát tar-
tunk; a nyolcadikban meg, ahol eleve alacsonyabb az óraszám, három 
irodalomórát és egy nyelvtanórát. 
K: Miért billent a mérleg nyelve az irodalomórák felé?
VX: Irodalomból nagyobb a tananyag, több idő kell hozzá, hogy min-
dent át tudjunk venni. Azt tapasztaltuk, hogy a nyelvtanra majdnem 
elég lenne heti egy óra is, de ha a helyesírást és a fogalmazást is bele-
számítjuk, akkor kell a kettő.
K: Minden magyartanár betartja a megbeszélt óraszámokat? 
VX: A többség igen, legalábbis próbáljuk betartani. Itt-ott előfordul, 
hogy a nyelvtanóra helyett is irodalomórát tart valamelyikünk, de csak 
akkor, ha túl sok az anyag irodalomból, vagy ha az egész osztályt le 
akarjuk feleltetni, mondjuk a feladott versből. 
K: A központi tantárgyi programban kiegyenlítettnek tűnik az anya-
nyelvi nevelés Irodalom, illetve Nyelvi kommunikáció része, sőt az 
utóbbi a fogalmazással együtt terjedelmesebb, mint az irodalmi rész. 
VX: Ez csak szemre tűnik így, azért lehet, mert a nyelvtani rész rész-
letesebben ki van dolgozva, az irodalmi rész meg általánosabb, nincs 
úgy szétírva.
K: Mi a véleménye a tantárgyi program nyelvtani tananyagáról?
VX: Részben megfelelő, de az anyagmennyiség hatalmas, és sok új-
szerű dolog van benne. A legnagyobb baj az, hogy adatszerű isme-
retekre van kiélezve, pedig a készségek fejlesztésére kéne helyezni 
a hangsúlyt. Meg az se jó, hogy a szlovák iskolák szlovák nyelv és 
irodalom tantárgyi programja szerint készült. A magyar gyerekek az 
anyanyelvüket szlovák környezetben tanulják, ez teljesen más, mint 
amikor szlovák gyerekek a saját környezetükben tanulják.
K: Ön szerint a magyar és a szlovák tannyelvű iskolák anyanyelvi tan-
tárgyi programjának más tananyagokat kellene tartalmaznia?
VX: Nem teljesen más tananyagokat, mert a szófajtant, mondattant  
a magyar iskolákban is tanítani kell, de kéne bele valami plusz. Példá-
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ul az, hogy itt másképp beszélünk magyarul, mint Magyarországon, 
vagy hogy szlovák szavakat is használunk. Valami ilyenre gondoltam.
K: Az alapiskolai anyanyelvtankönyvek egyikében sincs utalás a tanu-
lók kétnyelvűségi helyzetére?
VX: Nincs. Maximum olyan gyakorlatokat találni benne, hogy „For-
dítsátok szlovákra az alábbi szavakat!” vagy „Mondjátok szlovákul!”; 
de hát nem fordítást tanítunk, hanem magyar nyelvtant.
K: Ön szerint tehát vannak hiányosságai az alapiskolai nyelvtan- 
tankönyveknek.
VX: De vannak ám! Az ötödik osztályos könyvben például az egész 
hangtani fejezet rossz. Túl részletes és nehéz. Ezek a gyerekek még 
csak tíz-tizenegy évesek, nagy részük tanári magyarázattal se tudja ér-
telmezni a sok elvont szabályt, felosztást. Én se tudom fölfogni, mi-
ért kell egy ötödikesnek bemagolni a legalsó, alsó, középső és felső 
nyelvállású magánhangzókat. Vagy a mássalhangzóknál miért kell tud-
ni fölsorolni az ajak-, fog- és szájpadláshangokat? Vagy a zár-, rés- és 
zár-rés hangokat? Nincs ennél fontosabb? Elég, ha ennyit tudunk az 
anyanyelvünkről? Tanuld meg, ami a könyvben van, és kész? De ak-
kor miért várjuk, hogy a gyerek szeresse a nyelvtant? És hogy a tanár 
szívesen tanítson nyelvtant, amikor ő maga se ért egyet azzal, amit és 
ahogy a központi tantárgyi program és a tankönyv szerint tanítani kéne?
K: A többi felső tagozatos tankönyvről mi a véleménye?
VX: Ugyanaz, mint az ötödikesről. Száraz nyelvtan, nehezen értelmez-
hető szabályok, felosztások. A hatodikos tankönyv olyan szófajokat is 
tartalmaz, amikről én az egyetemen se hallottam. Például nem tudtam, 
mi az a partikula, utána kellett néznem. Ma se tudom igazán, mert 
ami a tankönyvben partikula, az számomra módosítószó. De akkor 
hogy tanítsam a gyerekeknek? A hetedikes tankönyv fele szófajtannal, 
a másik fele az egyszerű mondattal foglalkozik. Az időhatározónál 
tíz soron keresztül sorolja a leggyakoribb ragokat, névutókat. Mire jó 
ez? A nyolcadikos témája az összetett mondat, szerintem egyetemen 
lehetne tanítani, olyan részletes. A kilencedikes az előző négy osztály 
tananyagának ismétlése, hasonló stílusban.
K: Úgy tudom, a tanulók mégis szeretik az Ön nyelvtanóráit. Hogy 
tudja ezt elérni? Milyen módszereket alkalmaz?
VX: Azzal kezdem az első szeptemberi nyelvtanórán, hogy felejtsék 
el a tankönyvet. Meg hogy sose fogok nyelvtani tananyagból feleltet-
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ni. A cél az, hogy ne unják a nyelvtanórát, hanem élvezzék. Renge-
teg saját anyagot készítek már évek óta, ezek egy része bevált, ezeket 
minden évben alkalmazom, a többit a tanulók reakciója szerint mó-
dosítom. Ha valami nem kötötte le az érdeklődésüket, azt átalakítom, 
de van úgy, hogy kihagyom. Az biztos, hogy nálam nem kell ismerni 
az alsó stb. nyelvállású magánhangókat. És a számnevet továbbra is 
számnévnek nevezem, nem mennyiséget jelölő melléknévnek, mint  
a tankönyv. Alapiskolás tanulókról van szó, nem egyetemistákról meg 
nyelvészekről! Tankönyvírók, ébresztő! 
K: Milyen módszereket alkalmaz a nyelvtanórán?
VX: A tankönyvek a folyamatosság elvéhez igazodnak, én is ehhez 
tartom magam, a kisebb egységektől haladunk a nagyobbak felé, de 
minden órámon központi szerep jut a szövegnek. A nyelvtani jelen-
ségeket mindig szövegben figyeljük meg. Az előírt nyelvtani fogal-
mat példákon szemléltetem, innen jutunk el a szó- és/vagy írásbeli 
nyelvhasználatban való előfordulásig. És sok gyakorló feladatot ol-
dunk meg. Az ötödik és a hatodik osztályban ezek főleg játékos vagy 
alkotó jellegű gyakorlatok, a felsőbb osztályokban alkotó jellegűek, 
de nyolcadikban-kilencedikben már nyelvtani elemző gyakorlatokkal 
is dolgozunk, mert az országos felmérőkben ilyen típusú feladatok is 
vannak. 
K: Tart fogalmazásórát is?
VX: Szinte csak azt tartok. A nyelvtani tananyagokat különböző fo-
galmazási műfajokon keresztül tanítom. Ha az igemódok, igeidők  
a tananyag, akkor a tanulók egyik csoportja kijelentő mód múlt idő,  
a másik kijelentő mód jövő idő, a harmadik feltételes mód múlt időben 
ír rövid elbeszélést például a szünidőről. Ha a melléknév a tananyag, 
akkor egy magam választotta személy- vagy tárgyleírásban megfi-
gyeljük a mellékneveket, az alakjukat, fajtájukat, a mondatban való 
szerepüket. Aztán ki is próbáljuk, hogy tudják ezt alkalmazni a tanu-
lók különböző fogalmazási műfajokban: a kisebbek például személy-, 
tárgy- vagy tájleírásban, a nagyok szakszerű leírásban.
K: A tantárgyi programban is, a tankönyvekben szerephez jut a helyes-
írás. Az Ön nyelvtanóráin hogyan jelenik meg?
VX: Fontosnak tartom, hogy rendszeresen tanítsak helyesírást. Az én 
óráimon nem úgy jelenik meg, hogy évente kétszer minden előkészü-
let nélkül tollbamondást íratok. Ha a tananyaghoz tudok helyesírási 
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vonatkozást kapcsolni – például a főnévhez a tulajdonnevek írását –, 
akkor részletesen, de saját példaanyagon, hogy a gyerekek szlováki-
ai intézmények, hegységek, tájegységek nevét is le tudják írni, mert 
a tankönyvben szinte csak magyarországi példákkal találkoznak. Ha 
nincs kiemelt helyesírási tananyag, az órán használt szövegben mu-
tatok vagy kérdezek rá helyesírási jelenségekre. Az írásmódot vagy  
a tanulókkal magyaráztatom meg, vagy én magyarázom meg, ahogy 
a helyzet kívánja.
K: Ön szerint van értelme a nyelvtan tanításának?
VX: Van, persze. A nyelvtan nemcsak igéről meg főnévről szól,  
hanem az anyanyelvünkről! Minden tantárgyat lehet úgy tanítani, 
hogy érdekes legyen. Szerintem nagyon fontos, hogy a tanár szeres-
se a tantárgyát, ha nem szereti, a gyerekek megérzik, és ők se fog-
ják szeretni. De nálam ilyen nem fordulhat elő, mert én szeretem  
a nyelvtant!

2. interjú

XY neme nő, 43 éves. Egy gimnáziumban tanít magyar nyelvet és 
irodalmat, illetve szlovák nyelvet és irodalmat. Tanári oklevelet szlo-
vák egyetemen szerzett, ahol a magyar irodalom- és nyelvtudományi 
tárgyakat magyarul hallgatta. Az utóbbi öt évben négy alkalommal 
vett részt anyanyelvoktatással kapcsolatos szakmai továbbképzésen, 
melyet magyarországi módszertani szakemberek és szlovákiai magyar 
gyakorló pedagógusok bevonásával tartottak. Az ott szerzett tapasz-
talatok közül – melyeket saját bevallása szerint inkább az irodalom- 
órákon, de kisebb részben a nyelvtanórákon is hasznosít – az újabb 
szakirodalommal való ismerkedést emelte ki. 
K: A módosított kerettanterv a nemzetiségi gimnáziumok számára heti 
három anyanyelvórát ír elő. Elégnek tartja ezt az óraszámot? 
XY: Nem elég, de jobb, mint a korábbi tantervben előírt heti két óra.
K: Hány órát szán ebből az irodalom, és hányat a nyelvtan tanítására?
XY: Őszintén bevallom, nem tartok rendszeresen nyelvtanórákat. 
Olyan sok az irodalom tananyag, hogy nem jut idő a nyelvtanra. 
K: A tantárgyi programban kiegyenlítettnek tűnik az irodalmi és  
a nyelvtani rész.



45

XY: Lehet, hogy ott kiegyenlített, de ha megnézzük a tankönyveket, 
azokban már látszik a különbség. Az irodalmi tananyag sokkal több.
K: Havonta hány nyelvtanórát tart az egyes évfolyamokban?
XY: Legalább egyet igyekszek tartani, például, ha tollbamondást íra-
tok. De van úgy, hogy csak kéthavonta tartok. 
K: Hogy tudja így felkészíteni a tanulókat a magyar szóbeli érettségi-
re? Annak nemcsak irodalom, hanem nyelvtan része is van.
XY: A negyedik osztályosoknak heti négy magyarórájuk van, a tan-
tervben előírt hármat kipótoljuk eggyel a szabadon választható órák 
közül. Ez az igazgatóság meg a tantárgybizottság döntése.
K: Ez azt jelenti, hogy a negyedik osztályosoknak hetente van nyelv-
tanórájuk?
XY: Nem, mert ott is sok az irodalom tananyag. Negyedikben ráadásul 
szlovákiai magyar irodalmat is kell tanítani, amit a tanulók egyáltalán 
nem ismernek, sok idő kell a szemelvények elolvasásához, feldolgo-
zásához. De havonta egyszer azért van nyelvtanóra is.
K: Hogy tudja átvenni a tantárgyi programban előírt nyelvtan tan-
anyagot?
XY: Nem tudok mindent átvenni, de ami fontos, azt próbálom.
K: Melyik tananyagokat tartja fontosnak? 
XY: A szófajokat – ezeket elég jól ismerik a gyerekek az alapiskolából 
– és a mondattant. Ez az alap. Meg hát ebből van a legtöbb a tantárgyi 
programban is. 
K: A tantárgyi program tartalmi követelményeiben a szófajtani és  
a mondattani alapfogalmak mellett megjelennek a szótan, a szöveg-
tan és a stilisztika alapfogalmai is, sőt olyan tananyagrészekre is van 
benne hivatkozás, mint a nyelvváltozatok vagy a kétnyelvűség. Foglal-
koznak ezekkel a nyelvtanórákon?
XY: Mindenre nem jut idő, de például a nyelvjárásokkal foglalko-
zunk, és a negyedik osztályban a hangtannal is.
K: Milyen módszereket alkalmaz a nyelvtanórákon?
XY: A tankönyv szerint veszem át a tananyagot, így ahhoz alkalmaz-
kodok.
K: Meg tudná nevezni konkrétabban a leggyakrabban alkalmazott 
módszereket?
XY: A hagyományos módszereket használom. A tananyagot a tan-
könyv alapján dolgozzuk fel, utána gyakorlatokat oldunk meg.
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K: A tankönyvekkel elégedett?
XY: Nem mindegyikkel vagyok elégedett.
K: Melyikkel igen, melyikkel nem? 
XY: Legjobban a második és a harmadik osztályost szeretem. Ezek-
ben érthetők a definíciók, pontosak a felosztások, tudom, mit kell 
megtanítanom a gyerekeknek. 
K: A többi tankönyvről mi a véleménye?
XY: A negyedikes könyv ismétlés, a felépítése hasonlít a másodikos-
hoz meg a harmadikoshoz. Amivel nem tudok mit kezdeni, az az elsős 
tankönyv. 
K: Elmondaná, miért nem tud mit kezdeni vele?
XY: Hát mert teljesen más, mint a másik három. Nem is értem, 
hogy függ össze velük. A tananyagok egyáltalán nem kapcsolódnak  
a nyelvtanhoz. 
K: A tankönyvek borítóján sem az áll, hogy Magyar nyelvtan, hanem, 
hogy Magyar nyelv. És a tantárgyi programban sem nyelvtani tan-
anyagrészek szerepelnek, nem nyelviek. 
XY: Igen, ez igaz, de hagyomány, hogy az irodalom mellett nyelvtant 
tanítunk. És a diákok is szívesebben tanulnak olyan nyelvtant, ami 
világos, érthető, mint elvontat.
K: Melyik tananyagokat gondolja elvontnak?
XY: Például a nyelvi jogokról szólót az elsős tankönyvben. Vagy 
ugyanott a retorikai részt.
K: Van olyan nyelvtani témakör, amit kedvelnek a tanítványai?
XY: Általában nem szeretik a nyelvtant, de ha már tanulniuk kell, 
akkor az a tapasztalatom, hogy valami kézzel foghatót szívesebben 
tanulnak.
K: Például?
XY: Például a szófajokat. A hangtant viszont nem szeretik, az túl  
elvont. A mondattant se nagyon, mert az meg elemzés.
K: Helyesírással foglalkoznak a nyelvtanórákon?
XY: Mivel eleve kevés a nyelvtanóra, nem nagyon. Nem rendszeresen, 
de azért igen. Mivel elő van írva, hány tollbamondást kell íratni egy fél-
évben, előtte mindig tartunk gyakorlóórát. Általában az összetett szavak 
és a tulajdonnevek írása megy nehezebben, ezért ezekkel foglalkozunk.
K: Az írásbeli érettségi vizsgának szövegalkotási része is van. Erre 
hogyan készíti fel a tanulókat? 
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XY: Az alapiskolában több idő jut a fogalmazási ismeretekre is, de 
azért mi is foglalkozunk bizonyos szövegtípusokkal, olyanokkal, 
amik előfordulhatnak az érettségin. Főleg a negyedik osztályban íra-
tok fogalmazásokat, ezeket a tanulók otthon írják meg, aztán az órán 
néhányan felolvassák, én meg kijavítom, elmagyarázom a leggyako-
ribb fogalmazási hibákat.
K: Mit tanít szívesebben, nyelvtant vagy irodalmat?
XY: Az biztos, hogy az irodalmat sokkal jobban szeretem, de az egye-
temen nyelvtani tárgyaim is voltak, és mindegyikből levizsgáztam, 
különben nem kaptam volna diplomát. De az az igazság, hogy annyira 
azért nem rajongok a nyelvtanért. Szívesebben tanítok irodalmat. Sok-
kal szívesebben.

 
 

3. interjú

YZ neme férfi, 29 éves. A Dunaszerdahelyi járás egyik szakiskolá-
jának három- és négyéves képzésében részt vevő tanulók számára 
tanít magyar nyelvet és irodalmat. Tanári oklevelet szlovák egyete-
men szerzett, ahol a magyar irodalom- és nyelvtudományi tárgyakat 
magyarul hallgatta. Az utóbbi öt évben öt alkalommal vett részt iro-
dalom- és nyelvtantanítással kapcsolatos szakmai továbbképzésen, 
négyszer Magyarországon, egyszer Szlovákiában. Az anyaországban 
mindig kezdő és fiatal magyar szakos pedagógusok számára meghir-
detett tanfolyamokra iratkozott be, melyeken az anyanyelv oktatásá-
nak módszertani kérdéseivel foglalkoztak; a szlovákiai továbbképzés 
pedig az irodalomórák szervezési formáira irányult. Saját bevallása 
szerint a módszertan gyakorlati alkalmazásával foglalkozó kurzusok 
voltak számára a leghasznosabbak.

K: Ma egyre ritkábban találkozni fiatal férfi oktatóval, minek köszön-
hető, hogy a tanári hivatást választotta?
YZ: Az alapiskolában nagyon jó történelemtanárom, a gimnáziumban 
kiváló magyartanárom volt, akik a példaképeim is voltak, mert nem-
csak jó pedagógusnak tartottam őket, hanem tiszteltem is őket, fel-
néztem rájuk. Talán ez indított el a pedagógusi pálya felé. Elsősorban 
történelmet szerettem volna tanulni, de mivel az itthoni egyetemeken 
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a történelem leginkább szakpárosításban tanulható, a magyar nyelv 
és irodalom szakot választottam mellé. Nem bántam meg, hogy így 
döntöttem.
K: Egyértelmű volt, hogy a diploma megszerzése után tanítani fog?
YZ: Ha nem is volt egyértelmű, a tanítás volt az egyik dolog, amin 
gondolkoztam. De közben felmerült bennem az is, hogy jó lenne vilá-
got látni, kipróbálni magamat külföldön, esetleg más területen. Nem 
voltam benne biztos, hogy a tanári pálya az én utam.
K: Elárulja, miért választotta mégis a tanítást?
YZ: Azt gondoltam, talán jobb lesz, ha az egyetem után, amikor még 
friss bennem a tudás, mégis inkább tanítani kezdek. Aztán ha nem 
megy, elindulok külföldre, angol nyelvterületre, hogy fejlesszem az 
angoltudásomat.
K: Ehhez képest ötödik éve tanít egy szakiskolában, ahol a magyar 
nyelv és irodalom nem tartozik a fő tantárgyak közé. Mi történt? Meg-
kedvelte a tanítást?
YZ: Nem egyszerű, amit vállaltam. A három-, de még a négyéves 
szakiskolákba se a legjobb tanulók jelentkeznek. Sőt, mondom úgy, 
ahogy van: ide a gyengébb és a gyenge tanulók jönnek, akik ilyen 
vagy olyan szakmát akarnak tanulni. És igaza van, itt az én tárgyaim 
nem főtárgyak. Sokat küszködök, hogy legyen valami haszna az órá-
imnak. De én nem vagyok az a feladós típus, szeretem a kihívásokat. 
Pedig néha nehéz, tényleg nehéz.
K: A kerettanterv a hároméves szakiskolák számára két, a négyévesek 
számára heti három anyanyelvórát ír elő. Elég ez?
YZ: Elég kell, hogy legyen, mert a szakiskolák a szabadon választható 
órákból nem a magyar, hanem a szaktantárgyak óraszámát támogat-
ják. Egyébként a diákok többségének az a véleménye, hogy a ma-
gyaróra fölösleges, ők a szakmájukat akarják úgy megtanulni, hogy 
megéljenek belőle. Mint mondják, nem akarnak se regényt írni, se 
verset szavalni.
K: Az anyanyelv tantárgy keretében Ön tart nyelvtanórát is?
YZ: Tartok, persze, ha lehet, hetente. De ez nem mindig jön ki így, 
mert ezek a diákok – főleg a felsőbb osztályosok – gyakran vannak 
szakmai gyakorlaton, ilyenkor a szó szoros értelemben vett tanítási 
órák elmaradnak. Ha viszont iskolába járnak, szigorúan megtartom  
a nyelvtan- és az irodalomórát is. Persze nem szófajtant meg mon-
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dattant tanítok, itt el lehet felejteni a központi dokumentumokat meg  
a tankönyveket. 
K: Akkor mit tanít?
YZ: Olyat, amiről azt gondolom, hogy hasznát veszik majd. Hogy 
ha elkezdenek dolgozni, tudják üdvözölni azt, aki bemegy hozzájuk 
a műhelybe. Hogyan? Megtanuljuk. Hogy tudjanak vele udvariasan 
beszélni. Hogy kell azt? Megtanuljuk. Aztán próbálom nekik megta-
nítani a szakmájuk alapszókincsét magyarul. Ez nem egyszerű dolog, 
mert sokan nem is érzékelik, hogy miközben magyarul beszélnek,  
a szakkifejezéseket szlovákul használják. Amikor megkapják tőlem  
a szlovák–magyar szójegyzéket, megkérdezik: „Minek ez? Hisz min-
denki úgy mondja, ahogy én”. Ilyenkor győzködöm őket, hogy jó lesz 
ez még valamire, például, ha egy magyarországinak romlik el az au-
tója a műhelyed előtt, vagy Magyarországon fogsz házakat építeni. 
K: Elfogadják az érvelését?
YZ: A többséget meg lehet győzni, meg hát a négyéves képzésben 
becsempészem az érettségi tételek közé. Nem olyan sok szó ez, talán 
30-35 főnév meg 15-20 ige, ezt osszuk szét négy évre.
K: Mivel foglalkoznak még a magyarórán?
YZ: A hároméves képzésben szóbeli, a négyévesben szó- és írásbe-
li fogalmazással. Azért inkább szóbelivel, mert ők magyarból leckét 
általában nem írnak, esetleg másolnak, hisz „nem fontos” tantárgyról 
van szó. De a kuncsaftnak el kell majd tudni mondani, mi a baja az 
autójának, milyen cserepet ajánlunk tetőnek és miért, vagy miből és 
hogyan építsük föl a házat. Talán a szakmai leírásokat szeretik legjob-
ban. És néha helyesírást is próbálok tanítani.
K: Abból mit? És hogyan? 
YZ: Hát nem a többszörös összetételek írását. Alapvető írásmódokat, 
hogy magyarul is meg tudja nevezni a vállalkozását, és le tudja írni 
hiba nélkül. Hogy a vállalkozás szót ugyan rövid l-lel ejtjük, de hosz-
szúval írjuk. Vagy keresek szlovákiai magyar szövegeket, csak rövi-
deket, és megpróbáljuk megkeresni bennük a helyesírási hibákat. És 
ha megtaláltuk, kitalálni, hogy írjuk őket helyesen. 
K: A tantárgyi oktatási program szerint minden félévben két tollba-
mondást kell íratni.
YZ: Íratok. Előre ismerik a tollbamondás teljes szövegét. Beviszem az 
órára, megbeszéljük, mire kell odafigyelni. Aztán kiosztom a füzete-
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ket, és lassan, a mondatokat többször elismételve lediktálom a rövid, 
legfeljebb tízsoros szöveget. Így is lesz benne hiba. És nem egy olyan 
van, akinek ötöst kellene adnom rá, de nem adok. Négyes a legrosz-
szabb jegy, amit tőlem kapnak, mert minden igyekezetet értékelek. 
És ők tudják, hogy nálam érdemes igyekezni, mert az igyekezet is 
beleszámít a jegybe.
K: Mi a véleménye a nyelvtankönyvekről?
YZ: Alig használjuk őket. Én ugyan néha beléjük kukkantok, hogy 
lássam, mit kellene tanítanom, de itt azt, ami a tankönyvben van, nem 
lehet. Minek magoltassak velük definíciókat meg felosztásokat? Mi-
lyen értelme lenne? 
K: Ön szerint kedvelik vagy nem kedvelik a tanulók a nyelvtanórákat?
YZ: Hát szeretni biztos nem szeretik, de néhányan talán kedvelik. 
Ha sikerül olyan órát tartanom, ami leköti őket. Vagyis jól kell meg-
választanom a tananyagot, és persze a módszert is. A leíró nyelvtant 
például fölösleges lenne erőltetni. Csak olyat szabad tanítani, ami az  
ő szempontjukból hasznos lehet.
K: Melyik módszert részesíti előnyben?
YZ: Itt nem arról van szó, hogy a szabálytól jutunk-e el a példáig, 
vagy a példáktól a szabályig, hisz nem tanítok szoros értelemben 
vett nyelvtant. De talán a problémamegoldó módszert alkalmazom 
leginkább, akármilyen furcsán hangzik is. Mert nekik nem az jelenti  
a problémát, hogy nem az anyanyelvük köznyelvi változatát hasz-
nálják, vagy valaminek az írásmódja nem szabályos. Számukra az  
a probléma, hogy elromlott az autó, beázott a tető, vagy hogy levált  
a csempe a falról. 
K: Tartott nyelvtanórát az online oktatás idején is?
YZ: Igen, tartottam, a rendhagyónál is rendhagyóbbat. Az internet 
volt az egyedüli eszközünk, mert az érdekli őket. Ott kerestem vagy 
kerestettem velük szövegeket, amikkel dolgoztunk, vagy videókat, 
amiknek a szöveges részét használtam fel. És sok érdekes gyakorlatot 
készítettem, linkekkel megtűzdelve, így vettem rá őket a munkára. De 
ebbe rengeteg időt és energiát fektettem. Az online oktatás alatt nem 
egyszer kérdeztem magamtól, hogy miért is csinálom ezt? 
K: És miért?
YZ: Talán mert olyan jó érzés megtanítani őket valamire. Jó érzés 
tudni, hogy ezt tőlem tanulták. Hát mégis van értelme annak, amit 
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csinálok? Arról nem beszélve, amikor egy irodalmi szemelvény el-
olvasása és feldolgozása után megkérdezi tőlem valamelyik tanuló, 
hogy hosszú ez a könyv? Mert ha nem, akkor lehet, hogy elolvasná. 
És akkor hozom boldogan a könyvet, ha elolvasta, ajánlok egy mási-
kat. Nem tolakodva, csak óvatosan, nehogy elvegyem a kedvét. Hogy 
van olyan, akit csak a foci érdekel? Nem baj, beszerzem a kedvenc 
kapusáról szóló könyvet. És ha a tanév végén azt mondja, csak a fe-
léig jutott el, de amit eddig elolvasott, az érdekes volt? Azt mondom, 
maradjon nálad a könyv nyárra, majd akkor lesz időd végigolvasni. És 
közben örülök. Micsoda? Ketten az osztályból elkezdtek olvasni? És 
én vezettem rá őket? Na, hát ezért csinálom!

Tanulságok, következtetések

Az interjúk készítésekor kiderült, hogy adatközlőim közül az alapis-
kolában, illetve a szakiskolában oktató magyartanár rendszeresen tart 
nyelvtanórát, míg gimnáziumban oktató adatközlőm csak időszako-
san, általában kéthavonta egyszer. Dančo Jakab Veronika kutatásai 
szerint az utóbbi eljárásmód magyarországi és határon túli középfokú 
oktatási intézményekben is megfigyelhető: nyelvtanórát vagy töm-
bösített formában tartanak, melynek során leginkább leíró nyelvtani 
tananyagrészek kerülnek előtérbe; vagy teljes mértékben mellőzik, és 
helyette – az anyanyelvi nevelés irodalom részének túlméretezettsé-
gére hivatkozva – irodalomórát tartanak (Dančo Jakab 2022, vö. Pletl 
2014: 17, Laczkó 2015: 24, Minya 2018: 257). 

Abban a kérdésben, hogy szükség lenne-e a magyar nyelv és iro-
dalom tantárgy tartalmi megújítására, adatközlőim teljes mértékben 
egyetértettek. Mindhárman úgy gondolják, hogy a tantárgyi tananya-
got meghatározó állami oktatási program olyan központi dokumen-
tum, amely nagymértékben befolyásolja az anyanyelvi tantárgy okta-
tását. Az alapiskola felső tagozatán tanító pedagógus túl terjedelmes-
nek tartja a tantárgyi programban kijelölt tananyagot, és kifogásol-
ja, hogy a dokumentum a lexikális ismeretekre helyezi a hangsúlyt.  
A gimnáziumban oktató adatközlő is túlméretezettnek véli a doku-
mentumban előírt tananyagot, és bevallja, hogy az irodalom tananyag 
átvétele érdekében a nyelvtan tananyagnak csak egy részét veszi át.  
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A tananyagmennyiségről való vélekedéseket alátámasztja az anya-
nyelvi tantárgy oktatásának kérdéseit kutató Vančo Ildikó is, aki sze-
rint a követelményrendszer teljes szövege 31 szabványoldal, mégsem 
kapnak benne helyet olyan fontos témakörök, mint a nyelvváltozatok 
mibenléte és jelenléte a mindennapi nyelvhasználatban vagy a nyelv-
nek a megismerésben betöltött szerepe (Vančo 2013: 31–32). Szabó-
mihály Gizella kutatási eredményei is azt mutatják, hogy a magyar 
szakos pedagógusok a szükségesnél terjedelmesebbnek tartják a tan-
anyagot, ám ez a vélekedés inkább az anyanyelvi tantárgy irodalom 
részére vonatkozik. A tananyag tartalmával és bemutatásának szem-
léletével Szabómihály szerint a magyartanárok többsége egyetért, 
holott a nyelvtan keretében oktatott tananyag jelentős része, elsősor-
ban az ún. leíró nyelvtani rész egyértelműen elavult. Szabómihállyal 
együtt több hazai oktatási szakember kifogásolja azt is, hogy a tan-
tárgyi program és az anyanyelvtankönyvek a standard nyelvváltozat 
„egyeduralmát” és az egynyelvűségi szemléletet tükrözik (Szabómi-
hály 2011: 307; vö. Simon 2005: 82–83; Misad 2009: 140–141, 2019: 
155–156). Beregszászi Anikó szerint azonban a kisebbségi helyzet-
ben folyó anyanyelvoktatás tartalmát nehéz megváltoztatni, mégpedig 
azért, mert nemcsak az oktatáshoz és a nyelvhez kapcsolódó tényezők 
befolyásolják, hanem egyéb összetevők is. A kárpátaljai kutató ezek 
közé sorolja azt a tényt, hogy a magyar kisebbségi közösség anyanyel-
vi oktatásának kérdése az utódállamokban nemcsak oktatási, hanem 
politikai tartalmú kérdés is; továbbá a megfelelés kényszerét, mely 
szerint a kisebbségi magyar anyanyelvi nevelés tartalmának meg kell 
felelnie az illető ország nemzeti alaptantervében jegyzett követelmé-
nyeknek, a helyi magyar közösség nemzeti és politikai elvárásainak, 
valamint összhangban kell(ene) lennie a kurrens tudományos és tan-
tárgy-pedagógiai eredményekkel (Beregszászi 2021: 90). Magyari 
Sára ugyanakkor arról számol be, hogy a romániai magyar tannyel-
vű általános iskolák legújabb tantervében megjelennek hagyományos 
nyelvtani tananyagtól eltérő, kommunikáció-központú témák is, mint 
pl.: Nyitott magatartás a kommunikáció kezdeményezésében és fenn-
tartásában vagy a Színterek: magánéleti, kisközösségi beszédhelyze-
tek (Magyari 2018).

A nyelvtani tananyagot tartalmazó tankönyvekről adatközlőim el-
térően vélekednek. Az alapiskola felső tagozatában oktató pedagógus 
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kifogásolja, hogy a segédletek száraz grammatikai ismereteket, nehe-
zen értelmezhető szabályokat és – a hangtani, szófajtani és mondat-
tani fejezetet illetően – besorolásokat/osztályozásokat tartalmaznak, 
szerinte ez elveszi a tanulók kedvét a nyelvtantól. A szakiskolában 
dolgozó pedagógus használhatatlannak tartja a nyelvtani szabályokon 
és csoportosításokon alapuló nyelvtankönyveket, ezért szinte nem is 
használja őket. Gimnáziumi tanár adatközlőm ezzel szemben elége-
dett az „érthető” definíciókat és besorolásokat/osztályozásokat tar-
talmazó középiskolai anyanyelvtankönyvekkel, a gimnáziumok első 
évfolyama számára készült szociolingvisztikai szemléletű tankönyv 
azonban nem nyerte el a tetszését. Šandala Nóra szlovákiai középisko-
lai pedagógusok körében végzett kutatása is azt bizonyítja, hogy a ma-
gyartanárok rendkívül eltérően vélekednek a használatban lévő tan-
könyvekről. Egy részük teljes mértékben elégedett velük, és egyedüli 
kifogásként a tankönyvi feladatok kiegészítésére szolgáló munkafüze-
tek hiányát fogalmazza meg. Mások úgy vélik, hogy a tankönyvek le-
író nyelvtani fejezetei a legsikerültebbek, míg a középiskola első osz-
tálya számára készült szociolingvisztikai szemléletű segédletet „túl 
akadémikus”-nak tartják. A tankönyvek szemléletével a megkérdezett 
pedagógusok több mint a fele egyetért, a többiek szerint kevesebb le-
író nyelvtant és több fogalmazást kellene tanítani. Mások a tanköny-
vek nyelvhelyességi fejezeteit bővítenék is, és emelnék az ezekben 
található feladatok számát. A vizsgálatban részt vevő magyar szakos 
tanárok kevesebb mint egyharmada gondolja csak úgy, hogy a tan-
könyveknek a tanulók kétnyelvűségi helyzetével is foglalkoznia kelle-
ne (Šandalová 2019: 19–21). Ezzel szemben Lanstyák István nyelvész 
már csaknem negyedszázada kifogásolja, hogy a hazai magyar nyelv 
tankönyvek nem foglalkoznak a szlovákiai magyar nyelvi valóság-
gal és annak sajátos jelenségeivel, vagyis nem veszik figyelembe azt  
a tényt, hogy a kisebbségben élő tanulók nyelvhasználata eltér az 
egynyelvű anyaországi tanulókétól; melynek az az oka, hogy a szlo-
vákiai magyar gyermekek kétnyelvű beszélőközösségben élnek, ahol 
anyanyelvként a többségi nyelv hatása alatt álló, kétnyelvű normák 
által szabályozott kontaktusváltozatot sajátítanak el, és az anyanyel-
vű kommunikáció során a legtöbb beszédhelyzetben ezt is használják 
(Lanstyák 1996:12). A kisebbségi tanulók számára készült anyanyelv-
tankönyveknek éppen ezért több hazai kutató szerint is különbözniük 
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kellene a magyarországiakétól: egyrészt az anyanyelvjárás, illetve  
a standard nyelvváltozat használatából adódó kettősnyelvűség, más-
részt az anyanyelvként elsajátított kontaktusváltozatok és a standard 
nyelvváltozat közötti eltérések nyelvi-nyelvhasználati vonatkozásait 
kellene megismertetniük a tanulókkal, hogy egyértelművé váljon szá-
mukra az a tény, hogy anyanyelvüknek több változata van, továbbá 
az, hogy az egyik vagy a másik nyelvváltozat elemeinek, kódjainak, 
regisztereinek használata az éppen aktuális beszédhelyzettől függ (vö. 
Misad 2009: 151–54, 2014: 154, 2019: 159; Simon 2010: 93, 2017: 
18–19; Szabómihály 2011: 307, 2015; Vančo 2013: 35–36). A fentebb 
hivatkozott szakemberek véleményét Beregszászi Anikó is megerő-
síti. A kutató szerint a kárpátaljai középiskolai anyanyelvtankönyv 
is szükségtelenül nagy hangsúlyt fektet a grammatikai ismeretekre, 
ezen belül az egyes nyelvi szintek, valamint a nyelv grammatikai jel-
lemzőinek ismertetésére. A 230 oldal terjedelmű tankönyv 90 oldalon 
át közöl az alapfokú képzés során már elsajátított grammatikai isme-
reteket, miközben a szövegértés és a szövegalkotás gyakoroltatására 
mindössze öt oldalt szán (Beregszászi 2021: 99–100).

Az interjúkból az is kiderült, milyen szemléletek mentén haladnak, 
illetve milyen módszereket alkalmaznak adatközlőim a nyelvtanórá-
kon. Az alapiskolai pedagógus a tankönyvek szerkezeti felépítésében 
nyomon követhető linearitás elvéhez igazodik, ami alatt a nyelvi rend-
szer szintek szerinti hierarchikus szerkezeti felépítését kell érteni Az 
óráin központi szerep jut a szövegnek, a nyelvi jelenségeket mindig 
szövegben való előfordulásukból kiindulva szemlélteti; a nyelvta-
ni fogalmak esetében konkrét példáktól jut el a szó- és/vagy írásbeli 
kommunikációban való használatukig. A gyakorlás során ügyel arra, 
hogy a feladatok megfeleljenek a tanulók életkori sajátosságainak, va-
lamint érdeklődésének: az ötödik és a hatodik osztályban főleg játé-
kos vagy alkotó jellegű gyakorlatokat, a felsőbb osztályokban alkotó 
jellegű és nyelvtani elemző feladatokkal is dolgoznak. Szakiskolai 
pedagógus adatközlőm nyelvtanóráin elsődlegesen a problémameg-
oldó módszer érvénesül. A gimnáziumi tanár a hanyagoló szemléletű 
nyelvtanórákon a tankönyvhöz igazodik, a tananyag feldolgozása és 
a gyakorlás során is a hagyományos módszereket részesíti előnyben. 
Šandala Nóra vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a magyar sza-
kos pedagógusok nagy része a nyelvtanórákon a hagyományos, ta-
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nárközpontú tanítási módszereket alkalmazza: a kérdőívben szerep-
lő nyolc választási lehetőség közül a magyartanárok leggyakrabban  
a tanári előadást és a tanári magyarázatot jelölték meg leggyakrabban  
alkalmazott módszerként (Šandalová 2019: 22, vö. Szabómihály 
2015).

Az interjúk során arra is rákérdeztem, kedvelik vagy nem kedvelik 
a tanulók a nyelvtanórákat. Alapiskolai adatközlőm – aki tanítványai 
szerint kiváló nyelvtanórákat tart – célja az, hogy a tanulók ne unják, 
hanem élvezzék a nyelvtanórát. Mivel véleménye szerint a vonatkozó 
tankönyvek nem segítik ezt a célt, sok időt szán saját anyagot készí-
tésére. Azokat, amelyek beválnak, rendszeresen alkalmazza, a többit  
a tanulók reakciója alapján módosítja. A szakiskolában oktató pedagó-
gus hasonló véleményen van: valószínűnek tartja, hogy néhány tanít-
ványa kedveli a nyelvtanórát, de ehhez olyan témát kell választania, 
ami érdekes és hasznos is egyben. A gimnáziumi tanár szerint a tanu-
lók általában nem szeretik a nyelvtant, mert elvontnak tartják. Dančo 
Jakab Veronikának az anyanyelvórák kedveltségét/nem kedveltségét 
vizsgáló kutatásából kitűnik, hogy hatvan megkérdezett középisko-
lai tanuló meghatározó része közömbös a nyelvtanórák iránt, illetve 
hogy a nyelvtant egyetlen tanuló sem tekinti a kedvenc tantárgyának; 
mégis magasabb a nyelvtant kedvelő adatközlők száma, mint azoké, 
akik kevésbé vagy egyáltalán nem kedvelik. A kutató adatközlői bo-
nyolultnak és unalmasnak, ugyanakkor logikusnak tartják az anya-
nyelvórákat, s bár kevesen gondolják fontosnak, mégsem tekintenek 
rá felesleges tantárgyként. A megkérdezett középiskolások több mint 
fele gondolja azonban úgy, hogy a nyelvtanórák iránti érdeklődés fo-
kozható lenne, amennyiben kommunikációközpontúak lennének, ha 
több kooperatív jellegű tevékenységet végeznének, ha a tankönyvi 
gyakorlatok helyett izgalmasabb és kreatívabb feladatokat kapnának, 
illetve, ha elmondhatnák saját véleményüket az egyes nyelvhasználati 
problémákról (Dančo Jakab 2021: 108–110).
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ZHRNUTIE

Štúdia sa zaoberá jednotlivými zložkami vyučovania jazykovej časti 
predmetu maďarský jazyk a literatúra na základných a stredných ško-
lách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Autorka sa  
v nej na základe interview s učiteľmi pôsobiacich na základnej škole, 
na gymnáziu a na strednej odbornej škole s vyučovacím jazykom ma-
ďarským snaží poskytnúť skutočný obraz o charakteristikách vyučovania 
jazykovej časti predmetu maďarský jazyk a literatúra v dvojjazyčnom 
prostredí. Pri spracovaní výsledkov výskumu opisuje vplyv základných 
pedagogických dokumentov (t. j. štátneho vzdelávacieho programu 
a rámcového učebného plánu) na vyučovanie predmetu materinského ja-
zyka národnostnej menšiny. Ďalším objektom jej skúmania sú učebnice 
maďarského jazyka pre základné a stredné školy, ďalej učiteľmi použí-
vané metódy a stratégie výučby na hodinách materinského jazyka ako 
aj vzťah žiakov a učiteľov k jazykovej časti predmetu maďarský jazyk 
a literatúra. 
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DANČO JAKAB VERONIKA

RENDSZERES VAGY HANYAGOLÓ 
NYELVTANOKTATÁS1

Egy felmérés tanulságai

Annotáció: Írásomban egy nyelvtanoktatással foglalkozó, szélesebb körű 
kutatás néhány részeredményét ismertetem. A vizsgálatban két szlováki-
ai magyar középiskola vett részt, melyek közül az egyikben a tanulók 
rendszeresen részesülnek nyelvtanoktatásban, a másikban viszont az 
nyelvtanórák csaknem teljesen háttérbe szorulnak. Kutatásom célja annak 
feltérképezése, hogy befolyásolja-e a nyelvtanórák megtartása, illetve ha-
nyagolása a tanulók nyelvi stigmatizációjának és nyelvi bizonytalanságá-
nak mértékét, valamint két közismert nyelvhelyességi szabállyal kapcso-
latos ismereteit. Míg a tanulmány első részében elméleti síkon közelítem 
meg a nyelvtanoktatást, addig a második részében a kérdőíves kutatás 
során felgyűjtött eredményeket mutatom be és elemzem.

Kulcsszavak: szlovákiai magyar nyelvtanoktatás, rendszeres nyelvtan- 
oktatás, hanyagoló nyelvtanoktatás, nyelvi stigmatizáció, nyelvi bizony-
talanság, ún. nyelvhelyességi szabályok. 

1 A témával kapcsolatos vizsgálatok a Kutatás- és Fejlesztéstámogató Ügy-
nökség APVV-17-0254 számú szerződése és a Kultúrna pamäť, problemati-
ka prekladu a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literatúry a lingvistiky 
című tudományos projekt (VEGA/01/0106/21) keretében folytak a pozsonyi 
Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Iroda-
lom Tanszékén.
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Bevezetés

Az anyanyelvoktatás fontossága kétségbevonhatatlan, mégis köz-
tudott, hogy az alapiskolai2 nyelvtanórákon szerzett tudás ahelyett, 
hogy a középiskolában gyarapodna, leépül. Ennek közismert oka, 
hogy ellentétben más tanórákkal, a nyelvtanórák megtartása nem 
mindig rendszeres. Számos (magyarországi és szlovákiai magyar 
tannyelvű) középfokú oktatási intézményben bevett gyakorlatnak 
számít, hogy a nyelvtanórákra – a leíró tananyagokra összpontosítva  
– vagy tömbösített formában kerül sor; vagy mellőzik őket, és helyettük  
a szaktanárok irodalomórát (esetleg más tantárgyi órát) tartanak, me-
lyet rendszerint az irodalomból megszabott kötelező tananyag túlmé-
retezettségével indokolnak (vö. Antalné Szabó 2002: 148–152; Kiss 
2010: 24; Lanstyák 2011: 16; Misad 2011: 498, 2013: 46; Pletl 2014: 
17; Laczkó 2015: 24; Bilász 2017: 88–89; Minya 2018: 257). 

A nyelvtanoktatás rendszeressége a szlovákiai magyar tanítási 
nyelvű gimnáziumok szemszögéből azt jelenti, hogy a tanulók hetente 
egy nyelvtanórán vesznek részt. Ez a 2015. szeptember 1-jétől ha-
tályban lévő kerettanterv rendelkezéséből következik, mely a magyar 
nyelv és irodalom tantárgy oktatását heti három tanórában szabja meg, 
s melyet a magyar szakos pedagógusoknak heti egy nyelvtan- és két 
irodalomórára kell(ene) fordítaniuk. Az iskolák az említett órakeretet 
az ún. szabadon felhasználható órák segítségével bővíthetik (vö. RUP: 
2015).

A szlovákiai magyar tannyelvű középiskolákban folyó anyanyelv-
oktatás nyelvszemléletéről elmondhatjuk, hogy a tanórákon a pedagó-
gusok napjainkban is elsősorban az egységesként leírható nyelv kép-
zetét erősítik a tanulókban, vagyis a standard nyelvváltozat normáját 
közvetítik feléjük, s elvárják tőlük, hogy minden kontextusban az 
ezen nyelvváltozatban érvényesülő nyelvtani, illetve ún. nyelvhelyes-
ségi szabályokhoz alkalmazkodjanak. Ebből kifolyólag gyakran elő-
fordul, hogy a pedagógusok azokat a sajátosságokat, melyek a tanulók 
anyanyelvváltozatában a kisebbségi és kétnyelvűségi helyzet követ-

2 Az alapiskola a szlovák základná škola tükörfordítása, magyarországi 
megfelelője az általános iskola.
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keztében megjelennek, nyelvhelyességi hibának, nyelvjárásiasságnak 
vagy szlovakizmusnak nevezik, s a beszédhelyzet figyelembevétele 
nélkül helytelenként, illetve hibásként értékelik. A tanulók által hasz-
nált nyelvi formáknak (vagy az általuk használt teljes nyelvváltozat-
nak) a megbélyegzése – más néven stigmatizációja – azonban a tanu-
lók nyelvi bizonytalanságának fokozódásához, anyanyelvüktől való  
elidegenedéshez, valamint közösség- és azonosságtudatuk megren-
düléséhez vezet (vö. Lanstyák 1996: 11–15, 2018: 260–261; Sándor 
2001: 241–259; Misad 2009: 154–155, 2015: 72–83; Beregszászi 
2011a: 38; Dolník 2012: 188–200; Tolcsvai Nagy 2014: 99; Vančo 
2017: 382; Lőrincz 2020: 225–242; Dančo Jakab 2021: 197–204).

A fentiekben vázolt tényekből kiindulva jelen tanulmány célja, 
hogy egy szélesebb körű kérdőíves felmérés részeredményeinek be-
mutatásán keresztül egyrészt megállapítsa, mi a véleménye a tanu-
lóknak a nyelvtanórák háttérbe szorításáról; másrészt feltérképezze, 
befolyásolja-e a nyelvtanórák megtartása, illetve hanyagolása a tanu-
lók nyelvi stigmatizációjának és nyelvi bizonytalanságának mértékét, 
valamint két nyelvhelyességi szabállyal kapcsolatos ismereteit.

1. A kutatás módszertana és az adatközlők bemutatása

A tanulmány érdemi részét megalapozó kutatás helyszínéül két olyan 
szlovákiai magyar tannyelvű oktatási intézményt választottam, ame-
lyek nyelvkörnyezettani jegyeik és grammatikaoktatási szemléletük 
szempontjából is különböznek egymástól. A vizsgálat első színteréül 
egy nyugat-szlovákiai, szlovákdomináns3 városban működő középis-
kola szolgált (a továbbiakban: NySz), melyben a rendszeres magyar-
nyelvtan-oktatás a jellemző, tehát a nyelvtanórákra heti egyszer kerül 
sor. A kutatás másik helyszíne egy kelet-szlovákiai (a továbbiakban: 
KSz) magyar többségű4 település magyar tannyelvű középiskolája 

3 A 2021. évi népszámlálási adatok alapján az összlakosságnak 2,3% -a vallot-
ta magát magyar nemzetiségűnek (SODB: 2021)

4 A 2021. évi népszámlálási adatok alapján az összlakosságnak 52,9% -a val-
lotta magát magyar nemzetiségűnek (SODB: 2021).
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volt, melyben a hanyagoló anyanyelvoktatási szemlélet érvényesül, 
ami azt jelenti, hogy ebben az intézményben az első, a második és  
a harmadik osztályban teljesen mellőzik a nyelvtant, a negyedik osz-
tályban pedig kéthetente egy nyelvtanórát tartanak.

A vizsgálat alapját képező kérdőívet a NySz középiskola tanulói 
2020 áprilisában, a KSz oktatási intézmény diákjai 2021 szeptemberé-
ben töltötték ki. A kérdőív összesen húsz kérdést tartalmazott, melyek 
közül jelen írásban öttel foglalkozom részletesen. 

A felmérésben 126 adatközlő vett részt, ebből 60 tanuló a NySz 
középiskolát, 66 a KSz középfokú oktatási intézményt látogatja.

A NySz iskola adatközlőinek osztály, nem és lakóhely szerin-
ti megoszlását az 1. táblázat tartalmazza, melyből kiderül, hogy  
a) a negyedik osztályos tanulók nem vettek részt a kutatásban, mi-
vel az iskola vezetése a közelgő érettségi vizsgára hivatkozva nem 
engedélyezte; b) az osztályok és a válaszadó diákok létszáma között 
fordított arányosság áll fenn, mely a véletlen műve; c) a legtöbb adat-
közlő az első osztályt látogató lányok közül került ki; d) az egyes osz-
tályokban a lányok létszáma minden esetben magasabb, mint a fiúké;  
e) a tanulók lakóhelyének típusa megközelítőleg fele-fele arányban 
oszlik meg a „város” és a „falu” lehetőségek között.

1. táblázat: A vizsgálatban részt vevő NySz középiskolát látogató tanulók 
osztály, nem és lakóhely szerinti megoszlása

Osztály Az adatközlők 
összlétszámának 
osztályok szerinti 

megoszlása

Az adatközlők 
nem szerinti 
megoszlása

Az adatközlők 
lakóhely szerinti 

megoszlása

fő nő férfi falu város

1. 29 19 10 12 17

2. 20 14 6 10 10

3. 11 8 3 9 2

Összesen (n) 60 41 19 31 29
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A vizsgálatba bevont KSz középiskola tanulói által látogatott 
osztályra, valamint nemükre és lakóhelyükre vonatkozó adatokat  
a 2. táblázat ismerteti, mely szerint megállapíthatjuk, hogy a) minden 
egyes osztály kitöltötte a kérdőívet; b) a felmérésben a második osz-
tályt látogató tanulók képviseltetik magukat legkisebb arányban, míg 
a többi osztályból megközelítőleg azonos számú adatközlő került ki; 
c) a kutatásban több a nő, mint a férfi nemű válaszadó; d) magasabb 
a valamely környező településről beutazók létszáma, mint az iskola 
székhelyéül szolgáló városban élő diákoké. 

2. táblázat: A vizsgálatban részt vevő KSz középiskolát látogató tanulók 
osztály, nem és lakóhely szerinti megoszlása

Osztály Az adatközlők 
összlétszámának 
osztályok szerinti 

megoszlása

Az adatközlők 
nem szerinti 
megoszlása

Az adatközlők 
lakóhely szerinti 

megoszlása

fő nő férfi falu város

1. 19  9 10 8 11

2. 9 6 3 6 3

3. 18 11 7 11 7

4. 20 11 9 14 6

Összesen (n) 66 37 29 39 27

2. A felmérés eredményei

A dolgozat következő részében a kutatás során felgyűjtött adatokat 
elemzem, melynek keretein belül előbb a nyelvtanórák megtartásával, 
illetve hanyagolásával kapcsolatos tanulói véleményeket ismertetem, 
majd a nyelvi stigmatizáció és a nyelvi bizonytalanság kérdésével 
foglalkozom, végül pedig két nyelvhelyességi szabálynak a tanulók 
körében való elterjedtségét vizsgálom.
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2.1. Miért (nem) fontosak az nyelvtanórák?

A kérdőív első kérdésére (Hány magyarnyelvtan-órád van egy hé-
ten?) érkezett válaszok is alátámasztják azt az óraszámot, melyet  
a kutatás megtervezésének szakaszában az egyes középiskolákban  
a nyelvtanórák számát illetően feltételeztem, ugyanis a visszajelzések 
azt mutatják, hogy a NySz oktatási intézményben az első, második 
és harmadik osztályt látogató tanulók heti egy, az érettségi előtt álló 
negyedik osztályos tanulók pedig heti két nyelvtanórán vesznek részt, 
melyeken a negyedik osztályra fennmaradó tananyagokat veszik át, 
illetve a szóbeli érettségi vizsga nyelvtani tételeivel foglalkoznak. 
Ezzel szemben a KSz középiskola diákjainak egyáltalán nincs nyelv-
tanórája, ami alól kivételt csupán a negyedik osztályos tanulók képez-
nek, akiknek – arra való tekintettel, hogy az anyanyelv tantárgyból 
ún. külső érettségi vizsgát5 (is) kell tenniük, a szaktanár kéthetente 
egyszer tart nyelvtanórát.

A KSz középiskola tanulóitól egy fakultatív alkérdés (Mi a véle-
ményed arról, hogy ebben a középiskolában nem tartanak magyar-
nyelvtan-órákat?) keretében megkérdeztem, mit gondolnak arról, 
hogy az általuk látogatott oktatási intézményben a nyelvtanoktatás 
szinte teljes mértékben háttérbe szorul. A 66 adatközlőtől 38 válasz 
érkezett, mely szerint 73,6%-uk pozitívan, 18,4%-uk pedig negatívan 
értékelte a nyelvtanórák hiányát, miközben 7,9%-uk nem válaszolt  
a kérdésre. 

A fennálló helyzettel elégedett adatközlők egy része röviden, az 
„Örülök neki.” választ tüntette fel, más része azonban bővebben is ki-

5 Szlovákiában a középiskolák végzős tanulói magyar nyelv és irodalomból 
ún. külső (extern) és belső (intern) érettségi vizsgát tesznek. A külső érettségi 
vizsga egy nyelvtani és irodalmi feladatokból álló tesztlap kitöltését jelenti, 
melyben az érettségizőknek vagy négy válaszlehetőség közül kell megjelöl-
niük a helyes megoldást, vagy egy-egy rövid választ kell megfogalmazniuk. 
A belső érettségi vizsga ugyanakkor szóbeli és irásbeli részből tevődik össze, 
ahol az utóbbi alatt egy szövegalkotási feladatot értünk, melynek keretében 
a tanulók négy, központilag összeállított, eltérő stílusú és műfajú téma közül 
választhatnak (Misad 2011: 490–492, Simon 2011: 525–527).
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fejtette álláspontját, ezért őket – visszajelzéseik tartalmi jellege alap-
ján – további három alcsoportba soroltam. 

Az első alcsoportba azokat a tanulókat helyeztem, akik azért nem 
tekintenek problémaként az anyanyelvórák elhanyagolására, mert az 
alapiskolában elsajátított nyelvtani ismereteket elegendőnek vélik: 
„Örülök, az alapokat szerintem úgyis megtanultuk alapiskolában.”; 
„Igazából alapiskolán (sic!) már megszereztem azt az alap tudást 
(sic!) nyelvtanból, ami bőven elég.”; „Alapiskolában az alapokat már 
megtanították.”; „Az, hogy most nincs [nyelvtan] számomra nem túl 
nagy gond, mivel jól teljesítettem alapiskolában.” 

A második alcsoportba azokat a tanulókat soroltam, akik azzal ér-
veltek, hogy az irodalomórát fontosabbnak és érdekesebbnek tartják, 
mint a nyelvtanórákat: „Az irodalomra fókuszálunk, ami szerintem 
fontosabb.”; „Én nem hiányolom [a nyelvtant], mivel az irodalom 
szinte ugyanannyira érdekel és fontosnak is tartom, sőt fontosabbnak 
is.” Ugyanebbe az alcsoportba kerültek azon válaszadók visszajel-
zései is, akik az irodalomóra dominanciáját azért fogadják el, mert 
úgy gondolják, hogy a nyelvtanórák az alapvető ismeretek átadásával 
már teljesítették feladatukat: „Elég az irodalomóra is, beszélni, írni 
és olvasni tudok magyarul.”; „Írni és olvasni megtanultunk, így nem 
zavar, hogy az irodalomra koncentrálunk.” 

A harmadik alcsoportot azok az adatközlők alkotják, akik abból 
kifolyólag értettek egyet a nyelvtanórák háttérbe szorításával, mert 
már az alapiskolában sem tartozott a kedvenc tantárgyaik közé: „Örü-
lök neki, mivel alapiskolában nem volt kedvencem a nyelvtan.”

A tanulóknak az a 18,7%-a, amely kifogásolta az anyanyelvórák 
elhanyagolását, véleményét azzal magyarázta, hogy a tanórák rendsze-
res megtartása az érettségi vizsga, valamint a helyesírás és a helyes 
beszéd miatt lenne elengedhetetlen: „Szerintem fontosak a nyelvtan- 
órák, főleg, mert érettségi is követi, amiben meg van követelmény  
a tudás ezen terén.”; „Szerintem kellene heti egyszer legalább  
a helyes írás (sic!) és egyébb (sic!) más miatt.”; „Jó volna, ha lenne, 
szeretnék többet foglalkozni a helyesírással és beszéddel.“ A válasz-
adók fennmaradó 7,9%-a, amely semleges visszajelzést tüntetett fel, 
tartózkodását azzal indokolta, hogy a nyelvtanórák szükségességéről  
a pedagógus dönt, s ha meglátása szerint nincs szükség rájuk, akkor 
ők ezt elfogadják.
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2.2. A tanulók nyelvhasználata és (anya)nyelvi  
bizonytalansága

A tanulmány jelen alfejezetében arra a kérdésre kerestem a választ, 
hogy milyen mértékű nyelvi stigmatizáció éri a kutatásban részt vevő 
tanulókat. A vizsgált középiskolák eltérő grammatikatanítási szem-
léletéből kiindulva a kérdőív vonatkozó kérdését az egyes oktatási 
intézményekben különbözőképpen tettem fel: míg a NySz középis-
kolában konkrétan az nyelvtanórán tapasztalt, magyar szakos peda-
gógus által megfogalmazott felszólításokra kérdeztem rá (Figyelmez-
tetett már Téged a magyartanárod a nyelvtanórán, hogy...?); addig  
a KSz intézményben az nyelvtanórák hiánya miatt azon bírálatok 
iránt érdeklődtem, melyeket a diákok középiskolai tanulmányaik so-
rán a kérdőív kitöltéséig magyar és más szakos pedagógusaik részéről 
szenvedtek el (Figyelmeztettek már Téged középiskolai tanulmányaid 
során, hogy...?). A kérdés feleletválasztásos volt, s összesen hét vá-
laszlehetőséget ajánlott fel a tanulóknak, melyek közül több opciót is 
megjelölhettek (vö. 1. ábra).

A NySz középiskolában felgyűjtött adatokból kiderült, hogy  
a szóban forgó kutatási helyszín magyar szakos pedagógusa leggyak-
rabban a nyelvhelyességi hibákra, a helytelen beszédmódra, illetve  
a szebb kifejezésmódra figyelmezteti diákjait, miközben a tájszavak és 
a szlovák szavak tanórai megjelenéséhez eltérően viszonyul, ugyanis 
míg az adatközlőknek 26,6%-a jelezte, hogy a szaktanár felhívta már 
a figyelmét arra, hogy ne „keverjen” szlovák szavakat magyar nyelvű 
megnyilatkozásába, addig csupán 17,2%-ukkal fordult elő, hogy rá-
szólt, mert tájszavakat, illetve egyéb nyelvjárási jelenséget tartalma-
zott a megszólalása (vö. 1. ábra). 

A KSz középiskola kapcsán elmondhatjuk, hogy az oktatási in-
tézmény tanulóinak tapasztalatai szerint magyar és más szakos peda-
gógusaik – hasonlóan a NySz oktatási intézmény magyartanáraihoz 
– nyelvhasználatukban elsősorban a nyelvhelyességi hibákat kifogá-
solják, melyet a helytelen kifejezésmódra való figyelmeztetések és 
a szlovák szavak használatának elkerülésére ösztönző megjegyzések 
követnek. A pedagógusok részéről ebben az esetben is megfigyelhető 
az államnyelvből származó szavak és a tájszavak használata közötti 
különbségtétel, ugyanis a tájszavak megjelenésével szemben feleany-
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nyira sem kritikusak, mint a szlovák nyelvből származó szavak hasz-
nálatával szemben (vö. 1. ábra). Ezzel kapcsolatban feltételezhető, 
hogy a két vizsgált középiskola pedagógusai azért viszonyulnak el-
nézőbben a nyelvjárási sajátosságokhoz, mert általánosságban véve  
a szlovákiai magyar oktatási intézmények tanárai is a szlovákiai ma-
gyar nyelvváltozatot beszélik, melyet a magyarországi standarddal 
összehasonlítva többek között a magasabb fokú nyelvjárásiasság jel-
lemez (vö. Lanstyák–Szabómihály 2011). 

Ha az 1. ábra alapján a kutatási helyszíneken felgyűjtött adatokat 
összehasonlítjuk, megállapíthatjuk, hogy egy kivétellel minden álta-
lam válaszlehetőségként feltüntetett pedagógusi felszólítás magasabb 
arányban jelenik meg a nyelvtanoktatásra figyelmet fordító NySz 
oktatási intézményben, mint a nyelvtanórákat háttérbe szorító KSz 
középiskolában. Emellett mindkét iskolára jellemző, hogy a pedagó-
gusok leggyakrabban a nyelvhelyességi hibákra figyelmeztetik a ta-
nulókat, s hogy ez a felszólítás a NySz intézményben megközelítőleg 
3,5-ször gyakrabban hangzik el, mint a KSz középiskolában. 

A nyelvi stigmatizáció gyakori következménye a tanulók nyelvi bi-
zonytalanságának növekedése (vö. Beregszászi 2011b, Márku 2015), 

1. ábra: 
A NySz és KSz középiskolában a tanulók nyelvhasználatát érő kritikai 

megjegyzések aránya
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melyből kifolyólag jelen kutatásban is igyekeztem feltérképzeni, hogy 
milyen hatást gyakorolnak az előző kérdésben bemutatott, nyelvhasz-
nálatra vonatkozó bíráló megjegyzések a tanulók nyelvi önbizalmára. 
Ezzel összhangban a NySz középiskola diákjaihoz a következő kér-
dést intéztem: Érezted már, hogy a magyarnyelvtan-óra azt sugall-
ja, hogy nem beszéled jól az anyanyelvedet/nem tudsz jól magyarul?  
A KSz középiskola adatközlőihez – a nyelvtanórák hanyagolása miatt 
– ugyanezen kérdés módosított változatával fordultam: Érezted már, 
hogy a középiskola azt sugallja, hogy nem beszéled jól az anyanyelve-
det/nem tudsz jól magyarul? A szóban forgó kérdésre a NySz középis-
kola 60 megkérdezett tanulójának 20%-ától, a KSz oktatási intézmény 
66 diákjának pedig 12,2%-ától kaptam igenlő választ. Véleményem 
szerint az adatok megfelelő értelmezése érdekében figyelembe kell 
vennünk, hogy a tanulók főként akkor észlelik anyanyelvhasználatuk 
megkérdőjelezését, ha azt a pedagógusok explicit módon hozzák a tu-
domásukra. Ezzel kapcsolatban fontos megemlítenünk, hogy azokat  
a diákokat, akiknek nyelvhasználatát kritikai megjegyzésekkel illetik, 
gyakran nyelvi alapon diszkriminálják is, vagyis ezek a tanulók a ling- 
vicizmus áldozataivá válnak (vö. Skutnabb-Kangas 1997: 24–25; 
Sándor 2001: 255; Kontra 2006: 83–106, 2010: 65–90; Csernicskó 
2008: 138–140), mely például abban mutatkozik meg, hogy a peda-
gógus rosszabb érdemjegyet ad a tanulónak (Lanstyák 2018: 260). Az 
utóbbi kapcsán hasznos utalnunk egy nemrégiben elvégzett kutatásra, 
melynek eredményei szerint sokszor maguk a pedagógusok sem isme-
rik fel, hogy egy-egy tanuló feleletének értékelése során diszkrimina-
tív tényezők is befolyásolják döntésüket (vö. Jánk 2018). 

 

2.3. A nyelvhelyességi szabályok ismerete

Ahogy arra az előző alfejezetben rámutattunk, a kutatásban részt 
vevő tanulókat tanáraik leggyakrabban az általuk elkövetett nyelvhe-
lyességi hibákra figyelmeztetik, mely részben igazolja azt a gyakran 
hangoztatott tényt, miszerint a nyelvhelyességi szabályokat a legtöbb 
fiatal az iskolában sajátítja el (vö. Lanstyák 1996: 11–14, 2010: 24; 
Szabó 2008: 216). Ebből kiindulva a kérdőív következő kérdésében 
arra kértem a tanulókat, fogalmazzák meg a véleményüket az alábbi 
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két, széles körben ismert nyelvhelyességi ajánlást megszegő mondat 
kapcsán: De viszont ezt a nadrágot nemcsak itt láttuk, hanem a másik 
üzletben is. Anya megkérdezte, nem-e túl drága a tej. Ezzel a kérdés-
sel azt szerettem volna megállapítani, hogy milyen mértékben ismerik 
az adatközlők a példamondatokkal illusztrált, s az előíró szemléle-
tű nyelvtanórákon rendszerint felmerülő nyelvművelői ajánlásokat.  
A háttérben annak feltérképezésére törekedtem, hogy mennyiben 
befolyásolja az nyelvtanórák megtartása a tanulók vonatkozó nyelv-
helyességi ismereteit, miközben arról is közvetett információkat kap-
tunk, hogy mennyire rögzült a hanyagoló szemléletű középiskola ta-
nulóinak emlékezetében olyan két nyelvhelyességi szabály, melyről 
mélyebb ismereteket utoljára az alapiskolában tanultak.

A kérdőívből idézett első mondat a de viszont kötőszóhalmo-
zást jeleníti meg, mellyel kapcsolatban a Nyelvművelő kéziszótár  
(NymKsz.2 2005) vonatkozó szócikke az alábbi módon fogalmaz:

 
A mindennapi beszédben meglehetősen gyakori a de és a viszont együttes 
használata. Ez olykor el is fogadható, hiszen ebben az esetben nem 
teljesen azonos szerepű ellentétes kötőszók kapcsolódnak egymáshoz  
(a viszont többé-kevésbé utal a kölcsönösségre, viszonosságra is). 
Többnyire azonban puszta szófecsérlés a [de viszont] kötőszóhalmozás… 
(NymKsz.2 2005: 76).

A második mondat az e kérdőszócska szórendi helye kapcsán 
tett nyelvművelői ajánlásra utal, melyet a Nyelvművelő kéziszótár  
(NymKsz.2 2005) a következőképpen fejt ki:

Eldöntendő kérdésben használatos, olykor a vajon szóval együtt: (vajon) 
eljön-e? Szórendi helye kötött: közvetlenül az állítmányhoz (igei-névszói 
állítmánynak az igei részéhez, összetett igealakban a segédigéhez) 
csatlakozik, írásban kötőjellel: megjött-e a szerelő?; [...] Ha a mondatnak 
nem az állítmány a főhangsúlyos eleme (hanem pl. a tagadószó), e nagyobb 
nyomatékú elem a pongyolább beszélt nyelvben gyakran magához rántja 
az -e szócskát: nézd meg, nem-e jött meg a szerelő!; nem-e korai erről 
beszélni? Ez a választékos köznyelvben hibának számít, kerülendő. [...] 
Kevésbé durva hiba, de szintén szabálytalan a kérdőszót a segédige helyett 
a főigéhez tenni: tudtál-e volna válaszolni? (NymKsz.2 2005: 87).
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Ezekre a nyelvhelyességi ajánlásokra a szlovákiai magyar közép-
iskolai anyanyelvtankönyvek nem (vö. Misad–Simon–Szabómihály 
2009; Uzonyi Kiss–Csicsay 2012a, 2012b, 2012c), csak az alapisko-
lai magyarnyelv-tankönyvek utalnak: a de viszont kötőszóhalmozás 
elkerülésére a 8. osztály számára készített anyanyelvtankönyv, az  
-e kérdőszó megfelelőnek vélt mondatbeli helyére pedig a hetedik 
osztályos tanulóknak írt nyelvtankönyv mutat rá (vö. Bolgár–Bukorné 
Danis 2011a, 2011b).

A kutatás során felgyűjtött válaszokból kiindulva megállapíthat-
juk, hogy a szóban forgó nyelvhelyességi szabályokat a NySz közép-
iskola válaszadóinak 81,7%-a igen, 10%-a pedig nem ismeri, miköz-
ben a diákok 8,3%-a hosszabb választ fogalmazott meg. Az utóbbiak 
között voltak olyanok, akik csak a de viszont kötőszóhalmozást tartal-
mazó mondatot nevezték hibásnak és voltak, akik grammatikai szem-
pontból ugyan helytelennek nevezték a mondatokat, mégis igyekeztek 
különféle indokok feltüntetésével érvényt szerezni nekik, például: 
„Csak az első mondatban látok hibát.”; „Csak az első hibás, de nem 
érzem úgy, hogy nem szabadna használni.”; „Tudom, hogy hibásak, 
viszont mi is így használjuk.”; „Nem helyesek, de vannak települé-
sek, ahol így használják a mondatokat és így jegyzi meg az ember.”; 
„Tisztában vagyok a hibájukkal, de nekem így is jól hangzanak.” 

A KSz kóddal ellátott középiskola tanulóitól beérkezett válaszok 
kapcsán kijelenthetjük, hogy 35%-uk az említett nyelvhelyességi 
szabályokkal nincs tisztában, ugyanis mind a de viszont kötőszó-
halmozást, mind az e kérdőszó tagadószóhoz való kapcsolását be-
mutató mondatot helyesnek vélte; ezzel párhuzamosan a tanulók 
47,3%-a mindkét nyelvhelyességi ajánlást ismerte, hiszen mindkét 
mondatot helytelennek tekintette. Az utóbbi csoportba tartozó diá-
kok közül öten bővebb magyarázattal is szolgáltak: „De vagy vi-
szont/nem túl drága-e a tej.”; „A de és a viszont nem lehet egymás 
után, nem-e pedig nem létezik, mert az e az ige után következik.”; 
De viszont: nem lehet egymás mellett, a nem-e helytelen, mert az 
ige után tehetjük ki csak az -e jelzőt (sic!).”; „Az első mondatban 
a viszont szót nem használnám, a másodikban pedig a vessző után 
hogy-ot mondanék.”; „A szavak nem helyes sorrendben vannak.” 
Az idézett visszajelzések arra utalnak, hogy a tanulók a kapcsoló-
dó nyelvhelyességi ajánlásokat leginkább nagy vonalakban ismerik, 
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miközben egy-egy válasz a nyelvtanórák hiányát is kiválóan tük-
rözi. A KSz középiskola fennmaradó adatközlőinek 10,5 %-a csak 
a de viszont kötőszóhalmozást, 7%-a pedig csupán a nem-e drága 
kifejezést tartalmazó mondat tartotta helytelennek. Az első csoport-
ba tartozó tanulók közül azonban négyen nem a de viszont együttes 
előfordulását kifogásolták, hanem a de-vel való mondatkezdésben 
láttak hibát: „De-vel nem kezdünk mondatot!”; „Az alapiskolában 
sokszor mondták, hogy de-vel nem kezdünk mondatot.”; „A taná-
raim azt mondták, hogy de-vel nem kezdünk mondatot.” Ezekben 
a válaszokban egy olyan, mondatkezdésre vonatkozó nyelvi tévhit 
jelenik meg, mely – ahogy azt az idézetek is mutatják – mintegy 
szállóigeként ragadt meg a tanulók emlékezetében, s melyre sem 
a NymKsz.2 (2005), sem a Nyelvművelő kézikönyv (NyKk. I–II. 
1980–1985) nem utal, mi több mindkét kötet számos de-vel kezdődő 
mondatot tartalmaz. A diákok másik csoportja, mely a kérdőívben 
lévő két mondat közül csupán a nem-e drága alakot tartalmazó mon-
datot tekintette hibásnak, véleményét úgy jelezte, hogy a tagadószó 
helyett az állítmányhoz kapcsolta az e kérdőszót, vagyis a nyelv-
művelők által elfogadottnak ítélt kapcsolási módot tüntette fel (vö. 
NymKsz.2 2005: 87): „Nem túl drága-e.”, miközben az egyik tanuló  
a szóban forgó kifejezéssel szembeni nemtetszését is kinyilvánítot-
ta: „Engem kimondottan zavar, ha valaki így beszél.” 

A két oktatási intézményből felgyűjtött adatok összehasonlítása 
alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált nyelvhelyességi ajánláso-
kat annak ellenére, hogy a középiskolai magyarnyelv-tankönyvek 
nem utalnak rájuk, azok a középiskolai tanulók ismerik magasabb 
arányban, akik rendszeres részesülnek nyelvtanoktatásban. Ez való-
színűleg azzal magyarázható, hogy a nyelvtanórákon nem csak az 
anyanyelvtankönyvekben is megjelenő nyelvhelyességi kérdések 
merülnek fel. Említést érdemel továbbá, hogy a KSz oktatási intéz-
mény diákjainak csaknem fele tudott a kapcsolódó nyelvhelyességi 
szabályokról, noha legutóbb valószínűleg az alapiskolában foglal-
koztak velük. A vizsgálat eredménye egyszersmind utal a nyelv-
tanórák megtartása és a tanulók nyelvtani, illetve nyelvhelyességi 
ismeretei között fennálló ok-okozati viszonyra is, melynek azonban 
egyértelmű bizonyításához további, magasabb elemszámmal ren-
delkező kutatásra van szükség. 
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Összefoglalás

A dolgozat egy szélesebb körű kutatás néhány részeredményét 
ismerteti. A vizsgálatot két, eltérő nyelvtanoktatási szemléletet al-
kalmazó szlovákiai magyar középiskolában végeztem el: míg az 
NySz kóddal ellátott oktatási intézményben rendszeresen, heti egy-
szer kerül sor nyelvtanórákra, addig a KSz kódot viselő helyszín 
tanulói szinte egyáltalán nem részesülnek nyelvtanoktatásban. A fel-
mérésből kiderült, hogy a KSz középiskolát látogató diákok megha-
tározó része egyetért a nyelvtanórák háttérbe szorításával. Meggyő-
ződésüket elsősorban azzal indokolták, hogy az alapiskolában tanult 
nyelvtani ismeretek bővítésére nincs szükségük; hogy a magyar iro-
dalom fontosabb és izgalmasabb, mint a magyar nyelvtan; további 
érvként pedig a tantárgy iránti negatív attitűdjüket említették. 

A felgyűjtött adatok összehasonlító elemzése alapján kijelenthet-
jük, hogy a nyelvtanórákon rendszeresen részt vevő tanulók nyelv-
használatát magasabb arányban érik bíráló megjegyzések, mint azon 
diákok nyelvhasználatát, akik szinte egyáltalán nem vesznek részt 

2. ábra: 
A NySz és KSz középiskola tanulóinak vélekedései a de viszont 

kötőszóhalmozást és az e kérdőszó szórendi helyét illetően
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nyelvtanórákon. Ezenkívül megállapíthatjuk, hogy a pedagógusok 
mindkét vizsgált középiskolában – függetlenül a vonatkozó tanórák 
megtartásától, illetve hanyagolásától – leggyakrabban a nyelvhe-
lyességi hibákra figyelmeztetik a diákokat, miközben a nyelvi stig-
matizáció következtében megjelenő (anya)nyelvi bizonytalanság ke-
vés különbséggel ugyan, de a NySz középiskola tanulóinak körében 
van jelen magasabb arányban. Ami az adatközlők nyelvhelyességi 
szabályokkal kapcsolatos ismereteit illeti, a de viszont kötőszóhal-
mozás és az e kérdőszó szórendi helyére vonatkozó nyelvművelői 
ajánlás kapcsán az nyelvtanórákat rendszeresen megtartó középis-
kola tanulói rendelkeznek szilárdabb háttértudással, annak ellenére, 
hogy a középiskolai anyanyelvtankönyvek e két nyelvhelyességi 
kérdést nem tárgyalják. A KSz középiskola diákjainak csaknem fele 
szintén tisztában van a két vizsgált nyelvművelői ajánlással, mely 
feltehetőleg azzal magyarázható, hogy a nyelvhelyesség témaköre 
az alapiskolai nyelvtanórák sarkalatos pontját alkotja.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a különböző közép-
iskolákból felgyűjtött tanulói válaszokon egyrészt nyilvánvalóan 
tükröződik a kutatásba bevont oktatási intézmények eltérő nyelvtan- 
oktatási szemlélete; másrészt rámutatnak az előíró szemlélet anya-
nyelvórákon való dominanciájára is.
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ZHRNUTIE

Príspevok sa zaoberá vyučovaním maďarskej gramatiky na školách s vy-
učovacím jazykom maďarským na Slovensku. Autorka v nej predstavuje 
výsledky svojho dotazníkového prieskumu, na ktorom sa zúčastnili žia-
ci dvoch stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Jednotlivé 
výskumné miesta sa odlišujú pohľadom na realizáciu vyučovacích hodín 
maďarskej gramatiky: kým na prvej škole (označená kódom NySz) sa 
spomínané hodiny uskutočňujú pravidelne, na druhej škole (označená 
kódom KSz) sa realizujú veľmi zriedkavo. Štúdia zozbierané údaje naj-
prv predstavuje, potom ich podrobí porovnávacej analýze. Jej cieľom 
je na jednej strane zistiť, či existuje súvislosť medzi zanedbávaním vy-
učovacích hodín maďarskej gramatiky a mierou prítomnosti jazykovej 
kritiky v jednotlivých školách, resp. mierou jazykovej neistoty žiakov; 
na strane druhej preskúmať vedomosti žiakov o dvoch pravidlách tyka-
júcich sa jazykovej správnosti.
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NÁDOR ORSOLYA

A MAGYAR MINT TANÍTOTT NYELV1

Annotáció: A világ nyelveinek többségét egyáltalán nem tanítják ide-
gen nyelvként, egy fél tucat, főként Európában honos nyelv vált szé-
les körben ismert és tanított nyelvvé, viszont a két véglet között számos 
olyan nyelv is található, amelyet évente csak néhány százan vagy néhány 
ezren választanak – a magyar is ide tartozik. Van, akit a kultúra, van, 
akit a nyelv rendszere érdekel, mások csak kihívást keresnek, és mivel 
a magyarról elterjedt, hogy „nehéz” nyelv, még ennek a motivációnak 
is megfelel. A tanulmány röviden áttekinti a tanított magyar nyelv szín-
tereit az anyanyelvtől a származásnyelven keresztül az idegen nyelvig, 
majd felvázolja ennek a szakterületnek a 21. századi nyelvpedagógiai 
körülményeit.

Kulcsszavak: magyar nyelv, kevéssé tanított idegen nyelv, oktatástipoló-
gia, módszerek, mítoszok

Bevezetés

Senki sem tudja pontosan, hogy hány nyelvet beszélnek a világon. 
Csak megbecsülni lehet a számukat. Minimálisan 3500, maximálisan 
7000-8000 nyelvről beszélhetünk – a szakirodalmak többsége 6000-
6500 nyelvvel számol, amelyeknek csak egy töredéke, kb. 3%-a jele-
nik meg Európában. Az Ethnologue 2022. évi 25. kiadásában a szer-

1 Köszönettel tartozom Schmidt Ildikó megjegyzéseiért.
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kesztők 7151 élőnyelvet tüntetnek fel (https://www.ethnologue.com/
guides/how-many-lanuages). 

A magyar nyelv az Ethnologue rangsorában a 78. helyen áll, 12,6 
millió anyanyelvi beszélővel. Ez a szám elfogadhatónak tűnik, bár 
akár nagyobb is lehet, mivel a nyugati diaszpórában élő, de az adott 
országban hivatalosan nem jelölt, magyar nyelvi gyökerekkel rendel-
kező, de nem elsőnyelvi beszélők létszámát nem tartalmazza. Emellett 
az adatbázis készítői csak azokra az önbevalláson alapuló, népszám-
lálási statisztikákra támaszkodhatnak, amelyeket az egyes országok 
közzétesznek. A fenti adat körülbelüli jellegét az is okozhatja, hogy 
a résztvevő egyének mit gondolnak az „anyanyelv” fogalmáról két- 
vagy többnyelvűként.

 Témánk szempontjából további fontos kérdés a nyelvek tanítha-
tósága idegen nyelvként. Ebből a szempontból három nagy csopor-
tot lehet elkülöníteni: a széles körben tanított, a kevéssé választott 
nyelveket, valamint azokat, amelyeket egyáltalán nem tanítanak. Az 
első csoportba a több mint 7000 nyelvnek csak egy töredéke tarto-
zik, az utóbbihoz pedig a többsége. A kettő közötti csoportban talál-
ható a magyar nyelv is. Az Európában ismert 290 élőnyelv közül csak  
a valahol (országosan vagy regionálisan) hivatalos nyelveket tanít-
ják, közülük egy, az angol rendelkezik a legtöbb nem anyanyelvű 
beszélővel: a fentebb már idézett adatbázis, az Ethnologue 2022. évi 
adatai szerint ez a szám 1,08 milliárd. Kétségkívül angolul tanulnak  
a legtöbben: hasznossága a hétköznapi és hivatalos, üzleti nemzetközi 
kommunikációban, a tudományos eredmények közzétételében betöl-
tött szerepe megkérdőjelezhetetlen. Ugyancsak népszerű a francia,  
a spanyol, a német, a portugál és az olasz nyelv is, persze az angoltól 
elmaradó mértékben. Az utóbbi kettő emellett többnyire nem tartozik 
az elsőként tanult idegen nyelvek közé. A többi, sztenderdizált és ko-
difikált európai hivatalos nyelv is helyet kap a tanított nyelvek között, 
de általában nem elsőként, hanem harmadikként, negyedikként vá-
lasztják. Van ezek között olyan, amelyet a szoros nyelvrokonság miatt 
könnyen tanulhatónak vélnek – ilyenek a szláv és a neolatin nyelvek, 
és van olyan is, amelyik a nyelvi és etnikai kisebbségek számára taní-
tott államnyelv – ilyen például a szlovák, a cseh, a lengyel, a román, 
az ukrán és a magyar is, és van olyan is, amelyikről az terjedt el, hogy 
valódi kihívás a nyelvtanulónak – ide tartozik a magyar.
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A következőkben a tanulmány bepillantást nyújt a magyarnak mint 
tanított nyelvnek az oktatástipológiai rendszerébe, a módszerekbe,  
a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételekbe, majd rávilágít né-
hány olyan nyelvi sajátosságra, amelyeket hagyományosan nehéznek 
tartanak a nyelvtanulók.

1. A magyar mint tanított nyelv

A nyelvpedagógia – amint ezt Bárdos Jenő egy 2006-ban készült 
tanulmányában részletesen kifejti, sok szállal kötődik a nyelvtu-
domány egyes ágaihoz, így a lexikológiához és a lexikográfiához,  
a számítógépes nyelvészethez, a nyelvpolitikához és a nyelvi jogokhoz,  
a két- és többnyelvűség kutatásához, szociolingvisztikához, a pszicho-
lingvisztikához, a kontrasztív nyelvészethez, a fordítástudományhoz,  
a pragmatikához és az interkulturális kommunikációhoz (Bárdos 2006: 
9). Ezek a területek a nyelvészeten belül az alkalmazott nyelvtudo-
mányhoz tartoznak, bár az e területen is meghatározó erős differenci-
álódásnak köszönhetően a többségük már önálló tudománynak tekinti 
magát. A nyelvpedagógia is interdiszciplináris tudományág, amelyben 
helyet kap a nyelvtanítási elméletek diakrón és a szinkrón szemléletű 
leírása, a tantervek, tananyagok készítésének elvi kérdései és összeál-
lításuk alapelvei, a nyelvi szintek és az ezekhez tartozó kompetenci-
ák meghatározása, a nyelvi tesztelés, a hétköznapi kommunikáció és  
a szaknyelv tartalmának felépítése, az oktatás környezetének, szemé-
lyi és tárgyi feltételeinek, technológiájának kutatása. Ehhez azonban 
számos más tudományterületre is szükség van, így például a pszicho-
lógiára, a szociológiára, az irodalomtudományra, a művészettudomá-
nyokra éppúgy, mint szükség esetén, például a szaknyelvi tananyagok 
összeállításához az orvostudományra, a közgazdasági és műszaki tu-
dományokra. Az utóbbi területről az elmúlt néhány évben egyre fon-
tosabb szerepet kap az informatika, ezen belül a nyelvpedagógiában 
kulcsszerepet betöltő oktatásinformatika (Ollé János et al. 2016, Drin-
gó-Horváth et al. 2020), hiszen a távoktatás, a blended learning vagy 
egyszerűen a távolléti formában tartott órák online tananyagai nem jö-
hettek volna létre e tudományközi kapcsolatok nélkül. A nyelvtanulók 
ma már nem elégszenek meg a színes, jól felépített tankönyvekkel, ha-
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nem hang- és videóanyagokat várnak, emellett önállóan használható, 
önellenőrzésre is alkalmas szótanító, beszédhelyzeteket, grammatikai 
gyakorlást segítő számítógépes vagy telefonos applikációkat akarnak. 
Ez a komplexitás valószínűleg befolyásolja azt a döntést, hogy két-há-
rom ugyanolyan elterjedtségű, kevéssé ismert nyelv közül melyiket 
fogják választani – hacsak nincs egyéb körülmény, például a mun-
kavállalás egy adott országban felülírhatja az általános elvárásokat.  
A magyar nyelv elektronikus környezetben való tanításának átte-
kintését legutóbb Zajacz Zita (2021) végezte el, az utóbbi két évben  
a pandémia idején kialakult nyelvpedagógiai körülmények hatását pe-
dig Borsos Levente és Kruzslicz Tamás (2022) mérte fel.

A nyelvpedagógia fentebb vázolt tudományos hálózata a ma-
gyarnak mint anyanyelvnek és mint idegen nyelvnek a tanításában is 
szerepet kap. A pszichológia, a fordítástudomány, az interkulturális 
kommunikáció, sőt a mérések területén még az alkalmazott matema-
tika is évtizedek óta jelen van a nyelvpedagógiában. E szakterület fo-
lyóirataiban, így a Modern Nyelvoktatás, a műszaki egyetem Folia 
Practico Linguistica, a közgazdaságtudományi egyetem Nyelvpeda-
gógiai Írások, a Nemzetközi Előkészítő Intézet Intézeti Szemle című 
periodikájában már a nyolcvanas években olyan írások jelentek meg, 
amelyek igazolják a nyelvpedagógia jellemzőit, tudományközi kap-
csolatait a nem anyanyelvűeknek tanított magyar esetében is. (Sajnos 
a magyar mint idegen nyelv tanításának, különösen pedig a szaknyelvi 
oktatás e szakaszából már csak a Modern Nyelvoktatás maradt meg.) 
Erről a korszakról a Nádor Orsolya és Giay Béla szerkesztésében 
megjelent Ajánló bibliográfia a magyar mint idegen nyelv tanulmá-
nyozásához című kiadvány tájékoztat részletesen (Nádor–Giay 1990). 
A későbbiekben pedig a 2000-től megjelenő pécsi Hungarológiai 
Évkönyv, valamint 2005-től a THL2, az azóta megszűnt Balassi Inté-
zet periodikája foglalkozik leginkább a magyar mint idegen és mint 
származásnyelv nyelvpedagógiájával. A nyelvtanárok számára nélkü-
lözhetetlen szakdidaktikai, leíró, funkcionális és történeti nyelvészeti 
tudnivalókat, a kultúra átadásának nyelvpedagógiai háttérismereteit  
a Károli Gáspár Református Egyetem „Magyarnyelv-tanári segéd-
könyvek” című 20 részes könyvsorozata foglalja össze.
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2. Oktatástipológiai és általános nyelvpedagógiai 
szempontok

Amikor egy nyelvet nyelvpedagógiai oldalról vizsgálunk, akkor  
a következő szempontokat érdemes figyelembe venni: a környezetet, 
a nyelvtanuló célját, motivációit, valamint a cél eléréséhez rendelke-
zésre álló feltételeket, különösképpen a szakképzett nyelvtanárokat és 
az elvárásoknak megfelelő tananyagokat. A kevéssé választott idegen 
nyelvek közös sajátosságai közé tartozik az is, hogy nehéz fenntartani 
a motivációt, szinte elkerülhetetlen, hogy a középszintre megfeleződ-
jön a diáklétszám, emellett a nyelvtanárok többsége anyanyelvű, aki 
vagy kap megfelelő felkészítést erre a feladatra, vagy nem. A magyar 
mint idegen nyelv tanárok képzése 1983 óta folyamatos, bár a hivata-
los oktatáspolitikai támogatás e téren meglehetősen ingadozó (Bándli 
2017, Nádor 2017). 

2.1. Milyen környezetben és milyen céllal foglalkozik  
a nyelvtanuló a nyelvvel? 

a)  Anyanyelvűként, absztrakt fogalmak megtanulásával tudatosítja  
a nyelv rendszerét az iskolai nyelvtanórán – jellemzően ez gyer-
mekkorban történik a tömböt alkotó nyelvközösség (magyaror-
szági és a szomszédos országok magyar kisebbségei), ugyanakkor 
megjelenik az újonnan kivándorolt közösségeknél is, akik még 
nem döntöttek a maradásról, vagy még inkább akkor, amikor már  
a visszaköltözésről döntöttek2, és emiatt próbálnak egyensúlyt 
találni a befogadó ország és a kibocsátó ország iskolarendszere, 
anyanyelvi követelményei között. Az ő számukra a belső szerve-
zéssel létrejött hétvégi iskolák jelenthetik az intézményes kerete-
ket – ugyanakkor az kérdés, hogy a hagyományőrzés és a nyelv-
fenntartás mellett van-e még ereje a pedagógusoknak a nyelvvel 
éppen csak ismerkedők tanítására. Ezzel a témakörrel, a szárma-

2 Schmidt Ildikó szóbeli közlése nyomán.
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zásnyelvi tudásszerkezet sajátosságaival jelenleg Maróti Orsolya 
foglalkozik behatóan (egyebek között: Maróti 2018, 2021).

b)  Az anyanyelv egy sajátos változataként, ún. örökségi- vagy szár-
mazásnyelvként ismerkedhet meg a tanuló felmenői nyelvével és 
kultúrájával a tömb-nyelvközösség földrajzi határain kívül. Ez két 
forrásnyelvi helyszínen is lehetséges, diaszpórában és szórványban. 
Az előbbi az egyéni döntés következményeképpen kivándoroltak 
második, harmadik nemzedékére, az utóbbi pedig azokra a kisebb-
ségben élőkre használható terminus, akiket úgy vesz körül egy 
másik nyelvi környezet, hogy nem költöztek el más országba, csak 
távol élnek a tömbkisebbségüktől és az anyanyelvi környezettől.

c)  Valamilyen egyéni motiváció (munkavállalás, bevándorlás, tanu-
lás, családi, baráti kapcsolatok, szakmai, kulturális érdeklődés, tu-
rizmus stb.) is elvezetheti egy nyelvtanfolyamra. Ebben az esetben 
idegen nyelvként tanulja – ez bármilyen életkorban, célnyelvi és 
forrásnyelvi környezetben egyaránt lehetséges. A keretet a nyelvis-
kolai típusú szervezetek vagy a magán nyelvoktatás biztosíthatja.

d)  Az idegen nyelvi forma egyik sajátos változata a környezetnyelv, 
amire mind a nyelvi környezetben megvalósuló spontán elsajátí-
tás, mind a másodnyelvi tanulás jellemző. A célnyelvet beszélő 
közösség folyamatosan hat a nyelvtanulóra, segíti az utánzáson 
alapuló elsajátítást, majd később az elsajátított ismeretek rendsze-
rezését, tervezett formában, iskolai keretek közötti bővítését – ez 
utóbbi már egyértelműen tanulás. Ennek a típusnak a különleges-
sége a helyi nyelvváltozat beépülése a nem-anyanyelvű beszélő 
nyelvhasználatába.
A magyar mint idegen nyelv didaktikájában sokáig élesen elkülö-

nült a célnyelvi és a forrásnyelvi környezetben történő tanulás, azon-
ban mára ezek egyre közelebb kerülnek egymáshoz. A nyelvtanuló 
már nemcsak a célnyelvi országban szerezhet megbízható ismereteket 
a mindennapi beszélt és írott (sőt az írott-beszélt) nyelvhasználatról, 
az autentikus kiejtést és a beszédfordulatokat már nemcsak egy idea-
lizált beszélőközösség hangját elképzelt párbeszédként vagy narratív 
szövegként rögzítő magnetofonszalagról hallhatja, hanem az internet 
segítségével, a virtuális térben be is kapcsolódhat a nyelvközösség 
mindennapjaiba. Sok nyelvtanuló életét keserítették meg azok a tan-
könyvek, amelyek egy a szerző által elképzelt, meglehetősen letisz-
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tult nyelvi világot közvetítettek, de a való élettől igen messze voltak, 
és a nyelvi-kulturális szempontból releváns tanulást, az anyanyelvi 
beszélők által is természetesnek elfogadott kommunikatív kompe-
tencia létrejöttét nem segítették. Inkább a grammatikai tudatosításra 
helyezték a hangsúlyt még a hetvenes években is, amikor a népszerű 
idegen nyelvek tanításában már a kommunikatív szempontok érvé-
nyesültek. Ma már szerencsére többnyire nem ez a helyzet, de egy tan-
könyv „tanulhatósága” ma is nagymértékben függ a szerzők szakmai 
ismereteitől, más idegennyelvek tananyagaiban való tájékozottságá-
tól, és nem utolsó sorban a saját nyelvtanulói tapasztalataitól.
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a közösség vitalitásától 
függ, a használati kör 
pedig a családi, szűk 
közösségi környezetre 
terjed ki

a presztízs 
és a hasz-
nosság 
szorosan 
összefügg  
a nyelvta-
nulói céllal 
és motiváci-
óval (rövid 
tartózkodás 
>> alacsony 
presztízs; 
munka-
vállalási, 
letelepedési 
szándék 
>> magas 
presztízs

a presztízs 
a társadalmi 
környezettől 
függ;
a használati 
kört meghatá-
rozza, ha ha-
gyományosan 
jellemző  
a többnyel-
vűség
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szóban és írás-
ban teljeskörű 
kompetencia, 
amely kiterjed 
a dialektusokra, 
csoportnyel-
vekre, különfé-
le stílusrétegek-
re is;
kisebbségi 
anyanyelvi 
beszélők eseté-
ben jellemzőek 
a kontaktus-je-
lenségek

a szóbeli és írásbeli 
kompetenciák közül az 
utóbbi gyorsan leépül 
(vagy létre sem jön); az 
idősebb nemzedéknél 
jellemző lehet az ott-
honról hozott dialektus;
a kontaktusjelenségek 
a befogadó ország 
nyelvéből

korlátozott 
kompeten-
ciák, ame-
lyek  
a 6 +3 nyel-
vi szinttel 
leírhatók;
jellemzőek 
az anya-
nyelvi, 
valamint  
a korábban 
tanult más 
idegennyel-
vi kontak-
tusok

korlátozott 
kompetenciák, 
amelyek a 6 +3 
nyelvi szinttel 
leírhatók;  
a szóbeliség 
kompetenciái 
elsődlegesek;
az együttélő 
nyelvek és dial-
ektusok kon-
taktusjelenségei 
jellemzőek 

2.2. A hasznosság kérdése

A bevezetőben említettem, hogy a Földön jelenleg ismert többezer 
nyelvnek csak egy töredéke alkalmas arra, hogy akár anyanyelvként, 
akár örökségi nyelvként, akár idegen nyelvként tanítsák, mivel nincs 
sztenderdizált, kodifikált változatuk, sőt igen sok írásbeliség nélküli 
nyelvet is számontartunk. Mindegyiknek megvan persze a funkciója, 
sőt valószínű, hogy szükség esetén minden nyelvnek lehet tanulója. 
A döntő kérdés az, hogy szabadon választhat-e a tanulni vágyó egyén 
nyelvet, vagy kényszerből tanulja. Ha ő maga dönthet egy nyelv ta-
nulásáról, akkor választja, ha van számára közvetlen hasznossága.  
A nyelvtanulók száma nagyon nehezen meghatározható, mert leg-
inkább csak arról vannak adatok, hogy intézményes keretek kö-
zött évente hányan tanulják. A magyar esetében ez jelenleg évente 
átlagosan 4500-5000 közötti aktív tanulót jelent, de több százan lehet-
nek, akik szórványban vagy diaszpórában csak időszakosan látogatják 
a hétvégi foglalkozásokat, vagy magánoktatásban tanulnak. A magyar 
tehát a kevéssé választott idegen nyelvek közé tartozik, és szemben 
a legszélesebb körben tanult nyelvekkel, az angollal és a franciával, 
igen kevesen jutnak el a mesterfokú nyelvhasználó (C1 és C2) szintjé-
re – vagy másképpen: kevesen érik el a felsőfokú nyelvtudást.
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Ma a nyelvtanuló legfőbb célja az, hogy megfelelően tudjon kom-
munikálni az anyanyelvi beszélőkkel, vagy azokkal, akik hozzá ha-
sonlóan idegen nyelvként tanulják a választott nyelvet: megértse, amit 
mondanak neki, vagy amit olvas, illetve jól szerkesztett, kulturális 
szempontból is releváns közlésekre, szövegalkotásra legyen képes. 
Ezek a képességek nyelvi szintekbe rendezhetők, és viszonylag pon-
tosan leírhatók. 

A kevéssé választottság okait vizsgálva gondolhatunk arra, hogy 
az ide sorolható nyelvek nem töltöttek be a gyarmatokon másodnyelvi 
funkciót. Ugyanakkor beleütközünk a probléma egy másik aspektu-
sába is: ha igaz az a mítosz, hogy a magyarok nem tudnak idegen 
nyelveket, akkor a nyelvtanulónak kellene ezt áthidalnia, hiszen bol-
dogulni akar a célnyelv területén. De valószínűleg ez nem így van: 
a rendszerváltás után született magyarországi fiatalok sokszor első 
osztálytól tanulnak angolul vagy németül, esetleg franciául, sokan 
két nyelvből érettségiznek, előtte nyelvvizsgát is tesznek, az egyete-
meken folytathatják a nyelvtanulást, a diploma átvételének feltétele 
az igazolt nyelvtudás, bár az utóbbi néhány évben ettől eltekintett az 
oktatási kormányzat. Fontos, hogy itt a dokumentált nyelvtudásról 
van szó – nálunk a nyelvtudás akkor nyelvtudás, ha papír is van róla 
– nem arról, hogy valaki képes-e a tanult nyelven legalább alapszin-
ten boldogulni célnyelvi körülmények között. A nyelvtanítás pedig  
a kommunikatív kompetencia kialakítására törekszik minden élő ide-
gen nyelv esetében. A közoktatást sok és jogos kritika éri az idegen 
nyelv tanításának hatékonyságával kapcsolatban, de azt nem mond-
hatjuk, hogy „a magyarok” ne tudnának idegen nyelveket. 

Lassan felzárkózik ehhez a hasznos célhoz a magyar kisebbségek 
számára kötelező államnyelvtanítás is. Itt a probléma gyökere abban 
keresendő, hogy évtizedeken át nem idegen nyelvként vagy környe-
zetnyelvként próbálták tanítani – tehát nem a mindennapokban hasz-
nosítható tudás, a hozzáadó kétnyelvűség elérése volt a cél, hanem  
a mindenkori többségi politika elvárásának teljesítése. Több kutatás 
is foglalkozott a hatékonyság, a társadalmi hasznosság, az elfogadott-
ság, a tanulási hajlandóság kérdéseivel. Az egyik átfogó áttekintés 
ezek közül a Vančo Ildikó és Kozmács István szerkesztésében Nyit-
rán megjelent „Nyelvtanulás – nyelvtanítás. Fókuszban az államnyelv 
oktatása kisebbségek számára” című tanulmánykötet (Vančo–Koz-
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mács szerk. 2015). Ebben Tódor Erika Mária azt írja, hogy „a román 
nem-anyanyelvként való oktatása sajátos didaktikai megközelítést fel-
tételez, ami nem lehet azonos sem az anyanyelvi, sem az idegen nyel-
vi szemléletmóddal, hanem a kettő kreatív ötvözete kell, hogy legyen. 
A nem-anyanyelvi szemléletmód olyan rendezőelvként definiálható, 
mely a különböző nyelvi és kulturális helyzetekben úja és újra értel-
mezhető és alkalmazható” (Tódor 2015: 26). A magyar esetében ezek 
a kérdések már a 19. századi államnyelvtanítás során kibontakozó 
szakmai vitákban is felmerültek (Sólyom 2006, Nádor 2020), amikor 
a pedagógia a céloknak megfelelő, hatékony módszerek után kuta-
tott. A cél az volt, hogy az elemi iskolát végzettek képesek legyenek 
szóban és írásban megértetni magukat, ezért ennek megfelelően alakí-
tották a tankönyvek tartalmát, használták a tanuló anyanyelvét – pon-
tosabban anyanyelvjárását a nyelvórákon mint közvetítőnyelvet. Az 
elmélet, a nyelvpedagógiai irányelvek megfeleltek a második nyelv 
tanítási követelményeinek, azonban nem voltak szakképzett tanárok, 
sőt olyanok is kevesen voltak, akik nem anyanyelvűként tudták volna 
a magyart tanítani a nemzetiségi népiskolákban. Közelebbről pedig, 
a 20. század utolsó harmadából tanulságosak lehetnének a vajdasági 
környezetnyelv-tanítási módszerek is (Bagi 1988, Horváth 1990), de 
úgy tűnik, hogy ezek a tapasztalatok, módszerek egyelőre nincsenek 
az oktatáskutatók látókörében. 

2.3. Mit kell tudnia egy nyelvtanulónak?

Az általános, a nyelvi funkciókat alapul vevő, kommunikatív közpon-
tú szempontrendszer egyes elemeit a Közös Európai Referenciakeret 
(közismert rövidítéssel: KER) kompetenciamutatói írják le.3 Azon-
ban a magyar esetében szükség volt számos kiegészítésre, pontosí-
tásra is. Erre egy fontos próbálkozás, a Küszöbszint című kiadvány  
(Aradi–Erdős–Sturcz 2002) hívta fel a figyelmet, amely lényegében 
a B1 szint, az ún. „Threshold level” alkalmazása volt a magyar mint 

3 Közös Európai Referenciakeret 2002 - magyar változat (gov.hu)
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idegen nyelvre. Még nagyon ismeretlen volt ez a terület, a nyelvtaná-
roktól idegen volt a KER szemlélete és módszertana is, ezért ennek  
a munkának is vannak vitatható pontjai, amire több bíráló, így például 
Szili Katalin rámutat. Szili 2014-ben megjelent tanulmányában találó-
an a mitológiai Prokrusztész-ágyhoz hasonlítja azt a módot, ahogyan 
a magyar nyelv egyes jelenségeit be kellene illeszteni a fenti, indoeu-
rópai nyelvekre, de főleg az angolra szabott keretbe: felhívja a figyel-
met arra, hogy nem érdemes minden javaslatot szó szerint elfogadni, 
hanem a nyelv sajátosságait, a nyelvi formák kommunikatív funkcióit 
is figyelembe véve, akár ki is lehet egészíteni, át is lehet írni az egyes 
kompetenciákhoz tartozó háttértudást, emellett érdemes alkalmazni  
a spirális szerkesztést mint didaktikai alapelvet is például a tanköny-
vírásnál, tanterv készítésnél. 

A kevéssé választott nyelvek tanulói közül a legtöbben a mini-
mum (A1) vagy az alapszintű (A2) tanfolyamokon találhatók. A ta-
pasztalatok szerint ennek a létszámnak kicsit több mint a fele folytatja 
a küszöbszinten (B1) és még kevesebben iratkoznak be a B2 kurzu-
sokra. (A differenciálást segíti, hogy az eredeti hat mellett három ún. 
kiegészítő szint is megjelenik: A2+, B1+ és B2+. Ezeket a legújabb 
tankönyvek is feltüntetik.) Az egyes nyelvi szintek elsajátításához az 
A1 és A2 szinten legalább 90-100 óra szükséges, a B1-hez 120-180 
óra is kell, a B2, C1-hez viszont már ennek a duplája. Ha összead-
juk a számokat, akkor a kezdőponttól a C2 szint eléréséig legalább 
960 óra szükséges, de sok tényező (óraszám, a tanuló motivációja, 
életkora stb.) figyelembevételével akár az 1400 órát is elérheti – és ez 
csak a tanórák száma.4 Érdekes, hogy ezek a számok nagyságrend-
ben megfelelnek a legtöbben választott nyelvek, az angol, a német és  
a francia tanulására fordított óraszámoknak.5 Ezt a jelenleg forgalom-
ban lévő tankönyvek közül Pelcz Katalin és Szita Szilvia MagyarOK 
tankönyvsorozata veszi legteljesebb mértékben figyelembe.

4 Egy példa a teljes, szintek szerinti tanterv-rendszerű felépítésre: A (kormany-
hivatal.hu). Ezt a legrégebbi magyarnyelv-oktató műhely, a Debreceni Nyári 
Egyetem munkatársai készítették.

5 Vö. Nyelvtanulás: Mennyi idő alatt tanulhattok meg egy új nyelvet? - EDU-
LINE.hu



91

Sokszor felmerül a kérdés a kezdő tanárok részéről, hogy mit és 
milyen sorrendben érdemes tanítani. Ez az a kérdés, amire csak hozzá-
vetőleges választ lehet adni, hiszen vannak olyan elemek, amelyeknek 
a magyartanítás több évszázados tapasztalata már kijelölte a helyét 
– ilyen a magánhangzó-harmónia, amire már az első ragok tanításá-
val egyidőben sor kerül, majd vissza-visszatér minden később tanított 
toldaléknál; vagy az a tény, hogy a határozatlan igeragozás tanítása 
megelőzi a határozott ragozást, a kettő között pedig ott kell lennie  
a tárgyragnak (vö. Misad 2019: 217–218). Vannak eltérések abban  
a vonatkozásban például, hogy a többes szám vagy a tárgyrag mi-
lyen sorrendben szerepeljen a tananyagokban, és ilyenkor többnyire 
a funkcionális, kommunikatív szerep lesz a döntő szempont. Ugyan-
csak nehéz eldönteni, hogy a kommunikációs szempontból erősen 
terhelt felszólító módot mikor kezdjük el tudatosítani – viszont a gya-
korlat ebben az esetben indokolja a felszólító formát tartalmazó for-
mulaszerű elemek folyamatos tanítását addig is, amíg magára a gram-
matikai anyagra sor nem kerül. A magyar egy morfológiailag gazdag 
nyelv, ami azt jelenti, hogy szükség van a nyelvtani tudatosításra, az 
egyes grammatikai elemek funkciójának, egymásra épülésének, bő-
vülésének (pl. az említett felszólító módú igalakok szerepe a függő-
beszédben, vagy az igekötők jelentése, szerepe, helye a mondatban) 
tárgyalására, különben egy mozaikos, működésképtelen álnyelvtudás 
lesz a nyelvtanuló osztályrésze. A magyarnál is voltak, sőt ma is van-
nak ilyen kísérletek, de ezek nem hoznak valódi nyelvtudást: érdemes 
megnézni az egyes nyelvi szintek leírását, vagy akár az ezek alapján 
készült tankönyveket, ott pontosan megtalálható nemcsak a szituá-
ció, a lexika, hanem az ezek használatához szükséges grammatikai 
ismeretek csoportja is.

A legnépszerűbb tankönyvek, így Szita Szilvia és Pelcz Katalin 
A1-től B2+ szintig készült MagyarOK című sorozata és ennek számos 
kiegészítő, készségfejlesztő füzete, gazdag honlapja Durst Péter Lépé-
senként magyarul 1. és 2. része, valamint a könyvet kiegészítő honlap, 
Gyöngyösi Lívia és Hetesy Bálint 2009 óta több átdolgozást és kiadást 
megért, sokat tökéletesedett Jó reggelt kívánok! Tanuljunk együtt ma-
gyarul! és Jó napot kívánok! Tanuljunk együtt magyarul! című tan-
könyvei, vagy a Debreceni Nyári Egyetem Hungarolingua-sorozata 
és kiegészítő, készségfejlesztő könyvei már kivétel nélkül a kommu-
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nikatív kompetencia fejlesztését célozzák. Ezek a könyvek a felnőtt 
közönségnek szólnak, ugyanakkor már régen nem gondolhatjuk azt 
a magyar mint idegen és mint környezetnyelv tanításáról, hogy a cél-
csoport a fiatal felnőttek köréből kerül ki, hiszen a közoktatásban is 
egyre nagyobb igény mutatkozik a nyelvtanulásra – nem a nemze-
tiségek körében, hanem a Magyarországra menekültként vagy mun-
kavállalóként érkező szülők gyermekei tanulják, valamint az orosz 
- ukrán háború kitörése előtt Ukrajnában, a kárpátaljai nem magyar 
tannyelvű iskolákban választható második idegennyelv lett a magyar. 
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói kidolgoz-
ták a felmenő rendszerű tanterveket, és elkészült az első tankönyv is. 
Gyermekek számára készült a Kiliki a Földön munkáltató tankönyv 
1. és 2. része, valamit a Balassi-füzetek és legutóbb a Zahra és Zia az 
Eperfa iskolában című olvasókönyv és munkafüzet.

3. Tényleg nehéz nyelv-e a magyar?

Aki már próbált idegen nyelvet tanulni, az első tanári jótanácsok kö-
zött megtalálja, hogy naponta legalább fél órát foglalkozzon a nyelv-
vel a tanórán kívül is. Ha ezt nem fogadja meg, a világ legkönnyebb 
nyelve (ha van egyáltalán ilyen) is nehéz lesz. Ezt a mítoszt nem kell 
táplálni. A magyar nyelv ugyan tipológiai szempontból és szókincsét 
tekintve sem mutat közvetlen és teljes hasonlóságot más nyelvekkel, 
nem olyan könnyű az átjárás a magyar és más nyelvek között, mint 
például a neolatin vagy a szláv nyelvek között, de azért mégis vannak 
ilyen kapaszkodók. Igaz, hogy nem nevesítjük a névszói esetrendsze-
rünket és nem foglaljuk táblázatba, de a névszóragokat megtanítjuk, 
a ragok pedig ismerősek a szláv nyelveket beszélőknek is. A tárgy 
fogalma is ismerős, a többes szám is. Az orosz nyelvben ugyancsak 
nincs létige a jelen idejű egyes és többes szám harmadik személyű 
mondatban. Vannak olyan nyelvek, amelyek a magyarhoz hasonló, fó-
kuszpozíciós szórend alapján építik fel a mondataikat. A szókincsünk 
számos szláv, latin és német elemet tartalmaz, nem beszélve az an-
gol eredetű nemzetközi szavakról. Ez csak néhány kiragadott példa 
abból a számtalanból, amivel a tanítás során találkozunk. Azonban  
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a tanárnak tisztában kell lennie azzal, hogy anyanyelvűként kívülről, 
a nyelvtanuló szemszögéből kell tudnia ránézni a nyelvre, fel kell 
ismernie azokat a kapcsolódási pontokat, amelyeket egy anyanyelvi 
beszélő nem tudatosan ugyan, de tökéletesen használ. Sőt, meg is kell 
magyaráznia, amihez a funkcionális tudáson túl sokszor nyelvtörténe-
ti háttérismeretekre is szüksége van.6 Ha nem elég felkészült a tanár, 
és a több nyelvismerettel is rendelkező nyelvtanuló logikus kérdéseire 
megmagyarázhatatlan kivételekkel védekezik, akkor tényleg nehéz  
– és nemcsak a magyar nyelv, hanem mindegyik.

Összefoglalás

A magyar mint tanított nyelv megjelenhet anyanyelvi környezetben  
– ez lehet az egynyelvű, magyarországi környezet, vagy a szomszédos 
országok azon magyar kisebbségei, akik nagyobb, összefüggő, falusi 
vagy városi településtömböt alkotnak, valamint idegen nyelvként is. 
A kettő között helyezkedik el a magyar mint örökségi nyelv, vagy 
más terminussal, a származásnyelv. Döntően a két- és többnyelvűség 
jellemzi a magyar nyelv oktatási környezetét – kivételt ez alól a ma-
gyarországi anyanyelvi környezet jelent. 

A tanulmány nem foglalkozik az anyanyelvi kérdésekkel, mert  
a cél az volt, hogy bepillantást adjon egy kevéssé választott nyelv 
nyelvpedagógiai jellemzőibe, nem titkolva annak számos problémáját 
sem. Mivel ezeket a nyelveket alapvetően anyanyelvű tanárok tanít-
ják, számukra az első kihívás az, hogy meg kell tanulniuk kívülről,  
a nyelvtanuló szemével ránézni a nyelvre, és választ kell adniuk 
olyan kérdésekre, amelyek egy anyanyelvi beszélő számára a korlát-
lan kommunikatív kompetencia részei, kérdésként fel sem merülnek. 
Például az átlagos magyar beszélők még az iskolai nyelvtanórákon ta-
nultak birtokában sem tudnának olyan csoportokat alkotni az igékből, 

6 A magyar mint idegen nyelv tanárai számára szükséges nyelvtörténeti isme-
reteket H. Varga Márta: Rendhagyó nyelvtörténet című könyve (2020) foglal-
ja össze. Korábban Dömötör Adrienne (2007), Fancsaly Éva (2012) és Oszkó 
Beatrix (2019) is foglalkozott ezekkel a kérdésekkel.
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amelyek alapján egy nem anyanyelvű megtanulhatja a múlt idő vagy  
a felszólító mód képzését. Sok jelenségre pedig egyszerűen rávágja az 
anyanyelvi beszélő, hogy ez kivétel, nincs rá szabály – miközben van, 
csak máshonnan lehet megfejteni a szabályszerűséget. Ezért hangsú-
lyozzuk minden lehetséges fórumon, hogy a magyar mint idegen nyelv 
tanítása az élő idegen nyelvhez tartozik, nem pedig az anyanyelvhez, 
és ez a funkcionális, szintekkel leírható kommunikatív kompetencia 
felőli megközelítést, valamint az idegen nyelvi nyelvpedagógiai eljá-
rások alkalmazását igényli. 
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SUMMARY

The majority of the world’s languages are not taught as foreign languages 
at all, with half a dozen languages, mostly indigenous to Europe, 
becoming widely known and taught. Between the two extremes there are 
many languages that are only chosen by a few hundred or a few thousand 
people a year. Hungarian is one of them. Some language learners are 
interested in the culture, some in the language system, others are just 
looking for a challenge. Hungarian is widely considered as a “difficult” 
language, it even meets this motivation. How correct this supposition?
The paper briefly reviews the range of Hungarian taught, from mother 
tongue through language of Hungarian origin to foreign language, and 
then outlines the language pedagogical context of this field in the 21st 
century.
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SEBŐK SZILÁRD

A FORDÍTÁSOKTATÁS NÉHÁNY 
GYAKORLATI KÉRDÉSÉRŐL1

Annotáció: Dolgozatomban a fordításoktatás gyakorlati kérdéseit vizs-
gálom. Arra keresem a választ, hogy hogyan lehet minél hatékonyabban 
fejleszteni a fordító szakos hallgatók fordítói kompetenciáját. Két konkrét 
feladaton keresztül mutatok be egy olyan gyakorlati koncepciót, amely 
lehetőséget teremt a fordítójelöltnek arra, hogy fejlessze a fordításiprob-
léma-megoldó képességét, és hogy a „saját bőrén” tapasztalhassa meg az 
egyes elméleti iránymutatások valódi tartalmát.

Kulcsszavak: fordításoktatás, fordítási problémák, kompetenciafejlesz-
tés, gyakorlatok

Bevezetés

A pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszé-
kén eltöltött négy évem alatt, amely során elsősorban fordítással és 
tolmácsolással kapcsolatos tárgyakat oktattam, két alapvető probléma 
fogalmazódott meg bennem a fordítás oktatását illetően. Az egyik, 
hogy nincs elég igazán gyakorlati jellegű óra, a másik pedig, hogy ha 

1 A munka megírásához szükséges vizsgálatok a Kutatás- és Fejlesztéstá-
mogató Ügynökség (szerződés száma: APVV-17-0254), valamint a Fórum 
Kisebbségkutató Intézet keretében működő Gramma Nyelvi Iroda kutatási 
terve alapján folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.
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van is valamennyi, nem lehet elegendő visszajelzést biztosítani min-
den egyes hallgató munkájára, és megfelelő mértékben segíteni ezzel  
a fordítói készségeik gyors fejlesztését. 

Az első problémáról bármelyik fordító szakos hallgatóm tudna me-
sélni, de hogy ez nem csak lokális szinten van jelen, azt egy nagyobb 
ívű, egyelőre nem publikált felmérés is igazolja (Šveda 2020), amely 
102 mesterszintet látogató, másodéves, tolmács–fordító szakos hallga-
tó véleményét mérte fel Szlovákiában, a Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetemen, a pozsonyi Comenius Egyetemen, a besztercebányai Bél 
Mátyás Egyetemen és az Eperjesi Egyetemen. Az elégedettségi/elé-
gedetlenségi mutatók elemzésére jelen írásban nincs mód, a felmérés 
végkövetkeztetése azonban egyértelmű: akár az elégedett, akár az elé-
gedetlen hallgatók véleményét nézzük, mindenhol egyöntetűen az jele-
nik meg, hogy a fordító- és tolmácsképzésben kevesebb általános és el-
méleti jellegű, illetve lényegesen több gyakorlati órára lenne szükség.

Ami a másik, az egyes hallgatókra szánt idő problémáját illeti, ezt 
Klaudy Kingánál aligha lehetne tömörebben összefoglalni: „egy félév 
12−14 alkalomból áll, az a legjobb esetben 12−14 javított fordítás, 
ami a tanárnak sok, a fordítójelöltnek kevés” (Klaudy 2018: 6). A po-
zsonyi magyar tanszék esetében némi előnyt jelent az alacsony hall-
gatói létszám, hiszen így egy hallgatóra több idő juthat, a gyakorlati 
készségek fejlesztésére és a visszajelzésekre szánt időt azonban itt is 
egyensúlyba kell hozni a tanár kapacitásával, akinek az oktatás mellett 
meg kell felelnie az egyre növekvő intézményi elvárásrendszernek is.

Mindezek alapján tehát a következő lényegi kérdést tehetjük fel: 
a tanterv által biztosított kereteken belül hogyan lehet minél több 
fordítói gyakorlatot végeztetni a hallgatókkal, és elegendő visszajel-
zést biztosítani nekik (vö. Klaudy 2018: 6–7). Dolgozatomban erre  
a kérdésre szeretnék választ adni, de nem elméleti fejtegetések útján, 
hanem egy olyan gyakorlati koncepció bemutatásán keresztül, ame-
lyet a fordításképzésben eltöltött csekély négy évem alatt alakítottam 
ki a föntebbi problémák leküzdése céljából, illetve egy használható, 
gyakorlati tudás továbbadása érdekében, amelynek legnagyobb részét 
jómagam a Szlovák Köztársaság Hírügynökségének (TASR) hírfordí-
tójaként szereztem.

Írásomban először azt a két elvet mutatom be, amelyre a fordítói 
gyakorlatok előkészítését alapozom, majd ezek működését két olyan 
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gyakorlati példán illusztrálom, amelyet már legalább három alkalom-
mal kipróbáltam a fordító szakos hallgatóimon vagy a fordítást is ta-
nuló kiadványszerkesztőkön. Célom, hogy a példákon keresztül hiteles 
képet adjak annak a koncepciónak a működéséről, amely a fordításhoz 
szükséges készségek minél hatékonyabb elsajátítását igyekszik szolgál-
ni. Először tehát nézzük meg azt, miről is szól az említett két alapelv! 

A fordítási gyakorlatok készítésének alapelvei

A fordításképzés fentebb említett két problémája alapvetően egyetlen 
érem két oldala. Az egyik oldalon a hallgató áll, aki több gyakorla-
ti jellegű feladatot szeretne, a másik oldalon pedig a gyakorlati órát 
biztosító tanár, aki nagyobb hatékonyságot akar elérni a gyakorlatok 
kiértékelésében. A cél közös: a hallgató és a tanár egyaránt hatéko-
nyabb kompetenciafejlesztésre törekszik. A kérdés csak az: hogyan 
lehet ezt elérni?

Ennek megválaszolásában előbbre visz, ha először azt tisztázzuk, 
hogy mit is értünk fordítói gyakorlaton. Egyszerűen csak fordítások 
folyamatos készítéséről és ellenőrzéséről van szó? Anélkül, hogy en-
nek a tevékenységnek a fontosságát bármilyen kis mértékben is két-
ségbe vonnám, úgy látom, hogy gyakorlati szempontból sokkal gyü-
mölcsözőbb, ha a kifejezést inkább fordítói problémák leküzdéseként 
értelmezzük. Ennek a megközelítésnek megvan az az előnye, hogy 
„kiélezi” a fordítói helyzetet, és kifejezetten egy konkrét – aránylag 
nagyobb kreativitást, esetleg szakértelmet vagy figyelmet igénylő  
– fordítási probléma2 elé állítja a hallgatót. Ez azért lényeges váltás, 
mert leszűkíti, és nagyon pontosan behatárolja a hallgató és a tanár 
feladatait. Nem a fordítást emeli ki fő gyakorlati tevékenységként, 
hanem a fordítói problémát. Ezek alapján tehát a tanár feladata nem 
az lesz, hogy minél több szöveget adjon fel és ellenőrizzen, hanem 

2 Fordítási probléma alatt, általában véve, különféle fordítási kihívásokat ér-
tek, amelyekbe részben a fordítási hibák is beletartoznak (ezek tipológiájához 
l. Klaudy 2005) – igaz, csak akkor, ha a hallgató nem veszi sikerrel az elé 
gördített akadályokat.
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hogy célzottan, minél több fordítási probléma elé állítsa a hallgató-
kat, vagyis az, hogy fejlessze a hallgatók fordításiprobléma-megol-
dó képességét, amely mellett természetesen elképzelhetetlen maga  
a fordítás. Tehát a szövegek fordítása és észrevételezése nem marad 
el, csupán a kiemelt fordítói problémák megoldásának mintegy kísé-
rőtevékenységévé alakul. 

Egy ilyen problémamegoldó feladat azzal indul, hogy a tanár  
a saját fordítói tevékenysége során olyan szövegeket, szövegrészeket 
válogat ki, amelyekről úgy gondolja, hogy hasznosak lehetnek a hall-
gatóknak, mert például saját maga is érdekes tanulságokat fedezett fel 
benne. Ezeket különösebb magyarázat nélkül odaadja a hallgatóknak 
fordításra. A hangsúly nem a fordítandó szövegek terjedelmén van, ha-
nem a fordítói problémán. Lehet ez néhány mondat, egy, esetleg két 
bekezdés, de – a feladat jellegétől függően – olykor akár hosszabb szö-
vegrész is. A lefordított szövegeket a tanár otthon ellenőrzi, és összesí-
ti, hogy a választott fordítói problémára milyen megoldások születtek. 
Az órán ismerteti a vizsgált fordítói problémát, ennek hátterét, és ez 
alapján bemutatja az egyes fordítói megoldásokat. A csoport megbeszé-
li a különbségeket, elmondja, milyen vélekedések alapján hozta meg  
a fordítói döntéseit, és egymás megoldásait a feladott szöveg korábban 
már publikált verziójával is összeveti. A hallgatók a fordítási probléma 
megvilágítása után, és társaik fordítói megoldásai láttán maguk von-
ják le a következtetést a saját megoldásukról, sokszor anélkül, hogy ezt  
a tanárnak egyenként, explicite meg kellene fogalmaznia. Mindeközben 
pedig a fordított szövegekben felbukkanó egyéb – mondatszerkeszté-
si, szövegalkotási, terminológiai, helyesírási, tipográfiai stb. – sajátos 
megoldásokra is ki lehet térni a rendelkezésre álló idő függvényében.

Amellett, hogy minél több valós fordítói probléma elé állítjuk a for-
dítást tanuló hallgatókat, egy másik elvre is szükség van, amely azon 
az alapvetésen alapul, hogy a hallgatóknak mindent, amit a fordított 
szövegek jellegzetességeiről mondunk, meg is kell mutatni, azaz olyan 
problémamegoldó feladatokra is szükség van, amelyeknek köszönhe-
tően a hallgató a „saját bőrén” tapasztalhatja meg, mit jelent egy-egy 
fordításelméleti fogalom, továbbá arra is lehetőséget kell adni, hogy  
a hallgató elkövethesse a kevés tapasztalattal rendelkező fordítók szo-
kásos hibáit. Sőt, olykor érdemes olyan körülményeket is biztosítani, 
amelyekkel célzottan „kiprovokálunk” egy-egy fordítási hibát. Példá-
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ul, ha arról beszélünk, hogy „a kontextus befolyásolja a fordítói dönté-
seket”, akkor ehhez a kijelentéshez olyan feladatot is biztosítani kell, 
amelyben a hallgatónak nem áll rendelkezésére a megfelelő kontextus, 
és ennek híján rossz fordítói döntést hoz meg (amelyet a kontextus 
megismerése után maga is ki tud javítani), vagy épp tudatosítja, hogy 
a kontextus ismerete nélkül nem tud felelős fordítói döntést hozni  
a számításba jövő célnyelvi szövegváltozatok kapcsán.

Ha tehát össze akarjuk foglalni a két említett alapelv lényegét, azt 
mondhatjuk, hogy a fordítások készítésének és ellenőrzésének vége-
érhetetlen folyamát problémamegoldó feladatokkal váltjuk fel. Ezek  
a feladatok részben fordítási problémák megoldására irányulnak, rész-
ben pedig olyan fordításokra, amelyek célzottan lehetőséget teremte-
nek a fordítói hibák elkövetésére, illetve az elméleti jellegű iránymu-
tatások gyakorlati megtapasztalására. Most tehát nézzük, hogy is néz 
ki mindez a gyakorlatban!

1. példa:  
„Ne ragaszkodjunk a forrásnyelvi mintákhoz!”

Az első választott példa az elméleti jellegű iránymutatások gyakorlati 
megtapasztalásáról szól, és arra próbálja rávezetni a hallgatókat, hogy 
mi a különbség az eredeti nyelven íródott és a fordított szöveg között?, 
mitől válik „fordítás ízűvé” a fordítás?, mi az az ún. kvázi helyes szö-
veg? (vö. Klaudy 1999: 116–117, 2012), és hogy ebben milyen szere-
pet játszik a forrásnyelvi szövegmintázatok követése?

A feladat két fázisból áll. Az első fordításról és szövegalkotásról 
szól. A csoportot két részre osztjuk: ennek egyik fele kap egy szlovák 
nyelvű hírt fordításra, mégpedig a Komáromi Napok programajánló-
ját. A mellékelt utasítás egyszerű: fordítsák le a szöveget a legjobb tu-
dásuk szerint (a forrásnyelvi szöveget lásd az 1. számú mellékletben). 
A csoport másik fele az eredeti szlovák nyelvű szöveg helyett, ennek 
csak a kivonatát kapja – pontokba szedve az eredeti hírben szereplő 
információkat, illetve a hírben szereplő idézetek teljes anyagát. Itt az 
a feladat, hogy a szlovák nyelven rendelkezésre bocsátott információk 
alapján írják meg a magyar nyelvű programajánlót (ezeket az infor-
mációkat lásd a 2. számú mellékletben).
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A fordítandó szöveg kiválasztását az indokolja, hogy a hír nem 
tartozik a nagyon hivatalos vagy nagyobb „fajsúlyú” közlemények 
közé, sokkal inkább kedvcsinálóról van szó, a cél pedig elsősorban 
az emberek tudtára adni, hogy megrendezésre kerülnek a Komáromi 
Napok, illetve felsorolni néhány programpontot, amely a várakozá-
sok szerint minél több személyt fog részvételre buzdítani. Nincs tehát 
komoly tétje annak, hogy mely programpontokat emeljük ki (példá-
ul egy közjogi méltóság munkaprogramjától eltérően), ahogy annak 
sem, hogy miként szőjük mondatba a felsorolt információkat (például 
egy hivatalos tájékoztatástól, közérdekű közleménytől vagy idézettől 
eltérően). Úgy is mondhatnánk, hogy a hír tájékoztató funkciója fon-
tosabb szerepet játszik, mint az információk közreadásának a formája, 
vagyis az, hogy fordítás közben mennyire hűen követjük a szöveget. 
Sőt, azt feltételezhetjük, hogy az egyes programpontok szlovák nyel-
vű megszövegezése talán magyarul nem is működhet olyan jól, mint 
szlovákul. Ebből következően: érdemes lehet kissé elrugaszkodni  
a szlovák szövegben alkalmazott nyelvhasználati stratégiáktól, és eze-
ket a magyarra jellemző megfogalmazásokkal, eljárásokkal felváltani.

A feladat második fázisába lépve az oktató összesíti a fordított és 
a nagyrészt önállóan megalkotott szövegváltozatokat (a forrásnyelvi 
verzióval együtt), és visszaadja ezeket a hallgatóknak azzal az inst-
rukcióval, hogy állapítsák meg, hogy az egyes szövegváltozatok közül 
melyek fordítások, és melyek keletkeztek nagyrészt önálló szövegal-
kotásként. A válaszukat pedig meg is kell indokolniuk.

A feladat közös megoldása során először a hallgatók tippjeit össze-
sítjük: felírjuk, hogy ki szerint melyik szöveg volt fordítás. Az egyes 
évfolyamokban végzett ilyen felmérések alapján megállapíthatom, 
hogy a hallgatók – még akkor is, ha nem fordító szakosok – nagyobb 
részt sikerrel ki tudják szűrni a fordított szövegeket, és ehhez általá-
ban olyan indoklást adnak, mint hogy „a szöveg olyan darabos volt”, 
vagy hogy „egyes kifejezések önmagukban furcsának hatottak”. Ezek 
után azt nézzük meg, hogy miként tudjuk bizonyítani az intuitív meg-
jegyzéseik megalapozottságát. Következik az egyes szövegváltozatok 
összehasonlítása a forrásnyelvi szöveg ismeretének fényében. Terje-
delmi okokból itt csak egy fordított és egy önállóan alkotott szövegből 
mutatok be egy-egy példát (minden utólagos szövegbeli változtatás 
nélkül, de kiemelve az összehasonlított elemeket). 
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Množstvo kultúrnych 
i športových podujatí 
prinesie 27. ročník 
Komárňanských dní, 
ktorý sa začína vo 
štvrtok a potrvá do 
utorka 1. mája. Hlav-
ným organizátorom 
je mesto Komárno, 
ktoré sľubuje viacero 
noviniek v podobe 
zaujímavej hudobnej 
produkcie, prezentá-
cií gastronomických 
špecialít či podujatí 
pre deti.
Súčasťou podujatia 
bude aj ukážka tradič-
ných remesiel  
a jedál. „Na Župnej 
ulici bude zriadené 
menšie trhovisko, kde 
budú ponúkané domá-
ce gastronomické vý-
robky malovýrobcov  
a maloobchodníkov. 
Na vedľajšej Pala-
tínovej ulici budú 
situované stánky re-
meselníkov s ponukou 
tradičných ľudových 
výrobkov. Pre deti sú 
naplánované dve popo-
ludnia, počas ktorých 
uvidia ukážky práce 
hrnčiarov, kováčov  
a drevorezbárov,“ 
informovali organi-
zátori. 

A 27. alkalommal 
megrendezett Komá-
romi Napok számos 
kulturális és sportese-
ményt hoz magával, 
ami csütörtökön kez-
dődik és május else-
jéig tart. A főszervező 
Komárom városa, ami 
sok újdonságot ígér 
az érdekes zenei pro-
dukciók, a gasztronó-
miai specialitások és 
gyerekműsorok terén.
Az esemény része 
lesz a hagyományos 
mesterségek és ételek 
bemutatása is.  
,,A Megye utcában 
egy kisebb vásártér 
lesz, ahol a kiskeres-
kedők házi gasztronó-
miai termékei lesznek 
kínálatban. A mellette 
lévő Nádor utcában 
a kézművesek sátrai 
lesznek a hagyomá-
nyos termékeikkel.  
A gyermekprogramok 
2 délutánra vannak 
tervezve, ahol ízelítőt 
kapnak a fazekas, 
kovács és fafaragó 
mesterségek munkái-
ból˝, tájékoztattak  
a szervezők.

Immáron 27. alkalom-
mal kerül megrendezés-
re a Komáromi napok, 
melynek programját 
különféle kulturális- és 
sportrendezvények szí-
nesítik. A főszervező, 
Komárom városa idén 
április 26-tól május 1-ig 
várja az érdeklődőket. 
A rendezvényen az új-
donságok mellett zenei 
produkciók, gasztronó-
miai különlegességek, 
gyermekprogramok, 
illetve a tradicionális 
mesterségek és ételek 
is helyet kapnak. 
A szervezők nyilatko-
zata alapján „A Župná 
utcában felállított 
kisebb piactéren házi 
készítésű gasztronómiai 
termékeket kínálnak 
majd a kistermelők és 
kiskereskedők. A szom-
szédos Palatínová utcá-
ban a népi mesterségek 
sátrai kapnak helyet, 
ahol hagyományos népi 
termékek lesznek a kí-
nálatban. A gyermekek 
számára két délutánt 
terveznek, melynek 
keretén belül fazekasok, 
kovácsok és fafaragók 
munkáját kísérhetik 
figyelemmel.“ 
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Na Komárňanských 
dňoch ani tento rok 
nebudú chýbať špor-
tové podujatia. Z nich 
sa najväčšej obľube už 
tradične teší pouličný 
beh Komárno-Ko-
márom a cyklistická 
túra s názvom Čarda. 
Podobne ako vlani aj 
tento rok sa uskutoč-
ní Sviatok ľudového 
umenia a Deň starej 
pevnosti. Súčasťou 
programu bude aj 
koncert v najväčšom 
katolíckom kostole 
mesta a regiónu.

A Komáromi Napo-
kon idén sem fognak 
hiányozni a sporte-
semények. Közülük 
a legnagyobb nép-
szerűségének örvend 
az utcai futóverseny 
Komárno és Komárom 
között és a Csárda 
biciklitúra. Hasonló-
an, mint tavaly, idén 
is megvalósul a Nép-
művészet ünnepe és az 
Öregvár-nap. A prog-
ram része egy koncert 
a város és a régió 
legnagyobb katolikus 
templomában.

A sportrendezvények 
közül a legnagyobb 
népszerűségnek a két 
Komárom közti utcai 
futás, illetve a Csárda 
nevű kerékpártúra 
örvend. A rendez-
vény keretein belül 
megemlékeznek 
a Népművészet ünne-
péről és a Régi erőd 
napjáról is. Végezetül 
pedig a koncert a vá-
ros, valamint a régió 
legnagyobb katolikus 
templomában lesz 
megtekinthető.

A kijelölt szövegrészeket áttekintve talán mondanom sem kell, 
hogy az első változat volt fordítás, a második pedig nagyrészt önálló 
szövegalkotás. A fordított szövegrészen jól látható, hogy a kezdő for-
dító igyekszik árnyékként követni a szlovák nyelvi mintázatokat és 
szóválasztást; feltehetőleg a félrefordítástól való félelmében képtelen 
elvonatkoztatni a szlovák szövegtől, a forrás- és célnyelvi szöveg kö-
zötti ekvivalenciaviszonyokat pedig szószinten igyekszik megalkotni. 
A magyarul megszerkesztett mondatok ugyan grammatikai szempont-
ból nagyrészt elfogadhatóak, a szlovák szöveg kényszeres követé-
se azonban olyan nyelvhasználati megoldások felé tereli a fordítót, 
amelyek a magyarban nem megszokottak (pl. „a Komáromi Napok 
sporteseményt hoznak magával”), ha pedig ilyen megfogalmazások 
sorozatosan követik egymást (pl. „kézművesek sátrai hagyományos 
termékeikkel”), az egész szöveg idegenszerűnek, természetellenes-
nek, de minimum furcsának hat. És mivel a mondatokat szószinten, 
nem pedig szövegszinten szerkesztették meg (vö. Klaudy 2012), ezek 
nincsenek megfelelően „összehangolva”. Ennek következtében pedig 
nem meglepő, hogy a csoport legnagyobb része, a szöveget „darabos-
nak”, a megfogalmazásokat pedig „furcsának” érzi az értékeléskor.
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A nagyrészt önállóan megalkotott szövegváltozat a kontrollszö-
veg funkcióját tölti be. Elsősorban arra szolgál, hogy lássuk, melyen 
más megfogalmazásokat lehet használni hasonló helyzetben, amikor  
a szlovák minta nem befolyásolja a fordítói döntéseinket. 

Több szövegváltozatot felsorakoztatva az eredmények még tar-
kább képet mutatnak, amely számos olyan kérdést hoz felszínre, ame-
lyek megválaszolásának csak a rendelkezésre álló időkeret szab határt. 
Mindkét szövegváltozatban láthatunk olyan megoldásokat, amelyek-
ről érdemes lehet beszélni. De a lényeg ennél a feladatnál az, hogy  
a hallgató konkrét, saját maga által is végrehajtott nyelvi jelenségek-
hez tudja kötni azt, amire röviden csak úgy szokás utalni: translatio-
nese. Mivel a hallgató, itt nem csak hallgat-ó, hanem szövegalkotó 
fordító, aki már egyszer megküzdött a tárgyalt szöveg fordításának 
vagy megalkotásának nehézségeivel, megvan a kellő motivációja  
a nehézkesebb részek javításához, a feladat megtárgyalása után pe-
dig felül tudja bírálni saját fordítói eljárásait, sőt, olyan problémákra 
figyel föl, amelyekre talán korábban nem is gondolt. Megtanul kétel-
kedni, elkezdi utólag tematizálni a problémát, de a feladat végeztével 
már a jó megoldást is ismeri – sőt, az eredetileg publikált fordítás 
alapján és a szaktársai munkái láttán talán nem is csak egyet.

2. példa:  
„Ne írjunk le olyat, amiben nem vagyunk biztosak!”

A második választott példa arra vezeti rá a fordítójelöltet, hogy egy-
egy rosszul meghozott fordítói döntés kellemetlen félreértésekhez 
vezethet, ezért a fordítónak mindig törekednie kell arra, hogy töké-
letesen megértse a forrásnyelvi szöveget, és utánajárjon az esetleges 
bizonytalanságoknak. De hogyan lehet elérni, hogy a címben foglalt 
utasítás ne csak üres frázis, hanem alapértelmezett fordítói eljárás le-
gyen?

A föntebb bemutatott második alapelv értelmében ez úgy lehet-
séges, ha a fordítójelölt a „saját bőrén” tapasztalja meg a tévedései 
következményeit. Nem egyszerűen úgy, hogy közöljük vele, hogy  
a megoldása nem helyénvaló, hanem egy olyan fordítási láncreakciót 
elindítva, amelyben minden téves döntés komoly következményekkel 
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jár, befolyásolja a csoporttársak további munkáját, és egy-egy nem 
eléggé körültekintő fordítói döntés teljesen félreviheti a szöveg erede-
ti értelmét. Miről szól tehát egy ilyen feladat?

A csoport egyik hallgatója kap egy rövid, egy bekezdésnyi terje-
delmű, szlovák nyelvű szöveget, amelyet le kell fordítania magyarra. 
Ezt követően a fordítását (a forrásnyelvi szöveg nélkül!) továbbítania 
kell a csoport másik tagjának, aki a magyar nyelvű szöveget visszafor-
dítja szlovákra. Ez a hallgató a saját fordítását (szintén a fordításhoz 
használt, kiinduló szövegváltozat nélkül) a csoport következő tagjá-
nak továbbítja, aki az előbbiekhez hasonlóan jár el. Tehát egy fordítási 
lánc indul el: a csoport egyes tagjai szlovákról magyarra, majd ma-
gyarról szlovákra fordítanak, egészen addig, amíg mindenkire sor nem 
kerül. Az oktató sorrendben összegyűjti a létrehozott fordításokat, és 
kezdetét veszi ezek kiértékelése. Ismét két fázisban. Az első fázisban 
a forrásnyelvi szöveget hasonlítjuk össze a legutolsó magyar nyelvű 
szövegváltozattal. Számba vesszük a legfeltűnőbb különbségeket és 
félreértelmezéseket. Ezek után következik az értékelés második fázisa, 
amelyben a félreértelmezések nyomába eredünk. Megnézzük az összes 
fordítást, és megjelöljük, hogy melyik szövegváltozatban milyen ér-
telmi-jelentésbeli eltolódások keletkeztek, illetve ennek milyen hatása 
van a további fordításokra. Most nézzünk erre egy konkrét példát!

A feladathoz olyan szöveget választottam, amelynek értelmezése 
aránylag jól függetleníthető a tágabb kontextustól – általános érvé-
nyű feltételeket fogalmaz meg. Konkrétan: a fordítandó szövegrész  
a szociális biztosításról szóló törvény módosítását érinti, amely alap-
ján meghatározták a maximális nyugdíjkorhatárt, továbbá azokat  
a körülményeket, amelyek a felnevelt gyermekek számától teszi füg-
gővé, hogy az emberek a maximális korhatárhoz képest mennyivel 
korábban mehetnek nyugdíjba. A választott szövegrész ennek feltéte-
leit részletezi. Elmondja, hogy házastársak esetén a korkedvezményes 
nyugdíj megítélésénél a nőt részesítik előnyben (mert többnyire ő ne-
veli a gyereket), de bizonyos speciális élethelyzetekben a korkedvez-
ményt a férfi is megkaphatja.

Ebből tehát látszik, hogy alapvetően feltételek, körülmények is-
mertetéséről van szó, amelynek ennél a feladatnál az az előnye, hogy 
a szöveg eleve a lehető legegyértelműbb fogalmazás igényével író-
dik, vagyis úgy, hogy ennek értelmét a kontextus a lehető legkevésbé 
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befolyásolhassa, és minél kevesebb tér maradjon az alternatív értel-
mezéseknek, esetleg félreértéseknek. Térjünk rá tehát a feladat első 
fázisára, és nézzük, hogy az említett törvénymódosítással kapcsolatos 
forrásnyelvi szöveg láncszerű, hétszeri átfordítása milyen végered-
ményhez vezetett.

Podmienky výchovy jedného a toho istého dieťaťa môžu splniť aj dvaja 
poistenci, teda napríklad manželia. Rovnaké obdobie výchovy toho isté-
ho dieťaťa, však má byť zohľadnené len jednému poistencovi, prednostne 
žene. V prípade mužov sa však má pri dôchodkovom veku prihliadať na 
osobitné životné situácie, ako je napríklad úmrtie matky.

Az egy háztartásban élő gyermekek nevelésének feltételeit két személy 
teljesítheti, például házasság esetén. Ebben az esetben csak egy személy, 
aki valószínűleg a nő, viseli a gyermek felnevelésének terhét. Ha egy férfi 
felügyeletet igényel, vészhelyzetnek kell bekövetkeznie, például az anya 
halálának.

A különbségek részletezése és elemzése nem célja ennek a dolgo-
zatnak, az egyértelműség és követhetőség kedvéért azonban legalább 
pontokban felsorolom a fordítások elkészítése során bekövetkezett, 
kifejezetten zavaró értelmi eltolódásokat (a „hivatalos”, értsd: publi-
kált szövegváltozatot l. a 3. mellékletben):

Forrásnyelvi szöveg Legutolsó célnyelvi 
szöveg

Értelmezési segédlet

jedného a toho istého 
dieťaťa

egy háztartásban élő 
gyermekek

egyazon gyermek

dvaja poistenci két személy két biztosított 
(személy)

rovnaké obdobie 
výchovy 

ebben az esetben ugyanaz a nevelési 
időszak

má byť zohľadnené 
len jednému 
poistencovi

csak egy személy 
… viseli a gyermek 
felnevelésének terhét

csak az egyik 
biztosított esetében 
lehet figyelembe venni
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prednostne žene aki valószínűleg a nő elsősorban a nőnek

v prípade mužov sa 
má prihliadať na...

ha egy férfi felügyeletet 
igényel

a férfiak esetében 
figyelembe kell venni

osobitné životné 
situácie

vészhelyzetnek kell 
bekövetkeznie

különleges 
élethelyzetek

(prihliadajú na) úmrtie 
matky

az anya halálának (kell 
bekövetkeznie)

(figyelembe veszik) az 
anya elhalálozását

Mint látjuk, a forrásnyelvi szöveg többszöri átfordítása oda veze-
tett, hogy a nyugdíjkorhatár megállapításának a gyermekvállalással 
kapcsolatos körülményei amellett, hogy teljesen zavarossá, sőt, értel-
mezhetetlenekké váltak, egy sor olyan mozzanat is bekerült a szöveg-
be, amelyet – az eredeti szöveg szándéka ismeretében – akár ironikus-
ként, szarkasztikusként és tragikomikusként is értelmezhetünk. Hogy 
csak néhányat említsünk: a „gyermek felnevelésének terhe” eleve pe-
joratív színben tünteti fel az egyébként neutrálisan megfogalmazott 
„gyermeknevelést” (’výchova dieťaťa’), és a feltételek leírása helyett 
(ti. hogy ezek elsősorban a nőket érintik), egy másik perspektíva je-
lenik meg, mégpedig a nőé, aki „elviseli” a gyermeknevelés „terhét”. 
De ez még nem minden, hiszen ahelyett, hogy az anya elhalálozása 
különleges élethelyzetként jelenne meg a gyermeknevelésben (amikor 
is a férfinak számítják be a korkedvezményt), a nő halála egyenesen 
feltételként kerül elő, implicite arra utalva, hogy ha a férfi érvényesíte-
ni szeretné a gyermeknevelésért járó korkedvezményt, akkor a nőnek 
meg kell halnia. De még csak nem is erről szól a fordított mondat, hi-
szen eszerint a férfi ilyen helyzetben nem, hogy korábbi nyugdíjazásra 
számíthat, hanem csak „felügyeletet igényelhet” magának (amelyről 
nem tudjuk meg, hogy miért is van rá szüksége). Összességében tehát 
egy olyan üzenet bontakozik ki, mely szerint a nő egy áldozat, mivel 
többnyire ő viseli a gyermekgondozás terhét, halála pedig feltételként 
szolgál ahhoz, hogy a férfi felügyeletet igényelhessen. Vagyis: a nyug-
díjkorhatár megállapításának feltételeitől nagyon messzire kerültünk 
(és akkor még az egyéb pontatlanságokról nem is beszéltünk). A fel-
adat második fázisa ezek után arról szól, hogy hogyan is jutottunk el 
idáig. Milyen félreértések vezettek az eredeti szöveg ilyen mértékű 
eltorzulásához?
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Az egyes szövegváltozatok között végbement változások részle-
tes elemzése szétfeszítené a dolgozat kereteit. Nem térek ki a formai 
hibákra, sem az árnyalatnyi különbségek, pontatlanságok elemzésé-
re. Minden szöveget az eredeti formájában közlök, és csupán azokat 
a részeket vastagítom ki, amelyekből egyértelműen kitűnik a fordító 
tárgyi tévedése, és az eredeti kifejezés félreértelmezése. Nézzük, me-
lyek is ezek! A terjedelmi korlátok miatt, és a könnyebb követhetőség 
céljából ezeket csak pontokban tüntetem fel.

Podmienky výchovy jedného a toho istého dieťaťa môžu splniť aj dvaja 
poistenci, teda napríklad manželia. Rovnaké obdobie výchovy toho isté-
ho dieťaťa, však má byť zohľadnené len jednému poistencovi, prednostne 
žene. V prípade mužov sa však má pri dôchodkovom veku prihliadať na 
osobitné životné situácie, ako je napríklad úmrtie matky.

Egy és ugyanazon gyermek nevelésének feltételeit teljesítheti két biz-
tosított is, például egy házaspár. Ilyen esetekben a nevelési idősza-
kot csupán az egyik biztosítottnak számítják be, elsődlegesen a nőnek.  
A férfiak esetében nyugdíjjogosultságuk elérésekor figyelembe kell venni 
a kivételes élethelyzeteket, például az anya elhalálozását.

rovnaké obdobie výchovy...  
(’azonos nevelési időszak’)        >   *ilyen esetekben
...toho istého dieťaťa  
(’egyazon gyermek esetében’)          >   ×
dôchodkový vek (’nyugdíjas kor’)    >  nyugdíjjogosultság

Egy és ugyanazon gyermek nevelésének feltételeit teljesítheti két biz-
tosított is, például egy házaspár. Ilyen esetekben a nevelési időszakot 
csupán az egyik biztosítottnak számítják be, elsődlegesen a nőnek.  
A férfiak esetében nyugdíjjogosultságuk elérésekor figyelembe kell venni 
a kivételes élethelyzeteket, például az anya elhalálozását.

Podmienky výchovy jedného a toho istého dieťaťa môžu splňať dvaja 
poistenci, napríklad manželia. V takýchto prípadoch sa obdobie výchovy 
považuje len za jedného z poistených, predovšetkým za ženu. V prípade 
mužov by sa pri dosahovaní ich dochodkových práv mali zohľadniť vý-
nimočné životné situácie, ako napríklad smrť matky.
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beszámít valakinek 
valamit           >  *považovať za niečo (’tart valamit valaminek’)
nyugdíjjogosultság       >  *dôchodkové práva (’nyugdíjazási jogok’(?))

Podmienky výchovy jedného a toho istého dieťaťa môžu splňať dvaja 
poistenci, napríklad manželia. V takýchto prípadoch sa obdobie výchovy 
považuje len za jedného z poistených, predovšetkým za ženu. V prípade 
mužov by sa pri dosahovaní ich dôchodkových práv mali zohľadniť vý-
nimočné životné situácie, ako napríklad smrť matky.

Az egy azon gyereknek a neveléséhez szükséges feltételeket két biztosított 
is teljesítheti, például házastársak esetében. Ilyen esetben csak az egyik 
felet terheli a gyereknevelés, elsődlegesen a nőt. Abban az esetben, ha 
a férfi szeretné a felügyeleti jogot, kivételes élethelyzetnek kéne fennáll-
nia, mint például az anya halála. 

obdobie výchovy (’nevelési időszak’)        >    *gyereknevelés
považovať za niečo  
(’tart valamit valaminek’)                          >    *terhelni valakit valamivel
dôchodkové právo 
(’nyugdíjazásra való jog’)                          >    *felügyeleti jog

Az egy azon gyereknek a neveléséhez szükséges feltételeket két biztosított 
is teljesítheti, például házastársak esetében. Ilyen esetben csak az egyik fe-
let terheli a gyereknevelés, elsődlegesen a nőt. Abban az esetben, ha a férfi 
szeretné a felügyeleti jogot, kivételes élethelyzetnek kéne fennállnia, 
mint például az anya halála.

Podmienky na výchovu detí žijúci v tej istej domácnosti môžu splniť aj 
dve osoby, napríklad v prípade manželstva. V takomto prípade iba jednu 
osobu zaťažuje výchova detí, ktorá je pravdepodobne žena. V prípade, ak 
muž vyžaduje nárok na dozor, musí sa stať nejaká výnimočná situácia, 
napríklad smrť matky.

×                 >        *deti žijúce v tej istej domácnosti  
             (’egy háztartásban élő gyerekek’)
szeretne felügyeleti jogot    >        *vyžaduje nárok na dozor (’felügyeleti  
             jogosultságot követel’)
kéne fennállnia               >        *musí sa stať (’meg kell történnie’)
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Podmienky na výchovu detí žijúci v tej istej domácnosti môžu splniť aj 
dve osoby, napríklad v prípade manželstva. V takomto prípade iba jednu 
osobu zaťažuje výchova detí, ktorá je pravdepodobne žena. V prípade, ak 
muž vyžaduje nárok na dozor, musí sa stať nejaká výnimočná situácia, 
napríklad smrť matky.

A közös háztartásban élő gyermekek nevelésének feltételeit ketten is telje-
síthetik, például házasságkötés esetén. Ebben az esetben csak egy embert 
terhel a gyereknevelés, aki valószínűleg a nő. Ha egy férfi igényli a fel-
ügyeletet, rendkívüli helyzetnek kell bekövetkeznie, mint például az anya 
halála.

nárok na dozor  
(’felügyeleti jogosultság’)          >         *felügyelet (valakinek  a részére)

A közös háztartásban élő gyermekek nevelésének feltételeit ketten is telje-
síthetik, például házasságkötés esetén. Ebben az esetben csak egy embert 
terhel a gyereknevelés, aki valószínűleg a nő. Ha egy férfi igényli a fel-
ügyeletet, rendkívüli helyzetnek kell bekövetkeznie, mint például az anya 
halála.

Podmienky na výchovu detí žijúcich v spoločnej domácnosti môžu spĺ-
ňať dve osoby, napríklad v prípade manželstva. V tomto prípade výchovu 
dieťaťa znáša iba jedna osoba, ktorou je pravdepodobne žena. Ak muž 
vyžaduje dohľad, musí nastať mimoriadna situácia, napríklad smrť matky.

terhel valakit a gyereknevelés        >       znášať výchovu dieťaťa  
          (’elviselni a gyerek nevelését’)

Podmienky na výchovu detí žijúcich v spoločnej domácnosti môžu spĺ-
ňať dve osoby, napríklad v prípade manželstva. V tomto prípade výchovu 
dieťaťa znáša iba jedna osoba, ktorou je pravdepodobne žena. Ak muž 
vyžaduje dohľad, musí nastať mimoriadna situácia, napríklad smrť matky.

Az egy háztartásban élő gyermekek nevelésének feltételeit két személy 
teljesítheti, például házasság esetén. Ebben az esetben csak egy személy, 
aki valószínűleg a nő, viseli a gyermek felnevelésének terhét. Ha egy 
férfi felügyeletet igényel, vészhelyzetnek kell bekövetkeznie, például az 
anya halálának.

znášať výchovu dieťaťa         >    viselni a gyermek felnevelésének terhét
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A legdurvább fordítói (hibák föntebbi felvillantásszerű bemutatása 
alapján jól végig lehet tekinteni azokat a téves fordítói döntéseket, 
amelyek következményei szükségszerűen minden további fordítást 
végigkísérnek. Az említett tévedések közül kettő olyan van, amely 
végleg más mederbe tereli a forrásnyelvi szöveg eredeti üzenetét. 

Egyrészt a második mondatban következik be egy perspektíva-
váltás, amikor attól a kérdéstől, hogy a házastársak közül kinek szá-
mítják be a korkedvezménybe a gyermeknevelés időszakát, eljutunk 
ahhoz a kérdéshez, amelyben azt kell eldönteni, hogy „kit terhel  
a gyermek felnevelése”. A törés a második fordításnál keletkezik, mi-
kor – feltehetőleg a hiányos szlováknyelv-ismeret miatt – a beszámít 
igét a szlovák považovať (’tartani valakit/valamit valaminek’) szóval 
adják vissza. A mondat így értelmezhetetlenné válik, a következő 
fordító, viszont kreatív módon megpróbálja megtalálni a megfelelő 
értelmezést, és feltehetőleg a ’mér’ jelentésű vážiť ige és a ’súly’ je-
lentésű váha főnévvel való rokonság felfedezése alapján a považovať 
már „terhel”-ként kerül a következő fordításba. Itt siklik félre teljesen 
az értelmezés, hiszen ha ezt az igét a gyermekneveléssel állítjuk ösz-
szefüggésbe a mondatban, akkor a továbbiakban ez már csak „gyer-
meknevelés mint teher” jelenhet meg, és ez az összes további fordítást 
végigkíséri.

A második jelentős félreértelmezés a harmadik mondatban jelenik 
meg a „nyugdíjas kor elérése” kapcsán. Ez először nyugdíjjogosult-
ságként van magyarítva, a következő szlovák verzióba azonban ez már 
„dôchodkové práva”-ként kerül (’nyugdíjazási jogok’ (?)). Viszont, ha 
korábban a nyugdíjjogosultság eléréséről volt szó, akkor a dosaho-
vanie (’elérés’) jogi viszonylatban inkább ’jogérvényesítés’-ként ér-
telmeződik. Ez azonban – talán épp az értelmezési elbizonytalanodás 
miatt – nem kerül explicite a szövegbe, és a fordító egy jóval visz-
szafogottabb megoldást választ. Azt írja: „a férfi szeretné…” – gon-
dolhatnánk, hogy a nyugdíjazáshoz való jogot, de egy további hiba 
csúszik az értelmezésbe. A „dôchodkové práva”-ból „felügyeleti jog 
lesz”. Hogy milyen félreértés lehetett a döntés hátterében, számomra 
nem világos (bár a dozorral való hangzásbeli hasonlóság elképzelhe-
tő, főleg, ha a kiinduló szövegben helyesírási hibával, a szlovák ô ket-
tőshangzó rövid o-ként jelent meg; de a döntést a ’figyelembe vesz’ 
jelentésű zohľadniť ige is befolyásolhatta). A tévedés tovább generálja 
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az értelmezési hibákat, és az is kérdésessé válik, hogy a férfi a gyer-
mek vagy saját maga számára igényli-e a felügyeletet.

Mint láthattuk, a feladat megbeszélése számos olyan kérdést ge-
nerál, amelyek közül, ha csak a két legfontosabbat emeljük is ki, és 
azt is szinte csak távirati stílusban ismertetjük (l. föntebb), akkor is 
számos vitás kérdés merül föl. (Többek között, hogy a fordító mi-
kor utasítsa vissza a fordítást. Vö. Chesterman 2001: 152–153, idézi 
Robin 2013: 61.) Ha mindezt a fordítási hiba szakirodalmával, egy 
kellően differenciált hibatipológiával, a hibák kategorizálásával, az 
értelmezési összefüggések és a tágabb kontextus megvilágításával is 
kiegészítjük, akkor elmondhatjuk, hogy a bemutatott három mondat 
akár több órányi vitatémát is biztosíthat. Ebből a tanár és a hallgatók 
kedvükre válogathatnak a rendelkezésre álló idő függvényében. 

Összefoglalás

Dolgozatomban azzal az oktatásmódszertani kérdéssel foglalkoztam, 
hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a fordítási készségek fejlesz-
tését. Ennek során abból a feltevésből indultam ki, mely szerint a for-
dítójelölt kompetenciafejlesztésének alapja a gyakorlati tapasztalatok 
szerzése, méghozzá fordítási problémákon keresztül. A hallgatót mi-
nél több olyan fordítói probléma elé kell állítani, amelynek a megol-
dása elméleti, módszertani, terminológiai és más jellegű kérdést vet 
föl, ezenkívül arra is lehetőséget kell neki adni, hogy elkövethesse  
a kezdő fordítók jellemző hibáit.

Ebben a dolgozatban két konkrét példa elemzésén keresztül mutat-
tam be ezt a koncepciót. Az első azt a gyakorlati tanácsot illusztrálta, 
hogy fordítás közben próbáljunk meg elvonatkoztatni a forrásnyelvi 
mintázatoktól, a második pedig épp ellenkezőleg: arra mutatott rá, 
hogy milyen komoly veszélyeket rejt, ha nem nézünk utána egyes 
kifejezéseknek, és emiatt túlságosan eltávolodunk a forrásnyelvtől.  
A két példa egy látszólag ellentmondásos üzenetet közvetít a hallga-
tóknak: hogy van, amikor el lehet, sőt, kívánatos eltávolodni a forrás-
nyelvi szövegtől, és van, amikor az ilyen eltávolodás komoly értel-
mezési problémákat eredményez. Ez a kettős tapasztalat jó esetben 
oda vezet, hogy a fordítójelölt fejébe „beköltözik” a fordításkor feltett 
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kérdés: „vajon itt eltávolodhatom némileg a forrásnyelvi szövegtől?” 
A kérdés eldöntéséhez természetesen még számos hasonló gyakorlat 
elvégzésére van szükség. (Például: hasonló fordítási kísérletek végez-
hetők arra, hogy a célközönség mennyiben befolyásolja ezt a döntést.) 
Itt viszont a lényeg a kérdés maga: hogy ezt a hallgató egyáltalán föl-
teszi-e magának. Ha a föntebb bemutatott két feladat elvégzése után 
csak ez az egy dolog fog eszébe jutni a későbbi fordítói tevékenysége 
során, akkor – azt gondolom – a közös munkának már megvolt az 
érteleme. A hallgatók ugyanis az önreflexión keresztül jutnak el a for-
dítói problémák tematizálásáig, és ez az, ami abban segíti őket, hogy 
a lehető legjobb fordítói döntést hozzák meg, amelyért tudják vállalni 
a felelősséget.
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ZHRNUTIE

Vo svojom príspevku som sa venoval otázke, ako sa dá zefektívniť vý-
učba prekladania. V študijných plánoch je podľa študentov odboru pre-
kladateľstvo-tlmočníctvo pomerne málo praktických predmetov a aj na 
týchto predmetoch je zo strany učiteľa často problém, ako zabezpečiť 
každému študentovi dostatok praktických cvičení a ich následné vyhod-
notenie.

V tomto príspevku som na základe dvoch konkrétnych preklada-
teľských zadaní pre študentov predstavil koncepciu, ku ktorému som 
sa dopracoval počas štyroch rokov učenia predmetov zameraných na 
prekladateľskú prax. Táto didaktická metóda je založená na dvoch zák-
ladných princípoch. Podľa prvého princípu je potrebné sa zamerať na 
prekladateľské problémy a podľa druhého je dôležité, aby študenti mohli 
vyskúšať fungovanie rôznych prekladateľských rád na „vlastnej koži“, 
resp. urobiť chyby počas prekladania, z ktorých sa vedia ponaučiť.

Opis dvoch spomínaných zadaní má na jednej strane ilustrovať, ako 
táto koncepcia funguje v praxi, a na strane druhej môže poslúžiť aj ako 
inšpirácia pre vyučujúcich prekladateľských predmetov.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

Fordítsa magyarra az alábbi szöveget!

Množstvo kultúrnych i športových podujatí prinesie 27. ročník Ko-
márňanských dní, ktorý sa začína vo štvrtok a potrvá do utorka 1. mája. 
Hlavným organizátorom je mesto Komárno, ktoré sľubuje viacero novini-
ek v podobe zaujímavej hudobnej produkcie, prezentácií gastronomických 
špecialít či podujatí pre deti.
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Súčasťou podujatia bude aj ukážka tradičných remesiel a jedál. „Na 
Župnej ulici bude zriadené menšie trhovisko, kde budú ponúkané domáce 
gastronomické výrobky malovýrobcov a maloobchodníkov. Na vedľajšej 
Palatínovej ulici budú situované stánky remeselníkov s ponukou tradič-
ných ľudových výrobkov. Pre deti sú naplánované dve popoludnia, počas 
ktorých uvidia ukážky práce hrnčiarov, kováčov a drevorezbárov,“ infor-
movali organizátori.

Na Komárňanských dňoch ani tento rok nebudú chýbať športové po-
dujatia. Z nich sa najväčšej obľube už tradične teší pouličný beh Komár-
no-Komárom a cyklistická túra s názvom Čarda. Podobne ako vlani aj 
tento rok sa uskutoční Sviatok ľudového umenia a Deň starej pevnosti. 
Súčasťou programu bude aj koncert v najväčšom katolíckom kostole mes-
ta a regiónu.

2. sz. melléklet

Alkosson magyar nyelvű szöveget az alábbi információk alapján!

▪ Kultúrne a športové podujatia
▪ 27. ročník Komárňanských dní
▪ od 26. apríla do 1. mája
▪ Hlavný organizátor: mesto Komárno
▪ Novinky, zaujímavé hudobné produkcie, prezentácie gastronomických 

špecialít, podujatia pre deti
▪ ukážka tradičných remesiel a jedál
▪ Organizátori: „Na Župnej ulici bude zriadené menšie trhovisko, kde 

budú ponúkané domáce gastronomické výrobky malovýrobcov a ma-
loobchodníkov. Na vedľajšej Palatínovej ulici budú situované stánky 
remeselníkov s ponukou tradičných ľudových výrobkov. Pre deti sú 
naplánované dve popoludnia, počas ktorých uvidia ukážky práce hrn-
čiarov, kováčov a drevorezbárov.“

▪ športové podujatia
▪ najväčšia obľuba: pouličný beh Komárno-Komárom, cyklistická túra 

s názvom Čarda
▪ Sviatok ľudového umenia, Deň starej pevnosti
▪ koncert v najväčšom katolíckom kostole mesta a regiónu
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3. sz. melléklet

Egyetlen gyermek felnevelésének a feltételeit egyszerre két biztosított is 
teljesítheti. Egyazon gyermek esetében ugyanazt az időszakot azonban 
csak az egyik biztosított számára lehet beszámítani, elsősorban a nőnek. A 
férfiaknál ugyanakkor figyelembe veszik a különleges élethelyzeteket, mint 
például az anya elhalálozását. (https://ujszo.com/elfogadtak-a-nyugdij-
korhatar-meghatarozasanak-uj-modszeret)
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PANKA ERZSÉBET

SZLOVÁK ÉS MAGYAR ANYANYELVŰ 
FINNTANULÓK HIBÁI A PARTITÍVUSZI  

ÉS A TELJES TÁRGY HASZNÁLATA SORÁN

Annotáció: A finn tárgyesetek (partitívuszi és teljes tárgy) közti választás 
szabályainak megtanulása olyan problémának tűnik, ami minden finn-
tanuló számára sok nehézséget okoz. Dolgozatomban azt mutatom be, 
milyen nehézségeket okoz a finn tárgyesetek közötti választás a pozsonyi 
Comenius Egyetem tíz finn szakos (öt harmadéves és öt ötödéves) hall-
gatója számára.1

Kulcsszavak: finn nyelv, tárgyeset, akkuzatívusz, partitívusz, nyelvtanu-
lás, szlovák, magyar

Bevezetés

A finnül tanuló diákok az egyik legnehezebb feladatként tartják szá-
mon a partitívuszi és a teljes tárgy használati szabályainak megtanulá-
sát (ld. Koivisto 1994: 214, Martin 1999: 178). A finn nyelvészetben 
a tranzitív mondatnak és a tárgyeseteknek, különösen pedig a partití-
vusznak hatalmas irodalma van mind leíró (ld. pl. Larjavaara 1992; 
Leino 1991; Huumo 2006, 2013), mind nyelvoktatási szempontból 

1 Itt mondok köszönetet a kutatásban adatközlőként részt vevő hallgatóknak.
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(ld. pl. Hämäläinen 1994, 1996, Geber 1995; újabban pedig Spoelman 
2013, Panka 2019), de máig nincs teljes szakmai konszenzus minden 
kérdésben a tárgyjelölés használatával kapcsolatban.

A finn tárgyesetek közti választás szabályainak megtanulása olyan 
problémának tűnik, ami minden finntanuló számára sok nehézséget 
okoz. Doktori dolgozatomban (Panka 2019) magyar és német anya-
nyelvű finntanulók hibái alapján azt vizsgáltam, hogyan változik és 
fejlődik a finn tárgyesetek és tranzitív szerkezetek használata a nyelv-
tanulás folyamán. 

Jelen tanulmányban azt mutatom be, milyen eredményeket kap-
tam, amikor a doktori dolgozatomban bemutatott lyukasteszteket  
a pozsonyi Comenius Egyetem finn szakos (harmadéves és ötödéves) 
diákjai töltötték ki. A dolgozatban felhasznált, általam összeállított 
lyukasteszt két részből állt, a nyelvtanulók feladata mindkettőben az 
volt, hogy a megadott nominatívuszi alak alapján beírják a mondatba 
az általuk helyesnek vélt ragozott alakot. Példa az 1. feladatból (a tel-
jes feladat megtalálható Panka 2019: 353):

4.  Ei sinun pitänyt hakea __ (Ville) tarhasta; minunhan __ (se) piti 
tehdä!

5.  Odota __ (minä)! Työnnän __ (kelkka) ensin varastoon.2

A lyukasteszteket 8 szlovák anyanyelvű (4 B1 és 4 B2/C1 szintű), 
és 2 magyar anyanyelvű (1 B1 és 1 B2 szintű) adatközlő töltötte ki. 
Az adatok sikeresebb elemzése, az okok felderítése érdekében a lyu-
kasteszt kitöltése közben 5 szlovák (2 B2/C1 szintű és 3 B1 szintű) és  
a 2 magyar anyanyelvű (1 B1 szintű és 1 B2 szintű) nyelvtanulóval 
introspektív interjúkat is készítettem, a többi adatközlő pedig egy 
olyan tesztverziót töltött ki, melyben írásban volt lehetőségük meg-
magyarázni, hogy melyik esetet miért választották.

A következőkben azt szeretném bemutatni, hogy a lyukastesztek 
kitöltése során kapott válaszok alapján mely tranzitív konstrukciók-

2 A mondatok magyar fordítása:
 4. Nem neked kellett volna elhoznod ____(Ville) az oviból, hanem nekem.
 5. Várj meg ___ (én)! Előbb betolom ____ (szánkó) a tárolóba.
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ban, illetve milyen mondatszerkezetekben könnyebb és melyekben 
nehezebb a finn tárgyesetek használata a szlovák (illetve magyar) 
anyanyelvű finntanulók számára (vö. Panka 2019: 223–263 és Panka 
2021a). Előbb azonban röviden ismertetem a finn tárgyesetek haszná-
lati szabályait (vö. Panka 2021b).

1. A finn tárgyesetek előfordulásának  
szintaktikai környezete

A finnben a tárgyat négy (nyelvtani) eset jelölheti: nominatívusz, 
akkuzatívusz, genitívusz és partitívusz. A nominatívusz, akkuzatívusz 
vagy genitívusz esetben álló tárgyak közös megnevezésére dolgoza-
tomban a teljes tárgy (finnül: totaaliobjekti) terminust használom,3  
a partitívusz esetben álló tárgyat partitívuszi tárgynak (finnül: partitiivi- 
objekti) nevezem a legújabb és legteljesebb finn leíró nyelvtan, az Iso 
suomen kielioppi (Hakulinen et al. 2005, a továbbiakban ISK) elneve-
zései alapján.

A finn tárgyesetek használatát három fontos tényező befolyásolja: 
(1) a mondat polaritása (állító / tagadó), (2) a mondat aspektusa (befe-
jezett / folyamatos), valamint (3) a tárgykifejezés kvantitatív határo-
zottsága / határozatlansága. Az ISK szerint a mondatban tehát három 
alapvető esetben hasz nálunk partitívuszi tárgyat: 

1)  ha a mondat tagadó, pl. En ole nähnyt sitä elokuvaa ’Nem láttam 
azt a filmet’; 

3 A teljes tárgy régi elnevezése a finn nyelvtanokban is akkuzatívusz (finnül: 
akkusatiivi) volt. Az elnevezést nyelvtörténeti szempontból helyesnek tart-
hatjuk, hiszen az uráli eredetű *-m akkuzatívusz a régi finnben is létezett, 
azonban a rag később nyelvtörténeti változások következtében egybeesett 
az -n genitívusz raggal (Hakulinen 1961: 90). A finn terminológiában azon-
ban jelenleg az akkuzatívusz terminust csak a személyes névmások ragozási 
paradigmájában megmaradt -t rag megnevezésére használják, és az -n rag 
megnevezésére a genitívusz alakú tárgy (finnül: genetiiviobjekti) kifejezést 
használja a legtöbb nyelvtan, köztük pl. az ISK is.
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2)  ha a mondat folyamatos aspektusú, pl. Katson tässä neloskanavan 
elokuvaa ’Éppen a filmet nézem a négyes csatornán’; és 

3)  ha a mondat tárgya határozatlan mennyiségű, pl. Söin aamulla 
puuroa… ’Reggelire zabkását ettem’ (ISK §930).

Ezzel szemben teljes tárgy csak állító és befejezett aspektusú mon-
datban állhat, ha a tárgy határozott mennyiségű, pl. Olen nähnyt sen 
elokuvan ’Láttam azt a filmet’ (ISK §930). A teljes tárgy esetei közül  
a nominatívusz egyes és többes számban, a genitivusz csak egyes 
számban, az akkuzatívusz pedig csak a személyes névmásoknál jöhet 
szóba (ISK §931, §934). Azt, hogy a teljes tárgy melyik esetben áll,  
a mondat szintaktikai szerkezete határozza meg. 

2. A felmérés eredményei: könnyebb és nehezebb  
tranzitív szerkezetek

A következő alfejezetekben azt mutatom be, hogy mely tranzitív 
konstrukciókban, milyen mondatszerkezetekben könnyebb és me-
lyekben nehezebb a finn tárgyesetek használata a pozsonyi szlovák 
és magyar anyanyelvű nyelvtanulók számára. Jelen tanulmányomban 
nem tárgyalok minden eredményt részletesen, csak a fő tendenciákat 
mutatom be.

2.1. Könnyebb konstrukciók: tagadó mondatok

Kutatásom eredménye szerint a magyar és a német anyanyelvű finnta-
nulókhoz hasonlóan általában a szlovák diákok is helyesen használták  
a partitívuszi tárgyat tagadó mondatokban. Az interjúk során a nyelv-
tanulók maguk is könnyűként említették a partitívuszi tárgy használa-
tát tagadó mondatban.

A „Tagadó mondatban partitívuszi tárgyat használunk” szabály te-
hát könnyen alkalmazhatónak bizonyult a finnül tanuló nyelvtanulók 
számára, hiszen ez a szabály könnyen átlátható (salient), megbízható 
(reliable) és a tagadó mondat is könnyen felismerhető (distinctive) 
kategória. Ezt a szabályt ráadásul a finn nyelvtankönyvek is korán be-
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mutatják, a nyelvtanulók pedig sokat gyakorolják a finntanulás során. 
Egy példa a helyes használatra:

T1L7A: En lukenut _________ (koko kirja), luin siitä vain osan.4

1. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L7A mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

koko kirjaa 4 1 5 4 1 5 10

Ebben a mondatban tehát például minden tanuló helyes (partitívu-
szi) tárgyesetet használt.

2.2. Könnyebb konstrukciók: partitívuszt vonzó igék

Szintén könnyűnek bizonyult a partitívuszi tárgy használata néhány 
gyakori, a nyelvtankönyvekben is bemutatott és sokat gyakorolt par-
titívuszt vonzó ige (pl. rakastaa ’szeret’, auttaa ’segít’, odottaa ’vár’) 
mellett. Ezt szintén megemlítették a diákok az interjúk során is. Né-
hány példa a partitívuszi tárgy helyes használatára az ún. „partitívuszi 
igék” mellett:

T1L5A: Odota _______ (minä)!5

2. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L5A mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

minua 4 1 5 4 1 5 10

4 A T1L17 mondat magyar fordítása: Nem olvastam el ____ (egész könyv), 
csak egy részt olvastam belőle.

5 A T1L5A mondat magyar fordítása: Várj meg ___ (én)!
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T1L13A: Koska rakastan ________ (vaimoni), haluan halata häntä 
usein.6

3. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L13A mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

vaimoani 4 1 5 4 1 5 10

T1L14A: Auta ____ (me)!7

4. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L14A mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

meitä 4 1 5 4 1 5 10

Kutatási eredményeim alapján úgy tűnik tehát, hogy bizonyos igen 
gyakori, a finn nyelvtankönyvekben is bemutatott partitívuszt vonzó 
ige használata nem jelentett gondot a finnül tanuló diákok számára. 
Más (egyébként szintén partitívuszt vonzó) igei konstrukciók fel-
ismerése és használata azonban már jóval több nehézséget jelentett  
a nyelvtanulóknak. Ezekről a nehezebb, a tankönyvekből (is) kimara-
dó konstrukciókról, illetve a hibák vélhető okairól tanulmányom 2.8. 
fejezetében írok majd részletesebben.

2.3. Könnyebb konstrukciók: megszámlálható  
és határozott tárgyak

A partitívuszi tárgyakon kívül a teljes tárgy használata is könnyűnek 
bizonyult a nyelvtanulók számára bizonyos tranzitív szerkezetek-

6 A T1L13A mondat magyar fordítása: Mivel szeretem ____ (feleségem), sok-
szor szeretném megölelni őt.

7 A T1L14A mondat magyar fordítása: Segíts ___ (mi)!



126

ben: olyan igék, mint pl. myydä ’elad’, ostaa ’vesz, vásárol’, viedä 
’visz’, tappaa ’megöl’ és syödä ’eszik’ mellett, ha a mondat tárgya 
egyértelműen megszámlálható és notíve határozott volt. Ezeket az 
igéket és tranzitív szerkezeteket általában szintén bemutatják a finn 
nyelvtankönyvek is, a diákok pedig sokat gyakorolják a használatukat  
a finnórákon. Néhány példa a teljes tárgy helyes használatára:

P01: ”Punahilkka-kiltti, voisitko viedä ___ (tämä kori) isoäidille, mut-
ta ole varovainen metsässä.”8

5. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a P01 mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

tämän korin 2 1 3 4 1 5 8

tämä kori 2 0 2 0 0 0 2

P17: Hän tappoi ____ (susi) ja veti isoäidin ja Punahilkan ulos valta-
vasta vatsasta.9

6. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a P17 mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

suden 3 1 4 4 1 5 9

sutta 1 0 1 0 0 0 1

T1L2A: Höh. Sinähän lupasit myydä ___ (auto + poss. suff.) ja ostaa 
minulle sillä rahalla uuden.10 

 8 A P01 mondat magyar fordítása: „Kedves Piroska, el tudnád vinni ___ (ez  
a kosár) a nagymamának? De légy óvatos az erdőben!”

9 A P17A mondat magyar fordítása: Megölte ____ (farkas), és kihúzta a nagy-
mamát és Piroskát a (farkas) hatalmas hasából.

10 A T1L2A mondat magyar fordítása: Heh. De hát megígérted, hogy eladod 
___ (autó + birt. szemjel), és a pénzből veszel nekem egy újat.
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7. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L2A mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

autosi 3 1 4 4 1 5 9

autoasi 1 0 1 0 0 0 1

T1L2B Höh. Sinähän lupasit myydä autosi ja ostaa minulle sillä ra-
halla ___ (uusi).11

8. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L2B mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

uuden 2 1 3 4 0 4 7

uutta 2 0 2 0 1 1 3

A T1L2B mondatot annak szemléltetésére mutatom be itt, hogy 
látható legyen, hogy bár ebben a mondatban a tárgy kvantitatív (meny-
nyiségi) határozottsága elég egyértelmű, ugyanakkor az notivitás (is-
mertség /egyedítettség) szempontjából határozatlan: ebben az esetben 
a nyelvtanulók közül többen hibáztak a helyes tárgyeset kiválasztá-
sánál. A tesztben előforduló határozatlan tárgyak esetén előforduló 
hibákkal a 2.6. alfejezetben foglalkozom bővebben.

2.4. Nehezebb konstrukciók: az ún. nominatívuszi tárgyak

Az interjúk során a nyelvtanulók a passzív szerkezeteket is a könnyűek 
közé sorolták. A teljes tárgy különböző eseteinek (nominatívusz, geni-
tívusz, akkuzatívusz) használatát általában könnyebbnek tartjuk, mint 
a partitívuszi tárgy és a teljes tárgy használatának megtanulását, mivel 
a felszólító, passzív és necesszív mondatok is viszonylag könnyen fel-

11 A T1L2B mondat magyar fordítása: Heh. De hát megígérted, hogy eladod az 
autódat, és a pénzből veszel nekem ____ (új).
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ismerhető (distinctive) kategóriák. Azonban kutatási eredményeim azt 
mutatják, hogy a finntanulók mégis több hibát ejtettek a nominatívuszi 
tárgy használata során, főleg kezdőbb nyelvi szinteken, valószínűleg 
azért, mert ezek a nyelvtanulók még nem gyakorolták elég ideig ezen 
mondatok felismerését, és a „nominatívuszi tárgy” használatát (a leg-
nehezebbnek egyébként a necesszív mondatok felismerése bizonyult). 
C-szinten azonban a nyelvtanulók már csak ritkán hibáznak ezekben 
a szerkezetekben. Néhány példa a tárgyesetek használatára passzív és 
necesszív mondatokban:

T1L1A _____ (Vanki) vapautettiin heti, kun saatiin tietää hänen syyt-
tömyydestään.12

9. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L1A mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

vanki 2 1 3 4 1 5 8

vangin 1 0 1 0 0 0 1

vankia 1 0 1 0 0 0 1

T1L4B: Ei sinun pitänyt hakea Villeä tarhasta; minunhan ___ (se) piti 
tehdä!13

10. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L4B mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

se 2 0 2 4 0 4 6

sen 1 1 2 0 0 0 2

sitä 1 0 1 0 1 1 2

12 A T1L1A mondat magyar fordítása: ____ (Rab) azonnal kiengedték, amint 
tudomást szereztek az ártatlanságáról.

13 A T1L4B mondat magyar fordítása: Nem neked kellett elhozni Villét az ovi-
ból, hanem nekem kellett volna megcsinálnom ___ (az).
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2.5. Nehezebb konstrukciók:  
anyagnévi és absztrakt tárgyak

Korábbi kutatási eredményeim szerint a finnül tanuló diákok általában 
keveset hibáztak az anyagnévi tárgyak használata esetén: az anyag-
neveket (főleg az ételek nevét) a diákok elég könnyen felismerték, és 
általában partitívuszi tárgyat használtak ezekben a mondatokban (vö. 
Panka 2021a: 269). A pozsonyi diákok viszont anyagnevek esetén is 
viszonylag sok esetben használtak teljes tárgyat:

T1L17A: Aion ostaa torilta ____ (tumma leipä), lohta ja mustikoita, 
kun menen elokuussa Suomeen.14

11. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L17A mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

tummaa leipää 3 0 3 2 1 3 6

tumman leivän 1 1 2 2 0 2 4

T1L17B: Aion ostaa torilta tummaa leipää, ___ (lohi) ja mustikoita, 
kun menen elokuussa Suomeen.15

12. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L17B mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

lohta 4 0 4 2 1 3 7

lohen (1) 1 1+(1) 2 0 2 3

14 A T1L17A mondat magyar fordítása: A piacon ___ (barna kenyér), lazacot és 
áfonyát szeretnék venni, amikor augusztusban Finnországba utazom.

15 A T1L17B mondat magyar fordítása: A piacon barna kenyeret, ___ (lazac) és 
áfonyát szeretnék venni, amikor augusztusban Finnországba utazom.
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Még nagyobb gondot jelentett, hogy egyes nyelvtanulók túlálta-
lánosították a partitívusz használatát, ha a tárgyat absztrakt jelenté-
sű szónak értelmezték (pl. tunne ’érzés’, ärtymys ’ingerültség, osa 
’rész’). Az absztrakt szavak felismerését, sajnos, általában a tanköny-
vek sem gyakoroltatják.

T1L9A: Ymmärrän kyllä ____ (tunne, monikko + yks. 2. pers. poss. 
suff.).16

13. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L9A mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

tunteesi 2 1 3 0 0 0 3

tunteitasi 1 0 1 4 1 5 6

tunnestasi 1 0 1 0 0 0 1

T1L9C: Joku voi huomata ___ (ärtymys + yks. 2. pers. poss. suff.), ja 
silloin et lainkaan saa paikkaa.17

14. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L9C mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

ärtymyksesi 2 1 3 0 1 1 4

ärtymystäsi 2 0 2 4 0 4 6

16 A T1L9A mondat magyar fordítása: Megértem ___ (érzés + E/2 birt. szemjel.)
17 A T1L9C mondat magyar fordítása: Valaki észreveheti ____ (idegesség + E/2 

birt. szemjel.), és akkor nem kapod meg a helyet.
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2.6. Nehezebb konstrukciók: a határozatlan tárgyak

Az ISK fent ismertetett szabályai alapján a finnben a kvantitatív 
(mennyiségi) határozottság jelölése igen fontos, és a partitívuszi vs. 
teljes tárgy szembenállásának segítségével történik.18

Kutatásom alapján úgy tűnik, hogy nemcsak a magyar és a né-
met anyanyelvű finntanulók számára (vö. Panka 2019: 313), de  
a szlovák anyanyelvű finntanulóknak is gondot jelent a kvantitatív és 
notív határozatlanság elkülönítése és a célnyelvi szabályok helyes al-
kalmazása: a tanulók sokszor az ismertség szerinti (notív) határozott 
/ határozatlan különbségtételt alkalmazzák a finn nyelvben, és a finn 
tárgyesetek közül sokszor túláltalánosítják a partitívusz használatát 
olyan mondatokban, amelyekben a tárgykifejezés notivitás szempont-
jából határozatlan, de mennyiségét tekintve határozott, vagyis ami-
kor az adott mondat magyar megfelelőjében határozatlan névelőjű, 
illetve névelőtlen tárgykifejezés áll: pl. Metsästäjä kuuli oudon äänen  
’A vadász furcsa hangot hallott’, Löysitkö virheen? ’Hibát találtál?’; 
Jos tiedät käännöksen… ’Ha tudsz olyan fordítást…’. Példák a partití-
vuszi tárgyeset helytelen használatára a fenti esetekben:

18 A magyarban a kvantitatív határozottságot nem jelöljük grammatikailag, an-
nál fontosabb viszont jelölni a tranzitív mondat tárgyának notív határozott-
ságát / határozatlanságát (egyrészt határozott / határozatlan névelők (a/az), 
másrészt az igék határozott / határozatlan személyragozása segítségével is). 
Bár a két határozottságfogalom (kvantitatív vs. notív) között vannak fontos 
(szemantikai) kapcsolatok, lényeges átfedések is, a kvantitatív és notív ha-
tározottság természetesen nem ugyanaz, a kvantitatív (mennyiségi) határo-
zottság mást jelent, mint az ismertség / egyedítettség / felismerhetőség. Fon-
tos különbség a kvantitatív és a notív határozottság kifejezésekor, hogy bár  
a mennyiségileg határozatlan NP sokszor notivitás szempontjából is határo-
zatlan, pl. tejet ivott, könyvet olvasott, a mennyiségileg határozott NP noti-
vitás szempontjából lehet határozott vagy határozatlan is, pl. Elolvasott egy 
könyvet / Elolvasta a könyvet (finnül: Hän luki kirjan).
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P15: Vähän myöhemmin metsästäjä kulki isoäidin talon ohi ja kuuli 
____ (outo ääni)…19

15. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a P15 mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

oudon äänen 3 0 3 1 0 1 4

outoa ääntä 1 0 1 3 1 4 5

outoja ääniä 0 1 1 0 0 0 1

T1L14B: Löysitkö ______ (virhe)?20

16. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L14B mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

virheen 2 1 3 3 0 3 6

virheet 1 0 1 0 0 0 1

virhettä/virheä 1+(1) 0 1 0 1 1 2

virheitä 0 0 0 1 0 1 1

T1L14E: Jos tiedät ___ (käännös), joka puuttuu palvelusta, voit lisätä 
sen sanastoon.21

19 A P15 mondat magyar fordítása: Egy kicsit később a vadász elsétált a nagy-
mama háza mellett, és ___ (furcsa hang) hallott.

20 A T1L14B mondat magyar fordítása: Hibát találtál?
21 A T1L14E mondat magyar fordítása: Ha tudsz ___ (fordítás), ami hiányzik  

a szolgáltatásból, hozzáadhatod a szótárhoz.
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17. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L14E mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

käännöksen 2 0 2 2 0 2 4

käännöksestä 0 0 0 1 0 1 1

käännöstä 1 1 2 1 1 2 4

käännös 1 0 1 0 0 0 1

2.7. Nehéz konstrukciók: többes számú tárgyak

Nagy nehézséget okoztak a diákoknak azok a mondatok, amelyekben 
többes számú tárgy szerepelt. Többes számú tárgyak esetén általában 
a többes partitívusz (finnül monikon partitiivi) eset túláltalánosítása 
volt megfigyelhető. Néhány példa erre:

T1L12A: Anteeksi, Esteri, unohdin ___ (se kirja, monikko) kokonaan!22

18. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L12A mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

ne kirjat 3 0 3 2 0 2 5

ne kirjoiden 1 0 1 0 0 0 1

niitä kirjoja 0 1 1 2 1 3 4

T1L12B: Haen ___ (ne) sieltä sinulle huomiseksi.23

22 A T1L12A mondat magyar fordítása: Bocsánat, Eszter, teljesen elfelejtettem 
____ (az a könyv, többesszám)!

23 A T1L12B mondat magyar fordítása: Holnapra elhozom ___ (azok) neked.
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19. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L12B mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

ne 2 0 2 1 1 2 4

niiden 0 0 0 1 0 1 1

niitä 2 1 3 2 0 2 5

T1L16A: Korjasin ___ (tehtävä, monikko) eilisiltana ja palautin ne 
opiskelijoille tänään.24

20. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L16A mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

tehtävät 3 0 3 2 0 2 5

tehtäviä 1 1 2 2 1 3 5

T1L16B: Korjasin tehtävät eilisiltana ja palautin ____ (ne) opiskeli-
joille tänään.25

21. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L16B mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

ne 4 0 4 2 0 2 6

niitä 0 1 1 2 1 3 4

24 A T1L16A mondat magyar fordítása: Tegnap kijavítottam ___ (feladatok, 
többesszám), ma pedig visszaadtam azokat a diákoknak.

25 A T1L16B mondat magyar fordítása: Tegnap kijavítottam a feladatokat, ma 
pedig visszaadtam ___ (azok) a diákoknak.
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2.8. Nehéz konstrukciók: érintést és mozgatást kifejező igék 
(painaa, lyödä, iskeä)

A 2.2. fejezetben láthattuk, hogy néhány, a nyelvtankönyvekben is 
bemutatott partitívuszt vonzó (irrezultatív) ige (pl. odottaa ’vár’, et-
siä ’keres’, auttaa ’segít’, rakastaa ’szeret’) használata könnyűnek 
bizonyult a finnül tanuló diákok számára. Más volt a helyzet azonban 
az olyan igék esetén, melyeket a nyelvkönyvek nem tanítanak partití-
vuszt vonzó igeként. Kutatási eredményeim alapján például bizonyos 
punktuális igékkel (pl. painaa ’megnyom’, lyödä ’megüt’, iskeä ’rá-
csap’) alkotott tranzitív szerkezetekben a finnül tanulók sokszor túlál-
talánosították a teljes tárgy használatát, mivel lezártnak, befejezettnek 
értelmezték a cselekvést. Noha ezek irrezultatív igék (ISK §1510), így 
a finnben ezekben a szerkezetekben partitívuszi tárgyat kellett volna  
használni. Pl. magyarul Megnyomom a gombot, de finnül: Painan  
painiketta; magyarul: Megütött, de finnül: Hän löi minua. 

Az aspektus univerzális szemantikai kategória. Nyelvi értelemben 
az aspektus az időegyenesen a szituációk által elfoglalt időintervallu-
mok lezártságával, lehatároltságával (boundedness), illetve (más el-
méletrendszerekben) megszakíthatóságával függ össze. Az aspektus 
tehát a szituáció lefolyásának szemlélete: azt fejezi ki, hogy a cselek-
vés, történés lezárult, sikeresen befejeződött (perfektív vagy befeje-
zett aspektus, pl. Megettem az / egy almát ~ Söin omenan), vagy lezá- 
ratlan, folyamatban lévő-e (imperfektív vagy folyamatos aspektus, pl. 
Éppen almát eszem ~ Olen juuri syömässä omenaa). 

Fontos jellegzetesség tehát a finnben, hogy néhány igecsoport, 
például az ún. irrezultatív igék (pl. odottaa ’vár’, etsiä ’keres’, auttaa  
’segít’) vagy az érzelmeket, és érintést kifejező igék (pl. rakastaa 
’szeret’ halata ’megölel’, lyödä ’megüt’, iskeä ’megcsap, bever’) 
mellett nem jellemző a teljes tárgy vs. partitívuszi tárgy szembenál-
lása. Mondhatjuk inkább, hogy ezen igék vonzata a partitívuszi tárgy, 
az ilyen típusú igék jellemzően (csak) partitívuszi tárggyal állhatnak. 
Azonban ezeket a tranzitív szerkezeteket a nyelvtankönyvek nem mu-
tatják be szisztematikusan, így a finnül tanulók számára nehéz a felis-
merésük és a helyes használatuk megtanulása.
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T1L14D: Käännöstä voit muokata painamalla ____ (sen jäljessä oleva 
painike).26

22. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L14D mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

painiketta 1 0 1 1 1 2 3

painikkeen 2 0 2 3 0 3 5

painikkeella 1 1 2 0 0 0 2

T1L15A: Kun mies löi ___ (minä) sateenvarjolla päähän, minä iskin 
häntä nyrkillä kasvoihin.27

23. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L15A mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

minua 3 1 4 2 1 3 7

minut 1 0 1 2 0 2 3

T1L15B: Kun mies löi minua sateenvarjolla päähän, minä iskin __ 
(hän) nyrkillä kasvoihin.28

24. táblázat: A diákok által választott tárgyesetek a T1L15B mondatban
TÁRGYESET Bc (B1) 

szlovák
Bc (B1) 
magyar

Bc 
összesen

Ma (B2) 
szlovák

Ma (B2) 
magyar

Ma 
összesen

Összesen

häntä 2 1 3 2 1 3 6

hänet 1 0 1 2 0 2 3

häneen 1 0 1 0 0 0 1

26 A T1L14D mondat magyar fordítása: A fordítást _____ (mögötte lévő gomb) 
megnyomásával tudod szerkeszteni.

27 A T1L15A mondat magyar fordítása: Amikor a férfi egy esernyővel fejbevá-
gott ___ (én), én jól arcon ütöttem (őt).

28 A T1L15A mondat magyar fordítása: Amikor a férfi egy esernyővel fejbevá-
gott (engem), én jól arcon ütöttem ___ (ő).
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2.9. Nehéz konstrukciók: bonyolult szerkezetű  
és „egyidejű” mondatok

Szintén nehéznek bizonyultak a diákok számára azok a mondatok, 
amelyekben bonyolultabb szerkezetű tranzitív konstrukció (pl. az 
érintést jelentő igék ún. elidegeníthetetlen birtoklási sémája: lyödä 
jotakuta poskelle ’arcul csap valakit (szó szerint: megüt valakit az ar-
cán)’, osua jotakuta päähän ’fejen talál valakit (szó szerint: eltalál 
valakit a fején)’, ISK §468), illetve két egyidejű esemény szerepelt. 
Ezek a hibák szintén az aspektussal hozhatók összefüggésbe: két egy-
idejű esemény ábrázolásakor az események folyamatosságának / be-
fejezettségének kifejezésével kapcsolatosak a nehézségek, és ráadásul 
a kontextust is figyelembe kell vennie a nyelvtanulónak.

Összefoglalás

A finnül tanulóknak a tárgyesetek használatának tanulása során sok 
szabályt és azok helyes használatát kell elsajátítania, ami nagyon 
hosszú és nehéz kognitív folyamat. Ugyanakkor kutatási eredményeim 
bizonyítják, hogy a magasabb nyelvi szinteken tanulók általában egyre 
kevesebb hibát ejtenek a tárgyesetek használatában, illetve egyre több 
és lexikailag egyre változatosabb tranzitív konstrukciót használnak 
különböző jelentésekben és kontextusokban, például frázisokban is. 
Valamint a negatív transzfer is csökken a magasabb nyelvi szinteken.  
A tranzitív konstrukciók és a tárgyesetek használata tehát sokat és sok 
tekintetben fejlődik az A1 és C2 szint között.29 

Kutatási eredményeim alapján úgy vélem, hogy a finnül tanulók 
számára a finn tárgyesetek használata során a legnagyobb problémát 
az jelenti, hogy az általuk ismert, a tankönyvekben bemutatott szabá- 
 

29 A tranzitív konstrukciók használatának fejlődéséről ld. részletesebben dokto-
ri dolgoza tom 11. fejezetét (Panka 2019: 264–299), illetve a tranzitív konst-
rukciókról szóló részt Maisa Martin és munkatársai tanulmányában (Martin 
et al. 2010: 67–71).
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lyok alapján nem tudnak minden tranzitív szerkezetet aspektualitás 
szempontjából egyszerűen azonosítani: különösen bizonyos punktu-
ális, egyszersmind irrezultatív igék besorolása jelent gondot. Ezért 
úgy gondolom, hogy bizonyos szerkezetek többszöri bemutatásával, 
illetve a tárgyesetek használatának részletesebb, haladó szinten történő 
átismétlésével talán könnyíteni lehetne a nyelvtanulók helyzetét.
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SUMMARY

The distinction between the restrictive and partitive case of the Finnish 
object is often considered as one of the most difficult parts of Finnish 
grammar to learn. But why it is so difficult for Slovakian and Hungarian 
students to learn how to use the Finnish object cases? In my paper  
I analyse Slovakian and Hungarian students’ use of Finnish object cases: 
in which syntactic contexts do they use the restrictive object and when 
do they use the partitive? I believe that the mistakes of Slovakian and 
Hungarian students of Finnish may (at least partly) result from the 
structural differences between the three languages in expressing object 
cases, definiteness / indefiniteness, and aspect.
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NAGY ROLAND

A HÍRSZÖVEGEKBEN FELBUKKANÓ 
BEFOLYÁSOLÁSI SZÁNDÉK KISZŰRÉSE 
VAN DIJK SZUPERSTRUKTÚRÁJÁNAK 

SEGÍTSÉGÉVEL

Annotáció: Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy Teun A. van Dijk 
holland diskurzuselemző hírszövegekre vonatkozó szuperstruktúráját fel-
használva kimutassam az újságcikkekben rejlő befolyásolási szándékot. 
Abból a felvetésből indulok ki, amellyel korábban Jakusné Harnos Éva 
magyar nyelvész is foglalkozott – feltételezte, hogy az általános szuper-
struktúrában történő hierarchikus változások, valamint bizonyos kategó-
riák felnagyítása, előtérbe helyezése és kihagyása alkalmas lehet arra, 
hogy befolyásolja a sajtófogyasztók véleményét. Kutatásomban három 
szlovákiai magyar hírportál tevékenységét hasonlítottam össze öt napon 
keresztül. Minden nap egy olyan eseményt vizsgáltam, amelyet mindhá-
rom újság eltérő módon dolgozott fel.

Kulcsszavak: szuperstruktúra, hírszöveg, befolyásolás, hierarchia, szlo-
vákiai magyar hírportálok

1. A szuperstruktúra ismertetése

Az 1970-es években a szövegnyelvészet néhány képviselője a szöve-
gek általános szerkezeti jellemzőinek leírásával kezdett foglalkozni. 
Közéjük tartozott Teun A. van Dijk is, aki egyebek mellett a hírszöve-
gek makrostrukturális felépítését vizsgálta. A holland diskurzuselem-
ző 1988-ban jelentette meg a News as discourse című kötetét, amely 
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nagy hatással volt a hírek általános szerkezetét kutató szakemberek 
munkásságára (Van Dijk 1988). 

A szövegnyelvész kutatása során arra a következtetésre jutott, 
hogy a hírek elemzésekor a szövegek mikroszintű vizsgálati módsze-
reit globális szerveződési szinten, azaz makroszinten is alkalmazni 
kell. Ennek érdekében bevezette a szemantikai makrostruktúra fo-
galmát. Elképzelése szerint a szövegek egymás után következő állí-
tásokból (vagyis propozíciókból) épülnek fel. A befogadók ezeket az 
állításokat úgynevezett makroszabályok segítségével (kihagyás, álta-
lánosítás, értelmezés) redukálják, és az így kapott makropropozíciók 
rendezésével interpretálják a szöveget. A folyamatot tulajdonképpen 
egyfajta összegző mechanizmusként kell elképzelni, melynek ered-
ményeként a bekezdésekből vagy az egyéb makrostrukturális egysé-
gekből az olvasók deriválják a számukra lényegesnek tartott témákat 
(vagy topikokat). A fentebb említett kiadványban maga van Dijk is 
készített ilyen hírekből kinyert vázlatokat, ezeket nevezte szemantikai 
makrostruktúráknak (Van Dijk 1988: 21–48).

Ezt követően megállapítja, hogy a szemantikai makrostruktúrák  
– diskurzustípustól függően – bizonyos rendezési elvek mentén jöhet-
nek létre. Van Dijk szerint ezeket az elveket egyfajta makroszintaxis-
ként kell elképzelni, mely kategóriákból, azok hierarchiájából, vala-
mint a hierarchia változásait magyarázó szabályokból tevődik össze.  
A felsorolt összetevők sémába rendezhetők – ezt a sémát szuperstruktú-
rának nevezte. Van Dijk szerint sok diskurzustípus rendelkezik ilyesfaj-
ta szuperstruktúrával: a történetmesélésnek is megvan a maga sémája, 
de a hétköznapi társalgásban és a tudományos diskurzusban is megfi-
gyelhető egy rendező elv. Nagyon fontos a nyelvész azon megállapí-
tása, miszerint ezeket a szuperstruktúrákat a nyelvhasználók általában  
a szocializációs folyamatok során elsajátítják, viszont vannak olyan sé-
mák is, amelyeket véleménye szerint tanulni kell (Van Dijk 1988: 49).

Egy 2018-as amerikai tanulmányban – melyben van Dijk hírsémá-
jának oktatását vizsgálták – rámutattak, hogy a szuperstruktúra rövid 
időn belül sikeresen elsajátítható; a vizsgálatban részt vevő személyek 
sémáiban pedig nagymértékű egyezés volt megfigyelhető (Yarlott–
Cornelio–Gao–Finlayson 2018). Utóbbi megállapítás azért is fontos, 
mert ahogy maga van Dijk is elismerte, a szemantikai makrostruk-
túrák kutathatóságának egyik nagy hátránya a szubjektivitásukban 
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rejlik. Az egyes interpretátorok a korábbi ismereteik függvényében 
más-más információkat tarthatnak fontosnak, ezáltal pedig ugyana-
zon szöveghez különféle szerkezetű makrostruktúrák tartozhatnak. 
Az említett tanulmányban viszont kifejezetten magas egyezés mutat-
kozott az értelmezők által készített sémákban, ami a szuperstruktúra 
általános alkalmazhatóságát támasztja alá.

A hírséma egyes kategóriái általában nagy biztonsággal összepá-
rosíthatók a hírek szemantikai makrostruktúrájának egyes makropro-
pozícióival, Van Dijk azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az ál-
lításokról nem mindig könnyű eldönteni, melyik kategóriába illenek 
jobban, illetve olyasfajta átfedődés is megfigyelhető köztük, mely sze-
rint bizonyos propozíciók egyszerre több kategóriába is beletartoznak. 
A makroállítások visszavezethetők a legalapvetőbb állításokig, így  
a szuperstruktúra tulajdonképpen átszövi a teljes szöveget, a globális 
szinttől egészen a lokális szintig (Van Dijk 1988: 51).

Az egyes kategóriák nem szorulnak különösebb magyarázatra, 
legfeljebb néhány kommentárt érdemes fűzni bizonyos elemekhez.  
A címet és a bevezetőt tartalmazó összefoglaló általában a legfonto-
sabb információkat hordozza, vagyis a hírszövegek felépítésére nem 
az események logikai, időrendi bemutatása jellemző, hanem a legre-
levánsabb történések kiemelése. Az összefoglaló mindig a cikk ele-

Teun A. van Dijk hírsémája (1988: 56)
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jén található, és tipológiai szempontból elkülönül a szövegtesttől. Az 
epizód a hírszöveg másik fontos kategóriája, amely a fő eseményt és  
a következményeket foglalja magába. A fő esemény gyakran a beveze-
tőben van megfogalmazva, így a történet már csak a következménye-
ket, a háttért és a kommentárokat tartalmazza. A következmények van 
Dijk megállapítása szerint gyakran fontosabbak, mint a fő esemény, 
ezért előrébb kerülhetnek a cikkben. A megelőző események és a tör-
ténelmi háttér közötti alapvető különbség az, hogy az előbbi kisebb 
időintervallumot ölel fel, vagyis napokkal, hetekkel a fő esemény előt-
ti történésekről szól, a történelmi háttér viszont évekre visszanyúló in-
formációkat tartalmaz (a gyakorlatban viszont sokszor nehéz különb-
séget tenni a két kategória között). Általában az említett fogalmak után 
következnek a szóbeli reagálások, amelyek lehetővé teszik a történet 
árnyalását, miközben az újságírók megőrizhetik saját objektivitásu-
kat. Van Dijk szerint a hírek gyakran tartalmaznak következtetéseket, 
akár várakozások, akár értékelések formájában, melyek az újságírók 
személyes álláspontját tükrözik. A szövegnyelvész hozzáteszi, hogy  
a szerkesztőségek többsége azt a nézetet vallja, hogy a hírcikkek nem 
tartalmazhatnak véleményeket, ezért a következtetéseket gyakran indi-
rekt formában fogalmazzák meg (Van Dijk 1988: 53–56).

2. A szuperstruktúra kritikája

A holland nyelvész hírsémájával a magyar szövegnyelvészeten belül 
Andok Mónika foglalkozott részletesen (Andok 2004). A modellt saját 
kutatásai során is alkalmazta: a Magyar Távirati Iroda (MTI) belföldi 
híreit vizsgálva összesen 629 cikket elemzett, s arra a megállapításra 
jutott, hogy az MTI híreinek 90 százaléka szerkezetileg eltér van Dijk 
sémájától, mégpedig azért, mert a hírügynökség híreinek középpont-
jában ritkán szerepel esemény. Ennek az az oka, hogy az MTI többsé-
gében sajtótájékoztatókról, sajtóközleményekről, illetve közéleti sze-
replők megnyilatkozásairól számol be, az ilyen típusú írásokra pedig 
kevésbé illeszthető rá van Dijk szuperstruktúrája.

Ezzel kapcsolatban viszont meg kell jegyezni, hogy a hírügynök-
ségi hírek vizsgálata nem célravezető, ha a főáramú nyomtatott sajtó 
hírszerkezetét szeretnénk feltárni. A hírügynökségek szerkesztőinek 
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ugyanis nagy mennyiségű információt kell közzétenniük viszonylag 
rövid időn belül, ezért munkájukra inkább a szakaszos tájékoztatás 
jellemző (csakúgy, mint az online sajtó esetében, amely éppen ezeket 
a hírügynökségi anyagokat veszi át). A nyomtatott lapoknál azonban 
másképp történik a hírszerkesztés, így ezek valószínűleg jóval kisebb 
arányban tartalmaznak olyan cikkeket, melyekben egy politikai meg-
nyilatkozás minősül fő eseménynek. Azt is tudni kell, hogy a hírügy-
nökségek a híreket elsősorban újságírók számára készítik, akik az így 
kapott információkkal még tovább dolgoznak: átfogalmazzák őket, 
bizonyos bekezdéseket összevonnak, vagy éppen kihagyják a kevésbé 
lényegesnek tartott részeket. Az olvasók éppen ezért nagyobb mér-
tékben találkoznak olyan hírekkel, amelyeknek a középpontjában egy 
esemény áll, s amelyek már jobban hasonlítanak a szuperstruktúra 
hierarchiájára. Ettől függetlenül figyelembe kell venni Andok azon 
észrevételét, miszerint a hírekkel kapcsolatban problematikus általá-
nos szuperstruktúráról beszélni, hiszen a hierarchia gyakran változik.  
A kutató szerint a variálódás elsősorban a tematikai mezőtől függ:

 „Vagyis attól függően, hogy milyen témáról szól a hír: politikai, gazdasá-
gi, kulturális vagy bulvár, attól függően eltérő lesz a szerkezete is. Nem 
véletlenül, hiszen más típusú cselekvésekről számol be egy politikai és 
másról egy bulvárhír. Ha ugyanarról a dologról írnak is, más szempontrend-
szer szerint, más prezentációs technikával teszik ezt.” (Andok 2004: 91)

Az elméleti fejtegetésben fontosnak tartom még megemlíteni Ja-
kusné Harnos Évát, aki van Dijk szuperstruktúrájával kapcsolatban 
megjegyzi, hogy a hierarchia változásának okairól akkoriban még nem 
készült elemzés. A Magyar Nemzet és a Népszabadság cikkeinek vizs-
gálata után megállapítja, hogy az egyes kategóriák elhelyezése össze-
függésben állhat a befolyásolási szándékkal: „A hírszöveg felépítése 
szintén része az olvasó befolyásolásának, mert bizonyos eseményeket, 
sőt, véleményeket és előrejelzéseket előtérbe helyez, másokat pedig 
az által tompít, hogy a szöveg hierarchiájában alacsonyabbra teszi 
őket” (Jakusné Harnos 2008: 135). Bár nem a befolyásolási szándék-
kal összefüggésben, de van Dijk is felhívja rá a figyelmet, hogy az 
újsághírek felépítése azért alakulhatott ki így, mert a feldolgozási fo-
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lyamatban különösen nagy hangsúly van az első mondatokon, hiszen 
a téma megismerése után a befogadó az előzetes világismerete alapján 
azonnal próbálja „kitalálni” a soron következő témákat és az esetleges 
összefüggéseket (Van Dijk 1988: 34).

Ezt a gondolatmenetet követve a dolgozat további részében arra 
teszek kísérletet, hogy rámutassak néhány olyan változásra a szuper-
struktúrában, amely alkalmas lehet az olvasó figyelmének irányítására, 
és ezzel együtt a befolyásolására. Nem állítom, hogy ezek a strukturális 
módosulások minden egyes alkalommal befolyásolási szándékkal kö-
vetkeznek be, de állandó előfordulásuk utalhat manipulációra.

3. Az elemzés módszere

A szuperstruktúra változásait szlovákiai magyar hírportálokon megje-
lent cikkekben vizsgáltam. A vizsgálódás során abból indultam ki, hogy 
a médiatudatosság magasabb szintjén már elengedhetetlen, hogy a be-
fogadók több sajtóterméket kövessenek, hiszen a különféle hírek össze-
hasonlítása rálátást nyújt arra, hogy az egyes hírportálok mit tartanak 
kiemelkedően fontos eseménynek, és hogyan osztják el a hangsúlyokat 
az anyagokban.1 Ezt az elvet követve három internetes médium híre-

1 Bár a dolgozatban elsősorban szövegközpontú megközelítést alkalmazok, 
mégis fontosnak tartom rámutatni, hogy egy komplexebb elemzés során el-
engedhetetlen lenne a szövegen kívüli tényezők figyelembevétele. Ahogy 
van Dijk is megjegyzi, az újságírói szakmában vannak olyan külső faktorok, 
amelyek még az előtt befolyásolhatják a szuperstruktúra alakulását, hogy  
a szöveg létrejönne. Az egyik ilyen tényező a hírérték, amellyel kapcsolatban 
már külön kutatási irányzatok is létrejöttek (ld. Galtung–Ruge 2007: 381–
389). A hírérték dönthet például arról, hogy az adott cikk milyen terjedelmű 
legyen, ami közvetlen hatással van a szuperstruktúra szerkezetére. Ez azon-
ban nem az egyetlen fontos tényező, a továbbiakban olyan szempontokat is 
érdemes figyelembe venni, mint a cikk pozíciója az adott lapszámban (vagy 
az online felületen), az újságok politikai és gazdasági háttere, illetve az, hogy 
a hírportál egy adott esemény következményeit meddig követi figyelemmel 
(l. ún. mélységélesség, Kepplinger 2007: 396). 
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it figyeltem meg öt napon keresztül: az ujszo.com, a parameter.sk és  
a korkep.sk cikkeit 2021. április 5. és 9. között elemeztem (a nyomta-
tott napilapok összevetése szintén érdekes irány lehetne, de az országos 
hírportálok közül csak az Új Szó rendelkezik nyomtatott verzióval).2

A cikkek témájának kiválasztásakor két szempontot tartottam 
szem előtt. Az egyik az volt, hogy mindhárom lap számoljon be az 
adott eseményről; a másik pedig, hogy a szövegek lehetőleg eltérje-
nek egymástól (előfordul, hogy a felsorolt portálok változtatás nélkül 
veszik át a híreket a Szlovák Köztársaság Hírügynöksége, a TASR 
magyar részlegétől). Egyszersmind azt feltételeztem, hogy ugyanazon 
esemény három különböző feldolgozása már jó eséllyel mutat olyan 
eltéréseket, amelyek mögött befolyásolási szándékot lehet vélelmez-
ni. Ennek eredményeként tehát öt eseménnyel kapcsolatban összesen 
tizenöt cikket elemeztem (jelölésük 1–15).

Fontosnak tartom továbbá leszögezni, hogy kizárólag makroszintű 
kutatást folytattam, és bár az elemzett cikkekben mikroszinten is ki 
lehetne mutatni a befolyásolási szándékot, erre csak a modell tovább-
fejlesztése után kerülhet sor.

4. A szövegelemzés

4.1. Aláírásgyűjtés a Smer népszavazási  
kezdeményezésével kapcsolatban 

1.  hír: Új Szó – Smer: 400 ezer aláírást gyűjtöttünk a népszavazás 
kiírásáért (megjelenés: 2021. április 6., 10:20, forrás: TASR)

2 A hírportálok kiválasztása során az egyéni felhasználók számából igyekez-
tem kiindulni. Az eredeti szándékom az volt, hogy annak a három szlová-
kiai magyar hírportálnak a cikkeit elemzem, amelyeknél a legmagasabb az 
egyéni felhasználók száma. Mivel azonban kiderült, hogy csupán az ujszo.
com és a parameter.sk esetében nyilvánosak ezek az adatok, a korkep.sk-t 
illetően csak a feltételezett adatokból tudtam kiindulni. www. monitor.iabslo-
vakia.sk/?fbclid=IwAR2ScGWZ60tGx-s7YRtj0X0bbo_6511TXPZLLINF-
poU35eHFqskHYNzr2m8



149

www.ujszo.com/kozelet/smer-400-ezer-alairast-gyujtottunk-a-
nepszavazas-kiirasaert

2.  hír: Körkép – A Smer szerint 400 ezer aláírás gyűlt össze az 
előrehozott választásokról szóló referendumhoz (megjelenés: 
2021. április 5., 19:46, forrás: TASR)

 www.korkep.sk/cikkek/belfold/2021/04/05/a-smer-szerint-400-
ezer-alairas-gyult-ossze-az-elorehozott-valasztasokrol-szolo-
referendumhoz/

3.  hír: Paraméter – A Smer már több mint 400 ezer aláírást 
összegyűjött - népszavazást akarnak az előrehozott választásokkal 
kapcsolatban (megjelenés: 2021. április 5., 15:32, forrás: TASR) 
www.parameter.sk/smer-mar-tobb-mint-400-ezer-alairast-
osszegyujott-nepszavazast-akarnak-az-elorehozott-valasztasokkal

Az első vizsgált esemény a Smer politikai párt aláírásgyűjtése 
volt. A témát mindhárom hírportál viszonylag röviden dolgozta fel. 
Ennek egyik oka az lehet, hogy az eseményt nem tartották kifeje-
zetten magas hírértékűnek.3Annyira viszont mégiscsak relevánsnak 
tartották, hogy átszerkesszék az alaphírt (mindegyik portál a TASR-
tól átvett hírből dolgozott), így lehetőség nyílt az elemzésre. A három 
cikk sémája nem sokban tér el egymástól, hiszen ugyanazok az alap-
kategóriák bukkannak fel mindegyikben, legfeljebb a sorrend eltérő. 
Az Új Szó cikke (1. hír) még kifejezetten igazodik is a van Dijk-féle 
szuperstruktúra eredeti összeállításához. A cikkek közti eltérés ott 
mutatkozik meg, hogy az Új Szó és a Paraméter, még ha röviden is, 
de közli a Smer állásfoglalását, a Körkép viszont nem, ellenben a párt 
politikai ellenfelének korábbi aggályait már igen. Fontos leszögezni, 
hogy egy szerkesztőség politikai meggyőződését (már ha van ilyen) 
nem lehet egyetlen cikk alapján értékelni, ám ha hosszú távon több-
ször is előfordul efféle kiegyensúlyozatlanság, az már árulkodó lehet. 
A teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy a Körkép cikkében idézett 
kormánypárti nyilatkozat korábban hangzott el, így a Paraméter és  

3 Az elemzéshez igyekeztem a legmagasabb hírértékű anyagokat összeválo-
gatni, de 2021. április 5-én (húsvéthétfőn) az ünnepre való tekintettel kevés 
nagy hírértékkel rendelkező esemény történt. 
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az Új Szó szerkesztője nem egy aktuális állásfoglalást szalasztott el 
megírni, mindössze nem helyezte szélesebb kontextusba a történé-
seket.

4.2. Az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal álláspontja  
az orosz vakcinával kapcsolatban

4.  hír: Új Szó – A ŠÚKL nem foglal állást a Szputnyikkal kapcsolat-
ban (megjelenés: 2021. április 6., 19:00, forrás: TASR)

 www.ujszo.com/kozelet/a-sukl-nem-foglal-allast-a-szputnyikkal-
kapcsolatban

5.  hír: Körkép – Szputnyik V-vakcina engedélyezése – A szlovák 
hatóság álláspontja az, hogy nincs álláspontja (megjelenés: 2021. 
április 6., 13:08, forrás: Körkép)

 www.korkep.sk/cikkek/uncategorized/2021/04/06/szputnyik-v-
vakcina-engedelyezese-a-szlovak-hatosag-allaspontja-az-hogy-
nincs-allaspontja/?fbclid=IwAR2bHC18dX0bm6z8Nws9nXfps
WG88rLOSB-EOmAV0we3ln4z5926ZCtEzNs

6.  hír: Paraméter – Más Szputnyik V-t kaptunk, mint amit a Lan-
cet szaklap vizsgált, az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatalnak 
nincs elég információja, hogy javasolja vele az oltást (megjelenés: 
2021. április 6., 14:57, forrás: Denník N)

 www.parameter.sk/mas-szputnyik-v-t-kaptunk-mint-amit-lancet-
szaklap-vizsgalt-az-allami-gyogyszerellenorzesi

A 2. hír sémája
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A második téma jóval magasabb hírértékű, mint az első (erről 
árulkodik a terjedelmi különbség), így a sémáknál is nagyobb eltérés 
figyelhető meg. Ebből általánosságban arra lehet következtetni, hogy  
a hírérték növekedésével a szuperstruktúra alapformája is nagyobb 
mértékben bomlik meg. A leglátványosabb különbség a sémák ese-
tében a fő esemény eltolódása – a Körkép cikkében ezzel az informá-
cióval csak a körülmények és a megelőző események bemutatása után 
szembesülnek az olvasók. Meg kell jegyezni, hogy a Paraméter cikké-
ben a fő esemény kissé eltérő, mint az Új Szó és a Körkép anyagában: 
az utóbbi kettőnél az Állami Gyógyszerellenőrző Ügynökség állás-
pontja volt a valódi aktualizációs pillanat, a Paraméternél viszont csak  
a Denník N korábban közzétett anyaga (a Paraméter önmagában nem 
is számolt be a hivatal álláspontjáról). Azt is hozzá kell tenni, hogy  
a Paraméter cikkének címe jóval informatívabb, mint a Körképé, így 
a fő esemény eltolása kevésbé feltűnő (bár így sem szerencsés, ideá-
lis esetben a fő eseménynek a címben és a bevezetőben is fel kellene 
bukkannia).

A fő esemény későbbre helyezése nincs összhangban azzal a szö-
vegszervező elvvel, amelyet van Dijk is megfogalmazott: a hírekben  
a releváns információk előtérbe helyezése fontosabb, mint a kronolo-
gikus elbeszélőmód megtartása (Van Dijk 1988: 43).

Az 5. hír sémája
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Ennek oka a kognitív pszichológiai kutatások megállapítása, mi-
szerint a szövegértés folyamatában az első befogadott információk 
nagyban meghatározzák a további interpretációt. A fő esemény eltolá-
sa ahhoz vezethet, hogy az olvasó nem képes kiszűrni a lényeges in-
formációt, és a megelőző események, valamint a körülmények sajátos 
összeállítása alkalmas lehet a manipulációra.

A Körkép cikke emellett tartalmaz újságírói várakozásokat és ér-
tékeléseket. Ezek megléte már önmagában is az objektivitás csorbu-
lására utal.

4.3. A munkaügyi miniszter visszatér a székébe

7.  hír: Új Szó – Krajniak visszatér a munkaügyi minisztérium élére 
(megjelenés: 2021. április 7., 13:14, forrás: TASR)

 www.ujszo.com/kozelet/krajniak-visszater-a-munkaugyi-
miniszterium-elere

8.  hír: Körkép – Krajniak mégis visszatér a miniszteri székbe (meg-
jelenés: 2021. április 7., 13:12, forrás: Körkép.sk)

 www.korkep.sk/cikkek/politika/2021/04/07/krajniak-megis-
visszater-a-miniszteri-szekbe/

9.  hír: Paraméter – Megvan, ki lesz Milan Krajniak utódja: Milan 
Krajniak! (megjelenés: 2021. április 7., 13:17, forrás: TVnoviny.
sk, Denník N, Paraméter)

 www.parameter.sk/megvan-ki-lesz-milan-krajniak-utodja-milan-
krajniak

A harmadik témakörbe ismét alacsonyabb hírértékű cikkek kerül-
tek. Az Új Szóban látványosan hosszabban fejtették ki a munkaügyi 
miniszter visszatérését, mint a Körképnél és a Paraméternél. Ennek 
oka nem a hírérték eltérő megítélésmódja, hanem az, hogy az Új Szó 
újságírója két fő eseményt is kifejt a cikkben, míg a másik kettő szer-
kesztő nem.

A Paraméter anyagában találkozhatunk egy szokatlan jelenséggel: 
a cikk végén megismétlődik a fő esemény. Mivel ennek a tájékoztatás 
szempontjából nincs hozzáadott funkciója, azt feltételezhetjük, hogy 
a szerkesztő az ismétléssel hangsúlyt akar helyezni valamire (ese-
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tünkben a munkaügyi miniszter önellentmondására). Az előző példá-
ból láthattuk, miért nem szerencsés, ha a körülmények és a megelőző 
események a fő esemény előtt szerepelnek (kivéve, ha a két fő esemény 
eltérő), de ugyanazon esemény megismétlése kifejezetten manipulá-
ciós szándékra utal.

4.4. Oroszország visszakéri a Szputnyik V vakcinát

10.  hír: Új Szó – Oroszország kéri vissza a Szputnyikot (megjelenés: 
2021. április 8., 16:54, forrás: TASR)

 www.ujszo.com/kozelet/oroszorszag-keri-vissza-a-szputnyikot
11.  hír: Körkép – Az oroszok szerint megsértettük a szerződést, visz-

szakérik Szlovákiától a Szputnyik V oltóanyagot (megjelenés: 
2021. április 8., 17:34, forrás: Körkép.sk)

 www.korkep.sk/cikkek/belfold/2021/04/08/az-oroszok-szerint-
megsertettuk-a-szerzodest-visszakerik-szlovakiatol-a-szputnyik-
v-oltoanyagot/

12.  hír: Paraméter – Az oroszok kérik vissza a Szputnyik V vakciná-
kat Szlovákiától (megjelenés: 2021. április 8., 17:48, forrás: Sme.
sk, Paraméter)

 www.parameter.sk/az-oroszok-kerik-vissza-szputnyik-v-
vakcinakat-szlovakiatol

A 9. hír sémája
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A negyedik témakörben ismét az orosz vakcina körül kialakult 
botrány szerepel, vagyis magas hírértékű anyagokról van szó. Ez  
a cikkek terjedelmében, valamint a sémák bonyolult felépítésében is 
tükröződik. A Körkép-beli írásban a fő esemény eltolódott, bár a cím-
ben egyértelműen meg van fogalmazva; valamint szerepelnek benne 
újságírói várakozások és értékelések, melyek csorbítják a hírközlő 
cikk objektivitását.

További probléma a szóbeli reagálások kiegyensúlyozatlansá-
ga. Ez a probléma az előző cikkekben már felmerült (főként az első 
témánál), de ennél a témakörnél a leglátványosabb, és mindhárom 
hírportál anyagára vonatkozik. A Körkép és a Paraméter cikke nem 
állítja szembe a pénzügyminiszter nyilatkozatát a koalíciós partne-
rek és az Állami Gyógyszerellenőrző Ügynökség álláspontjával; az 
Új Szó-cikkben pedig épp a pénzügyminiszter reakciói hiányoznak, 
bár található benne a hivatal közleményére való utalás. A teljesség 
kedvéért hozzá kell tenni, hogy mindhárom cikkben találhatunk hivat-
kozásokat a korábbi fejleményekre, amelyek éppen a hiányzó ellenvé-
leményeket igyekeznek pótolni. Ez a technikai megoldás ugyan időt 
takarít meg a szerkesztőknek, de véleményem szerint nem elegendő 
ahhoz, hogy pótolja a hiányzó álláspontokat, hiszen nem biztos, hogy 
az olvasók a témát illetően egy újabb cikket is meg kívánnak nyitni.  
A szerkesztőknek – legalább egy mondat erejéig – az adott cikken 
belül meg kellene jeleníteniük az ellenvéleményt is.

A 10. hír sémája
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4.5. A pénzügyminiszter budapesti látogatása

13.  hír: Új Szó – Matovič azt állítja, hogy sikeres volt Moszkvában 
(megjelenés: 2021. április 9.,11:05, forrás: TASR)

 www.ujszo.com/kozelet/matovic-azt-allitja-hogy-sikeres-volt-
moszkvaban

14.  hír: Körkép – Igor Matovič Budapestre utazik vakcinaügyben 
Orbánhoz és Szijjártóhoz (megjelenése: 2021. április 9., 10:57, 
forrás: Körkép.sk)

 www.korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2021/04/09/igor-matovic-
budapestre-utazik-vakcinaugyben-orbanhoz-es-szijjartohoz/

15.  hír: Paraméter – Matovič orra előtt nem csapták be az oroszok az 
ajtót, most meg Orbánnal megy egyeztetni a vakcinákról (megje-
lenés: 2021. április 9., 11:09, forrás: Paraméter)

 www.parameter.sk/matovic-orra-elott-nem-csaptak-be-az-
oroszok-az-ajtot-most-meg-orbannal-megy-egyeztetni-vakcinakrol

Az ötödik téma tulajdonképpen a negyedik következménye:  
a pénzügyminiszter az orosz vakcinák miatt Magyarországra utazott. 
Ebben az esetben az Új Szó cikkében figyelhető meg a fő esemény 
eltolása. Az viszont árnyalja a képet, hogy sem a címben, sem a beve-
zetőben nem esik szó a magyarországi útról, még közvetlen utalás for-
májában sem. Ebből következik, hogy a szerkesztő feltehetően rosszul 
ítélte meg, mi a fő esemény, és miről tudósított már korábban a lap. 
A Körkép cikkeiben, amelyekben a fő eseményt későbbre helyezik, 
legalább a címek szintjén mindig volt erre való utalás, tehát a szer-
kesztők felismerték a valódi, hírértékű információt. Ettől függetlenül 
a fő esemény csúsztatása minden esetben hibának számít, sőt akár ma-
nipulációs szándékként is értelmezhető.

Bár a Körkép aktuális cikkének sémájából első ránézésre nem tű-
nik ki, de a szövegre fókuszálva láthatjuk, hogy a szóbeli reagálások 
nagy túlsúlyban vannak a körülményekhez és a megelőző események-
hez képest. Ugyan nem ehhez a témakörhöz tartozik, de ugyanez el-
mondható az Új Szó munkaügyi miniszterrel kapcsolatos cikkéről is 
(7. hír). Azok az anyagok, amelyekben túlzottan dominálnak a szóbeli 
reagálások, nagyobb valószínűséggel sejtetnek manipulációs szándé-
kot, hiszen a tájékoztatás túlságosan egyoldalúnak tűnik. Ennek el-
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kerülése érdekében – még akkor is, ha sajtótájékoztatóról tudósít az 
újságíró – szerencsésebb megoldás a kontextus újságírói szempontú 
leírása.

Az elemzés tanulságai

Az újságcikkek elemzése bebizonyította, hogy a van Dijk-féle szu-
perstruktúra átrendeződése valóban utalhat befolyásolási szándékra. 
A levont tanulságok a következőképpen összegezhetők:
a)  A magas hírértékű hírekben nagyobb eséllyel módosul a szuper-

struktúra szerkezete, mint a kisebb hírértékű hírekben.
b)  A fő esemény eltolása jelezheti a befolyásolási szándékot, főként 

ha a címben vagy a bevezetőben történik egy indirekt utalás az 
eseményre. Az újságcikkek szerkezetében nem véletlenül dominál  
a relevancia alapú elrendezés, nem pedig a kronologikus elbe-
szélőmód: a befogadók értelmezését ugyanis nagyban befolyásol-
ják az elsőként szerzett információk.

c)  A fő esemény megismétlése a körülmények és a megelőző esemé-
nyek bemutatása után egyértelműen befolyásolási szándékot jelez.

d)  A szóbeli reagálások túlzó dominanciája akkor is utalhat befo-
lyásolásra, ha a szerkesztő nem feltétlenül szánja annak. Érdemes 

A 13. hír sémája
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megtartani az újságírói szemszöget, és ebből a szempontból ábrá-
zolni a körülményeket, valamint a megelőző eseményeket.

e)  Ha egy konfliktushelyzetben a szóbeli reagálások csak az egyik fél 
helyzetét mutatják be, túlságosan egyoldalúnak tűnik a tájékozta-
tás. A hiperhivatkozások használata némileg javíthat a helyzeten, 
de nem tekinthető az ellenvélemény teljes értékű pótlásának.
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SUMMARY

The aim of this study is to attempt to demonstrate the manipulative intent, 
which can be found in newspaper articles. For this purpose, I examined 
the superstructure of Dutch discourse analyst Teun A. van Dijk. I started 
from the suggestion that Hungarian linguist Éva Jakusné Harnos also 
dealt with earlier – she assumed that hierarchical changes in the general 
superstructure and the enlargement, emphasis and omission of certain 
categories may be suitable to influence the opinion of the readers. In 
my research, I compared the articles of three Hungarian news portals 
in Slovakia for five consecutive days. I chose events, that were covered 
differently by all three newspapers.
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CSEHY ZOLTÁN

NÖVÉNYI ENERGIAMINTÁK

Növényi lét, biopoétika és tájélmény  
Sirokai Mátyás, Korpa Tamás és Mezei Gábor 

versköteteiben1

Annotáció: Az alábbi írás három kortárs költő három verskötetének szo-
ros olvasáson alapuló elemzése. A munkák közös jellemzője a biopoé-
tikai irányultság, az ökoköltészet és intimitás viszonyának tematizálása,  
a növényi lét antropomorfizálása, illetve a szöveg sarjadásának, materi-
alitásának tudatos, konceptuális manipulálása. A táj egyszerre környezet 
és metatáj, az élővilág csak a maga komplexitásában ragadható meg,  
a tájélmény modern áthangolása ugyanakkor a tematika ősi tudatrétegeit 
is mozgósítja, beleértve a költői hagyomány aktiválását is.

Kulcsszavak: kortárs magyar költészet, biopoétika, ökoköltészet, tájél-
mény, emlékezéstechnikák

1 A témával kapcsolatos kutatások a Kultúrna pamäť, problematika prek-
ladu a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literatúry a lingvistiky című  
VEGA-projekt (száma: 01/0106/21) keretében folytak a pozsonyi Comenius 
Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszé-
kén (Comenius University, Faculty of Arts, Department of Hungarian Lan-
guage and Literature, Bratislava). 
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A biológia és a poétika, a természeti és az emberi létforma összekap-
csolódásának vizsgálata nem újkeletű jelenség. A bioszféra szinte ka-
talógusszerű birtokbavétele már a magyar barokk költészetben látvá-
nyos formákat öltött, elég csak Esterházy Pál hatalmas, enumeratív 
katalógusverseire gondolni (Hargittay 2015: 395). Ugyancsak fontos 
szegmense ennek a típusú gondolkodásmódnak a didaktikus költészet 
ősi alakváltozatainak (pl. Vergilius Georgicájának) reinkarnálódása 
a premodern korszakokban, illetve az ovidiusi átváltozástörténetek 
szinte töretlen termékeny, katalizáló jelenléte (Bényei 2013). Goe-
the A növények metamorfózisa című esszéje már világosan előrevetíti 
természet és poétika modern viszonyrendszerének több aspektusát.  
A természet itt mint alkotó jelenik meg, bizonyos eltanulható, el-
leshető törvények szerint ugyanis „eleven szervezeteket hoz létre”, 
melyek „minden művi szerkezet mintaképei” (Goethe 1981: 537).  
A versforma, a műfaj bizarr biológiája is felvillan ugyanebben a műben,  
a biológiai ritmus, az organikus szövegszerveződés poétikai alkal-
mazhatósága magától értetődően emeli ki a természetet a kulissza ha-
gyományos funkciójából. 

A modern biopoétikai irányulásokat összegezve a biológiai tu-
datosság célzatos poétikai beszüremlésének jelenségeit a kortárs 
költészetbe Pataky Adrienn rendszerezte, de egyúttal hangsúlyozta  
a biopoétikai indíttatás hibridizáló jellegét is: „Ez a jelenség a kétezres 
évek magyar lírájában (és prózájában) reneszánszát éli, illetve újfajta, 
a magyar irodalomban korábban nem jellemző irányokat termel ki, 
összefonódva a testpoétikákkal, az animal studies-zal, a poszthumán-
nal vagy az antropocénnel” (Pataky 2019). 

A poétikai vonatkozások és a hibriditás tekintetében Németh Zol-
tán is számos új poétikai jelenséget villantott fel, többek között felveti, 
hogy „a test kiterjesztése mellett a testi viszonyok új konstellációba 
kényszerítése jelenthet forradalmi lépést”, vagyis a növényi, állati, 
emberi test jellegzetességei egyfajta kombinatorikus rendbe kerülve 
eltörölhetik a tárgyhoz kötődő sztereotípiákat, miközben láthatóvá 
válnak a testbe íródás mintázatai (Németh 2015: 40). 

A Prae folyóirat Biopoétika című tematikus számának első tu-
dományos közleményében Kulcsár-Szabó Zoltán Szabó Lőrinc Sza-
mártövis című versének bravúros elemzésén keresztül nemcsak a bio-
poétika egy lehetséges irodalmi reprezentációját mutatja be, hanem  
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a biopoétikai megközelítést mint sikeres értelmezői módszert is kidol-
gozza (Kulcsár-Szabó 2018: 4–19), s bemutatja, ahogy „az elevenség 
eredendő mortifikációja” az anyagszerűségen keresztül tárja fel ma-
gát a „túl- vagy továbbélés fikciójában” (Kulcsár-Szabó 2018: 19). 
Az anyag, a fikcionalitás és a megújulás dinamikájának biopoétikai 
reprezentációi az elemzett verskötetekben is kiemelkedő szerephez jut 
majd.

1. A legtisztább energiaminta

Sirokai Mátyás szövegeiben kezdettől van valami mámoros, zenei 
alapzsongás, verseinek határozott, jól felismerhető energiamintá-
zata van, barokkos basso continuója, megszakítatlan mélyszólama.  
„A legtisztább energiamintát a növények hordozzák” – vallja a Lom-
boldal egyik kulcsszövege (Sirokai 2020), s ez a növények élette-
lenhez kötődő transzformációs képességeivel magyarázható. A Siro-
kai-verskompozíció energiamintázatai is letisztultak, természetesen 
hatják át a közös nevezőre hozott emberi-növényi-anyagi létezést.  
A könyv első pillantásra olyan, mintha Hermann Hesse modern, vir-
tuóz ludi magisterének üveggyöngyjáték-forgatókönyve lenne (Hesse 
1984), csakhogy a meditatív, utópisztikus, pszichedelikus tudáskon-
centrátum itt messze nem marad meg a szellemi absztrakció, párlat di-
menzióiban, hanem erőteljesen gyökerezik a létezés igencsak konkrét 
talajába, sőt, dimenziócserekor, mint látni fogjuk, a létezés egébe is. 

„Fából készült hangszereken zenélek” – írja a zenész-költő, s ez 
szép lassan kikapcsolja az akaratot, és az egyensúlyt végül a lüktetés-
ben éri el. Sirokai Mátyás kötetét valamivel könnyebb az ovidiusi át-
változáspoétikához kötni: az élet folyamatos átváltozásban „létezik”, 
az anyag a maga örökös anyaságában, a matéria alma matere mindig 
biztos. Ugyancsak finom kapcsolat sejthető azzal a speciális érzé-
kenységgel is, mely a növényi létet az orphikus meditációk burjánzó 
alapjává teszi, s olyan érzelmi-lelki folyamatok sorát indítja be, me-
lyeknek köszönhetően bármi növénnyé lehet. Sandro Penna Növényi 
lét című versében pl. az este egy álmában magára hagyott „ismeretlen 
bíbor virág” életét éli (Penna 1965: 246). Ez a Sirokai lírai szakkifeje-
zésével élve „növénylés” egy totális horizontú világszemlélet alapja, 
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melyen keresztül szerves organizmussá válva léphetünk be lelkileg 
önazonos testi-fiziológiai másként, konstruktumként idegen territóri-
umokba. Ráadásul olyan természetességgel, ahogy pl. Michael Don-
hauser sokat látott kozmikus bodzája (Donhauser 1995: 11–16) vagy 
Eugenio Montale magnóliafája (Montale 1968: 101) átnövi a világ 
húsát, felszaggatja a bőrt, fölfelé és lefelé egyaránt meggátolhatatlan 
szorgalommal kutatja saját biológiai honfoglalásának lehetőségeit. 

Nem teátrális jelképek, misztikus magányos cédrusok ezek, nem 
pálmák a Hortobágyon, kollektív fűszálak a prérin: egyszerű létezők 
által befogadott egyszerű létezők, az ember nem csúcsa valaminek, ha-
nem része, kiszolgáltatottja és formálója, világmegváltó ideák helyett 
eszközzé és résszé válik, növényi létében a „szél hangszerévé” lesz.  
A whitmani prérit azért gyanakodva soroltam a fenti költői növény-
határozó szimbólum címszavába: ebben a fűszál-paradigmában van 
valami zaklatottan reménytelen, amit Sirokai is sejtet, hogy mindig 
lenn van, s csak az illúzió segít rajta. A füvön olykor túl kell növesz-
teni egy juhart vagy kálmosvirágot. Sirokai kötete akár egy speciális 
anatómiai atlasz, ám itt az egyes fatestrészek nem a fentet és a lentet, 
a földit és a transzcendenset, a vitálisat és a szellemit kötik össze. Nála 
ugyanis nem tudni teljes bizonyossággal, hol van a fönn és a lenn,  
a vitális és a transzcendens, az apollóni és a dionüszoszi: „Talpgyöke-
reinkkel nyújtózva az ég felé, míg a gyökerek végül az ég felé nyílnak”.  
A verskötet fontos jellemzője a tükörlét: az ég maga is az, a rezgő nyár-
fa tükörképe azonban nem rezgő nyárfa, hanem az „ég vízinövényei-
nek” szőttese. Torzít ez a tükör? Nem hinném. Másként tükör: az eg-
zakt módon meghatározhatóban rejlő lehetőségek, másságok, vágyak 
tükre is, tükör, mely nem hagyományosan, hanem perspektivikusan 
dolgozik, olyan látványokat kínál, melyek megdolgoztatnak. Amúgy 
is nehéz a növényfiziológia: a nyírfa arcának kiolvasása tömény líra. 
„Egy lombszerkezet annyira összetett, hogy a szem sosem találkozik 
kétszer ugyanazzal a látvánnyal” – mondja a költő-botanikus szenvte-
lenül. Ez a pontos, tudományoskodó hang a költői-retorikai eszköztár 
ezoterikusabb lombozatával párhuzamosan bontakozik ki: Sirokai egy 
végtelenül tiszta, logikus, ugyanakkor zsoltárosan zenei költői nyelvet 
használ, mely „az organikus figyelem” dzsungelébe vezet expedíciót. 
A kutatás munkamódszere a növénylési technikák meditatív átélésé-
ben gyökerezik: e speciális biológia közös nevezőre hoz levelet, fü-
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vet, uszonyt, csápot, fentet és lentet, a cél a „saját út” dokumentálható 
esélye a „lomb” közt. A lírai növényhatározóban az a jó, hogy minden 
egyes növényi entitásban felfedezhető az én pozíciója: valahová tenni 
kellene. Olykor a vallomásba, máskor a másik létezőbe, a növényi 
létre irányuló vágyba, vagy egyenesen a szövegen túlra, az olvasóba. 
Na, ilyen voltam én is, mielőtt a növénylés nem vett erőt rajtam, ben-
ned látom egykori magam, benned, aki nem megérteni, hanem urali 
akarod az organikus káoszt, konkrétan, vagy nyelvileg, mint példá-
ul Juhász Ferenc A virágok hatalmában vagy a felsorolások szapora 
lombozatában, vagy legalább mitikusan. Növényi lét nincs magában: 
a társas kapcsolatok dinamikája is belép a diskurzusba (III. rész). Sőt 
az erotika is, igazán különleges hangszerelésben, egyedi átjárásokkal 
a létezésanalógiák közt: „Van, aki a fülemülét hallja meg először, van, 
aki a faj sodrát, ahogy zúgása újraindul az ölekben”. A fák megmászá-
sa, a lomb belakása, meghódítása, a tenyér kéregillata, az összegyű-
rűzöttség: Sirokai az érintkező testek nyelvét is feltérképezi, a tudás 
a legtöbbször döntően testi tudás is marad, melyhez nem lehet egzakt 
nyelvet találni. A kötet 34. oldalán megjelenik a fák, a növényi lét 
titkos nyelve: mintha kihagyásos emberi nyelv lenne („Évla utaldon, 
bolongi boló enyissze udd.”), mintha valami ősi mitikus varázsige, 
imaszerű meaculpázás („sze néa tulpa, sze tulilpa”) vagy vicces halan-
dzsa („szit halanda”). Mitikus nyelv, melynek megfejtése ez a könyv, 
illetve mitikus nyelv, mely a könyv elolvasása után érthetővé válik. 
Ahogy Weöres Sándor Barbár dala, melyet előbb megköltött, majd 
lefordított (Weöres 2008: 437). A legvalószínűbb azonban az, hogy 
a „növényi szerelműek” szerelemnyelve ez, akik az „érinthetetlenek 
táncát” lejtik: Sirokai rítusokat teremt, melyek során „elveszíti magát, 
aki a fák között jár, de az öröm betölti gazdátlan testét”. A meghitt 
és meditatív komolyság helyenként mégis ironikussá válik, mihelyt  
a növénylésből az emberlésbe, „a lépcsőházi pillanatokba” térünk 
vissza. Aztán váratlanul „függőleges folyosók” nyílnak, melyek állan-
dóan különféle csereszimmetriákat és dimenzióváltásokat generálnak, 
s ezzel egyúttal a költői technikát magát is leképezik. 

Az emberi test elnövényesedése egyszerre teremti meg az indivi-
duális lét magányát és közösségi tudatát, miközben a magány rendsze-
rint nem traumatizált, hanem kreatív adottság az „erdő” mindenkori 
misztikumán belül: „A mozdulatokon keresztül a testek közösségé-
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be látni. Egy gerincerdő közepén állok”. A növényi tér az V. rész-
ben mintha az antropológiai testbe-zártság tapasztalatát is aktiválná:  
a mocsári növény által kedvelt meleg és a belső szervek vidéke így ke-
rül közös mondatba. A motívumrendszerben itt lesz a legpregnánsabb  
a módosult tudat, a pszichoanalízis, az embrionális „tudat” misztiku-
ma és újra átélhetősége, sőt a „születés előtti lét” ezotériája. Ugyan-
csak itt kapnak szerepet a leglátványosabban a zen-meditációs gya-
korlatok, noha ezek jellege alapvetően határozza meg a teljes kötet 
hangulatát: „Az első fejszemeditációk idején a tenyérbe simuló nyél 
felébreszti a belső fejszét markoló kezet”. Ez a meditatív gyakorlatsor 
vonzza maga köré az anaforás verseket, ezeket a súlyos mondatpró-
bákat: e költemények tűlevelek szabályos csoportosulásaiként hatnak.

Sirokai Mátyás kötete tekinthető A beat tanúinak könyve és A káp-
rázatbeliek szabályos folytatásának, sőt egy különösen izgalmas köl-
tői trilógia záró darabjának is. A jelentéstulajdonítás játékai így ugyan 
bonyolódnak, de az összeolvasás hozadékából egy különösen egyedi 
hangulatú, jelentős, önmaga ironikus tétjeivel is szembenéző, zenei 
lüktetésű, a növényi lét magától értetődőségével gyarapodó bölcseleti 
költészet bontakozik ki. Végül, de nem utolsó sorban kiemelhetjük 
a kötet borítójának gyöngéd, elegáns, a versek gondolati világához 
tökéletesen illeszkedő szépségét (Tillai Tamás munkája) is.

 

2. Térképészeti bizonyosság és biológiai emlékezet

Miért nincsenek rajta a térképen a fák, a virágok, sőt a kövek? Elég-e 
a zöld az erdő, a sárga a sivatag, a világosbarna a fennsík, a söté-
tebb a hegység jelzésére? A júliusi tölgynek is vannak koordinátái, sőt  
a lombjába borított metaforahálózatnak is. Korpa Tamás olyasmire fi-
gyel, amire kevesen: verseit a növényi lét empátiája hatja át, és boldog 
tékozlása szervezi (Korpa 2020). A végtelen egyszerűség természe-
tesen végtelenül bonyolulttá válik, a szinte felelőtlen gerjedelemből 
születő sokaság (mondjuk egy fa összes levele, egy virág valameny-
nyi szirma) minden eleme fontos lesz, a kopár szík valamennyi sarja.  
A természeti terekben a humanoid és az emberi lét csak komponense 
valaminek, hiszen a siralomvölgy „belmagassága” vagy a pokolmély 
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bugyrok elképzelt emeleteinek negatív szerkezete a permanens létszo-
rongatottság miatt pontosan nem állapítható meg, de jól érzékelhető.  
A szlovákiai tájak, magasságok, mélységek, téralakzatok kapnak 
ugyan nevet (a legtöbbször hivatalosat), vagy meghatározhatóak koor-
dinátákkal, ez az „egzotikum” mégis marginalizálódik, hiszen a költői 
magaslatok és mélységek helyei, téralakzatai sokkal inkább magukra 
vonják az olvasó figyelmét. „Kisportolt száj”, mondja a költő a Bezvo-
dy (800 m) című versben, és már nem tudunk a Szlovák-karszthegység 
topográfiájára figyelni, csak a költői metódus metaforáját, a beszéd-
mód „izmosságát” regisztráljuk. Kisportolt száj szólal meg itt: szál-
kás, innovatív költői nyelven, messze nem „autodidakta lomb” (vö. 
a Hradisko vrch (770 m) című verssel), de nem is Dodona jóstölgyei, 
ezek a „beszélő” fák. Szinte minden szöveg tartalmaz legalább egy 
különleges költői helyet, olykor a költői kép valóságos szabadulómű-
vészre emlékeztető bravúrral bontja ki magát a közhely gúzsából.  
A költői jelzős és szinesztéziás szerkezetek radikális megújulásának 
új impresszionizmusa kivált feltűnő: „kettévágott kaptár”, „rövid gö-
dör”, „választékos gondok”, „őszi pigmentfröccs”, „posztumusz leve-
lek”, „kandírozott rügyek”, „kátyús fodor”, „falánk szirom”, „fanyar 
folyosó”. Több oldalon át sorolhatnánk. 

Az én olyan szaporán válik vegetatív sarjadzások kiindulópont-
jává, hogy az így létrejött flóra új botanikát igényel. „A levélnyelek. 
mintha egymás szinonimái lennének”: a grammatika és a botani-
ka kettős küzdelme a meghatározásért, a betájolásért a legtöbbször  
a rendszerek felszámolásához, elbizonytalanításához vezet. A fák tes-
te és az emberi anatómia közös atlaszt követel magának. A jelenté-
sek „mozgásérzékelői” végtelen érzékenységgel lépnek működésbe,  
a „belevakuzás” pillanatai hitelesebben rekonstruálják a fényviszo-
nyokat. Az erdő azonban kiismerhetetlen: leginkább egy résztudat-ér-
zés, hogy benne vagyunk, és hogy Dante óta meglehetősen sötét.

Korpa Tamás verskötete egyszerre költői tájtérképészet és a meg-
állíthatatlanul sarjadó, vegetatív retorika anatómiája. Akkor a legiz-
galmasabb, amikor karsztvidéki látványként mutat fel egy-egy nyelvi 
jelenséget, vagy a memória alapértelmezett egységeivé transzformál 
bizonyos benyomásokat. „A forrás szája körkörös érvelés a fény mel-
lett” – állítja a versnyi gnóma. A vers címe (Sv. Hubert) még pár más 
vers címe is egyúttal. A cím kitüntetett, egyedi jellege helyett a fű-
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szál- vagy levél-analógia kiismerhetetlen soksága lép életbe: a tarta-
lomjegyzékből három szövegre is gyanakodhatunk, ha vissza akar-
juk keresni a sort. Szavaló legyen a talpán, aki pl. a 48˚37’32.5”N 
20˚50’45.9”E című vers címét megjegyzi és „komolyan” veszi.

A turistajelzések szinte feleslegesek, a lényeg a memória bizton-
sága, hogy a táj egyes elemeinek tapasztalata a mi tapasztalatunkká 
legyen, a lényeg az a folyamat, melynek végeredménye a megfigyelt 
természeti „alkatrész” szervvé, sőt érzékszervvé válása: az a folyamat, 
melynek során „érzékszervvé válik a patak”. A sűrű szinesztézia- és 
metaforahálózat ezeknek az érzékszerveknek az ideggóc-rendszerét 
rajzolja elénk. Ehhez csatlakozik az antropomorfizált természet elsza-
badult gépezete: a „teljes testével” gargalizáló fa vagy a kihallgatott 
rönk-, illetve hasábfák tömege, illetve a „szobanövények bírósága”, 
ahol pl. objektív tanúvallomást várnak a külső szemlélőtől. Az eutaná-
ziával elaltatott vagy a jégesőben végrendelkező fáról nem is szólva. 

A fákat, a völgyeket, a vegetáció tereit egyedül a szél uralja, a szél 
beszélteti, a szél a növényi lét tolmácsa. Többször is feltettem a kér-
dést, van-e ennek a szélnek humora? 

Hogy időérzéke nincs, az szinte biztos: Korpa verseiben a völgy-
katlanok és enigmatikus odúk elnyelik az időt, a Havrania skala (770 
m) című versben a költő például az igeidőket és igemódokat „zavarja” 
össze, mohaszőnyeggé nőnek vagy lombozattá („most lett és leend  
s olyan mintha akkor lenne volt”), s mert a tápláló alapjuk közös, az 
emberi időszemlélet, érvényességük is viszonylagossá válik. Az ige-
kötők rohama viszont a maga animalitásával ijesztgeti a megtámadott 
és testté lett igét: „pedig egy falka igekötő lepte meg, be, szét, ösz-
sze azt az embert”. Az igék sarjadása már megnyugtatóan növényi:  
a Blatnica potok című vers 48 soron át sorol E/3 személyű igéket, 
hogy megtalálja „az olvadás a Blatnicán” egységhez tartozó legtár-
gyilagosabbat. A köd definíciója (Okrúhly laz) című versben a mellék-
nevek és igenevek burjánzanak, a legkülönfélébb regiszterekbe sorol-
ható, makacs és élősködő jelzők ellepik az ösvényt, elbizonytalanítják 
az irányt. Vannak olyan „liturgikus”, rituális retorikájú szövegek is, 
melyek az ismétlésalakzatok vegetációjában tombolják ki magukat 
(Jakub Krc neve például ilyem mágikus névvé válik a 7 db példabe-
széd az érkezésről című szövegben). Ez a barokk katalógusverseket 
és a Lépes Bálint-féle barokk mondatszerkesztést megidéző mámorí-
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tó szósarjadás nemcsak kétségbeesett pontosságigény vagy retorikai 
folyondár-rácsozat, hanem a növényi lét analógiáit modelláló erőde-
monstráció is, a „sziromizmok” mozdulattá összeálló összjátéka.

A szavakban rejlő anomáliák, kétértelműségek (pl. a levél szó 
makacs kettős jelentése) és enigmák nem kezdenek „partinagyolni”, 
diszkrétek és finomak maradnak, a szintaxis nem kezd „juhászferen-
cesedni”, csak a potenciált jelzi, nem is akar olyan józan lenni, mint 
pl. Sirokai Mátyás lomboldalában, vagy olyan enigmatikusan, szag-
gatottan mágikus, mint Mezei Gábor ugyancsak kiváló Natúr öntvé-
nyében. 

Ugyanilyen érzékeny finomság jellemzi azt a türelmet is, mely 
az emberi történelmet tünteti el („Árpád-kori tömegsír áramvonalas 
/ dombja”), s melyet a legutóbb pl. Tor Ulven norvég költőtől tanul-
hattunk meg (Ulven 2020). Ulven költészete szorosan összefügg a tü-
relemmel, türelem kell hozzá befogadóként és türelem kellett hozzá 
alkotóként is, hiszen meglehetősen hermetikus nüansz-líráról van szó, 
apró, gyakran időtlen időkig visszavezethető és konkrét megfigyelé-
sek egymás mellé rendeléséről, melyeket a nyelvi hajlékonyság fog-
lalatai tartanak egyben. Ulven ráadásul az emlékezet végtelenítését 
az anyag átalakulásainak függvényében láttatja, s ebben ugyancsak 
emlékeztet Korpára. Korpa ugyanakkor „bőbeszédűbb”, mint Ulven, 
nála a türelemjáték nem az anyag átalakulásaiba beletörődő emberi 
bölcsesség méltósága lesz, hanem a megfigyelés pontosságának örök 
mértékegysége, a pixelek egybetisztulása, képpé válása. Mert ez a kö-
tet fotóalbum is és növényhatározó is. Intim és közérdekű, akár egy 
kozmikus-metaforikus „szolárium”. A test meztelensége és annak ta-
lálkozása a fénnyel egy nyárpótlékban. A jelképiség történetiségét is 
aktiváló versnyelv (a tudás fája stb.) olykor egyenesen festői: a tájról 
mint műalkotásról nyilatkozik meg („olyan klíma működött benne, 
mint a régi mesterek galériájában, Bécsben”), máskor markánsan pon-
tos (A köd definíciója). De a leginkább „szerelmes”, mint pl. a zseniá-
lis liechtensteini–osztrák költő, Michael Donhauser a bodza mániákus 
leírásába, sőt, megkockáztatom: Tóth Árpád a nibelungizált alexand-
rinokból szétburjánzó rekettyebokorba.
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3. Pazarló geometria és grammatikai tájélmény

Mezei Gábor verskötete (Mezei 2021) a költő saját szavait applikálva 
„a közvetlen közeg pazarló geometriája”: ez a versnyelv a tereket, tá-
jakat jobbára a retorikai közvetlenség pixelekkel dolgozó webkamerá-
ján át közvetíti, de azért akadnak itt klasszikus röntgenfelvételek, sőt 
ezoterikus aurarajzok is. A nézőpont, a látásmód viszont alapvetően 
reduktív és objektív, még a merészebb képzettársítások előtt megnyíló 
látvány megjelenítésekor is „pontos” refexióra törekszik, visszavezeti 
magát az észlelés és absztrahálás alaptechnikáihoz, a minimális pixel-
hez. A szinesztézia feltűnő jelenléte (pl. a két domináns szín, „a barna 
zsibbadt könnyűsége” vagy a „szénszürke tapintása”) sem dekoratív 
elem, hanem az egymást tényszerű észlelésre bátorító érzékek állapo-
tának megannyi diagnózisa. 

A látvány hiába konkrét, a verscímek zöme ugyanis térképen visz-
szakereshető helyeket ad meg tájékozódásul, ezek a locusok mégis 
egy privát geográfia tereibe vezetnek, a felvett pontok térképre vi-
tele egy költői kartográfián belül érvényesülő hálózatot rajzol ki. Ez 
az útikönyv másfajta tényeket rögzít, nem tesz ideális ajánlatokat, 
nem konstruál a hagyománytudatra épülő látványvilágot. Minden úti 
könyvben benne van egy virtuális fotóalbum is a lényeginek tartott 
látványosságokról: ez a kötet olyan fotóalbum, melybe nem a látvá-
nyosságok kerültek, hanem a rögzíthetőség teherpróbáinak dokumen-
tumai.

 A látvány hiába geometrikus, a matériára fókuszáló érzelemmen-
tes technika nem szűr le ebből komolyabb következtetéseket, nem ké-
szít analóg listákat, nem tárol adathalmazokat, hanem töröl és felülír. 
A múlt helyébe az emlékezés jelene lép, a szövegekre ilyenkor a bek-
éredzkedő szubjektivitás vagy a nyelvi önkény telepszik rá. 

Egy másik szembetűnő jellegzetesség a hegemón pozíciójától 
megfosztott emberi test. Mi sem példázza ezt jobban, mint pl. a szer-
zői portréfotó. Csak egy alakot, egy guggoló testkontúrt látunk egy fo-
topoétikusan különösen innovatív módon „berendezett” tájban, nincs 
klasszikus portré, szerzői arc, a helyén a tájban létező, az ártérhez 
tartozó és a látvány geometriájába belekomponált, eljelentéktelenedő, 
beolvadó, szinte a maga konkrét egyediségében azonosíthatatlan em-
beri figura lép. A kontúr jelenléte és jelentése a térben a versvilágnak 
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is meghatározó tárgya lesz, a jelenségek egy-egy gyűjtőfogalom kon-
túrjai közé rendeződnek, a kerületeknek „morfológiája” van, a páros 
hiánynak „ökonómiája”, a távolságnak „mélyszerkezete”, de olykor 
ezek a módszertani szerkezetsémák hiányszerkezetekként vagy re-
dukcióként működnek, pl. „nincs szintaxisa a hóesésnek”. „Az újra-
játszott felvételeken nincsen senki sem” – jelenik meg a látvány mint 
hiány a kötetben, a történés ember nélküli jelenlét, maga a celani érte-
lemben zajló semmi. A verskötet a tájba, geometriába, pixelesedésbe 
belesemmisülésünk krónikája is. 

Máskor viszont egészen közel kerülünk egy-egy lényhez, főként 
növényhez, állathoz: „csiga mászik az / aszfalt párás tükrén, és ben-
ne ragad a ve- / szélyzónában” (lengyel_stny.). Persze, a veszélyzóna 
és az aszfalt elsősorban az ember jelenlétére utal. A veszélyzónába 
való belépés vagy a komfortzónában időzés azonban nem tudatos vá-
lasztás eredménye, hanem látvánnyá nagyított helyzet, melyről csak 
a beszélőnek van tudomása, viszont ez traumatizáló tudássá fokozó-
dik: „ha rálépsz, neked fáj job-/ban”. Ez a fajta érzelemgazdálkodás 
a kötet egyik meghatározó manipulatív gesztusa. Hasonlóan erős  
a szinesztézia vagy a hypallagészerű képek zavarában feloldódó lát-
vány dehumanizálása, pl.: „kásás, süket arcok” jelennek meg, illetve 
„megszédül az utca”, vagy a növényesítés metaforikus pozícióival 
való manőverezés, pl.: „aszfaltba nőtt, ferde lámpaoszlop”, illetve  
a halmazállapotváltás, pl. „folyékony szél”.

Olykor a versgeometria az intertextusokat jelenti, pl. a bükkszent-
kereszt című versben így képez teret „a hegesztett kockacsend”, mely 
Pilinszky Ravensbrücki passió című versének első strófakockáját raj-
zolja bele a Mezei-vers hátterébe. A térrel való szimbiózis kikerül-
hetetlenül rákopírozódik a hagyomány jelenidejűsített időstruktúráira.  
A szimultaneitás pedig teljes joggal bizonytalanítja el a látványok hi-
erarchizálhatóságát, „minden” a mellérendelődések ijesztő geometri-
ájába veszik. 

A tér, a táj lehalkítása, kihangosítása különösen költői megoldá-
sokat eredményez, pl.: „halk sövény”, „ahol összeér, a tompa / zúgás 
a kőben”. A zenei terminusok regiszterének bevonása metapoétikus 
gesztusokat sejtet, a teret, tájat kiolvasható, lejátszható partitúrává te-
szi, miközben az írást is komponálássá avatja. A szöveg materialitásá-
ra utaló elemek, pl. „a hang önakarata” vagy a „dallamos nyomok” tí-
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pusú szerkezetek mellett a tájat, teret átformáló akaratot megtestesítő 
szél is egy zenei kompozíció logikáját vágyná követni: „az üveg nya-
kán nem szól a tisztára hangolt / szél”, s nem egyszer a hangzáselemek 
szétesésének vagy analizálásának vagyunk tanúi, pl. az „egy félhang 
szeletei”-hez hasonló fordulatokban. Ráadásul a kötet záró versé-
nek vége is zenei megkomponáltságot sejtet: „elérsz a hanghatárig”  
– mondja a szöveg, azt viszont nyitva hagyja, hogy ez a csöndből in-
duló folyamat-e vagy épphogy az elviselhetőség tűréshatáráról van-e 
szó. 

A záró versben még a „semmi” is aktuális formát kap, miközben  
a test épp elveszteni készül az érzékelés, sőt az érzékelhetőség esé-
lyeit és lehetőségeit: „a tenyeredet / nézed, homályosra ázott, fel kéne 
/ állnod innen. szorongsz a testedért, / száraz szájpadlásodon béna 
a nyelv.” A címmé emelt száraztenger talán ennek a nyelvben, geo-
metriában, pixelekben feloldódó emberi testnek a paradoxonja is,  
a tengernyi apró elemből álló létezőbe belesorvadó és abban feloldó-
dó, nyomtalanul eltűnő létszorongatottságé.
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SUMMARY

The following paper is a close reading analysis of three volumes of poetry 
by three contemporary poets. The works have in common a biopoetic 
orientation, a thematization of the relationship between ecopoetics 
and intimacy, an anthropomorphization of plant life, and a conscious, 
conceptual manipulation of the germination and materiality of the text. 
Landscape is both environment and metathesis, the living world can only 
be grasped in its complexity, while the modern re-tuning of the landscape 
experience mobilises ancient layers of consciousness in the thematic, 
including the activation of the poetic tradition.
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SZÁZ PÁL

A HASZIDIZMUS ÉS A MAGYAR ZSIDÓ 
IRODALOM

Meghatározások1

Annotáció: A tanulmány a magyar zsidó irodalom vészkorszakig terjedő 
időszakában igyekszik feltérképezni a haszidizmus, e kelet-európai zsidó 
mozgalom kulturális hatásának és befolyásának típusait példák felvonul-
tatásának segítségével. Alapvetően két csoportot különíthetünk el e tekin-
tetben: az egyik olyan műveket ölel fel, amelyek közvetlenül (adaptációk) 
vagy közvetetten (imitációk) az autentikus haszid történetek, a vallásos 
folklór e termékei irodalmi feldolgozásainak minősülnek. Ide tartoznak 
például Patai József vagy Szabolcsi Lajos haszid történetei. Az elemzés 
arra is kísérletet tesz, hogy meghatározza, milyen kritériumok mentén be-
szélhetünk közvetlen előszöveggel nem rendelkező, tehát adaptációnak 
nem minősülő, de a haszid történetek narratív, tipológiai, tematikus, vagy 
motivikus elemeivel operáló, az arra jellemző környezetrajzot alkalma-
zó imitációra épülő irodalmi haszid történetekről. Erre példaként Nagy 
Zoltán, Ujvári Péter, Pap Károly egy-egy elbeszélése szolgál. A vizsgált 
kör másik csoportját azok a szövegek képzik, amelyek a haszid világot 
ábrázolják. A jellegzetes haszid elemek és hatások meghatározása a keleti 
zsidó szociokulturális környezet irodalmi prezentációján belül nem nél-
külöz minden problémát. Egyes esetekben a haszidizmus nyomai pusztán 
a környezetfestés tartozékai, míg más esetekben (pl. Ujvári Péter, Kaczér 

1 A tanulmány a VEGA 1/0106/21 Kultúrna pamäť, problematika prekladu 
a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literatúry a lingvistiky (Kulturális 
emlékezet, műfordítás és többnyelvűség a magyar irodalom és nyelvészet 
kontextusában) című projekt keretében készült. 
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Illés, Ivan Olbracht) szerves részét képezik a műnek. A tradicionális zsidó 
környezetet megjelenítő memoár-jellegű alkotások (Patai József, Marko-
vits Rodion) sajátos részét képezik e típusnak. A haszidizmus vizsgálata  
e művekben minden esetben ezen elemek funkciójának vizsgálatából kell, 
hogy kiinduljon, s a regionális beágyazódás mellett tekintettel kell lennie 
azokra a kontextusokra és társadalmi diskurzusokra, melyekhez a műben 
prezentált haszid elemek kapcsolódnak. 

Kulcsszavak: magyar zsidó irodalom, haszidizmus, haszid történetek, 
imitáció, adaptáció, regionalitás

A haszid világ és történetei a magyar zsidó irodalom2 számára nagy-
részt a külföldi mintáknak és befolyásoknak, a kelet-európai jid-
dis-héber próza és még inkább a nyugat-európai, Martin Buber által 
meghirdetett zsidó reneszánsz, valamint az ő haszidizmust feltáró, 
közvetítő munkásságának köszönhetően kezdett érdekessé válni. Már 
az a tény is erre utal, hogy a századelőn jelentkeznek, míg a magyar 
zsidó irodalom úttörő korszakából teljesen hiányoznak a haszid vonat-
kozások. A huszadik század eleji magyar zsidó irodalom természetes 
módon kezdett el érdeklődni e zárt és egzotikusnak ható világ felé. 
Kiindulópontunk, hogy nem elhanyagolható a magyar kultúra köztes 
helyzete a haszidizmus befolyásának tekintetében. Hiszen ellentétben 
a nyugati irodalmakkal, a mozgalom nem kizárólag távoli, idegen, 
„keleti”, „lengyel” vagy „pólis” dolognak számított. Ugyanakkor  
a kelet-európai irodalmakkal szemben is különbségeket tapasztalunk, 
hiszen a haszidizmus mégis csak részben számított hazai dolognak,  
s a magyarországi zsidóságnak kizárólag egy részét érintette: ki-
mondottan unterlandi, regionális jellegű volt.3 A haszidizmus ma-

2 A fogalmat itt Kőbányai János meghatározásai (2012, 2014) nyomán értel-
mezem. Tanulmányomban nagyrészt a „kiszántásig”, tehát a vészkorszakig 
terjedő időszakot tekintem át, a rendszerváltás utáni időszakot, amelyben a ha-
szidizmus elemei újra meghonosodtak a magyar irodalomban, nem tárgyalom. 

3 Oberlandi és unterlandi eredetű magyar zsidóságról beszélhetünk. Szó sze-
rint felső- és alsóország, a magyar zsidóság megtelepedési irányait jelöli,  
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gyarországi jelenléte folytán egyszerre volt ismerős, ám marginális 
pozícióban, a kulturális diskurzus domináns, urbánus szemléletéből 
kifolyólag pedig mindennek ellenére megtartotta idegen, egzotikus 
jellegét.

Beszédes e tekintetben a Budapest-központú magyar zsidó saj-
tóban reprezentált haszidizmus, a keleti ultraortodoxia megítélése,  
a cádik-kép helyzete. Glässer Norbert (2014a) kimutatta, hogy  
a polgári középosztályra támaszkodó ortodox fővárosi sajtóban a ha-
szidok reprezentációjának tekintetében az ortodox szervezeten belüli 
célokat tartották szem előtt, a köztük levő különbségekről pedig in-
kább megfeledkeztek, vagy elfedték őket. A haszid rebbék így elis-
mert autoritásként, főrabbiként, de nem csodarabbiként jelentek meg.  
A pozsonyi ortodoxia kialakította elvárásokhoz idomulva a haláchikus 
nagyságokként, a Talmud-Tóra kiemelkedő művelőiként emlékeztek 
meg róluk, véka alá rejtve a rebbék kabbalához való viszonyát. Híveik 
hozzájuk való zarándoklatait, a rebbék tanácsait és segítségét pedig  
a jámbor vallásosság megnyilvánulásaként intézték el.

A neológ sajtóban a keleti ultraortodoxia és a haszidizmus ellensé-
ges érzést keltetett, s különösképpen a neológ hátországú Egyenlőség-
nél: mint azt Glässer (2013, 2014b) kimutatta, a haszidizmushoz való 
viszonyulást kezdetben a mászkil álláspont jellemezte, amely a moz-
galom kritikusaként a démonizált cádik és a fanatikus haszid toposzait 
is felhasználta, a felvilágosodott állásponttól elvárható módon a sötét 
középkorról, a bárdolatlan vadságról, a tudatlan hiszékenységről való 
szólamokkal együtt. Ennek a kultúrmissziós álláspontnak a békésebb 
verziója a boldog hívők toposzát használta, a veszélyes babonaság 
helyett a gyakran gettónosztalgiával is átitatott bájos hiszékenység 

a történelmi Magyarország északnyugati és északkeleti területeit, nagyjából 
a Vág, valamint és a Tisza északi vízgyűjtő területeit. Az Oberland a nyugati 
morvaországi–osztrák askenázi rabbinikus ortodoxiától eredt, az Unterland 
pedig keleti, lengyel, galíciai területekről, ahol a haszidizmus mozgalma is 
meghonosodott. Köztük kulturális és nyelvi (a német nyelv használata, illet-
ve a jiddis nyugati és a keleti dialektusai közti) különbségek is voltak (bő-
vebben: Oberland és Unterland, Komoróczy 2012: 844–845, Biale et al. 390, 
624–628).
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vagy naiv vallásosság hangsúlyozása jellemezte. Ez a viszonyulás az 
Egyenlőségben a tízes évek folyamán kezd el átalakulni s árnyaltabb 
képet ölteni, amikor az előző időszakhoz képest gyakrabban jelentek 
meg az ország keleti felében és Galíciában honos haszidokról szóló 
cikkek. Az évtized során a lap néhány Buber által feldolgozott haszid 
történetet is közölt, ezeken kívül egy 1918-ban megjelenő, haszidiz-
musról szóló fontos cikksorozat számít hangsúlyos fordulópontnak. 
Szerzője Grünwald Lipót (Yekutiel Yehuda Greenwald), a márama-
rosi születésű ortodox rabbi volt, akinek később fontos héber publi-
kációi születtek a magyarországi zsidóság kultúrájáról. A chaszidiz-
mus története Magyarországon című cikksorozata a mozgalom hazai 
örökségét tárja fel, a Kárpátok túloldaláról érkező cádikok történe-
tei, a lengyel udvarok kortárs befolyása mellett részletesen beszámol  
a kállói Taub Eizik, valamint az újhelyi Móse Teitelbaum rabbihoz, és 
néhány kisebb alakhoz fűződő hagyományról.4

1. Első csoport: a genetikus és generikus aspektus  
– adaptációk és imitációk

E tendenciáktól eltérő és úttörő módon azonban – s erre mindeddig 
nem figyelt oda a kutatás – az autentikus haszidizmust kimagasló iro-
dalmi igénnyel már jóval korábban közvetítette az Egyenlőség hasáb-
jain a Secundusként szignált szerző. Vagyis az ifjú Patai József, a lap 
szerkesztője, aki az 1907. év utolsó számától indítva mintegy két éven 
keresztül Mesék a chászid-világból cím alatt közölt haszid történe-
tadaptációkat – nem mellesleg Buber gyűjteményeinek megjelenésé-

4 Grünwald Lipót: A chaszidizmus története Magyarországon. Egyenlőség, 
XXXVII évf.: 1. rész: I. 1750-től 1800-ig. 43. sz., 12 (1918.10.26), 2. rész: 
I. 1750-től 1800-ig. 44. sz., 12–13 (1918.11.02), 3. rész: II. 45. sz., 16–17 
(1918.11.09) 4. rész: IV. 46. sz., 15–16 (1918.11.16), 5. rész: V. 47. sz., 16 
(1918.11.23), 6. rész: VI. 50. sz., 15 (1918.12.14), 7. rész: VII. 51. sz., 23–24 
(1918.12.21) XXXVIII. évf.: 8. rész: VIII. 2. sz., 15 (1919.01.11), 9. rész: IX. 
4. sz., 13 (1919.01.25).
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vel szinte egy időben, s annak magyar közléseit megelőzve. Secundus 
ebben az időszakban írott több más cikkében pedig a mászkil pozí-
cióból s némi gettónosztalgiával szemlélt hagyományos közösséget 
– amelyből immár kiszakadt – is megjeleníti, s vidéki hazalátogatásá-
ról episztolárisan számol be Szabolcsi Miksának, a főszerkesztőnek. 
Efféle cikkekkel már 1906-tól kezdve találkozunk, azóta, hogy Pa-
tai a laphoz került: vagyis a haszidizmushoz való hozzáállása egyéni 
és személyes, hiszen hazai mikroközösségébe, családjába – mint azt  
A középső kapu is tanúsítja – beszivárgott a haszidizmus. (E cikkeiről 
bővebben: Száz 2021.) Patai később az Egyenlőségtől való megvá-
lása s a Mult és Jövő megalapítása után (1911) is tovább gondozta e 
szövegeit, újrapublikálta őket és újabbakat is közölt lapjában, majd 
önálló könyv alakban gyűjtötte össze őket, s 1919-ben Kabala. Lel-
kek és titkok címen adta ki, amelyet később bővített, új kiadás kö-
vetett Lelkek és titkok cím alatt (Patai 1937). Patait követve ifjabb 
pályatársa, Szabolcsi Lajos – aki apja halála után 1915-ben vette át 
a lap főszerkesztését – is közölt haszid történeteket 1918-tól kezdve, 
amelyeket később számos folyóirat-, majd könyvpublikációban közölt 
újra. Önálló könyvpublikációként elsőként Patai Kabalájával egy idő-
ben, 1919-ben jelent meg a három elbeszélést tartalmazó könyvecske: 
Három zsidó mese: A leveleki menyegző, Nefelejts, Mayerl. Az újra-
publikálások között az 1927-es Délibáb. Zsidó legendáskönyv című 
különösen fontos, hiszen nemcsak a szerző magyar haszid elbeszé-
léseit tartalmazza, hanem más zsidó, sőt haszid, köztük a Baál Sém 
alakjához kötődő történeteket.

A haszid történetek hosszú divatja ellenére a magyar zsidó műve-
lődés, sajtó és irodalom e két fontos alakjának ez irányú tevékenysége 
homályban maradt. Noha Patai Józsefről több fontos tanulmány szüle-
tett – Kőbányai János (2012, 2014) tekintélyes alapossággal dolgozta 
fel életművét, az általa újra kiadott A középső kapuról (Patai 1997) 
pedig fontos tanulmányok készületek (például Szalai Annáé 2018)  
– a Lelkek és titkok címen összegyűjtött haszid történeteit az eddi-
gi kutatás legfeljebb csak megemlítette. Bátran kijelenthetjük tehát, 
hogy az 1937-es ultima manus kiadása óta a kötet majdnem az iro-
dalmi felejtés áldozatává vált. Annak ellenére, hogy a kötet 1995-ben 
angolul is megjelent (fia, Patai Raphael fordította), az új Múlt és Jövő 
folyóiratban és a kiadó antológiáiban pedig Kőbányai kiadta néhány 
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darabját. Patai elbeszélőművészete magas színvonalú, kötete ma is 
kiváló olvasmány, amely a haszid történetadaptációk világirodalmi 
mércéjével mérve is megállná a helyét. Szabolcsi Lajos történeteiről 
ez talán nem jelenthető ki, elbeszélései gyakran túlírtak és néha vonta-
tottak, sokszor akasztják meg a kulturális jelenségeket magyarázó ki-
térők, s kissé benne ragadtak a korízlésben, amely felett bizony eljárt 
az idő. Az irodalmi emlékezet és a kultúrtörténet szempontjából műve 
mégis jelentős, elsősorban a magyar haszidizmus és a kállói Taub Ei-
zik alakja köré teremtett irodalmi mitológia miatt, amely más zsidó 
témákat feldolgozó Szabolcsi-elbeszélésekkel szemben az életműben 
domináns pozíciót biztosít a kötetnek. Szabolcsi magyar haszid törté-
neteit a rendszerváltás után a Makkabi 1996-ban kiadta, számottevő 
recepciója azonban nem volt.

Patai eredendően tradicionális környezetből származott, amelyet 
áthatott a haszidizmus. A szülői ház és a hagyományos neveltetés,  
a jesivában5 töltött évek sora olyan tapasztalatot nyújtott számára, 
amelyet az elbeszéléseiben használt emlékezetgesztusok által is hang-
súlyoz: az édesapa és édesanya, valamint mesterei (például reb Sáje, 
Steiner Jesája) alakján keresztül kapcsolja kötetét a cádikokhoz és 
a haszid/zsidó örökséghez, a hagyománylánc utolsó láncszemeként 
mutatva fel azt. Szabolcsi viszonya ezzel szemben intellektuális:  
a folklór és a szóbeliség forrásait felhasználva egy jellegzetesen re-
gionális, szabolcsi magyar zsidó mitológiát épít fel a fikcionalizálás 
eszközeivel. A két kötet komparatív vizsgálata során tehát nemcsak 
két hangsúlyosan különböző adaptációs eljárást ismerhetünk fel, ha-
nem a zsidó identitás és a tradícióhoz való viszony különbségeit is, 
amely e két kultúraszervező teljes munkásságát áthatva kapcsolódott 
a kor diskurzusaihoz.

A hagyományos magyar zsidó irodalmat tekintve nincs még egy 
olyan reprezentatív szándékkal írott haszid történetgyűjtemény, mint 
e két szerzőé. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a haszid történeteket 

5 Talmudiskola, pontosabban olyan vallási intézmény, akadémia, ahol maga-
sabb szintű vallási tanulmányokat folytatnak. A héder, a zsidó elemi iskola 
utáni fokozat, amely a felnőtté avatást, a bar micvát követi kiskamasz korban. 
A héber kifejezés szó szerint ülést jelent.
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ne utánozták, formai-motivikus elemeit ne alkalmazták volna, vagy 
ne használták volna a jellegzetesen haszid környezet rajzát irodalmi 
művekben. Mi a helyzet azonban abban az esetben, ha a történetünk 
esetleg haszid jellegű közegben játszódik, de nem szerepel benne 
ismert vagy ismeretlen cádik, s tárgya sem hagyományosan ismert, 
vagy netán, ha nem is adaptációról, hanem haszid történetimitációról 
van szó? Ha nem a történetek tárgyát, hanem az elbeszélés módját 
és jellegzetes eljárásait utánozza az adott szöveg? Kelemen Zoltán 
(2004) a haszidizmus szépirodalomra tett hatását vizsgáló megala-
pozó tanulmányában bevezetett első csoportba tartoznak Patai és 
Szabolcsi elbeszélései, kézenfekvő módon – adaptációkról lévén szó  
– a közvetlen genealogikus kapcsolat magával vonja a primer, auten-
tikus haszid irodalomra is jellemző generikus jellegzetességeket is. 
Igaz, a legszemléletesebb példa a magyar irodalomban az imitáció-
ra majd csak az ezredforduló idején Röhrig Géza A rebbe tollatépett 
papagája. Képzelt haszid történetek című kötete kapcsán kínálkozik, 
ezek a genealogikust nélkülöző, pusztán imitációs viszonyon alapuló 
haszid történetek – elvétve ugyan, de – már a klasszikus zsidó magyar 
irodalomban előfordulnak. Problémaként azonban felmerül a kérdés: 
hogyan azonosíthatóak az efféle történetek? A példázatos, parabo-
lisztikus jelleg, a vallási hagyomány képzetköre, a szociokulturális 
kontextus túlságosan tág teret biztosít az imitációnak ahhoz, hogy 
egyértelműen haszidnak minősítsük az adott történetet. Az esetleges 
későbbi és alaposabb vizsgálat számára ürügyet teremtve, álljon itt 
néhány példa a probléma szemléltetéséhez.

Kelemen is említi (2004: 89) a tragikus véget ért, vékony életművű 
költő, Nagy Zoltán (1922) elbeszélését. A Nyugatban közölt Fájvis,  
a fuvaros kiválóan megvilágítja az imitációs viszony jellegét. A tör-
ténet valahol Lengyelországban játszódik, Fájvisról, a cádik csekély 
értelmű utódáról szól, aki végül fuvaros lesz. A cselekmény akörül bo-
nyolódik, hogy Fájvis képtelen elfogadni az új kántort, pusztán mert 
nem tetszik neki a hangja. Váratlan fordulat miatt bevádolják, problé-
máját a cádiknál tett látogatás sem oldja meg, ezután pedig egy cso-
dálatos álomlátomás során a mennybe kerül, s az isteni ítélőszék előtt 
kell felelnie. Az elbeszélés végül béküléssel és feloldozással ér véget, 
és az önfejűségről szóló tanulságos történetként válik olvashatóvá.  
A történet mondanivalója morális tanulságban összegezhető, így tehát 
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példázatos jellegű, ám ha jobban szemügyre vesszük, semmi speci-
álisan haszid elv nem munkál mögötte, lehetne akár egy középkori 
gyökerű jiddis népmese is. De akár a szociokulturális kontextusból 
radikálisan kilépve annak lehetőségével is eljátszunk, hogy a zsidó 
elemeket mondjuk keresztényekre cseréljük – az elbeszélés ugyan-
úgy működne. A mirákulum/csoda) legendai eleme, az álom/látomás 
keretében megvalósuló fantasztikum, a kétosztatú (égi-földi) világ 
jelenléte – amelynek megbomlott harmóniája helyreáll – mind olyan 
jegyek, amelyek a mitologikus-legendás elbeszéléseket, a jámbor lel-
kiség történeteit általánosan jellemzik. Az elbeszélés viszont éppen 
hangsúlyozottan haszid környezetben játszódik, ez pedig az olvasat 
pozícióját is kijelöli: pusztán a kulturális kontextualizálás olvastatja 
haszid történetként az elbeszélést.

Emellett azonban szót kell ejteni az autentikus haszid történetek ti-
pológiai jellegzetességéről, amellyel Fájvis története érdekes viszony-
ba lép. A haszid történetekben hagyományosan a cádik beavatkozása 
hozza el a főszereplő számára a probléma megoldását, s vezeti ezzel 
révbe a történetet. Esetünkben azonban ez pusztán áttételesen érvé-
nyesül, hiszen hiába látogatja meg a cádikot Fájvis, nem oldódik meg  
a helyzete. A „szent ember” pusztán annyit mond neki: „Isten meg 
fog segíteni, fiam. Igaz bíró elé kerülsz” (Nagy 1922: 409). A mondat  
a lélekre váró halál utáni ítéletre utal, amely Fájvis hazaútja közben be 
is következik. A problémát mégsem a cádik oldja meg, s érdekfeszítő 
homályban marad, vajon szava erre a bekövetkező eseményre vonat-
kozott, vagy a lelki vigasz általános szóvirága volt-e. E nézőpontból 
még akár anti-haszid történetként is olvasható az elbeszélés. Az igazi 
cádik azonban Fájvis nagyapja, akinek szellemi nagyságához sosem ért 
fel, akivel az odaúton álmodott, és akivel a látomásában a túlvilágon 
találkozik. A feloldozást azonban nem hatalma folytán hozza el, ahogy 
a haszid történetekben szokás szerint lenni szokott, hanem egy abszurd 
véletlennek köszönhető felismerésként: nagyapja az esti imát énekli, 
amelyből az új kántor hangját hallja ki – mire meglágyul a szíve.

Nagy Zoltán elbeszélése tehát nem kizárólag a kontextussal való 
kapcsolata, manifeszt jegyei és szociokulturális beágyazottsága, vala-
mint formai vonásai, parabolisztikus jellege miatt értelmezhető teljes 
joggal az irodalmi haszid történet speciális esetének, hanem azért is, 
mert imitációja során a narratíva hagyományos, tipikus jegyét sajátos 
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módon használja fel. Ezzel nemcsak egyéni esetet teremt, amely el-
szakad a tradíciótól, hanem e formai elemek új funkcióval való felru-
házása által magára a hagyományra is reflektál.

A magyar zsidó próza egyik legnagyobb klasszikusa, Ujvári Pé-
ter több írásában jeleníti meg a haszidizmus befolyása alatt álló ha-
gyományos közösségeket. A legtöbb ilyen elbeszélése mögött a jid-
dis irodalomtörténeten is végigvonuló mászkil álláspontot érezzük: 
kiváló humorral és a szatíra kritikai élével a csökönyösen bezárkózó 
maradiságot ostorozza. Máshol realisztikus igénnyel, életképszerűen 
ábrázolja e közösségek tagjainak sorsát és problémáit, amelyek között 
a kor kihívásainak, például az asszimilálódás dilemmájának (és kriti-
kájának) is hangsúlyos szerepe van. Ujvári elbeszélései között szép 
számmal találhatunk tanulságos történetet, ám a moralizáló monda-
nivaló alapját nem a vallásos tanítás, hanem a józan észre hivatkozó 
racionalitás szolgáltatja. Kevés jámbor történetet találunk köztük, de 
a Hét mécs meg egy gyertya, amelyet az Egyenlőségben közölt, re-
mek példának kínálkozik (Ujvári 1908). A Szadagórába (haszid köz-
pont) helyezett legendai történet arról szól, hogyan vesztette el előbb 
egy gyerekét, majd később majdnem az egész családját Menassé, aki 
hanuka6 idején az otthoni gyertyagyújtás helyett a kozák kapitánnyal 
mulatozott. A cím a motivikusan visszatérő tragikus félreismerésre 
utal, amely az ablakban világitó hanukagyertyák és a holtak tisztele-
tére gyújtott mécsesek összetévesztésének visszatérő motívumán ala-
pul. Előbbi ahelyett, hogy otthon maradt volna családjával és megy-
gyújtotta volna a gyertyát, a kapitány palotájába ment, mert: „Hiú volt 

6 Hanuka – a győztes makkabeus szabadságharc (i. e. 165) emlékünnepe.  
A Makkabeusok könyve szerint kiszlév hónap 25-én kivilágították Jeru-
zsálem városát, vidám öröm és fény hirdette a szabadságharc győzelmét. 
A Szentély megtisztítása után csoda történt. A pusztán egy napra elegendő 
kóser olaj a szent gyertyatartóban nyolc napon át égett, míg ezalatt el nem 
készítették az utánpótlást. Ennek emlékére a nyolc (plusz egy) ágú hanukiá-
ban (hanukai menórában) nyolc napon keresztül színes gyertyákat gyújtanak, 
a középső „szolga” (samesz) gyertyáról naponként eggyel többet. Az ünnep 
így kiszlév havának 25. napjától tevet 3. napjáig tart – ez nagyjából december 
idejére szokott esni.
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és boldog volt, hogy barátságával tiszteli meg a keresztény úr” (4). 
Hazatérve azt hiszi, az ablakban a felesége gyújtotta hanukagyertya 
ég, de mécs az: míg távol volt, meghalt kisfia. A következő hanu-
kán megismétlődik a helyzet, a részeg Menassét bezárja a kapitány, 
embereivel rablógyilkosságot követnek el házában. Nyolcadnapra 
hazatérve Menasse azt hiszi, hanukagyertya ég az ablakban, de hét 
mécs az. Egyedül egy kisfia maradt életben, az ő kedvéért meggyújtja 
a nyolc hanukagyertyát – odakint azt hiszik az emberek, meghalt az 
utolsó túlélő is. A legendai tantörténet zárlatában a „szent rabbi” bölcs 
mondása reflektál a csodára: „A lélek a legszebb gyertyaláng, de azt 
csak az Isten olthatja el. Ha nem feledkezel meg Istenről és lángokat 
szentelsz a dicsőségére, akkor ő se feledkezik meg rólad és nem oltja 
ki a lelkedet, amit gyertyalángul ő gyújtott meg benned” (5). Pedig  
a csodálatos eseményeket nemcsak Isten büntetéseként értelmezhet-
jük, működőképes racionális magyarázatuk is van – mégpedig a ka-
pitány álnoksága.

Ugyanígy a csodát problematizálja a Reb Semarje Kolacsek kar-
rierje című tárcanovella, tipikus Ujvári-féle, szeretetteli humorral, 
nyelvi leleménnyel festett életkép (Ujvári 1912). A szegény és jám-
bor, Baál Sém történeteit olvasgató Reb Semarje a szerencsétlen em-
ber archetípusa, akinek az imája nagy erejű („tesz egy nagy kiáltást” 
az imaházban). A hitközségi liberer (aki a halottat előkészíti) halála 
után ő veszi át a szerepét. A hivatás azonban nem jövedelmez: Har-
dicsán, az apró közösségben senki sem hal meg. De vajon tényleg 
amiatt, mert reb Semarje mindig, amikor idős emberrel találkozik, 
fejben már a koporsóméretén kezd töprengeni, mire észbe kapva az 
imaházba rohan és „tesz egy nagy kiáltást”, hogy az illető sokáig él-
jen? Vagy pusztán csak azért, mert a maroknyi közösségben kevés 
az idős ember? A történet végkifejlete visszautal az elejére, a peches 
ember ismert zsidóviccből átvett poénjára:7 „Semarje egyszer kopor-
só-üzletet nyitna, akkor még a halál is elkerülné Hardicsát” (2). A tör-

7 A vicc, illetve a toposza szakállas, már a középkori hispániai költő, Abraham 
ibn Ezra Rossz csillagban című önironikus versében is előfordul egy varián-
sa: „Hiába űzöm a szerencsét, / Csalfán kacagva fut tova, / Halottas ruhát, ha 
eladnék, / Senki seʼ halna meg soha” (Patai József fordítása).
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ténet közege, a főszereplőnk jámborsága, az ima ereje mind a haszid 
történeteket jellemző vonás. A csoda azonban, a legtöbb autentikus 
haszid történet központi eleme ambivalens: kétség fűződik hozzá, ami 
pedig a tradíció keretein belül elképzelhetetlen. A mászkil aspektus 
duplafenekű olvasatot teremt, amely nem példa nélküli a klasszikus 
jiddis prózában, például az említett Jehuda Steinbergnél találkozunk 
hasonló kettősséggel.

A legszigorúbb szemmel nézve Ujvári Péternek mindössze egyet-
len kifogástalan, „szőröstül-bőröstül” haszid elbeszélése van. A meny-
nyország fuvarosa mondhatni naiv történet, nem található meg benne 
a szerzőt jellemző ambivalencia, távolságtartás, netán kritikai él. An-
nál különösebb, hogy az elbeszélés kiadástörténetét végigszemlézve 
kijelenthetjük, hogy ez Ujvári legkönnyebben hozzáférhető munkája 
– a terjedelmes életműből ugyanis alig valamit publikáltak újra a szer-
ző halála és a holokauszt után.8 De már az első közlése is különös, az 
1942-es Ararát antológiában közlik majdnem tíz évvel a szerző halála 
után egy lábjegyzettel, amely szerint a hagyatékból származik.

A történet a „promislani”, tehát a przemyślanyi Meir rabbi szom-
batköszöntés alkalmával való elragadtatott látomásából bomlik ki.  
A rebbe meglepődik a mennyország előtt fel-le közlekedő fuvaroson: 
az alantas ember szombatot szeg. A paradox jelenségre a kapuálló 
szent igazi ujvárias, profanizáló iróniával válaszol a rebbének, misze-
rint a fuvaros azért került a mennyországba, mert: „Egyszerűen em-
berséges volt. Itt meg bolondulnak az ilyesmiért. El se képzelheted, 
milyen ázsiója van az emberségnek” (Kőbányai 1999: 140). A kapu-
álló története szerint a fuvaros, reb Szrulcse a földön bűnt bűnre hal-
mozott, a haszidokat utálta, ám egy alkalommal tél közepén az úton 
egy Belzbe tartó, hóba keveredett haszidra bukkant, akit megsegített, 
s bár korholva őt, a cádik udvaráig vitt. A haszid halála után az égben  
 

8 Megjelent például a Kőbányai János szerkesztette reprezentatív, a magyar 
zsidó próza száz évét felvonultató Minden hiábavalóság című antolóiában 
(Kőbányai 1999), angolul pedig Andrew Handler fordításában jelent meg 
szintén a magyar zsidó próza reprezentatív Ararát című antológiájában 1977-
ben.
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azt kérelmezte, vegyék fel hozzá társnak. A fuvaros halála után az égi 
mérleg kibillen bűnei súlya alatt, ám ekkor a haszid egy ragyogó hó-
golyót dob az üres serpenyőbe, s egyetlen jótette révén átbillen a mér-
leg – reb Szrulcsét felveszik a menybe. Ő azonban tovább zsörtölő-
dik: „De mi a mennykőt csináljak köztetek? Énekelni meg imádkozni 
kell a fenének. Meg aztán: ló nélkül félember a kocsisember. Látom 
mán, halálra unom magamat” (143). Így aztán a kocsiját és a lovait is  
a mennybe vitte.

Az elbeszélés csodálatos tárgya, túlvilági helyszíne nem éppen 
Ujvári világára jellemző, a stílus, a profanizáló megszólalás, a hu-
mor viszont annál inkább, akárcsak a szinte blaszfémiáig menő ele-
ven jellemábrázolás, amely valójában az legemberibb értéket tételezi  
a legistenibbnek – hiszen az elbeszélés az emberségről szóló tanul-
ságos történetként olvasható. A jámbor haszid reb Semarje rokona, 
a bűnös fuvaros pedig a tragikus Menasse komikus párja, s míg az 
utóbbi Hét mécs meg egy gyertya a morális tanulság, az előbbi elbe-
szélés a humor folytán rokonítható A mennyország fuvarosával. Így 
beilleszthető az imént példázott imitációk sorába. A mennyország fu-
varosa azonban Ujváritól szokatlan módon autentikus haszid történet 
adaptációja. Hogy pontosan miféle forrásból dolgozott, nem sikerült 
megállapítanom (s nem is biztos, hogy ez lehetséges), a történetnek 
azonban egy másik változatára sikerült rábukkannom.9 Ez ugyan egy 

9 A geri Jichák Meir itt a kocki Menachém Mendelhez igyekszik péntek reggel, 
mikor kitörik kocsija kereke. A rebbe és kísérete aggódik, hogy kénytelen 
lesz valamely útba eső helyen tölteni a sábeszt, ezért megkéri a fuvarosát, 
hogy ahogy csak lehet, igyekezzenek az ünnep beköszöntéig Kockba érni, 
megadja az árát. A kocsis látva a dolog fontosságát, elszántan hajtja tovább 
a lovakat, egy idő után azonban az egyik elpusztul a kimerültségtől. A rab-
bi és kísérete a dolog feletti sajnálatukban már megbékélnének a helyzettel, 
mire a fuvaros azonban kéri, folytassák az utat, mert mindennél boldogabb 
lenne, ha a rebbe a szombatot Kockban tölthetné. Napnyugtára valóban  
a városba értek, de este megdöglik a kocsis maradék lova is. A cádik meg-
üzeni neki, hogy ne bánkódjon, a haszidok megfizetik az árát, illetve vesznek 
neki egy pár lovat. A fuvaros azonban bánatában elemészti magát, s ott hal 
meg Kockban. A cádik később azt mesélte híveinek, hogy mikor a meny-
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másik Meir rabbihoz, Jichák Meir Rotenberg-Alterhez, az első geri 
rebbéhez (és a kocki Menahém Mendelhez) kapcsolódik, a narratív 
keretezés sem szerepel, ráadásul a gáncsoló bűnös és a jámbor ha-
szid kettőse helyett a rebbe és az egyszerű kocsis szerepelnek ben-
ne. A haszid narratív tipológia egyik közhelyére, a pénteki utazás és  
a szombati meg nem érkezés veszélyének toposzára épül – szombaton 
ugyanis tilos az utazás. Persze elképzelhető, hogy a jelentős különb-

nyei ítélőszék elé került a kocsis, a vádló angyalok hosszasan sorolták bűne-
it, ám egy angyal a sábesz megtartásának jócselekedetével válaszolt, amely  
a vagyonába, majd az életébe került a vádlottnak. A határozat megmenti őt 
az elkárhozástól, de ennyi bűnnel nem érdemli ki az Éden gyönyörűségét 
sem. Úgy döntenek az égiek, a Képzelet Világába küldik, ahol majd a földi 
világ illúziójában él tovább, örökké a kocsiján ülve suhan majd boldogan  
s galoppozik gyönyörűségtől telve. A rebbe itt a Talmudot idézi, Jehu-
da Ha-Naszi mondására utal (Avoda Zara 17a.16), aki Elazar ben Durdaja 
történetét hallva – aki bűnös életével szakítva az őszinte megbánás után el-
nyerte a megváltást – elsírta magát, és így szólt: Van olyan, aki az eljöven-
dő világban való részvételét sok év töredelmével szerzi meg, s van olyan, 
aki az örök életet egy órán belül szerzi meg. A kommentárok rákérdeznek 
arra, miért sírt Jehuda Ha-Naszi, hiszen éppen örülnie kellett volna, hogy  
a megváltást akár egy óra alatt is lehetséges elérni. A válasz pedig – folytatja  
a geri rabbi – ez: Jehuda Ha-Naszi az efféle emberek miatt sírt, mint a mi fu-
varosunk, akik híjjával vannak jótetteknek, de egyetlen nagy micvával szert 
tesznek az eljövendő világban való részükre. Ám mivel érzékeik durvák, az 
egyetlen jutalom, amelyben az effélék részesülhetnek, az evilági gyönyörű-
ség, s ez az, amelyet a bölcsek úgy neveznek, szó szerint „az órán belüli 
élet”-ben, vagyis a mulandó gyönyörök. Igaz ez arra az emberre is, aki az 
örök életet „egy órán belül” szerzi meg – amelyben részét elnyeri, azonban 
a mulandó élet „órán belüli” világa hiú és tünékeny. Ezért sírt hét Jehuda 
Ha-Naszi. Jichák Meir rabbi hozzátette: Nem maradtam azonban adós a fu-
varosnak. Imáim meghallgatásra találtak, s eszközül szolgáltak lelki szeme 
felnyitására. Végül felismerte, hogy meghalt, s jutalma többé nem anyagi. 
Az Éden kertjének szellemi gyönyörében részesült (Zevin 1980: 304–306).  
(A Treasury of Chassidic Tales Rav Zevin 1955-ben megjelent héber,  
a heti Tóraszakaszokat követő rendbe szedett Szippurei Haszidim című gyűj-
teményének Uri Kaploun általi fordítása. A történet forrását nem közlik.)
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ségek egy másik történetvariáns használatából fakadnak, mint ahogy 
az is, hogy maga változtatott rajta. Éppen A mennyország fuvarosa 
forrásának további vizsgálata mutathat rá, hogy az adaptáción s az 
imitáción alapuló viszony nem határolható el egymástól, inkább két 
aspektusként képzelhetjük el őket. Az előzőleg említett példák pedig 
egyre azt a kérdést feszegetik, hogy vajon az imitációs viszonyt illető-
en mitől minősíthető egy-egy történet haszidnak.

E kérdést problematizálja a következő néhány példa Pap Károly 
elbeszéléseiből, aki az idősebb pályatársával, Ujvárival ellentétben 
műveit csak részben közölte felekezeti platformokon. S bár zsidó té-
mákat gyakran feldolgozott, csak elvétve találkozunk köztük haszid 
jegyekkel.10 A jótékonyságról című elbeszélése témáját már a közlés 
helye és ideje is determinálja: az 1940–41-es Izraelita családi nap-
tárban jelent meg. A cselekmény egy ukrán városkában játszódik, 
Chanan rabbi és hívei az utolsó sábeszi étkezés után a jótékonyságról 
töprengenek. A rabbi e témáról való etikai tanításai után a jótékonysá-
got metafizikai dimenziókba emeli, hívei kitalálják, hogy a Messiásra 
gondol, aki bármikor eljöhet, de a rabbi helyesbít: nem „A” Messi-
ásra, „nem egyre, hanem ezerre és ezerre, annyira, hogy elég legyen 
az egész föld kerekének. Mert egy volt már, és tíz is volt már. De 
mindez kevés. Mert azóta ugyancsak megnőtt a földkerekség, és raj-
ta az emberiség minden nyavalyája igen megsokasodott”. (Pap 1999: 
396–397) A történet folyamán a rabbi elragadtatottan festi a megvál-

10 Egy beszédes ide vonatkozó megjegyzés Kőbányai János monográfiájának 
fontos Pap Károly-fejezetéből: „Ő volt az egyedüli, nem felekezeti kalibe-
rű és pozíciójú, hanem az egyetemes magyar szellemi életben részt vevő 
személyiség, aki mint zsidó (nem mint »mózeshitű«, »izraelita felekezetű«, 
»zsidó származású«) azonosította önmagát” (Kőbányai 2012: 517). Másik 
monográfiájában Kőbányai egyébként Ujvárit (Kaczér Illéshez hasonlóan)  
a partikuláris, felekezeti tér írójának tartja (2014: 184, 265), míg Pap Károly-
ról ezt írja: „Pap Károly gondolkodói és művészi sikerében szerepet játszott, 
hogy egyaránt mindkettőből felszívott impulzusokat. S ahogy nem korlátozta 
magát elkülönült világok szerinti szerepkényszerekre, úgy szabadította föl 
magát az egzisztenciális kérdések legszabadabb kibontására és kifejezésére” 
(263).
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tott világ ideális helyzetét, ám végül apokaliptikus végbe torkollik:  
a kozákok gyújtogatni kezdik a városban a zsidók házait. A stettlvilá-
got megidéző környezetrajztól eltekintve e messianisztikus vélekedést 
a rejtett cádikok koncepciója felől közelíthetjük meg, s azon vélekedés 
irányából, amely szerint minden nemzedékben ott rejtezik a Messiás, 
csak nem nyilvánul meg. Chanan rabbi szavai azonban tovább tágítják 
ezt a hagyományos koncepciót, amelyre a szöveg egyébként nem utal 
közvetlenül, pusztán a környezetrajz és a téma alapján megteremtett 
kontextus asszociál rá.

Az elbeszélés páratlan helyet foglal el Pap novellái között, hason-
lóan A rabbi és a suszter című történethez. Azért lógnak ki az élet-
műből, mert noha abban gyakran találkozunk a zsidó környezettel, 
elemekkel, témákkal, a szerző e két írásában szokatlan módon egy tra-
dicionális, zárt közösséget jelenít meg. A rabbi és a suszter nemcsak 
ezért illene inkább Ujvári világába, hanem azért is, mert tanulságos 
anekdotikus11 történetként humoros-morális hangoltságú: azt beszéli 
el, miféle trükkel szoktatta le a rabbi a susztert az ivásról. (Az ép-
pen ellenkezőjét kiváltó korholás helyett pénzt adott neki, hadd igyon, 
mire lassan mindenki elhúzódik tőle, s így ő letesz az ivásról.) Pap 
művészetében kimondottan központi szerepet játszik a paraboliszti-
kusság, kései műveiben egyre több példázatos történetet találunk.12 Az 

11 Monográfiájában Lichtmann Tamás (1979: 151) is anekdotának nevezi.
12 Művei parabolisztikusságáról szinte az összes értelmező beszámol, már Né-

meth László utal rá, majd Pomogáts Béla, Lichtmann Tamás (1979: 14) pe-
dig így fogalmaz: „Élményeit […] nem fogalmazza meg közvetlenül, nem 
élmény-epikát alkot, hanem belső, morális, gondolati, filozófiai élményeit 
vetíti ki tárgyiasult formában. Ez az alkotói módszer törvényszerűen vezet 
a parabolához. Írt »igazi« ősi biblikus példázatokat is, de valódi jellegzetes-
sége az az egyéni parabolastílus, amelyben realizmus és példázat, lélektani 
hűség és stilizáltság olvad össze harmonikus egységben”. Más helyen Licht-
mann A jótékonyságról című elbeszélést formailag egyértelműen parabola-
ként azonosítja, s a kor kontextusában értelmezi: „Ez a példázat 1941-ben 
íródott, mikor Pap Károly már az egész zsidó nép önfeláldozásáról, megváltó 
haláláról álmodott. Mert ekkor már egy ember halála, önfeláldozása az író 
szerint kevés lesz, ezerre és ezerre lesz szükség” (95).
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Ezeregyéjszaka világát megidéző Bair-ed-Din ennek egy sarkos pél-
dája: egyszerre moralizáló tanulságos történet, egzotikus miliőben  
– ugyanígy jellemezhető a két említett, stettlvilágba ágyazott elbeszé-
lés is. Ezekhez hasonló szellemű például a Csillagok, és az Üzenet 
című Pap Károly-próza, amelyben fiktív, bölcs tanítómesterek bőrébe 
bújva közöl bölcs mondásokat: formai szempontból tehát ez is rop-
pant közel áll a haszid történetek, parabolák, bölcs mondások világá-
hoz. De haszid történetnek számít-e A jótékonyságról és A rabbi és 
a suszter című elbeszélés? Nagy Zoltán Fájvisa vagy Ujvári idézett 
példáihoz hasonlóan itt is megjelenik a környezetrajz, bár ezekkel el-
lentétben nem szerepel semmi haszidizmusra utaló közvetlen nyom,  
a rabbi sem biztos, hogy a haszid cádik vagy rebbe alakját testesí-
ti meg. A példázatosság és a történet parabolisztikussága, a morális 
tanulságra kifuttatott anekdotikusság, A rabbi és a suszter esetében  
a bölcs humor, A jótékonyságról esetében a bölcs tanítás, a messi-
anisztikus allúzió amellett szól, hogy irodalmi haszid történetnek 
tartsuk a két elbeszélést. S mivel nincs előzménye a primer haszid 
irodalomban – illetve nem sikerült ilyesmire rábukkannom, de nem is 
valószínű, hogy létezik efféle előszöveg –, nem adaptációval, ezúttal 
is imitációval állunk szemben.

A példákat összegezve fontos körvonalazni: egyáltalán mitől tart-
ható egy elbeszélés haszid történetnek, hol vannak-e kategória hatá-
rai? Az adaptációk esetében világos a helyzet, az imitációs viszony 
esetében viszont szükséges rámutatnunk arra a tágasságra, amely  
a szekunder, szépirodalmi haszid történeteket jellemzi a primerrel 
szemben. Az autentikus haszid történetek a vallásos folklór hajtásai-
ként vagy hagiografikus elbeszélések, amelyek egy-egy cádikhoz kap-
csolódnak, vagy az egyszerű haszid történeteként valamely tanítás, 
életelv gyakorlati megvalósítását példázzák. Esetleg parabolisztikus 
történetekről van szó, amelyek segítségével a rebbe a rejtett vagy ho-
mályos értelmű koncepciókat illusztrálja. Ezek a kritériumok azonban 
szűknek tűnnek a szépirodalom esetében, hiszen a fikciós szövegektől 
nem kérhetjük számon az autentikus haszid tanítást, mivel céljuk el-
sősorban esztétikai. Így szélesebb horizonton szükséges elhelyezni,  
s ahhoz, hogy haszid történetként határozhassuk meg őket – különö-
sen az imitáción alapulók esetében –, három aspektust kell szem előtt 
tartani.
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1.  Genetikus aspektus: a haszidizmus szellemiségének hagyomá-
nya, a primer, autentikus történetek öröksége. A cádik és a haszid,  
a rabbi és a híve szerepeltetése, a hagyományos témák (a haszid 
elvek, tanítások), a tipikus narratív fordulatok és eljárások jelen-
léte, a cádik problémát feloldó szerepe: egy helyzet megoldása, 
bölcs mondása, írásértelmezése, csodálatos tette. Ez az aspektus az 
adaptációk esetében magától értetődő módon van jelen.

2. A szociokulturális kontextus aspektusa: a legnyilvánvalóbban 
a keleti zsidó, a haszid környezetrajz és miliő megjelenítésében 
nyilvánul meg. Vagyis a történet a haszidizmus „táptalajából”,  
a hagyományos zsidó közegből, a stettlvilágból nő ki.

3.  Formai-generikus aspektus: az elbeszélés a haszid történeteket is 
jellemző formai eszközöket használ, legendai és csodaelemek je-
lennek meg benne, bölcs mondást tartalmaz, mely esetleg reflek-
tálja az Írás egy helyét, vagy az anekdotikus történet morális tanul-
ságra van kiélezve, a történet példázatos jellegű vagy kimondottan 
parabola.

Ahhoz, hogy irodalmi haszid történetként határozzunk meg egy 
elbeszélést, a háromból legalább két aspektusnak kell érvényesül-
nie. Az imént sorolt példák (kivéve talán A mennyország fuvarosát) 
azt bizonyítják, hogy a genetikus kapcsolat híján, a 2. és 3. aspek-
tust beteljesítő imitációkat is jogosan tarthatjuk haszid történeteknek. 
Eltekintve a tárgyalt, holokausztot megelőző korszak irodalmától,  
e megállapítások általános érvénnyel bírnak. Ezt bizonyítja az a tény 
is, hogy az imitáció dilemmái merülnek fel Röhrig Géza 1999-ben 
publikált képzelt haszid történeteinek esetében is.

2. Második csoport: a haszidizmus irodalmi ábrázolása  
– szempontok és aspektusok

Térjünk át a bevezetőben – Kelemen nyomán – másodikként emle-
getett csoportra, azokra a szövegekre, amelyek nincsenek sem gene-
tikus, sem generikus kapcsolatban a primer haszid történetekkel, de 
amelyek olyan szociokulturális közeget reprezentálnak, amelyben je-
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len van a haszid mozgalom, szokások, képzetek, sőt történetek is – így 
adott esetben a mű beépíthet, felhasználhat haszid történetet, bírjon 
ez bármiféle jelentőséggel a mű egészére, világára nézve, a történet 
mindig betételbeszélésként, megkülönböztetett narratív szinten vesz 
részt az elbeszélésben.

A fő problémát annak eldöntése jelenti, hogy mit tekintünk meg-
határozó jegynek a haszidizmus azonosítása szempontjából. Világos, 
hogy a magyar zsidó irodalom olyan alkotásait kell megvizsgálnunk, 
amelyek olyan vidéki-kisvárosi tradicionális mikrotársadalmat áb-
rázolnak, amelyben tartják a szokásokat és a szereplők életét, kö-
zösségét, gondolatvilágát a zsidó hagyomány strukturálja. Könnyű  
a dolgunk, ha a haszidizmus egyértelmű jegyeivel találkozunk, legyen 
szó akár tipikus szereplői (a cádik és a haszid), szellemisége (haszid 
történet, vélekedés, tanítás, elv, koncepció) vagy akár szokásai, tra-
díciói megjelenéséről (zarándoklat a cádikhoz, az éjféli ima, a lelki-
ségi irodalom jelenléte, a mesélés szerepe, stb). Mi a helyzet azon-
ban akkor, ha sok minden emlékezeti az olvasót a haszid világra, ám  
a mozgalomra utaló közvetlen vonások, jegyek, referenciák hiányoz-
nak? Hiszen a tradicionális közeg még akkor sem jelent feltétlenül 
haszid hatást, ha történetesen a mozgalom befolyási övezetében levő 
régióban található. De nézzünk néhány példát.

Mindjárt a magyar zsidó irodalom úttörő darabjában felmerülnek 
efféle kétségek. Szegfi Mór Az elátkozott bachúr című romantikus be-
szélye a mérföldkőnek számító Első magyar zsidó naptár és évkönyv 
az 1848-ik szökőévre című kiadványban jelent meg.13 Nachman, aki 
cselszövésével tönkreteszi a rabbi lánya, Hánika és a Nikolsburgból 
hazatérő mostohatestvére, Sámuel bóher szerelmét, kimondottan el-
lenszenves figura még küllemében is, a romantikus ellentétezés sab-
lonjai szerint megalkotott negatív zsidó sztereotípiát testesíti meg. Na-
chman „a község rabbijának egy közeli rokona […] Lengyelországból 
jött be; mert a rabbi is onnan szakadt e községbe. Híre az ifjúnak nagy 
volt a talmudbani jártasságáról, és elébe ment jöttének. […] Itt a köz-
ségben vallásos volt és még vakbuzgóbb a többieknél” (Kőbányai 

13 A művet részletesen elemzi Szalai Anna (2002: 438–457).
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1999: 17). Sámuel szintén a Talmud nagy tudósa, a rabbival gyak-
ran folytatnak talmudi disputákat, akiről a szöveg később megjegyzi 
a középkori tekintélyek buzgó követésében is megnyilvánuló hitét: 
„Vakbuzgó volt a türelmetlenség netovábbjáig” (19). Sokatmondó, 
az ober- és unterlandi zsidóság kulturális hátterére tett utalás, hogy 
Sámuel „magasságos német nyelven, melyen a zsidógyűlölők beszél-
nek” beszél Nachmannal, aki pedig „azon a szépséges zsidó nyelven, 
mit minden bár Izrael (izraelita) megért” (21), vagyis a keleti jiddist 
kell érteni. A szöveg „czundrás zsidónak” nevezi Nachmant, ami alatt 
alighanem kaftánost kell érteni. A haszidizmusra azonban semmi nem 
utal közvetlenül a műben. A keleti zsidó vonatkozás, a lengyel szár-
mazás, a megszállott vallásosság, a talmudi vita, de még a kaftán sem 
elég – annak ellenére, hogy ezek a jegyek a haszid környezetet is jel-
lemzik. Közvetlen utalás vagy vonatkozás híján ezek mégis kevésnek 
bizonyulnak ahhoz, hogy kimondottan haszidnak tartsuk Nachmant 
– vagy netán a rabbit. A magyar zsidó próza e legkorábbiak közé tar-
tozó darabját így nem minősíthetjük az első magyar nyelvű haszidáb-
rázolásnak. A keleti zsidóság reprezentációját vizsgálva viszont már 
igenlő válaszra jutnánk.

Hasonló helyzet áll fenn egy modernebb példa, az első szöveg-
csoport kapcsán már említett Pap Károly Azarel (1937) című regénye 
esetében, amelyet Kelemen Zoltán az általa definiált második csoport 
példájaként említ: „…könnyen lehet, hogy a Chacham Tulczyn rabbi 
vezette gyülekezet, melybe a prófétai szigorú nagyapa is beletarto-
zik, haszid jellegű” (Kelemen 2004: 50). A regényben azonban nem 
találunk olyan gondolatot, amely a haszidizmusból származna, ha-
szid történet sem épül az elbeszélésbe, és semmi nem utal arra, hogy  
a lengyel Chacham Tulczyn csodarabbi, azaz cádik volna. Jeremia apó 
szigorú vallásossága tulajdonképpen a talmudi alapokon nyugvó mi-
cvák és parancsolatok következetes megtartásán nyugszik. A haszid 
attitűdöt ráadásul egyáltalán nem az aszkézis jellemzi, éppen hogy  
a puritán szigor és önmegtartóztatás reakciójaként a kezdeti időktől 
fogva a hit belsőséges és örömteli megélését hangsúlyozta. Az egyet-
len elem, amely erre a feltételezésre okot szolgáltat, a lengyel szál, 
éppoly gyenge lábakon áll, mint Szegfi elbeszélése esetében.

Felmerülhet a regionalitás aspektusa kapcsán a szerző származá-
sának és tapasztalatainak szerepe. A Somogy megyei Szegfi nem sok 
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tapasztalattal bírhatott a haszidizmust illetően. Pap Károly, a neológ 
soproni rabbi fiának mintegy száz évvel későbbi esete árnyaltabb, 
hiszen – mint az első csoport fentebb tárgyalt elbeszélései is mu-
tatják – könnyen elképzelhető, hogy a haszidizmus kulturális javait  
a társadalmi diskurzusok és olvasmányok közvetítették felé. Emellett 
szól A Schrei című elbeszélése, ahol a haszidizmusra való utalások,  
a regionalitás, a keleti zsidó imázs, sztereotípiák, sőt a kulturális uta-
lások (Chagall) is kijelölik a referenciát.14 Következő példánk meg-
világító erejű a szerző származása és a regionalitás szempontjából: 
Fényes Samu a hegyaljai Tállyán született, a haszidizmus befolyási 

14 Az Azarel-novellák körébe tartozó, a regény előtt írt elbeszélés (Lichtmann 
1979: 185) lényegében a jómódot képviselő Jordan „pap” családja és a Schrei 
által képviselt nincstelenség és üldözöttség tanulságos története a gyermek 
főszereplő nézőpontjából elbeszélve, amely a nyugati modernizálódás és  
a keleti hagyományba való bezárkózás konfliktus témájának szociális és mo-
rális kitágításaként olvasható, de már nem a hagyományos, Ujvári világából 
ismerős módon. A család kontrasztjaként hozzák szóba az elbeszélés elején 
„a bélyi pap”-ot, akit Chagallnak gúnyolnak, a szegénysége okán. (Bély 
[Biel] a haszid hatás alatt álló vidék, a mai hármashatár és Királyhelmec 
között található.) Külsőjének leírása világossá teszi, hogy rebbéről van szó, 
az ő kapcsán szóba kerülnek papok, „akik úgy élnek, mint a hercegek, fent 
a határon egész udvartartásuk van […] s úgy beszélnek róluk: a csodálatos, 
a szent, a hétszer tiszta, a százszor áldott. […] ők, óhitű jámborok s csodála-
tosak […] Ők atyáik híréből élnek, babonás kabbalisták közt, akik a paptól 
még ma is varázslatokat, jóslatokat, csodákat várnak” (Pap 1999: 164).  
A sztereotípiákat mozgató példa nem a régivágású, Ujvári-féle mászkil-kri-
tikát rejti, a kritikus él mellett Jordan pap a morális józanság okán hozza fel 
családja számára példaként, hogy a jólét eltompítja az ember szellemi-eti-
kai erényeit. A később feltűnő „jámbor koldus” (168) Schrei is haszidnak 
olvasható e szemszögből, az tehát, hogy Lengyelországból jött, onnét, „ahol 
bántják a zsidókat” (169), ezen előzmények tükrében pontosan kontextuali-
zálható. Jordan általa leckézteti meg jólétben élő fiát: vannak helyek, ahol 
bántják a zsidókat (el kellene vinni őt oda). A történet parabolisztikusan ér-
telmezhető, ám ez a példázatosság ezúttal nem hagyományos vagy haszid 
formákból ered: a haszidizmus nincs is jelen közvetlenül, kimondottan kultu-
rális referenciaként és heteroimázsként működik.
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övezetében, vallásos családban, Jidli-regényei a magyar zsidóság tör-
ténelmi regényeiként is olvashatóak.15 A Jidli első változása (1922) 
éppen a XIX. századi Tállya hagyományos mikroközösségben, jiddis 
(és persze héber) nyelvi közegben játszódik. Rengeteg szokást, ünne-
pet s egyéb folklórelemet vonultat fel, megjelenik a száműzetés, a gó-
lesz képzete, említés történik a dibbuk (bűnös lélek, gonosz szellem) 
Galíciából behozott babonájára, a regény végén pedig túlvilági-égi 
jelenetet találunk, és még sorolhatnánk. Nem találunk benne azonban 
tipikusan haszid szokást, gondolatot, tanítást, történetet, koncepciót, 
elképzelést.

Ugyan tagadhatatlan a szerző származásának szerepe, nem hozha-
tunk a haszid vonásokra vonatkoztatható általános következtetéseket. 
Ott van például Ujvári Péter esete, aki ortodox rabbi fiaként nőtt fel 
Érsekújváron, s hagyományos, ortodox alapokon nyugvó képzésben 
részesült: a nagysurányi, a váci és a miskolci jesivák nem számítottak 
a haszidizmus fellegvárainak.16 A prózaíró terepe éppen a hagyomá-
nyos mikroközösségek ábrázolása volt, s – bár ezt alaposabb kutatá-
sok híján nem lehet minden kétséget kizáróan álltani – nem valószínű, 
hogy a haszidizmust testközelből ismerhette. Mégis több művében 
megtaláljuk nyomait. Tipikus vonás a cádik alakjának megjelenése  
a történetben vagy a cádikizmus megnyilvánulása a cselekménybo-
nyolításban. Ez azonban még korántsem jelenti azt, hogy a regények 
a haszidizmus szellemiségét is átveszik. Éppen ellenkezőleg: gyakran 
külsődleges tényezőként vagy kimondottan negatív és szatirikus szín-
ben tűnik fel egy-egy vonás. Elég, ha két, homlokegyenest különböző 
példát veszünk szemügyre – mindkettőben epizodikus elemként je-
lenik meg a cádikizmus. A Földanyánk lovagjai (1914) nyitányában 
Flamm Mendel a belzi rebbéhez indul a szokásos éves zarándokútjára, 
a közösség a közbenjárását kéri, különféle kérések hangzanak el. Az 

15 Az életművet részletesen feldolgozza Szalai Anna monográfiája az „…Egy-
testvér vagyok veled, mert emberek vagyunk” című fejezetében (2018: [172]–
233).

16 Megalapozó s párját ritkító az Ujvári-életmű szempontjából Szalai Anna El-
süllyedt közösségek krónikása (2018: [234]–337), valamint Scheiber Sándor 
A zsidó folklór Újvári Péter írásaiban című tanulmánya (1996: 1096–1248).
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epizód a folklór irodalmi megjelenítése szempontjából gyönyörű, az 
elbeszélő a zarándoklatokkal és a cádikizmussal is megismerteti az 
olvasót, ám pár oldallal később kiderül, hogy Flamm átveri a közös-
séget, és nem Belzbe megy. A regény helyszíne Ladoca, és akárcsak 
az Akik a holdat lesik (1911) Dublája, ez is fiktív község, valós regio-
nális kontextusba helyezve: előbbi hegyaljai, utóbbi a szintén haszid 
befolyás alatt álló Homonnához közeli település. Az Akik a holdat 
lesikben a cádik megnyilvánulása alakítja a cselekmény kimenetelét. 
Előbb a közösséget megosztó világi iskola megnyitására vonatkozó 
homályos jóslatának köszönhetően (az iskolát reb Lipmen és a köré 
tömörülő csoport fenyegető veszélyként értelmezi), később pedig  
a zsinagógában való megjelenése által. E befolyás függvényében ala-
kul a kis közösség viszonyulása a problémához. Vagyis a cádik alakjá-
nak, a cselekménybe bekapcsolódó epizódjának a Földanyánk lovag-
jaival ellentétben központi jelentősége van. Az Akik a holdat lesikhez 
hasonló további példa lehetne a Messiásvárók (1926) című Ujvári-re-
gény – szintén haszid közegben játszódik, s cádikot szerepeltet. Az 
Akik a holdat lesikben azonban a mikroközösség és a kulturális utalá-
sok ellenére (említi például a lengyel udvarok befolyását) nem találunk  
a haszidizmus tanításából származó gondolatot. A mécs mellett (1908) 
című, Nyitra környéki (tehát nem haszid színezetű) közösségben ját-
szódó, talán legismertebb Ujvári-regényben szintén szerepel cádik, 
azonban semmi más nem azonosítható haszid nyomként.

E példasorból is látszik, milyen nehéz elkülöníteni a haszid jegye-
ket a zsidó kultúra, a judaizmus általános elemeitől. Következő pél-
daként kínálkozik a messiási reménység motívuma, amely gyakran  
a haszidizmus tipikus sajátságaként artikulálódik, miközben a judaiz-
mus általános hittételéről van szó. A Kelemen által említett eljárás, 
haszid történet beemelése az elbeszélésbe külön tanulmány tárgya 
lehetne, amelynek elsősorban a kontextusváltásra fókuszálva a ven-
dégszöveg narratívában betöltött szerepét kellene vizsgálnia. Kilépve 
a magyar irodalom köréből, de a kárpátaljai vonatkozás okán ide kí-
vánkozó Ivan Olbracht Sáfár Hanna szomorú szeméről (1937) c. re-
gényébe például egy talmudi és haszid történetet is beemel. Mindkettő 
metaforikusan kapcsolódik a cselekmény fő szálához, mivel ugyanazt  
a belső problémát érinti, amivel Hanna az események konkrétságá-
ban szembesül, s anticipációként vetíti előre a cselekmény alakulását.  
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A talmudi és a haszid történetnek tehát hasonló a funkciója, a cse-
lekmény, noha olvasható a példázatosság felől, egyáltalán nem illik 
bele a haszidizmus (sem pedig a Talmud) világképébe – hiszen éppen  
a szekularizáció tragikus történeteként, a vallás(osság) negatív példá-
zataként olvasható a regény.

Ivan Olbracht kárpátaljai műveit és az Akik a holdat lesiket egy 
előző tanulmányban vizsgáltam. (Száz 2022) Nemcsak ezekről, de 
a tanulmányban vizsgált többi, a haszidizmustól áthatott, kárpátaljai 
hagyományos zsidó közösségeket ábrázoló műről elmondható, hogy 
egyikük szerzője sem származik ebből az általa megírt közegből. 
Vagyis a kivételektől eltekintve, a kárpátaljai haszidokat nem a kár-
pátaljai haszidok írták meg. A szerző származása, személyes tapaszta-
lata, a mű regionális vonatkozásainak imént fejtegetett viszonyai mel-
lé tehát következő problémaként az merül fel, vajon ezek az irodalmi 
reprezentációk mennyire olvashatók az autenticitás irodalmon kívüli 
kritériumrendszerének prizmáján át, és mennyiben kizárólag fikciós 
univerzumot megkonstruáló szövegeknek.

Ujvárinál és Olbrachtnál is fontos funkcióval bírnak a haszid ele-
mek, a művek szellemisége ugyanakkor nem fakad a mozgalom el-
veiből. Léteznek azonban olyan regények is, amelyben ezek hangsú-
lyos szerepet kapnak a fikció világának megkonstruálása során. Ilyen 
például Kaczér Illés Zsidó legenda című tetralógiája, amelynek első 
darabját, a Ne félj szolgám, Jákobot a világháború idején írta a szerző 
(az első kötet először 1947-ben angolul, a negyedik pedig 1956-ban 
jelent meg). A tetralógiát Szalai Anna „történelmi családregény vagy 
család- és közösségtörténeti regény[nek]” nevezi (2018: 65). A Ne félj 
szolgám, Jákob két főszereplője, Sulem ben Jajris és Malkele házas-
sága mintha a kettős, unter- és oberlandi gyökerű magyar zsidóság 
allegóriájaként válna olvashatóvá: Malkele az előkelő Nikolsburgerek 
leszármazottja, akik Nikolsburgból (ma: Mikulov) kerültek Pozsony-
ba, őseik pedig a császár udvari zsidói voltak (Mária Terézia emlékét 
tisztelettel őrzik), majd onnét később Liptószentmiklósba költöztek.

Sulem ezzel szemben „a legsötétebb Máramarosból” (Kaczér 
2003: 20) származik, Trebusányban (ma: Ділове) született. A szegény 
család sarja azonban tehetős, leendő apósát, Manassét istenfélő jám-
borságával nyerte meg. Malkele modern, németes irodalmi műveltsé-
ge mellett ő a keleti végek haszid hatás alatt álló legnagyobb jesiváit 
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tudhatja maga mögött (homonnai, hunfalvai, sátoraljaújhelyi). Az ifjú 
házasok a Kárpátokból kénytelenek menekülni az Alföldre, Nagykálló 
és Nagykároly között állnak meg, majd az Ötvár („Szatmár”) közötti 
fiktív Lápfaluban telepednek meg a kocsma új árendásaiként, az ott 
levő, kihalt magyar zsidó család gyerekeit is örökbe fogadva. Vilá-
gos, hogy mind a genealógiák, mind a térpoétikai viszonyok kulturális 
antropológiai allegóriaként értelmezhetőek. Ebben a világba Sulem 
képviseli a haszid irányt, aki amellett, hogy a boltban Talmudot tanul, 
az istenesnek nevezett rebbéje „bátyui szent, reb Jóna”17 (8) tanácsait 
tartja szem előtt. A regény említi egyébként a homonnai Pinchesz Lu-
ria rabbit, a lengyel vizsnyici udvart, a berdicsevi cádikot, valamint 
Baál Sémet, akinek a „zsidó cigányokkal” megjelenő vidám Zisze,  
a tollas-zsidó hív követője (132). A magyarországi cádikok hagyo-
mányát is feldolgozza a regény, említi például a Móse Teitelbaumhoz 
(akinek Sulem bóhere volt) kapcsolódó Kossuth-legendát (238–239), 
valamint a kállói rabbi Szól a kakas már szerzéséről szóló történetét 
(182).

A leghangsúlyosabb haszid elem azonban a valós történelmi alak-
ról mintázott titokzatos, bolyongó cádiknak, a homonnai Pinchesz Lu-
ria rabbinak a felbukkanása, akit Sulem egykori mesterének gondol, 
s aki, miután Homonnáról (ma: Humenné) elüldözték, állandóan ván-
dorol. A cádik a ház népével reb Iszernek, Tilalom rabbinak szólíttatja 
magát, a gyerekeknek a Messiásról és Baál Sémről mesél, Sulemmel 
talmudizál. Mostohafiának, Szrule Jontevnek azonban fontos tanácsot 
ad. Szruléhez egy ismeretlen fekete kutya, a Bakter szegődik, akit  
ő ki nem állhat, és aki érthetetlen módon szökik ki Szrule után akkor 
is, ha bezárják. A cádik szerint a „jécer hórát” a rossz szándékot jelen-
ti, ugyanis mostohaanyja iránt táplált bűnös vágyát a lelkiismeret jele-
ként jeleníti meg a fekete kutya. Rossz ómennek számít, hogy egy al-
kalommal a kiszabadult kutya Szrule után eredve beront a nagykárolyi 
zsinagógába, éppen amikor olvasáshoz göngyölik ki a Tórát. „És ha 
abban az állatban történetesen emberi lélek van elzárva? Lélek, amely 
vezekel és épp ma együtt akart lenni a tízekkel?” (174) – merül fel  

17 Bátyú ma: Батьово.
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a lélekvándorlás kabbalisztikus-haszid tanára apelláló vélekedés.  
A bűnösök gyakori büntetése, hogy kutya alakban térnek vissza – szá-
mos erről szóló történet ismert (Nigal 2012: 207–208). Baál Sém tör-
ténetei között is találunk egy fekete kutyásat, amely a besúgó halála 
után való visszatéréséről szól.18

A haszid inspirációkat használó művek e második csoportjában 
igazán egyedi helyzetet foglal el a Ne félj szolgám, Jákob. Nem pusz-
tán az ábrázolt környezet kellékeiként, a mű szociokulturális világá-
nak kulisszáiként szolgálnak ezek az elemek, s nem is pusztán adap-
tációs eljárásokat alkalmaz beemelve néhány haszid történetet, hanem 
mint e részletezett epizód is mutatja, a haszid szellemiség inspirálja 
úgy, hogy az a cselekménybe nemcsak belesimul, hanem alakítja is 
azt: a cádik hatására Szrule Jontev más megoldást nem találva világgá 
ered, hogy majd csak a következő részben térjen vissza – Sulem pedig 
az ő tanácsára veszi meg a mocsár később kiszárított, termékeny föld-
jét, aminek majd a későbbiekben fontos szerepe lesz. A haszid törté-
netekhez hasonlóan a cádik nyújtja a probléma megoldásának kulcsát, 
mintha csak azért bukkant volna fel véletlenszerűen a történetben, 
hogy ezt megoldja. A vándorló rebbe pedig miután az éjféli áhíta-
tát19 követően a kocsmai dőzsölésben megfáradt vendégekre nyitva 
elénekelte a Szól a kakas márt, egyszer s mindenkorra eltűnik. Valós 
identitása homályban marad, s az epizód zárlatában a bolygó zsidóval 
azonosítják. Ez ugyan egy jellegzetesen keresztény legenda nyomát 

18 Ez a Sivhei ha-Best 121. története (Ben-Amos–Mintz 2004: 142–144), ame-
lyet Patai is adaptált Volt egyszer egy kutya címen (1937: 103–108).

19 A tikkun hacot, az éjféli ima olyan luriánus kabbalisztikus, szefárd eredetű 
szokás, amelyet a haszidok praktizáltak. Két része van, a tikkun Ráhel, illetve 
a tikkun Lea, az ima a Templom lerombolása iránti bánatot fejezi ki, külö-
nösen az első, gyermekeit sirató Ráhel részben nyilvánul meg. Az éjféli ima 
erejére már a Baál Sém misztikus tanításait és az erre vonatkozó praktikus 
tanácsait összegző Cavaat Ha-Ribas is utal (Šedivý 2019: 40–41, 46). Az 
éjféli ima Olbracht Átokvölgye című művének központi motívuma, a haszid 
Jakubovics Pinchesz a Messiás eljövetelének siettetésére használja. De pél-
dául Patai József A madárfészek titka című elbeszélésében is található erre 
való utalás, s a Ráhel sirámait is idézi (Patai 1937: 34).
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mutatja, ám olyan olvasat is elképzelhető, amely a földön járó, a zsidó 
népmesékben gyakran felbukkanó Elijáhu próféta felől közelíti meg  
a titokzatos alakot.

Térjünk vissza még egyszer a szerző származása és a haszid szí-
nezetű mikroközösség ábrázolásának viszonyához Kelemen Zoltán 
tanulmányában szintén e második csoporton belül citált következő pél-
dája kapcsán. Az említett kárpátaljai vonatkozású példákkal ellentét-
ben most két olyan következzen, amelyben a szerzők saját származá-
sukat, otthoni környezetüket írták meg. Markovits Rodion Reb Áncsli 
és más avasi zsidókról szóló széphistóriák (1939) című kisprózagyűjte-
ményében gyermekkora közösségének állít emléket, s valóban, a regi-
onális beágyazottság miatt teljes joggal vetődik fel a haszidizmus kap-
csán. Avas vidéke ugyanis, a szerző szülőfaluja, Kisgérce (ma: Gherța 
Mică), s a szövegben megjelenő környékbeli falvak (Nagygérce, Turc, 
Batarcs, Halmi, Kányaháza) – mint Kelemen (2004: 50) megjegyzi  
– a szigeti Teitelbaum-dinasztia befolyása alatt állt. A mű bevezetőjé-
ben ezt olvashatjuk az avasi régióra20 vonatkozóan: „Ott élik mélyen 
vallásos életüket, többnyire már nem alapos tudásban, hanem inkább 
rajongásában a szent tannak” (Markovits 1967: [242]). Felmerül a kér-
dés, hogy az utalás vajon mennyire számít homályosnak vagy általá-
nosnak ahhoz, hogy a haszidizmusra érthessük? Néhány későbbi kósza 
allúzió is a haszid hagyományhoz kapcsolható – például egy megjegy-
zés a lamed vav, a harminchat igaz ember legendájáról (261–[362]) –, 
ám ebben nagyjából ki a merülnek a specifikus haszid elemek, noha 
a mozgalom hatása a valós kontextus szerint valószínűnek látszik.  
A szokások és az ünnepek leírása (például a reggeli ima, a sacharit, 
vagy ros hasana ünnepe), a mesés messiásvárás említése,21 a standard 
ortodox hagyományba illik a pozsonyi jesivában iskolázott, de szeku-
láris ismeretekkel is bíró apa alakjával együtt.22

20 A mű helyi avasi szokást is közöl (ld. Markovits 1967: 256).
21 „Száll a sófár hangja, és talán már itt jár valahol a kertek alatt a Messiás, 

akinek jöttén a föld alatt gurulnak majd a holtak a szent város felé, ahol feltá-
madnak és velünk együtt örvendenek” (Markovits 1967: 255).

22 „Ő, Chszám Szófernek és Heinének és Spinozának egyként tanítványa és 
rajongója, egykori pozsonyi jesiva bócher” (Markovits 1967: [166]).
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Markovits könyve sok tekintetben hasonlít Patai József A középső 
kapu (1927) című művéhez, nemcsak a szerzők hasonló pályája miatt 
– amely a hagyományos vidéki zsidó közegből az urbánus, szekuláris 
irodalmi pálya felé vezetett –, hanem az elbeszélés retorikai szituáci-
ójából fakadó műfaji azonosság miatt is, mely a két művet a memo-
árirodalom tagjaivá avatja. Az elbeszélő életrajzi pozíciója azonban  
a reprezentált, témává emelt közeg okán nemcsak a szigorú értelemben 
vett irodalmiság felől értelmezhető, hanem antropológiai szempontból 
is érdekes kútfővé avatják ezeket a szépirodalmi autoetnográfiákat. 
Patai József munkája esetében – ellentétben Markovitséval – a ha-
szidizmus fontos tényező, hiszen a kis közegben való térnyerésének 
történeteként is olvasható az elbeszélés. Reb Sólem, az új melamed 
alakjában Patai a haszid portréját rajzolja meg, az apa a belzi cádik 
híve. A kis közösség mellett a család életébe is lépten-nyomon be-
szüremkednek a haszidizmus hatásai, mégsem állíthatjuk, hogy ez 
a mű központi témája. Az emlékezet a múlt rekonstruálására izgal-
mas struktúrát alkot: a talmudtanulás rendje által megadott időszakra 
(amely a héder, a hagyományos elemi iskola egy esztendejét öleli fel) 
sűríti össze az akár tipizált, akár egyedi eseményeket. Az anekdotiku-
san elbeszélt emlékek így szervesülnek a fiktív világ egészébe – Mar-
kovits memoárjával ellentétben, amely anekdoták lazán kapcsolódó 
füzére. Az emlékezet formái ugyanakkor túlnőnek a személyességen, 
és a Talmud éppen tanult Középső kapu traktátusa által a kulturális 
emlékezet irányába terjednek tovább. A különféle emlékezettípusok 
struktúraalkotó erejét, amely mentén az egész kötetszerkezet felépül, 
már előzőleg vizsgáltam (Száz 2018). Patai haszid történetadaptációi 
szempontjából is fontos tanulsággal bír az emlékezet működésmód-
jainak artikulálása a Középső kapuban, hiszen a Lelkek és titkokban 
éppen a hagyományozódás személyes szálainak beemelése legitimi-
zálta a haszidizmus reprezentációját. Az emlékezet assmanni típusait 
azonosítva A középső kapuban azok a transzferek válnak igazán ér-
dekessé, amelyekben a személyes és a kulturális emlékezet közötti 
állandó átmenet a szövegben megvalósul, és amelynek révén az utób-
bi a mitomotorika megalapozó funkcióját működteti. A profán világ 
köznapiságát ez esetben nemcsak a héderben tanult talmudi alakok 
és történetek ellenpontozzák, ebbe a szférába kerül a haszidizmus is, 
még akkor is, ha puszta utalások és vélekedések sorára korlátozódik, 
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miközben nem közöl haszid történetet és csodarabbit sem szerepeltet.
Mivel a haszidizmus a kisebbségi tér, a zsidó kultúra és a regio-

nális mikroközösség keretein belül jelentkezik, úgy az összes eddigi 
példánkra érvényes, hogy annak nyomait a kulturális reprezentáció 
kontextusában szükséges megközelíteni. A második szövegtípus ese-
teit vizsgáló elemzés tehát a fikció világában megformált szocio-
kulturális környezet ábrázolásában kell, hogy feltárja a haszidizmus 
nyomait – ez esetben így az első csoport harmadik aspektusa válik ál-
talános követelménnyé. E szövegek szinte mindegyike több-kevesebb 
dokumentumjelleggel bír, amely az antropológiai vagy folklorisztikai 
kutatások szempontjából is forrásértékűvé teszi őket.23 Ez azonban  
– bár eredményeit felhasználhatja – nem tartozik az irodalmi elemzés 
hatáskörébe. A szóban forgó műveket tehát vajon kizárólag a funkcio-
nalitásra összpontosító irodalmiság kritériumai szempontjából kellene 
értékelnünk? A dilemma mögött az irodalomtudomány nyelvközpontú 
formális-strukturalista felfogásának és a kulturális fordulat az irodal-
mat a kultúra termékeként értelmező megközelítésmódjának különb-
sége rejlik. A kérdés eldöntése alighanem egyoldalú irodalomfelfogást 
eredményezne, de annyit mindenesetre a második csoport szövegei 
kapcsán érdemes leszögezni, hogy a haszid nyomok vizsgálatánál há-
rom ebből fakadó nézőpontot szükséges alkalmazni.

Elsőként a funkcionalitás kérdéséből érdemes kiindulni, tehát tisz-
tázni, hogy miféle szerepet tölt(enek) be a haszid elem(ek) az adott mű 
szerkezetében. Patainál a haszidizmus a mesét és a mágikust képviseli 
az intim, a gyerekkor, az én eredettörténetének részeként. Kaczér Illés 
regényében a haszid elemek a misztikum és a titokzatos hatásmecha-
nizmusának szolgálatában állnak, míg Ujvári Péternél a cádik alakja 
és a haszid hívek a legnyakasabb ortodoxiát testesítik meg, amely-
nek tiltakozó elzárkózása és naiv vallásossága komikus és abszurd 
szituációk dramaturgiáját mozgatja. Olbracht regényében a haszid 
történet anticipálja a cselekmény kimenetelét, ugyanakkor eszköz 
Pinchesz Jakubovics jellemábrázolására, amely a valláspszichológia 
példájaként járul hozzá a mű fő témájához. Patai A középső kapujában 

23 A magyar zsidó irodalmi alkotások folklorisztikai anyagának vizsgálata 
szempontjából mindenekelőtt Scheiber Sándor (1996) kutatásai jelentősek.
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a haszid elemek harmonikus egységbe fonódnak, amelyek a hagyo-
mányt a biblikus alapoktól kezdve a talmudi alakokon, történeteken 
és vélekedéséneken keresztül Baál Sémig, majd azon is túl a szülők és  
a tanító alakjáig tartó testközelbe érő folytonosságként rendezik el (ld. 
Száz 2018).

A funkcionalitás mellett a következő fontos aspektus a diskur-
zív-kontextuális, tehát azt szükséges szem előtt tartani, hogy az adott 
művek milyen kapcsolatok és összefüggések rendszerében értelmez-
hetőek, pontosabban milyen kulturális és irodalmi kontextusokba és 
társadalmi diskurzusokba lépnek be, és hogy mindebben mit képvi-
selnek a haszidok. Ujvári Péter regényvilágának ezek az elemei értel-
mezhetetlenek a korban folyó haszidokról szóló közbeszéd ismerete 
nélkül, amelynek mediális reprezentációira is érdemes odafigyelni 
(Egyenlőség). Ivan Olbracht kárpátaljai munkáinak olvasatát a mik-
roközösség és a hatalom, a tradíció és a modern ideológiák között 
feszülő társadalmi és politikai kontextusok ismerete segíti. Az efféle 
elemzés eredményeként válik olvashatóvá e művekben az a fő gondo-
lati paradigma, amelyben a haszidizmus képviselete szerepet játszik. 
Szabolcsi Lajos a „kállói szent pap” toposzával a magyar zsidó iden-
titás szimbolikus (re)prezentációját alkotta meg, Ivan Olbracht pedig 
a szekularizálódás komédiáját és tragédiáját, végső soron pedig a fel-
világosult valláskritika autentikus példáját alkotta meg. Ez a megal-
kotottság nem kizárólag a fikciós világokra vonatkozik, hanem az ér-
tekezőbb jellegű vagy tényirodalmi munkákra is, mint például Schön 
Dezső Istenkeresők a Kárpátok alatt című műve (melyet Kelemen  
a harmadik csoportba sorol). A könyv a máramarosszigeti haszidiz-
mus és a Teitelbaum-dinasztia irodalmi-történetírói krónikája, amelyet  
a valós tények ismerete mellett retorikai megformáltságából kifolyó-
lag szintén a diskurzusok és az azokat formáló ideológiák feltárásának 
segítségével a fikciós munkákhoz hasonló módon értelmezhetünk.

A funkcionalitás és a diskurzivitás mellett a harmadik fontos 
szempont a hagyományos magyar zsidó irodalom haszid elemeinek 
vizsgálata során a regionalitás. Legyen szó akár bizonyos mértékig 
egzotizáló, lengyel helyszínekről, a stettlvilágról vagy hazai tájakról. 
Szabolcsi esetében ennek a szabolcsi régiónak nemcsak egyszerűen  
a cselekmény lokalitásaként van szerepe, a zsidó-magyar kettős iden-
titás szimbolikus politikája a regionális kultúra artikulálásán keresztül 
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valósul meg. E regionális behatároltság Patai haszid legendáriumával 
összevetve, amely (a személyes vonatkozásokat mellőzve) szintén tar-
talmazza a magyar cádikokhoz fűződő legendákat, mégis egy univer-
zális haszid világ rajzolódik ki a gyűjtemény lokalitásaiból, amelyben 
egyáltalán nem számítanak a nem zsidó világ határai. (E megállapítá-
sok egy előző elemzés eredményeire támaszkodnak: Száz 2017.)

A fentebb példázott alkotások közül sok ábrázolt közösség a törté-
nelmi Magyarország nemzetiségi területei, északkeleti peremvidéké-
nek egy-egy (akár fiktív, akár valós) mikroközösséget reprezentálja. 
E regionalitásból kiindulva az Északkeleti-Kárpátok régióihoz kap-
csolódó, a zsidó Kárpátalja irodalmi topográfiáját megalkotó műveket 
korábban elemeztem (Száz 2022), amelyek azonban jelentősen külön-
böznek kontextusukat, a szerzők identitását és nyelvüket illetően. Kö-
zös viszont regionális vonatkozásuk és szociokulturális beágyazottsá-
guk, amely egyben a haszidizmus jelenlétét is természetesen foglalja 
magába (bár az különféle hangsúlyokkal jelenik meg). A kárpátaljai 
többnyelvű és transzkulturális zsidó kánonba olyan különböző hátterű 
és nyelvű szerzők tartoznak, mint a már említett Ujvári Péter, a cseh 
Ivan Olbracht vagy a franciául író Elie Wiesel, de ide kívánkozik Láng 
György posztumusz regénye és Schön Dezső krónikája is. A helyi vo-
natkozású memoárjellegű művek mellett (Wiesel, Helena Maršíková, 
David Weiss Halivni) a szépirodalmi alkotások különbözőképpen ar-
tikulálják a regionalitást a fikcionalizáltság szempontjából, s különbö-
zőségeik ellenére a diskurzív vizsgálat során olyan tipológiai hasonló-
ságokat azonosíthatunk, amelyek lehetővé teszik összeolvasásukat és 
egy transzkulturális kánon megképzését.
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SUMMARY

The paper attempts to map the types of influences of Hasidism, this Eastern 
European Jewish movement on the Hungarian Jewish literature examined 
dominantly until to its rupture caused by the Holocaust. Basically two 
group of texts can be distinguished on this field: the first encompasses 
works related directly (adaptations) or indirectly (imitations) to authentic 
Hasidic stories, these products of religious folklore, as theirs literary 
elaborations. The Hasidic stories written by József Patai and Lajos 
Szabolcsi are representative examples of this group. The analysis also 
attempts to define the criteria for defining literary Hasidic stories in case 
of stories which does not have concrete pretext (so cannot be identify as 
adaptations), but operating with the characteristic narrative, typological, 
thematic, or motivational elements of Hasidic stories. As an example of 
this type serves certain stories written by Zoltán Nagy, Péter Ujvári and 
Károly Pap. The second group in the studied field encompasses works 
representing the Hasidic world. Defining characteristic Hasidic elements 
and influences within the literary presentation of the Eastern Jewish 
sociocultural environment is not without difficulty. In some cases, traces 
of Hasidism could be considered merely as accessories of the portraying 
of environment, while in other cases (e. g. Péter Ujvári, Illés Kaczér, Ivan 
Olbracht) they compose an integral part of the work. Memoir-like works 
depicting the traditional Jewish environment (József Patai, Markovits 
Rodion) are a special part of this type. The examination of Hasidic 
impact in these works must always start from the analysis of the function 
of these elements. Furthermore, it must take into account the regional 
embedding of the work, as well as the contexts and social discourses to 
which the Hasidic elements presented in the work are related.
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