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ELŐSZÓ 
 
 
A kötet, amellyel a szlovákiai hungarológia iránt érdeklődő kedves olvasót megszólítjuk, a 
Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma és a Szlovák Tudományos Akadémia által 
szervezett kutatástámogatási rendszer keretében 2008 és 2010 között folytatott kutatások né-
hány eredményét adja közre (1/0791/08 sz. VEGA-projekt). A kutatásokban a pozsonyi Co-
menius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének minden 
oktatója részt vett, mindenki a saját szakterületével. Mivel legtöbbünk kutatásai a magyar 
irodalomhoz és a magyar nyelvhez kapcsolódnak, önként adódott a kutatás közös keretéül a 
hungarológia címszó, amelyet itt a körülményeinknek megfelelően a lehető legtágabban ér-
telmezünk. 

A hároméves kutatás során az informális találkozókat és megbeszéléseket nem számít-
va egy szimpóziumot szerveztünk (2009. október 17-én) és egy konferenciát (2010. augusztus 
30-án). A 2009. évi szimpózium egy, a szintén a tanszékünk által szervezett nemzetközi név-
tani konferencia kísérőrendezvényeként került megrendezésre; a két rendezvény közt átfedés 
is volt, mivel tanszékünk több munkatársa névtani jellegű előadással lépett fel. A 2010. évi 
konferencián a kutatás résztvevőin, azaz a tanszék oktatóin kívül részt vett még vendégelő-
adóként Lőrincz Julianna is, az egri Eszterházy Károly Főiskola Általános és Alkalmazott 
Nyelvészeti Tanszékének főiskolai tanára, valamint a komáromi Selye János Egyetem Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékének docense. Kötetünk a két említett rendezvényen elhangzott 
előadások tanulmánnyá alakított változatát tartalmazza; egy kivétellel a kutatás résztvevőinek 
munkáiról van szó; az egyetlen kivétel annak a nyelvész kolléganőnek – Lőrincz Juliannának 
– a tanulmánya, aki vendégelőadóként vett részt a konferencián. 

Tanszékük jellegének, ill. a tanszéken oktató szakemberek tudományos érdeklődésé-
nek megfelelően a kötet érdemi része két nagy szerkezeti egységre oszlik: az első az irodalmi 
és filozófiatörténeti jellegű írásokat tartalmazza, a második a nyelvészeti, nyelvi jellegűeket. 
Az irodalmi és filozófiai témájú tanulmányok többsége a kapcsolatteremtés jegyében íródott. 
Leginkább kultúraközi kapcsolatokról van bennük szó, de a kánonok és diszciplínák interak-
ciója is legalább akkora hangsúlyt kap. Az már inkább irodalom- és kultúraelméleti következ-
tetés, hogy mindezek mellett a hagyomány és a kortárs áramlatok egymásmellettisége, kap-
csolódásuk lehetőségei is az eszmefuttatások tétjét képezik. A nyelvészeti részbe sorolt írások 
– sajátos módon – kivétel nélkül erős alkalmazott nyelvészeti összetevőt tartalmaznak, néhá-
nyuk pedig kifejezetten alkalmazott nyelvészeti jellegű. Olyan eltérő területekről jelennek 
meg az egyes tanulmányokban, mint a tankönyvírás (magyar mint anyanyelv; magyar nyelv 
idegen anyanyelvűeknek), nyelvalakítás, a magyar idegen nyelvként való oktatása, a hungaro-
lógia oktatása. Ugyanakkor több elméleti kérdés is hangsúlyosan van jelen ezekben az írások-
ban, mindenekelőtt a nyelvi variabilitás és a nyelvi babonák, valamint a nyelvi ideológiák 
hatása a nyelvszemléletre, ill. a nyelvalakításra. 

A kötet irodalmi részének első két tanulmánya Csehy Zoltán munkája. A Névadási 
stratégiák a neolatin eclogaköltészetben c. írása azokkal a stratégiákkal, intertextuális műkö-
désmódokkal, retorikai eszközhasználattal foglalkozik, melyek a reneszánsz idején a bukoli-
kus költészet (Petrarca, Boccaccio) névadási szokásaiban nyilvánultak meg. Erre a névhaszná-
latra jellemző, hogy a név az antik irodalomra való intertextuális kapcsolódás része. A név 
jelentése és asszociációs mezeje ugyanakkor a költői imagináriumot támogatja és gazdagítja, 
maga a név pedig hatással van az egész mű kontextusára. Gyakori eljárás, hogy a költő a kü-
lönböző interpretációs rétegek kialakításához pszeudomitológiai, mitológiai vagy történelmi 
elemeket használ. Mindemellett a bukolikus műfaj támogatja az aktuális kanonizációs folya-
matokat, így tehát a hatalom allegorikus beszédeként is érthető.  
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Csehy Zoltán második tanulmánya (Radéczy István, a költő)  Radéczy István egri püs-
pök máig kiadatlan verseivel foglalkozik, melyek az Oláh-kódexben szerepelnek. A műpárto-
ló püspök személyében szerencsés módon esett egybe az újra való nyitottság és a hatalom. 
Pozsonyban egy itáliai mintára megalkotott humanista kört működtetett a 16. században, 
melynek rítusai a Platón-mítosz szellemében alakultak ki. Radéczy költészete eredendően 
alkalmi karakterű, nagy hangsúlyt helyez a dialogicitásra, interakciós karaktere van, az alkal-
miságot szövevényes allúziótechnikával fűszerezi, s az allúziók intertextuális játékokká fej-
lődnek. Ahogy Csehy kimutatja, az allúziók fő forrása egybeesik Istvánffy Miklós modelljei-
vel, így elsősorban itáliai orientáltságú, konkrétan Pietro Bembo körével rokon. A pozsonyi 
társaság elitista jellegű, nemzetközi karakterű volt, melynek tagjai közt találjuk a flamand 
Nicasius Ellebodiust (sírhelye a pozsonyi dómban található), Elias Corvinust, Purkircher 
Györgyöt vagy Istvánffy Miklóst. 

A következő szerző, Mészáros András, két filozófiatörténeti, de a filozófián több 
irányban is túlmutató tanulmánnyal képviselteti magát a kötetben. Az első (A protestáns isko-
lai tradíció mint a felső-magyarországi filozófia háttere) több szempontból is felveti az kultú-
rák közötti kapcsolatok problémáit, mindamellett, hogy a különböző nemzeti filozófiák létét 
érthető módon szkepszissel tárgyalja. Témájának, a felső-magyarországi filozófiának az apro-
póján egyrészt a magyar és a szlovák filozófia kezdeteinek elválaszthatatlanságát, egymásra 
utaltságát emeli ki. Másrészt pedig a protestáns és a katolikus szemlélet, és ennek megfelelően 
az ebben az időben és kontextusban a Kant filozófiájával jellemezhető európai modernitás és 
a szemellenzős hagyománykövetés bonyolult kérdéseit járja körül. Rávilágít, hogy a vizsgált 
terület szövevényes kapcsolatai leginkább a sokszor nehezen tisztázható törésvonalak, a soha-
sem homogén szembenálló felek, illetve a nem kellően pontosított fogalmak miatt tűnnek ki-
bogozhatatlannak. S ez a helyzet eredményezheti azt, hogy „a nemzeti filozófiák története 
máig őrzi a nemzeti narratívák nyomait”. 

Mészáros András második tanulmányának (Magyarországi filozófusok névhasználata 
a nemzeti filozófiatörténet-írásban) témája a nevek, az egykori Felső-Magyarországon műkö-
dő filozófusok kereszt- és vezetékneveinek a történelem során változó írásmódja. A szlovák 
és a magyar történetírás összehasonlítása jelentős eltéréseket mutat, mely eltérések azonban 
nemcsak a kettő viszonyában, hanem az idő változásával az egyes nemzeti filozófiatörténe-
tekben is tetten érhetők. Mindez az ún. nemzeti filozófia aktuális értelmezésének metodoló-
giai zavarait teszi láthatóvá. A szerző a filológiai pontosság és a megbízhatóság megőrzése 
érdekében azt ajánlja, hogy a használat őrizze meg a nevek korabeli, a latin nyelv szabályait 
alapul vevő átírását, illetve ha az érintett gondolkodó már a nemzeti nyelv normáival össz-
hangban használta a nevét, akkor ez a forma váljon érvényessé.  

Hizsnyai Tóth Ildikó a kötet mindkét részében szerepel. Az irodalmi-filozófiai részbe 
sorolt tanulmánya (Szubjektív térképek térszimbolikája A gavallérokban és szlovák fordításai-
ban) először a kognitív térképezés (cognitive mapping) kollektív alapelveit járja körül, me-
lyeket a tulajdonnevek használata mellett pszichológiai, kulturális és szociológiai tényezők 
határoznak meg. Mikszáth műveinek elemzése szolgál kiindulópontként, melyekben a 
toponimák használata és alkotása fontos szerepet játszott a mimetikus világok textualizációja 
során. Az írás második része A gavallérok (1897) című regény új értelmezését tartalmazza a 
vázolt elvek alapján: a szerző szerint a szövegben a történet metonimikus felépítése mellett 
metaforikus szövegalakító eljárások is tetten érhetők, s ezek térben és időben körülhatárolható 
kronotoposzt hoznak létre, melyben az idegen nyelvű elemek sajátos funkcióval bírnak – 
a metanyelv részét képezik. Az utolsó rész a szóban forgó regény szlovák fordításait veszi 
sorra – Šviháci (1915), Gavalieri (1953), Fešáci (2008) –, miközben a szubjektív térképek 
konfrontálódását vizsgálja a fordítási folyamatban. A nyelvi és kulturális sokszínűséget radi-
kálisan homogenizáló utolsó változata kanonikus helyzetbe kerül a recepcióban.  
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Dusík Anikó első írása (A Mikszáth-recepció néhány kérdése), ahogy a címe is mutat-
ja, a Mikszáth-recepció néhány kérdését járta körül, különös tekintettel Mikszáth szlovákké-
pére, illetve a szlovákság Mikszáth-képére. Az íróval kapcsolatban közhelyként emlegetett 
megállapítás, miszerint „szerette a szlovák népet”, a magyar olvasók közt sem mondható tel-
jesen elfogadottnak – erre Dušík Schöpflin Aladárt hozza fel példaként –, de a szlovák recep-
ciót tekintve még inkább tarthatatlanná válik. A nemzet fogalmát körülíró különböző ideoló-
giák és az ezekhez köthető kultúraközvetítő tevékenység Mikszáth jelentkezése óta hol felerő-
sítette, hol mérsékelte a szlovák olvasók érdeklődését az író művei iránt. De ahogy Dušík 
Anikó dolgozata megmutatta, barátságosan „felsőbbrendű jóindulatnak” nevezett viszonyulá-
sa a szlováksághoz mindvégig szálka maradt a szemekben. 

Dusík Anikó második tanulmánya (A másság megjelenése) három író három konkrét 
művének nyelvét hasonlítja össze, pontosabban az általuk használt tulajdonnevek jellemzőit 
veszi sorra. Célja pedig nem más, mint hogy Mikszáth Kálmán, Grendel Lajos és Norbert 
György szövegeiben (A tót atyafiakban, az Éleslövészetben, illetve a Klárában) kimutassa a 
kétnyelvű környezet hatását, azt, hogy milyen mértékben és milyen módon nyomják rá bélye-
güket a szóban forgó művekre, és hogy milyen szerepet játszanak az egyes karakterek jellem-
zésében. A vizsgálat a tulajdonnevek közül a személy- és földrajzi neveket érinti. A szlovák 
alak gyakori használata a magyar nyelvi környezetben jelzésértékű, emellett megkülönböztető 
funkciója van. 

Drábeková Zuzana a finn és a szlovák irodalom kapcsolatáról szóló dolgozatában 
(Niektoré aspekty recepcie fínskej literatúry na Slovensku) fontos szerepet játszik az ideológia 
kérdése. 1945 után másodkézből, cseh, német vagy svéd közvetítéssel kezdődött meg a finn 
irodalom szlovákiai fordítása. 1989-ig az ideológia mindvégig erősen meghatározta a váloga-
tási elveket és a recepciót, mellőzve az irodalmi értéket. Rendszertelenül, főleg a 
problémamentesebb gyerekirodalomra, történelmi regényekre (Mika Waltari) koncentrálva 
folyt a fordítás. Väinö Linna Ismeretlen katona című regényének viszonylag bő recepciójából 
jól kiolvasható a finn háborús események torzított értelmezését eredményező ideológiai alap-
állás. Drábeková felhívja a figyelmet arra is, hogy amikor finn irodalomról beszélünk, oda 
kell érteni a nemzetiségi irodalmakat is, így például a finnországi svéd, a zsidó (Daniel Katz), 
a számi (Nils-Aslak Valkeapää) és a roma (Veijo Baltzar) szerzőket.  

A tanszék irodalmat oktató szakemberei által írott utolsó tanulmány Grendel Lajos 
Irodalomtörténet-írás: kánon vagy kánonok? c. dolgozata, amely az idei könyvhétre a 
Kalligramnál megjelent A modern magyar irodalom története műhelytanulmányának, ahhoz 
fűzött jegyzetnek is tekinthető. Ebben Grendel a témát érintő ismert irodalomelméleti belátá-
sokat rendszerezi, amikor a 20. század irodalmát – a marxista epizód ideologikus irodalomel-
méleti és -történeti kudarcát zsákutcaként kezelve – a nyugatos, avantgárd és népi kánon hár-
mas tengelye mentén írja le. Hogy aztán zárszóként Szegedy-Maszák Mihállyal együtt mond-
ja: „A kánonok lényegéhez tartozik, hogy már megalkotásuk pillanatában érvényüket veszítik. 
Nélkülük elképzelhetetlen a műalkotások megközelítése, de a megértés egyszersmind a létező 
kánonok rombolását teszi szükségessé.” 

A nyelvészti tanulmányok sorát a 2010. évi konferencia vendégelőadójának, Lőrincz 
Juliannának a tanulmánya nyitja (A variánsok helye és funkciója a magyar nyelvben), mely-
nek témája a variativitás. Az egyes szinkrón nyelvi változatokat a nyelv különböző szintjein – 
fonológiai, morfológiai, szintaktikai, illetve szövegszinten – vizsgálja, miközben hangsúlyoz-
za, hogy a különböző variánsokat nem lehet „helyes” vagy „helytelen” jelzővel illetni, hiszen 
a nyelvi rendszerben minden variánsnak megvan a saját helye és funkciója. A szerző felhívja 
a figyelmet a nyelvi aszimmetria következtében keletkező lexikológiai jelentésviszonyokra 
(szinonímia, paronímia stb.) is, melyeket egyesek – tévesen – variativitásnak fognak fel. A 
tanulmány további részében Lőrincz Julianna a nyelvi variánsoknak a magyarországi tan-
könyvekben való megjelenését vizsgálja. 
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Lanstyák István két, egymással szorosan összefüggő tanulmánnyal szerepel a kötet-
ben. A nyelvi babonák életerejéről című írásban három nyelvi babona segítségével mutatja be 
a magyar nyelvközösségben a nyelvről való gondolkodást leginkább befolyásoló nyelvi ideo-
lógiákat, miközben azt is felfedi az olvasó előtt, hogy ő maga milyen ideológiai alapállásból 
bírálja a nyelvművelők megközelítéseit. Írásában nyilvánvalóvá válik, hogy a nyelvi ideológi-
ák jelenléte az európai típusú modern társadalmakban szükségszerű. A szerző szerint a nyelvi 
babonák azért tartják magukat olyan erősen, mert széleskörűen elfogadott, hagyományos 
nyelvi ideológiákon alapulnak.  

Lanstyák István második írása (Nyelvhelyesség és nyelvi ideológia) a nyelvi ideológiák 
egyik sajátos típusával, a nyelvhelyességi ideológiákkal foglalkozik, a Nyelvművelő kézi-
könyvből és a Nyelvművelő kéziszótár második kiadásából származó konkrét példák alapján. 
A szerző hangsúlyozza, hogy a bemutatott nyelvhelyességi ideológiákban megjelenő érték-
mozzanatok szerepet játszanak a tudományos nyelvalakításban is, csak ott nem a nyelvi kon-
textusra való tekintet nélkül érvényesülnek. Lanstyák a létező magyar nyelvművelés erős ide-
ológiai „terheltségével” magyarázza, miért nem igénylik a nyelvőrök a nyelvi valóság feltárá-
sát. Úgy véli, a nyelvi tények ismerete fékezné a nyelvművelők ítéleteit, ezért nem használja 
fel a kéziszótár sem a szociolingvisztikai kutatások eredményeit, sem mások empirikus vizs-
gálatainak tanulságait. A második tanulmány melléklete egy hasznos kis fogalomtárat tartal-
maz: negyven nyelvi ideológia szerepel benne rövid meghatározásával együtt. 

Misad Katalin mindkét tanulmánya a hungarológia egyik központi területéhez tartozik: 
a magyar mint idegen nyelv oktatásához.  A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia ok-
tatása a pozsonyi Comenius Egyetemen című írás sajátos kérdéskört érint. A szerző a tanul-
mány első részében a szóban forgó szak(ok) pragmatikai jellegű kérdéseivel foglalkozik, a 
továbbiakban pedig az érintett tanulmányi szakokra jelentkező hallgatók által kitöltött kérdőív 
eredményeit elemzi. Megállapítja, hogy bármi legyen is a magyarnyelv-tanulás motivációja, a 
nyelvoktatásban elért eredményességnek éppen ez az egyik legfontosabb meghatározója. Vé-
leménye szerint a forrásnyelvi környezet olyan struktúrát követel meg a szaktól, amelyek a 
magyarországi, illetve a környező országokban működő hungarológiai műhelyek és egyéb 
hasonló jellegű intézmények szerkezetét ötvözi.  

Misad Katalin második tanulmánya (A szlovák anyanyelvűek magyaroktatásában ne-
hézséget okozó grammatikai részrendszerekről) azokat a nyelvtani jelenségeket (igeragozás, 
igenevek, igekötők, irányhármasság, vonzatstruktúrák, birtok és birtokos közötti viszony, szó-
rend) veszi sorra, amelyekkel a magyart idegen nyelvként tanulóknak és oktatóiknak meg kell 
küzdeniük. A szerző hangsúlyozza, hogy a nyelvtan tanítása az idegennyelv-oktatásban nem 
önálló cél, csak eszköz: gyakorlati, funkcionális grammatikatanításra van szükség, amely fel-
tárja a nyelv működését. Szerinte a nyelvoktatás fő célja csakis a kommunikatív kompetencia 
kialakítása lehet, ez pedig a beszélőnek az a képessége, melynek segítségével a nyelv összetett 
szabályrendszerét grammatikailag adekvátan és a beszédhelyzetnek, valamint a szövegössze-
függésnek megfelelően alkalmazza. 

A nyelvészettel, nyelvvel foglalkozó tanulmányoknak a sorát, s egyszersmind az egész 
kötet érdemi részét Hizsnyai Ildikó írása zárja (Magyarul – szlovákul. Kommunikációközpontú 
magyar nyelvkönyv szlovák anyanyelvűek számára). Ebben a szerző egy önképzésen alapuló, 
kommunikáció-központú magyar nyelvkönyvet mutat be, melynek egyik szerzője saját maga. 
A funkcionális szemléleten alapuló nyelvkönyv a szerző véleménye szerint a középszintű 
nyelvtudásig juttatja el a magyarul tanulót. A szerző a továbbiakban a kiadvány egyes fejeze-
teivel foglalkozik: jellemzi a magyar–szlovák kontrasztív kutatások eredményei alapján ösz-
szeállított nyelvtani összefoglalót, a kerettörténetbe ágyazott s a mindennapi életből merített 
szituációkra épülő dialógusokat, illetve a hosszabb-rövidebb tematikus szövegeket és az inter-
júkat. Ez utóbbiak – többek között motivációs minták felvonultatása céljából – magyarul már 
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jól beszélő szlovákokkal (történész, muzeológus, nyelvész, tolmács, művészettörténész stb.) 
készültek.  

Azon olvasók számára, akik nem ismerik tanszékünk tagjait, hasznos segítségül szol-
gálhatnak a kötet vége felé található rövid bemutatkozó szövegek, amelyek a szerzők legfon-
tosabb (szakmai) életrajzi adatait tartalmazzák. A kötetet név-, tárgy- és szómutató zárja. 
Elektronikus kiadványról lévén szó, a mutatók oldalszámokat nem tartalmaznak, hiszen az 
olvasó a program keresőjével az előfordulásokat könnyűszerrel megtalálja. 

 
A szerkesztők azzal a reménnyel bocsátják útjára ezt a kötetet, hogy a magyar és nem-

zetközi hungarológia számos művelője talál benne hasznos olvasnivalót, rajtuk kívül pedig a 
magyar, a szlovák, a finn irodalommal foglalkozó irodalomtudósok, filozófiatörténészek, 
nyelvészek, nyelvművelők, nyelvtanárok is, továbbá sok más olyan ember, aki ugyan nem 
műveli hivatásszerűen e területek valamelyikét, „csupán” érdeklődik a magyar, a szlovák 
vagy a finn irodalom, ezek kapcsolódási pontjai, a nyelvi rendszer elméleti problémái és azok 
tanítása, a magyar mint idegen nyelv oktatása vagy a magyar nyelvalakítást befolyásoló nyel-
vi mítoszok és ideológiák iránt. 
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Csehy Zoltán 
 

Névadási stratégiák a neolatin eclogaköltészetben 
 
 
 

1. A pásztori költészet mint metanarratív tér 
 
 
A pásztorköltészet jellemzésekor célszerű szembenézni Wolfgang Iser megállapításával: „A 
jelölő (a pásztorok világa) azért válik le arról, amit konvencionálisan jelöl (a rusztikus világ-
ról), hogy valami ismeretlent hívjon létre: a költészet elképzelhetőségét.” (Iser 2001: 54.) Ez a 
maszkos játék noha Petrarcánál és Boccacciónál is leválik a jelöltről, mégsem csupán azért, 
hogy lebegtesse a szereplői identitást vagy önreflexív játszadozásba bonyolódjon. Sokkal in-
kább azért, hogy egy többszörös referenciális kódot hozzon játékba, mégpedig a hagyományra 
utaltságot, azaz a szöveg mögötti történetiséget (szövegreferenciák) és a maszk alatti törté-
nelmiséget (valóságreferenciák). A humanista ecloga sosem csak szinkron szöveg, mert lét-
eleme a rejtjelezős technika, s lételeme az is, hogy a tudós konvenció alapkritériumainak ele-
get téve a szöveg testén stigmákat helyezzen el, melyek átvérzik, és élettel telítik magát az 
eltűnt időt, a választott múlttal folytatott szenvedélyes kommunikációt. A műfaji beágyazás 
egyszersmind a nevek tipizáló karakterében is megnyilvánul: Boccaccio azonban a nevet 
csakis etimológiai holdudvarával együtt hajlandó jelentésekkel feltölteni („sub cortice 
nonnullos abscondit sensus”) (vö. Sasso 1980: 148). Ugyanakkor gyakorta megesik, hogy egy 
névhez nem egy identitás tartozik, hanem identitások sokasága. Az allúziót keltő, tudatosan 
provokatív reminiszcenciák sokaságát megidéző név tehát a történelmi kommunikáció letéte-
ményesévé is válik: rajta keresztül jutunk át az antikvitásba.  

A név kisugárzásának kiaknázása az énformálási stratégiák egyik központi karakterje-
gye is, s e tekintetben a névadás szerepe kettős: részint az én pozíciójának kijelölésére szolgál 
a műfaji hagyományban, részint az én elhelyezésére a költői imaginárium terében 
allúziótechnika, metaforarendszerek, jelképek révén, szójátékok vagy akár kriptogrammák 
segítségével. Itt kell megjegyezni, hogy a látencia szintén fontos lehet, hiszen az etimologizá-
ló hagyomány (melyet Boccaccio szenvedélyesen űzött) is nagyrészt nyelvészetileg szaksze-
rűtlennek minősíthető, ugyanakkor költőileg sikeresen kiaknázható pszeudomegállapításokon 
alapszik, ráadásul a jelentéselburjánzás veszélye erőteljes e recepció oldaláról is, vagyis a 
túlértelmezés veszélye mindenütt ott leselkedik. Mindamellett a látencia lehetőségeinek ki-
használása éppúgy, mint az érzékelhetőség vagy az érzékeltethetőség művészi kritériumának 
tudatosítása (egyfajta „elfogadható”, barátságos asszociativitásra gondolok), illetve a szeman-
tikai elburjánzás racionális korlátozásának elve rendkívül sokféle módon jelenik meg a neola-
tin költészetben. Összegezve elmondható, hogy a bukolikus nevezéktan alapelvei nagyjából a 
következők: 

a) a név visszaolvasódjon az antik hagyományba, 
b) anyaga révén előmozdítsa a költői imaginárium gazdagodását, 
c) allegorikus értelmével szolgálja ki maradéktalanul az idill szintezős technikájának 

műfaji kritériumait, 
d) a név egyszerre legyen kontextusteremtő és anticipációs erejű, azaz befogadáskor 

teremtsen azonnali áthallási lehetőséget és mintegy jelezze előre a költemény alapvonásait, 
e) a név feloldhatósága a neolatin eclogaköltészetben kérdéses lehet: jóformán csak az 

eclogán kívüli szövegekből magyarázható meg egy-egy valóságvonatkoztatás, és gyakori az 
ambivalens értelmezés, illetve előfordul a pusztán a név anyagából fakadó allegorikus jelentés 
megszemélyesülése minden közvetlen valóságvonatkoztatás nélkül (pl. Critis = ‘iudex’ stb.). 
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Műfaji kánon pásztori köntösben – az én helye a hagyományban 
 
A névadás műfajilag is determinált, mind Petrarca, mind Boccaccio szükségét érzi, hogy ec-
logái testén műfajtörténeti stigmákat helyezzen el. Petrarca első, költészetesztétikai kérdése-
ket tárgyaló allegorikus-autobiográf eclogája eleve a Parthenias címet viseli, mely Vergilius-
ra, a műfaj latin alapozó atyjára utal. Az árkádikus pásztorkörnyezet pszeudorealista terében 
egy költői és életvezetési vitába csöppenünk. Petrarca Silvius (a név nem pusztán a léttel való 
közvetlen kapcsolatra utal, hanem a „silva” szó műfajtörténeti jelentését is kiaknázza) néven 
képviseli a vergiliusi költészeteszményt, Petrarca testvére, a karthauzi szerzetes Gherardo 
pedig Monicus (a név az egyszemű küklopszot idézi meg, mivel Gherardónak úgyszólván 
csak egyetlen szeme van, mely az égi dolgokra figyelmez, a földi jelenségek irányában vak – 
a név ugyanakkor a „monachus” szóval űzött játék is) maszkjában tárja fel a bibliai 
alapozottságú, dávidi költészeteszmény főbb vonásait. Ebben a struktúrában kap helyet a köl-
tői genealógia is: Homérosz „generosus pastor” képében, név nélkül lép elénk, s Parthenias, 
azaz Vergilius mintaképeként aposztrofálódik: kétségtelen, hogy Petrarca itt a neolatin költé-
szet imitációs-emulációs teóriájának költői foglalatát adja: a Homérosz–Vergilius viszony 
modellként funkcionál. Boccaccio 15. eclogájában hasonló vita zajlik le morális dimenziókat 
érintve Petrarca és Boccaccio között: Petrarca itt Phylostropos néven szerepel (a költő etimo-
logizálását követve: „phylos” = amor, „tropos” = conversio), Boccaccio pedig a Typhlus 
(„süket”) nevet viseli: Petrarca az éghez megtérő gondolkodó lesz, Boccaccio pedig a földi 
érzékiségtől szabadulni képtelen lény marad.  

Amikor Boccaccio a harmadik, Faunus című eclogáját egy Vergilius-parafrázissal 
kezdi („Pamphyle, tu patrio recubas hic lentus in antro”, vö. Vergilius: „Tityre, tu patulae 
recubans sub tegmine fagi”, Ecl., 1, 1), nem pusztán egy modell mellett tesz hitet, hanem ma-
gába olvasztva Vergiliust is olvastatja, láttatja, kommentálja saját szövegén keresztül. A pász-
torvilág realizmusát feltételezni merő illúzió és tévút, ám érdekes módon szinte nem lehet 
nem észrevenni azt a költői fikcióteremtő igyekezetet, mely e világ „hiteles” megidézésére 
irányul. Boccaccio eclogájának első része ennek az igyekezetnek a megnyilvánulása, mely 
azonban mégsem lesz több jellegzetesen ironikus stilizációnál (vö. pl. Ettin V. 1984: 96–115), 
melynek célja a nyájhoz kötöttség és a heroikus elvágyódás kontrasztjának elmélyítése. Ez a 
látszatrealista, ám valójában ironikus kiszólás vagy felvezetésrendszer vergiliusi gyökerű: 
minduntalan az árkádikus világ illúzióval való telítettségére figyelmeztet, arra a homályra, 
mely a megfejtések játékterét nyitja meg. Az ecloga tematikus önazonossága tehát konvenci-
onálisan inog meg, azáltal, hogy önreflexív karaktert nyer (Vö. Haber 1994; vagy Patterson 
1987).  

A belehelyezkedős játék kódrendszerek sokaságát hozza létre, melyek csakis külső, 
egyéb szövegek vagy már másutt bevett olvasási gyakorlat révén válnak értelmezhetővé. Az 
idillben szereplő Palemon alakjában Boccacciót szokás látni, ám Palemon vergiliusi figura is 
egyben (és így a vergiliusi modellben is értelmeződik, vö. Ecl., 3, 50, 53), azaz már itt is lát-
szik, hogy egy-egy személy megfejthetősége, identitása Boccacciónál sokkal inkább 
szinekdochikus természetű, mint analógiás. Vergilius mellett azonban a neolatin eclogatradí-
ció koherenciája is hangsúlyos szerepet kap Boccacciónál. Ezt kiválóan demonstrálja az a 
tény is, hogy a pásztori maszkok mögé Boccaccio is, mint Petrarca, odailleszti a tradíciót, 
azaz megteremti a szöveg értelmezési játékterét és kanonizációs esélyeivel is tisztában van. A 
Faunusban a „nagy Amintas” megjelenése ilyen hangsúlyos pillanat:  
 

„Hic nemus et gelidi fontes et mollia prata, 
hic hedere viridis tectum pictumque corimbis 
antrum, quo magnus quondam requievit Amintas” (46–48) 
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A nagy Amintas egyszerre a bukolikus műfaj klasszikusa, Vergilius, akinek ötödik ec-

logájában ez a név a kitűnő költő szimbóluma, de ugyanakkor (a latin eclogát is író) Dante is, 
akit Ordelaffi (aki itt Faunus néven szerepel) apja, Scarpetta Ordelaffi látott vendégül 
Forlìban. A VIII. Boccaccio-ecloga ezt szintén alátámasztani látszik, bár megjegyzendő, hogy 
e név a Boccaccio-korpuszon belül jelentős karaktereltéréseket mutat (a IX. eclogában Nagy 
Sándor, a XIII.-ban Pompeius kódja, de a pápát is fedi a XI. és a XV. eclogában), azaz ad hoc 
jelentésű. Dante, mint köztudott, szintén művelte a bukolikus költészetet latin nyelven, s ala-
pozó atyaként tartandó számon, akár Vergilius. Jómagam nem tartom célszerűnek a két értel-
mezés szokásos elkülönítését, sokkal hatékonyabb, ha Amintas egóját szinekdochikus komp-
lexumként fogjuk fel, mely magába öleli Vergilius és Dante örökségének közös lényegét, hi-
szen – ahogy Francois Rigolot írja – „a költői nyelv jellemzője, hogy motivált, »finalizált«, 
vagyis a jelölő és a jelölt önkényes komplementaritását szükségszerű szoliditással és szolida-
ritással váltja fel. A tulajdonnév átláthatatlan jel, amely maximális ellenállást tanúsít a 
morfoszemantikai asszimilációval szemben. A költő kísérli majd meg kihívással megtörni a 
névnek a jelentéssel szembeni ellenállását, a költészetnek van esélye arra, hogy kompenzálja a 
köznyelvnek ezt a hiányát.” (Rigolot 1992: 349) Ráadásul Dante nevének interpretációi, illet-
ve Vergilius kultuszának szakrális vonatkozásai a költemény esetleges spirituális olvasatát is 
előkészítik. Dante nevét Stefano Talice például így értelmezte: „…Dantes quasi Dans Theos, 
idest Deum, sive cognitionem Dei.” (Vö. Sasso 1980: 153; a görög nevek használatáról lásd 
Pertusi 1963: 365–385.) Amyntas a pásztorvilágban a kisebb istenségek közé emelkedik, akár 
Vergiliusnál Daphnis. Boccaccio számára Vergilius, Dante és Petrarca is afféle indikátor, aki-
nek ismeretét a befogadás során is feltételezi. A bukolikus hagyomány korai fejlettsége a neo-
latin irodalomban közismert: kialakult kánonok mentén szerveződik, illetve központi jelentő-
ségű önkanonizációs technikákat gerjeszt (Billanovich–Čáda 1961: 201–221). Maga Petrarca, 
aki itt Mopsus néven jelenik meg, mint fentebb láttuk, szintén szükségét érezte a költői fejlő-
dés genealógiáját pásztori köntösben is megstilizálni. Erre, láttuk, első eclogájában kerül sor, 
melynek fő tárgya épp a költői ego kimunkálódásának genealógiája (Csehy 2007: 42–56). 
Boccaccio a Faunusban mindezt betétként jeleníti meg. Mopsus a legkiválóbb költő tipikus 
maszkja már Vergiliusnál, Calpurniusnál és Nemesianusnál is. Boccaccio a Mopsus–Petrarca 
azonosításban következetesnek mondható (III., XI., XII., XIII. ecloga), azonban a név itt is 
osztódik, méghozzá Petrarca mellett később Homéroszra kopírozódik rá (X., XIV., XV. eclo-
ga).1 Boccaccio a Faunusban Petrarca költővé koronázásának is emléket állít: „cui tempora 
dignis / nectere concessum, lauro et vincire capillos”.  

Meris maszkjában valószínűleg Checco Rossit, Ordelaffi titkárát szerepelteti a költő. 
Checco Meletto Rossi (1320–1363), Boccaccio barátja maga is kiváló költő volt. A pásztorvi-
lág tehát költői egók által belakott fiktív tér, egy parnasszusi terep, ahol alighanem a tradíció 
és a költészetesztétikai rokonság megidézése mellett alighanem az zajlik le, amit Ricci állapít 
meg, miszerint a Faunusban a három beszélő szereplő (Palemon, Pamphylus és Meris) egyet-
len én-hez köthető különféle véleménynyilvánítások felfejlése.2 Magyarán: a költő lelkében 
lezajló párbeszédet halljuk, a textus nem más, mint a Boccaccióban dúló érzelmi bizonytalan-
ság három nézőpontba kivetült, költői vitája.  

Faunus nevét Boccaccio maga indokolja Martino da Signához írt levelében: „Tertie 
vero egloge titulus est faunus: nam cum eiusdem causa fuerit Franciscus de Ordelaffi, olim 
Forlivii capitaneus, quem cum summe silvas colerete et nemora ob insitam illi venationis 
delectationem ego sepissime Faunum vocare consuaverim eo quod fauni silvarum a poetis 
nuncupentur dei, illam Faunum nominavi.” Vagyis: Faunus a vadászszenvedélye miatt kapta 
ezt a mitológiai nevet (vö. még Boccaccio 1951: 409–410 [8, 13]). A fikciós névadás itt külö-
nösen sajátos: Boccaccio ugyanis megvallja azt is, hogy a Faunus nevet ő maga élőben is al-
kalmazta, vagyis a környezete számára evidenciával bíró lehetett a valóságreferencia felfejtő-
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dése. A név előtörténetének ismerete rávilágít egy fontos dologra: a történelmi valóság költői 
ténnyé válása nem pusztán a fikció terepén végzett intellektuális munka gyümölcse, hanem 
egyfajta létesztétika természetes velejárója. A világok közti átjárhatóság kortárs horizontja 
tehát sokkal nyitottabb, mint első olvasásra vélnénk. Faunus neve etimológiailag a ‘faveo’ 
igével való kapcsolata miatt is telitalálat, hiszen a pártfogó és pártfogolt viszonyát hierarchi-
kusan is kifejezi. 

Közismert Boccaccio és a kor hangsúlyosan etimologizáló hajlama, mely e vers eseté-
ben sem maradhat figyelmen kívül. Faunus jósfunkciója is adalék lehet Boccaccio Ordelaffi-
transzformációjának értelmezéséhez: Ordelaffi ugyanis részint hallja a kor szavát, másrészt az 
antik Faunus Fatuusként megjelenő funkciója, miszerint az isten hangokat és képeket küldve 
jövendöl, rendszerint a kiválasztott személy álmában is markáns részét képezheti szereplői 
identitásának. A bukolikus regiszterhez kötődő római isten nevét Boccaccio a vadászat regisz-
terébe tolja át, ennek jelentőségéről később. Az ecloga olvasása tehát bizonyos előfeltételek-
hez kötött, egyéb esetben az értelemtulajdonítás nem ad ki koherens egészet, s noha teljes 
létjogosultsága van a jelentésirányok megközelítésbeli változatosságának, mégis létezik egy 
konstrukciós minimum, mely nélkül az értelmezéskísérletek csak kísérletek maradnak. Mind-
ez ugyanakkor a teljesen koherens értelmezés lehetetlenségére is figyelmeztet.  
 
Jelentésszórás a szimbolikus térben – Tityrus példája 
 
Már Amyntas megformálásakor is világossá vált: a költői névadás asszociatív funkcióját ad 
hoc poétikai igények befolyásolják, illetve a nevek gyakorta szinekdochikusan szerveződnek 
új identitássá. Ha a jelenség okait keressük, célszerű az etimologizáló hagyományra támasz-
kodva megkísérelni valamiféle válaszadást. Az alábbiakban Tityrus nevének felhasználási 
metódusait vizsgálom. Boccaccio első eclogájában, hasonlóan a negyedikhez, vergiliusi nyo-
mokat hagy saját szövege testén, melynek köszönhetően Tityrust az ecloga egyik szereplőjé-
nek, Tindarusnak a mestereként lehet azonosítani. Tityrus tehát Vergilius, hiszen: 

a) eleve vergiliusi átvételről és vergiliusi intertextualitásról van szó, 
b) mert Tityrust, aki köztudomásúlag Vergilius első eclogájának egyik beszélője, már 

az ókorban a kommentátor Servius is Vergiliusszal azonosította (ma ezt a véleményt nem 
osztja maradéktalanul a Vergilius-filológia). 

Boccaccio eljárása azonban a Buccolicum carmen egészében nem egyöntetű. A Vergi-
lius–Tityrus azonosítás működik az első, a X., a XIII. és a XIV. eclogában is, ám a III. (3, 95, 
illetve 3, 103) és az V. eclogában (5, 56, illetve 5, 57) már más feloldási lehetőség kínálkozik. 
A harmadikban Lajos, magyar király (Luigi d’Ungheria), az ötödikben Anjou Róbert, nápolyi 
uralkodó. Mi hozza közös nevezőre Vergiliust és az említett uralkodókat? A válasz kézenfek-
vő: Servius tudós Vergilius-kommentárjának etimologizáló vonatkozásai. „Laconorum lingua 
Tityrus dicitur aries maior, qui gregem anteire consuevit.” (Vö. Vergilius 1971: 35.) Vagyis a 
név vezérkosként meghatározható jelentéstartalma mintegy determinálja a funkcióját is: a 
vezérköltő és az uralkodó kettőssége így oldódik fel a névben. A szövegvilág ura és a referen-
ciális léttér ura névtanilag Tityrusban egyesül. 
 
A bukolikus nevezéktan abszolút primátusa 
 
Álarc kötelező! – mondhatnánk a bukolikus költészet névadási technikáit figyelemmel kísér-
ve. Ez a technika nem meglepő mindaddig, míg egy felfejtendő allegória köznapi szereplői-
nek maszkos énjeivel szembesülünk. A neolatin ecloga sajátossága viszont az az eljárásrend-
szer is, hogy akár kanonikus keresztény tartalmakat is pogány, pásztori nevezéktanba ágyazva 
jelenítsen meg. Így azonosítódik mind Petrarca, mind pedig Boccaccio eclogaköltészetének 
lényegében keresztény témát feldolgozó szövegeiben pl. Szűz Mária alakja az antik Pales is-
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tennővel, így jelenik meg Krisztus Boccaccio XI., Pantheon című eclogájában Hercules, vagy 
az önmagát népe javáért feláldozó athéni király, Codrus alakjában, illetve napistenként. Szent 
Péter a XI. eclogában az antik halász, Glaucus ovidius szerepkörét ölti magára: a magát ten-
gerbe vető, tengeristenné váló halász (Met. 13, 917) a magát az élet tengerébe vető apostollal 
lesz azonos. A XI. ecloga lényegében az egyház (a mirtuszt viselő Mirtilis jelképezi) és a pá-
paság dialógusa Lidonnici értelmezésében antiavignoni színezettel (Boccaccio 1914: 257). 
Glaucus Ricci szerint nem pusztán Péter alteregója, hanem V. Orbáné is (Ricci 1985: 59). 

A keresztény nevek, cselekedetek, személyek névtani elpogányosítása helyenként per-
cepciós vagy kontextuális bizonytalanságot eredményeznek, példaként álljon itt egy Petrarca-
példa: 
 

„Audivi ut quondam puer hispidus ille nitentis 
Lavit apollineos ad ripas gurgitis artus, 
Felices limphe que corpus tangere tanti 
Promeruere dei!” 

 
Egykor, hallottam, hogy a szőrös gyermek a partnál 
fénylőn örvénylő árban megmosta Apollót. 
Boldog habfodrok! Ti, kik egy ilyen isteni testet 
érinthettetek! 

 
Apolló kétségtelenül maga Krisztus, a jelenet pedig nem más, mint Krisztus találkozá-

sa Keresztelő Szent Jánossal. A szőrös gyermek részint János ártatlanságára, részint ruházata 
szegényességére utal. A jelenet visszakereshetetlen az antik mitológiában, Apolló mítosza 
nem tartalmaz a fentiekhez fogható történést: Petrarca kisiklatja az antik mitológiát a keresz-
tény történés ábrázolhatóságának javára, ugyanakkor megtöri a máskor nagyon is koherenssé 
tett kétosztatúságot. Itt a konvencionálisan markáns szintelkülönülés tekintetében „sérül” a 
mű antik és üdvtörténeti olvasata is.  
 
A mitológiai nevezéktan alkalmazhatósága és képlékenysége 
 
Eclogaszereplőkként, a dialógusok vagy monológok megszólaltatóiként rendre fel-
feltünedeznek közismert mitológiai alakok is, természetesen allegorikus funkcióban. Azonos 
vagy hasonló téma esetében Petrarca és Boccaccio neolatin idilljeinek esetében olykor e te-
kintetben a hagyomány koherenciájáról is beszélhetünk. Erre jó példa Argus, a százszemű 
mitológiai óriás alakjának beemelése a történelmi tárgyú eclogák szövegébe. Argus itt is, ott 
is Anjou Róberttel azonos. Boccaccio az azonosítást így indokolja: „sicut fabulose dicitur 
Argus vir fuisse oculatus, idest centum oculos habens, ita et iste rex dicitur Argus, idest 
prudens, sapiens, discretus et omnia cernens.” (Branca 1994: 942) 

Petrarca XI. eclogájában, mely Laura iránti gyászát fejezi ki allegorikus kontextusban, 
Laurát Galathea néven szerepelteti: e ponton a név idillköltészeti bejáratottságát is kiaknázza 
(Verg. 3, 72–73, Danténál is), illetve saját kapcsolatát is mitológiai analógia mintájára jellem-
zi. Galathea sírjához (arca – Petrarca) három allegorikus nőalak vonul: ezek egyike mitológiai 
alak, Niobé. Niobé, a lenyilazott anya, a fájdalmában megsemmisülő lélek reprezentánsa, a 
kővé (petra – Petrarca) dermedt múlhatatlan fájdalom allegorikus alakja. Fusca az elme prag-
matizmusával közelít a halálhoz, Fulgida pedig a túlvilágba vetett hit megjelenítője: végső 
soron azonban Petrarca alighanem hármas kivetüléséről van szó. A gyász feldolgozhatóságá-
nak hármas attitűdje egy belső lelki tusát jelenít meg pásztori kontextusba ágyazva. A mitoló-
giai név alkalmazásának alapvonásait az alábbiakban látom: 
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a) az adott név kontextusteremtő ereje mitológiai párhuzamosságokat eredményez, így 
kézenfekvőbbé válhat az értelmezés, 

b) az eclogán belül nem törvényszerű, hogy minden mitológiai név azonos mitológiai 
történet szereplőjeként vegyen részt a referenciális esemény allegorizálásában (Niobe és 
Galathea története egymástól független, ami összeköti őket, az épp a petrarcai új narratíva). 
Boccaccio VIII. eclogájában Midas alakjára kopírozódik Niccolo Acciaiuoli jelleme: és a fös-
vény fríg király mítosza fokozatosan eleven politikai allegóriává válik. 

A keresztény vonatkozások pásztori applikálhatósága során már látszott a mitológiai 
névadás kulcsszerepe. Egyetlen meglepő dologra szeretném még felhívni a figyelmet: neveze-
tesen a mitológiai apparátus nemi kiszélesíthetőségére. Ennek lényege: 

a) amennyiben a költő nem találja költői szándékainak kifejezésére alkalmasnak a mi-
tológiai hős nemét, megváltoztatja azt, 

b) a megváltoztatott név gyakorlatilag analóg módon viselkedik az ősváltozat asszo-
ciativitásával. 

Boccaccio XII. eclogájában szerepelteti Calliopest, azaz Kalliopé múzsát: e versben a 
költészet muzikalitása és szövegvilága konfrontálódik allegorikusan. Saphos az archaikus, 
fogalmi költészet szövegcentrizmusát jeleníti meg, míg Calliopes etimológiai okokból („grece 
Bona Sonoritas”) kifolyólag a szép hangzást, azaz a zenei aspektusokat. Az V. elcogában vi-
szont egy Caliopus nevű alak szerepel, akinek funkciója itt is az ékesen, kifinomult zeneiség-
gel való szólás (Boccaccio mindezt így fogalmazta meg Martino da Signának: „Pro Caliopo 
ego intelligo aliquem optime recitantem damna desolatae civitatis”), ám a helyzet ezúttal férfi 
szereplőt követelt meg. Talán hasonló jelenséggel számolhatunk Alcestus esetében is, aki a 
VI. eclogában Luigi di Taranto maszkjaként jelenik meg. Alcestus neve Boccaccio szerint az 
„alce” virtus és az „estus”, azaz fervor jelentésű görög–latin öszvérszót jelenti. Ez az etimoló-
giai játék mitológiai allúzióval társul: megidézi Alcestist, az önfeláldozás emblematikus mito-
lógiai figuráját.  
 
Az égi név – a mágikus kisugárzás ereje 
 
Boccaccio egyik legszebb költeménye a lánya halálát megéneklő, Olympia címet viselő XIV. 
ecloga. Olympia a meghalt lánygyermek mennyei neveként jelenik meg. Ezt a vers tételesen 
ki is fejti: 
 

„...Mea filia nostris 
Ecce choris iunngere piis sponsique fueris 
Eternis thalamis, et semper Olympia celo, 
Que fueras terris Violantes, inclita fies.” 

 
Violante a mennyben (Olympus) új nevet nyer, mely szinte az apoteózis jellegét köl-

csönzi lényének. A földi és az égi létezés névtani elkülönítése analóg a megidézett antikvitás-
ba illeszkedő név és a valóságreferencia közti viszonnyal.  

Összegezve elmondható, hogy a neolatin ecloga névadási stratégiái jelentős mértékben 
kötöttek az antik eclogahagyomány által, a múlt és jelen közti átjárást hivatottak biztosítani, 
ugyanakkor az allegorikus kifejezés és értelmezhetőség hordozói is egyben. Külön figyelmet 
érdemel a keresztény vonatkozások antikizálásának gesztusa, a mitológiai referenciák kiakná-
zása, illetve a nevek, a valós vagy vélt névetimológiáknak a költői imaginárium kimunkálásá-
ban betöltött kulcsszerepe. 
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Zhrnutie  
 

Stratégie pomenovania v neolatinskej bukolickej poézií 
 
 
Štúdia sa zaoberá so stratégiami používania mien v rámci bukolického žánru v období 
renesancie (Petrarca, Boccaccio). Najvýznamnejšie znaky používania mien sú: 

– meno je súčasťou intertextuálneho prepojenia na antickú literatúru  
– význam alebo asociativita mena má podporovať a obohacovať básnický imaginár 
– meno má vplyv na kontext a na alegorizmus celého diela 
– básnik na vytváranie jednotlivých interpretačných vrstiev diela často používa 

pseudoetymologické, mytologické alebo historické prvky  
– bukolický žáner vždy podporuje aj kanonizačné postupy, eklogy sú teda alegorickou 

rečou moci. 
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Summary 

 
Name-giving Strategies in the Neolatin Poetry 

 
 
The paper deals with the strategies of using the names in the genre of neolatin bucolic poetry 
(Petrarca, Boccaccio). The main characteristic elements of the poetical name-giving methods 
are: 

– the possibility of using the ancient code as an intertextual necromancy (the main models 
are the eclogues written by P. Vergilius Maro or Calpurnius Siculus) 

– the meaning or association-basis of the given name has on effect on the growing richer 
the poetical imaginary  

– the name influences the context and the global allegorical level of the poem 
– the poet often uses pseudoetymological, mythological or historical approaches in the 

leveling of the poem 
– the bucolic genre uses a self-canonization strategies, the eclogue is the mouthpiece of 

the power. 
 



 

Csehy Zoltán 
 

Radéczy István, a költő 
 
 
 
Lorenzo Valla szerint öt dolog kell a humanista létesztétika kiteljesedéséhez: litterarum 
consuetudo, azaz művelt egyének társasága (ez a fogalom többé-kevésbé azonosítható a tudás 
és erény szövetségén alapuló szellemi nobilitas, nemesség fogalmával), könyvtár, alkalmas 
hely, temporis otium (azaz szabadidő) és lelki nyugalom (animi vacuitas), azaz a befogadó 
űrként megnyíló lélek telítődése a tudomány által. Minden valamirevaló humanista tehát tö-
rekszik a fenti feltételek biztosítására, s az is evidens, hogy a humanista szerző a lehető legtá-
volabb áll a romantika nagy magányosaitól: a humanista művész mindenekelőtt társas lény, 
művészete csak interakcióban érvényesül, valós vagy tulajdonított zsenialitása csak a folya-
matos konfrontáció révén nyer értelmet és rangot. A humanista költő csoportban szeret: le-
gyen ez a csoport a holt antik szerzők megidézett világa vagy a kortárs irodalmi-tudományos 
közeg egy konkrét szegmense. A társas érintkezés személyesebb formái már a humanizmus 
korai szakaszától kezdődően megjelennek: ezek még nem intézmények, vagy jobban mondva 
intézménystátus nélküli intézmények, baráti körök, úgynevezett sodalitasok. A sodalitas meg-
stilizálásának antik ősképe Platónra megy vissza, aki egy platán alatt oktatott, vitatkozott, 
disputált az Ilisszosz partján (ld. Ritoókné Szalay 1984, illetve: Ritoókné Szalay 2002: 219–
241, Humanizmus és reformáció, 28). Ezt a modellt stilizálták tovább a római humanisták, 
vagy éppen Pietro Bembo Padova környéki köre, akik nyomán a pozsonyi Radéczy-kör is 
keletkezett. Bembo költői környezetének roppant jelentős hatását már kimutattam Istvánffy 
Miklós költészetének allúziótechnikáiról szóló dolgozatomban (Csehy 2007: 169–188.). A 
Radéczy-kör létét először Takáts Sándor, majd az ő nyomán Barlay Ö. Szabolcs feltételezte, 
később Ritoókné Szalay Ágnes tette közzé a pozsonyi nemzetközi tudományos-művészeti 
humanista társaság egyes költői dokumentumait (Takáts 1915; Barlay Ö. 1976: 744–748; 
Ritoókné Szalay 1984). 

Mindenestre, ma már bizonyos – hiszen a feltételezéseket erőteljes intertextuális össze-
fonódások is alátámasztják, s ezt Radéczy esetében is látni fogjuk –, hogy az itáliai, elsősor-
ban a padovai humanizmus rituális gesztusaira és közösségi hagyományaira építve alakult 
meg Pozsonyban is egy meglehetősen jelentékeny irodalmi-tudományos sodalitas Radéczy 
István egri püspök (?–1586) körül, aki 1573-tól Pozsonyban székelő királyi helytartóként is 
tevékenykedett, s akiről meglehetősen kevés életrajzi adat ismeretes. Irodalmi, költői munkás-
ságát pedig a szakirodalom is alig tartja számon, csekély számban ránk maradt versei egy 
epigrammától eltekintve1 kiadatlanok. Az Oláh-kódexben Radéczy több jelentős verse is meg-
található. Az első, módfelett terjedelmes (72r–78v), retorikai ötletekben bővelkedő opus az 
1563. új esztendő megünneplésére írt antikizáló költemény (Comitia Deorum a Jove 
celebrata), mely kétségtelenül felfejtendő allegóriaként is olvasható. A következő két 
Radéczy-vers egy kettős sírvers két variánsa, melyekről a továbbiakban lesz szó, ezt egy alle-
gorikus értelmű, ügyesen megkomponált, hosszú életet kívánó alkalmi verses levél (79v), 
majd egy Oláh Miklóshoz adresszált moralizáló epigramma követi (80r–80v), Radéczy szere-
pel a kódexben továbbá egy Ebeczky Mátyás által szintén megverselt témával is, mely királyi 
vadászatot örökít meg (De Caesare die sacro Mettardi venante, 211v). Már ebből is látszik, 
hogy Radéczy költői teljesítménye elsősorban alkalmi jellegű, saját közegéhez erősen kötődő, 
verseinek kontextusa több-kevesebb sikerrel bemérhető. Világos az is, hogy költészete a hu-
manista párbeszédesség, nyitottság gesztusait is őrzi, mely a versengés legfőbb előfeltétele. 
Természetesen e dolgozat pusztán egy részfeladatot vállal fel: az Oláh-kódex egyes, most 
először közreadott verseinek vizsgálatával kíván rávilágítani Radéczy költészetesztétikai irá-
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nyultságára. De mielőtt ezt megtenné, szükséges összefoglalni a Radéczy művészi tevékeny-
ségére vonatkozó utalásokat. 

Hogy a Radéczy-kör költészetesztétikai kapcsolatait ma világosabban lássuk, elsősorban 
azokra a költeményekre érdemes fókuszálni, melyek esetében világosan látszik az interakció, 
illetve a humanista költői gyakorlatban oly sokszor megmutatkozó aemulatiós, azaz versengő 
szándék. A Radéczy-kör tagjairól szóló verses utalások alapján érdemes felsorakozatni a tár-
saság tagjait. Ebben Istvánffy Miklós Stephano Radetio episcopo varadiensi, camerae 
ungaricae praefecto című verse lehet a segítségünkre, mely a következő struktúrát követi: 
Radéczy magasztalása nyitja meg a költeményt Janus Pannonius panegyricusainak modorá-
ban, majd a korabeli háborús veszély festése következik, otium és negotium viszonyának tag-
lalása, ezután jelenik meg maga a kert, mely allegorikus értelemben maga a tudással telítődő 
lélek. E kert középpontjában áll egy, a Múzsáknak és a szépséges Apollónak szentelt kultikus 
hársfa (ez biztosítja a kapcsolatot az égi transzcendenciával), mely alatt székek találhatók, 
ahová pihenni tér költők és tudósok csapatával Radéczy. Istvánffy konkrétan megemlíti 
Zsámboky Jánost, Purkirchert és a kör talán legnevesebb tagját, a modern klasszika-filológia 
egyik alapozó atyját, a flandriai, Istvánffyhoz hasonlóan Padovában tanuló Nicasius 
Ellebodius Casletanust (Klaniczay 1971: 24–34; Wagner 1973), akinek Gian Vincenzo 
Pinellivel folytatott levelezéséből világosan kiderül, hogy „ha Isten békét ad ennek az ország-
nak, akkor Pozsony a legalkalmasabb hely tudományos terveinek megvalósítására” (vö. 
Barlay Ö. 1976: 745.). Padova helyett Pozsony lett nyughelye is, sírja a dómban található, 
sírversét Istvánffy Miklós írta (Kovács Romano 2001: 679–690; Mikó 1990: 419–429).  

Az idővel való bánásmód tana is tipikusan humanista: az antikvitás ideje mindenkori je-
len idő, s ez az idő a latin (és később a görög) nyelv ideje, hiszen a kulturális univerzalizmus 
itt is elsősorban nyelvi természetű. Az igazi életidő az otium keretei közt valósul meg, melyet 
Guarino Veronese a litterarum officiummal, azaz az irodalmi, illetve tudományos foglalatos-
sággal azonosított, s amit negatív értelemben a tétlenséggel volt szokás azonosítani. Az otium 
teszi a humanistát: létezik egy jövedelmező állása, mely a megélhetést biztosítja, és létezik a 
szabadidő, az otium, mely a latin nyelv és a jelenné tett antikvitás ideje. A köztevékenység 
vagy a megélhetést biztosító tevékenység ideje (negotium) majdhogynem elfecsérelt időnek 
számít az otium viszonylatában. Az önmagunkkal való foglalkozás erkölcsi kötelesség. 

Purkircher György, orvos és költő, illetve Elias Corvinus is a költői körhöz sorolandó: 
ez utóbbi Istvánffy Miklósnak adresszálva két verset is írt a Radéczy-hársról, melyben együtt 
magasztalja a kultikus fát és megéneklőjét (a versek szövege: Ritoókné Szalay 2002: 230, a 
versekről: Barlay Ö. 1976: 746–747). „A jelekből is kivehető tehát, hogy a pozsonyi hársfa 
nem valami légüres térben úszó, szférák zenéjétől elbűvölt idill volt” – összegez Barlay, s 
való igaz, a hársfa a kommunikáció, a párbeszéd kultúrájának szimbóluma, de a mecenatúráé 
is, melyet Radéczy püspök képviselt antik köntösben. Istvánffy egyenesen problematizálja is a 
mecénási és a költői viszonyt, majd Radéczy esetében szerencsés egybeesésről beszél. 
Radéczyt az antik költészetben járatosnak mondja, akiben megvan a facultas eloquii és a 
copia ornatae lingae, mely szinte predesztinálja őt arra, hogy felvegye a versenyt a költők 
legnagyobbikával, Vergiliusszal, prózában pedig magával Ciceróval verseng (70–76). 
Istvánffy azonnal témát is ajánl a püspöknek: énekelje meg a császár hőstetteit és a pannóniai 
veszedelmet (77–80). Ez a fajta alapállás Janus Pannonius Galeotto Marzio költészetét ma-
gasztaló költeményét idézi fel az olvasóban. 

A vers személyes vallomással zárul: felesége beteg, ezért abbahagyja a versírást. 
Istvánffy másik, In titiam mire pulchram, quae est Posonii in horto Radetii ac per eum 
Apollini consecrata című versében magát Apollót szólítja meg, s közli vele, Radéczy az ő 
dicsőségének szenteli, hogy kultikus helyszín szerveződik köré. Még a babérfává változott 
Daphné sem érheti utol szépség tekintetében a hárs szépségét. Istvánffy úgynevezett sodales-
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versekben Gian Antonio Flaminio nyomán szintén magasztalta Radéczyt, akiről többek közt 
azt állítja, hogy megvan benne mind az elegantia, mind a lepor erénye. 

De mi a helyzet azzal a szövegkorpusszal, mely Radéczy költői univerzumából fennma-
radt? Radéczy korántsem vergiliusi tehetség, nem ismeretes epikus verses műve, az alkalmi 
műfajok műkedvelő dimenziói között marad nem minden elegantia és lepor híján, sőt. Poéti-
kája feltűnően közel áll Istvánffy Miklós világához, és a padovai modellhez. Ezt célszerű 
megvizsgálni egy közös témájú vers esetében. Mind Istvánffy Miklós, mind pedig Radéczy 
István verses epitáfiumot írt két fiatalon elhunyt barátjukról. Istvánffy verse 1562-ben kelet-
kezett, Bécsben, és mind saját kéziratos kötetében2, mind pedig az Oláh-kódexben szerepel3 
minimális módosulásokkal,4 melyeket a kritikainak tartható Holub–Juhász kiadás5 nem rögzít. 
Istvánffy és Radéczy is (aki egyébként két verset szentelt a megboldogult ifjaknak) a közös 
sírvers hagyományát folytatva nyilatkozik meg. A szövegek Bydy Györgynek6 és Zalay Bal-
tazárnak együtt állítanak emléket (11). Bydy György Bydy Mihály és Oláh Anna fia volt, aki 
viszont Oláh Mátyás, Oláh Miklós érsek testvérének lánya. Michael Biwdy comes de Bereg, 
1563-ben részt vett a pozsonyi koronázó országgyűlésen is (Bel 1735: 305). Holik Flóris 
Bywdy Györgyöt szintén költőnek mondja (Holik 1922: 144). A költői elgondolás alapja ma-
gában a versben is megjelenik: 
 

…ut coniuncti magno vixistis amore, 
Sic post fata enim vos locus unus habet. 
 

Istvánffy ezt a gyengéd barátságot pazar virághasonlatokkal fejezi ki Giovanni Pontano 
költészetéből ismert módon: 
Istvánffy (11, 1–6): 
 

Ut rosa, quae virides caput exerit inter acanthos, 
Aestivae placidus dum cadit imber aquae, 
Ac velut irriguo florens hyacinthus in horto 
Iucundo cunctos pascit odore homines, 

5  Sic vos ingenium et formae praestantia vestrae7 
Altius e terrae sedibus extulerant. 
 

Pontano (Conj. 3, 3, 43–44): 
 

Qualis roscidulo florens hyacinthus in horto 
Puniceo primae certat honore rosae (…) 

 
Vagy ugyancsak Pontanónál (Conj. 3, 4, 115–118): 

 
Ut tener aprico crescens hyacinthus in horto 

Ipse manu colitur, ipse rigatur aqua, 
Illum aurae tepidoque fovent sole calores 

Guttaeque, nocturno quae vaga rore cadit… 
 

A negyedik sorhoz célszerű párhuzamként venni Andrea Navagero e sorát is: 
„ Iucundoque domus late fragravit odore” (Lusus, 41, 23). 

Bydy és Zalay, a rózsa és jácint érdekes módon Pontano hitvesi szerelmet megéneklő 
költészetéből nyeri el allegorikus karakterét, mely a tehetség és a szépség ikerítése révén bon-
takoztatható ki. Ez az összefonódás mindamellett a mitológiai háttértörténetek játékba hozá-
sával színesíthető tovább: Hyacinthus és Narcissus tragikus átváltozás-történetei a fiatalkori 
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halál megrázó példái. A kettős, a szeretet (amor) kölcsönössége folytán közös sírt nyerő sze-
mélyekről szóló epitáfium megjelenik már az ókori görög hagyományban is (elsősorban a 
Görög Antológiában), de a középkori latin költészetben is erős, aminek szép példája Alcuinus, 
Radéczy és Istvánffy alapgondolatához közeli, Aquileiai Paulinus és Salzburgi Arno közös 
sírba tételéről szóló epitáfiuma. 
Radéczy két verse kiadatlan. Az első így hangzik: 
 
Stephanus Radetius Archidiaconus Sasvarien[sis] De eisdem Juvenibus 
 
Qualiter arescunt aestuo tempore lymphae 

Atq[e] color cesis flori[bus] omnis abest 
Qualiter Autumno nudatur frondibus arbos 

Atq[e] simul pallor occupat ora soli 
Qualiter et fugiat nix advenientibus Euris 

inq[ue] suas satagit tendere candor aquas, 
Sic duo, sic iuvenes parvo discrimine lucis 

Concedunt fatis, Astraq[ue] summa petunt, 
Vivite foelices anime, semperq[ue] colentes 

Divinu[m] coelis flectite laude iubar.8 
 

A költemény Istvánffyéhoz hasonlatosan természeti-gnómikus megközelítésből indul: a 
kozmikus hasonlat a világrend alapelveként megjelenő pusztulás indoklására szolgál. Az 
alapállás azonban kontrasztív: Radéczy pusztuló, szinte halott tájat fest, Istvánffy viszont a 
virulás emlékét örökíti meg. A két vers mintha az idillköltészetből eredő carmen amoebarum 
logikája alapján szerveződne, mintha egy költői versengés két végpontja lenne. Radéczy ver-
sének allúziós technikái ugyanahhoz a humanista körhöz kötődnek, mint Istvánffyéi: a záró 
disztichon nyelvi elemei Marco Antonio Flaminio Carmina című kötetében (3, 20, 5–6) buko-
likus környezetben olvashatók, metaforikus értelemben ugyancsak a tél, a pusztulás és a halál 
viszonyrendszerébe ágyazva. „Vivite felices, nec vobis aut gravis aestas, / Aut noceat saevo 
frigore tristis hiems.” Ugyancsak ő, Girolamo Fracastoróhoz írt verses episztolájában (C. 5, 
51, 8–11) betegségére panaszkodva írja a következőket „ut umbra inanis esse / Iam plane 
videar; disque miris / Pallor occupat ora; languidosque / Artus vix traho”, mely a negyedik 
sor retorikai-nyelvi megoldásával mutat párhuzamot. Aprólékos megfelelések sorát lehetne 
még hozni: Radéczy hasonlóképpen intarziás módon szerkeszti meg szövegeit, miközben egy 
elmélyült intertextuális játék keretében fokozatosan visszautal az ősformákra. A humanista 
irodalom e variáns jellege az alkalmisággal párosulva gyakorlatilag ki is adja a Radéczy-
költészet egyik alapelvét.  

A másik Radéczy-vers jóval tömörebb, a tünékeny lét és az intim baráti viszony azonban 
itt is hangsúlyos: 
 
Aliud idem Stephanus Radetius de eisdem 
 
Quos sol exaperat blandus contexerat orbis 

Primaq[ue] formosis pectora cinxit amor 
Hos pia nunc tellus parva contexit in urna9 

Atq[ue] diem fatis dixit adesse novam.10 
 

Radéczynek a 79. oldal verzóján található verse nagy valószínűséggel Oláh Miklós szü-
letésnapját (január 10.) ünnepli, erre utal a nyitó sorok időmegjelölése: Jupiter letekint az 
örökkévaló égből és megállapítja, hogy az imént új esztendő kezdődött. A verset követő köl-
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temény címzettje szintén Oláh, de a kódex maga is elsősorban az Oláh Miklóshoz vagy a fa-
míliához köthető művekre fókuszál. A vers lényegében klasszikus köszöntővers, melyben a 
hosszú élet adománya, Jupiter és Mercurius ajándéka kerül előtérbe.  
 
Ad longissima vitae foelicissima auspicia R[everendissi]mo Domino in zona aurea 
designata 
 
Jupiter e celis transacti temporis aevum, 

Prospiciens Annum cernit adesse novu[m]. 
Ipse vocat divu[m], fatalia munera tellis 

Disseminanda modis omnibus esse iubet. 
Sic tibi praefulgens vitae longissimus ordo 

Mittitur, et dignus praesule tantus honos. 
Aurea sunt purae, sunt nam signacula mentis, 

Quae tua sic Virtus aurea sola micet. 
Et filum flexum longis decursibus auctu[m] 

Sic fortuna tuo grata labore venit. 
Principiu[m] zonae medio discurrit in amplo 

Sic tua te faciunt curerre fata diu, 
Talia sunt dona haec quae nunc Cyllenius heros 

Detulit, et gaudens reddidit illa tibi. 
Vive diu praesul, longis memorande diebus, 

Atq[ue] tuae vitae munere gaude diu. 
 

A zona aurea értelmezéséhez érdemes idézni a vers egyik intertextuálisan megidézett 
háttérszövegét, Pontano Urania című költeményének egy részletét (Urania 2, 48–56):11 
 
„Quin et bissenis passim variata figuris 
Signa veit, pictoque micat Zona aurea textu, 
Zona Iovis monumentum ingens. Haec munera quondam 
Uraniae pater ipse dedit, quo tempore leges 
Ponebat superis arcanaque iura ferebat; 
Tum natam dictis ac munera laudibus ornat, 
Multa docens: splendent latis nova cingula bullis 
Fulva auro, nitida argento ac radiantia gemmis.” 
 

A zona aurea tehát az asztrális misztika és az aranymetszésen alapuló aránytan foga-
lomkörébe tartozó fogalomként éppúgy értelmezhető, mint Jupiter Urániának adott ajándéka-
ként, mely a természet törvényeit szabályozza. Radéczy az arany teljes mitológiai és miszti-
kus fogalomkörét kiaknázza az aranykor-illúzióktól kezdve egészen a szimbolikus jelentése-
kig: az arany tisztasága révén nem pusztán a hatalom, hanem az elme jelképe is, s így gyakor-
latilag az erény letéteményese. E tanulmány keretei közt nincs mód bővebb értelmezésre, hi-
szen a cél Radéczy költészetesztétikai megfontolásainak számbavétele. 

A bemutatott Radéczy-szövegek alapján Radéczy István költészetéről az alábbi megál-
lapításokat tehetjük:  

• Radéczy költészete eredendően alkalmi karakterű, 
• nagy hangsúlyt helyez a dialogicitásra, interakciós karaktere van, 
• Radéczy az alkalmiságot szövevényes allúziótechnikával intellektualizálja, 
• az allúziók intertextuális játékokká fejlődnek, 
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• az allúziók fő forrása egybeesik Istvánffy Miklós modelljeivel, így elsősorban itáliai 
orientáltságú (Bembo, Navagero, Flaminio, Castiglione, Cotta), 

• a kortársi horizont legalább olyan súllyal esik latba nála, mint az antik tradíció 
• hajlamos az allegorizáló-mitológiai beszédmód költői imagináriumának kiaknázására 

(versei értelmezési szintekre bonthatók, a mitológia felfejthetőnek látszik, univerzális masz-
kos játékot működtet, mely az antik beszédmódhoz való tökéletes igazodást jelenti a keresz-
tény vagy kortársi horizont evidens nyelvi jelenléte helyett), 

• jelentős szerepet tulajdonít a tudományos és művészi regiszterek ötvözésének, így ke-
rülnek szövegébe az aranymetszés vagy az asztrológia fogalmai is. 

Természetesen, ez a tanulmány még csak első lépés a Radéczy-költészet feltérképezése 
terén: a munka java része még hátravan, mindenesetre annyi bizonyosnak látszik, hogy a me-
cénásként számon tartott püspök irodalmi teljesítménye nem marginalizálható, ha meg akar-
juk ismerni a pozsonyi humanista kör költészetesztétikai gondolkodását és történeti-poétikai 
helyét a magyarországi érdekeltségű és európai sodalitasok, akadémiai mozgalmak viszonyla-
tában. 
 
 

Jegyzetek 
 
 
1 Ez az Ad portam domus D. Palatini című vers, mely Ritoókné Szalay Ágnes könyvében látott napvi-
lágot (Ritoókné Szalay 2002: 236). A költemény Jelenits István szép fordításában magyarul is olvasha-
tó (Ritoókné Szalay 2002: 237). 
2 MTAK Kézirattár K 35/II. 
3 Oláh-kódex, Budapesti Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, H. 46, 79r. 
4 1 erexit corr. exerit, acantos 3 aut qualis riguis, in horto 7 puerilibus 9 Et quia 
5 Nicolaus Istvanffy, Carmina, ed. Iosephus Holub et Ladislaus Juhász, Lipsiae, Teubner, 1935. 
(BSMRAE). A vers helye: 20–21. 
6 A Holub–Juhász-féle kiadás ezt a névváltozatot használja, a kódex a Bywdy alakot. 
7 Gyulai János sírversében is él hasonló megoldással: „si genus et formae praestantia posset” (33, 2). 
8 A vers lelőhelye: Oláh-kódex, 79r–79v. 
9 Vö. Pontano: „Aut iacet in parva tantum cinis abditus urna” (Urania, 5, 875), „Qui diversa quidem 
parva sed semina in urna / condat” (De Hortis Hesperidum 2, 364–365). 
10 A vers lelőhelye: Oláh-kódex 79v. Párhuzamok: U. Verino: „Nec quisquam sentit mortis adesse 
diem” (Epig., 2, 18, 4), „Credidit extremum lucis adesse diem” (Flammetta, 2, 12, 6) A. Poliziano: 
„Cernit et extremum sentit adesse diem” (Elegiae 7, 174). 
11 A verset B. Soldati 1902-es szövege alapján idézem. 
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Zhrnutie  
 

Básnická tvorba I. Radéczyho 
 
 
Vodca a patrón multikulturálneho, bratislavského renesančného literárneho krúžku v 16. 
storočí, István Radéczy zanechal nám aj významnú, dosiaľ takmer nepublikovanú latinskú 
poetickú tvorbu v Oláhovom kódexe (Budapest, Univerzitná knižnica, H. 46, 79r.). Jeho 
poézia má prísne príležitostný charakter, kladie dôraz na dialogicitu a básnické interakcie v 
rámci krúžku. Autorove techniky alúzie prispejú k intertextuálnym hrám a sú úzko späté s 
italskou neolatinskou tradíciou (P. Bembo, A. Navagero, M. A. Flaminio, B. Castiglione, G. 
Cotta). Mytologická a alegorická vrstva jeho tvorby reflektuje na každodenné udalosti jeho 
krúžku. Poprednú úlohu hrá aj kontaminácia umenia a vedy, pri interpretácii jeho básni nám 
poskytnú výraznú podporu napríklad astrologické poznatky. Štúdia obsahuje aj transliteráciu 
niektorých nepublikovaných diel Istvána Radéczyho. 
 
 

Summary 
 

István Radéczy, the poet 
 
 
The head and the patron of the multi-cultural Renaissance sodalitas in the XVIth century’s 
Posonium, Stephanus Radéczy bequests the significant, mostly unpublished poems to us in 
the codex named after Miklós Oláh (Budapest, University Library, H. 46, 79r.). His poetry 
has stongly occasional and incidental character, lays stress on the poetical interactions and 
dialogicity. The author’s technique of allusions yields rich intertextual background reflecting 
to the Italian neolatin poetry hallmarking by Bembo, Navagero, Flaminio, Castiglione and 
Cotta. The mythological-allegorical level of Radéczy’s poetry is determined by the occasional 
referenciality regarding to the everyday life of the members of above mentioned sodalitas. In 
his poetry plays a significant role the mixing and blending of arts and sciences: the astrology 
or the gilt edge seems to be equally important in the potential interpretation of his poems. The 
study contents also some first published Latin poems written by Radéczy. 
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A protestáns iskolai tradíció  
mint a felső-magyarországi filozófia háttere 

Kutatási alapelvek és következtetések 
 
 
 

Előadásom témája részben csatlakozik ahhoz az írásomhoz, amely a felső-magyarországi filo-
zófusoknak a filozófiatörténet-írásban alkalmazott névhasználatával foglalkozik. A kapcsoló-
dás abban mutatható ki, hogy mind a névhasználat, mind pedig az egyes gondolkodók besoro-
lása az adott nemzeti filozófia kereteibe ugyanazokat a tisztázatlan módszertani kérdéseket 
érinti. Ezek köre eléggé tág, és ugyanúgy vonatkoznak a klasszikus pozitivista jellegű törté-
netírás fogalmaira (szerző, korszak, kölcsönhatások, recepció stb.), mint a hermeneutika 
konstrukcióira (időiség, hatástörténet). Mindazonáltal a felső-magyarországi filozófia kutatá-
sának metodológiai problémái négy témakörben csúcsosodnak ki. Ezek pedig a következők: 
1. Az ún. nemzeti filozófia státuszának a kérdése.1 Ez a probléma a 19. század első felében 
fogalmazódott meg. Először a magyar filozófiában (Almási Balogh Pál, Szontagh Gusztáv), 
később aztán a szlovák gondolkodók is felvetették ezt a kérdést (Jozef Miloslav Hurban), de 
kevésbé foglalkoztak vele, és nem is került a szlovák filozófia sajátságos problémái közé. A 
probléma hátterében valójában az a kérdés húzódik meg, hogy van-e a filozófiának valami-
lyen kollektív szubjektuma, és ha igen, akkor az hogyan viszonyul magához a filozófiához?2 
Magyarán szólva: van-e, lehet-e a filozófiának nemzeti sajátossága? Mert ha igen, akkor a 
filozófia története is felfűzhető egy nemzeti narratíva fonalára, illetve: a filozófiából képet 
nyerhetünk az adott nemzet jellegéről, szellemi alkatáról, lelkületéről. Ezért van az, hogy ma-
ga a kérdés kettéágazik, és egyrészt a nemzetkarakterológia felé mutat (vö. Perecz 2008), 
másrészt pedig kitűz egy művelődési célt, amely a nemzet kultivációjára irányul. Ez a kettős 
feladat néha kibogozhatatlanul eggyé válik, máskor pedig – főként, amikor ideológiai 
konnotációi is felmerülnek – egyedi célként tételeződik. 2. A másik alapvető kérdés: mi az, 
hogy magyar (szlovák) filozófia? És most nem is arról az összefüggésről van szó, hogy meg-
jelenési formáit tekintve a filozófia lehet egyéni, nemzeti, iskolai stb., és nem is arról, amire 
Erdélyi János kihegyezte az egyezményes filozófiát illető bírálatát (Erdélyi 1857), mégpedig, 
hogy a filozófia csakis a (felvilágosodás megfogalmazta) általános észre vonatkozhat, hanem 
arról, hogy miben ragadható meg a magyar (szlovák) filozófia önálló státusa? A romantika 
ugyan kihangsúlyozta a nyelv szerepét ebben a tekintetben, de tudjuk – más művelődéstörté-
neti témák vagy pedig az irodalomtörténet összefüggéseiben is –, hogy a nyelvi feltétel ugyan 
elkerülhetetlen, de nem elégséges kritérium. (Így van ez annak ellenére, hogy a magyar filo-
zófia autonóm fejlődése a filozófiai terminológia magyarításával veszi kezdetét.) Sőt, össze is 
zavarhatja a képet olyan esetekben, amikor a filozófia ún. nemzeti jellege összemosódik a 
filozófus nemzeti identitásával – vagy éppenséggel a nemzeti identitás tisztázatlanságával 
esetleg hiányával. Tehát már itt is felvetődik az, hogy bizonyos társadalmi intézmények meg-
létéhez kell kötni a „nemzeti filozófia” meglétét, és identifikálása sem történhet csupán nyelvi 
alapon. Ami persze elő is ír bizonyos feladatokat a kutató számára: elsősorban azt, hogy a 
választott intézmények jellegét fel kell tárni, és ki kell mutatni az intézmény, valamint az 
adott filozófia közti kölcsönviszonyokat. 3. A történetiség értelmezése a filozófiai folyamatok 
leírásában. Ennek is több vonzata van. Az elméletileg aktuális az, hogy a nemzeti filozófiák 
története máig őrzi a nemzeti narratívák nyomait. Ennek az az oka, hogy még nem épültek ki 
azok a tudományos struktúrák, amelyek feltárnák és közvetítenék azokat az adatokat, amelyek 
nélkül nehezen hozható tető alá a szintetikus szemlélet. Az irodalomtörténet-íráson belül ez 
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már megtörtént, ezért tematizálódhatnak a történetiséggel kapcsolatos dilemmák is. Röviden 
ez a filozófia történetét érintve azt jelenti, hogy egyelőre a recepció és az eredetiség polaritása 
mellett még mindig anyagfeltárás zajlik. Ez pedig magával hozza a pozitivista és nemzeti 
központú történetfelfogást, amely egyfajta lineáris fejlődést feltételez. Ennek a következmé-
nye az időbeli dimenziók egymáshoz viszonyított kapcsolata is. Magyarán az, hogy a nemzeti 
filozófiatörténetek kontinuitást akarnak konstruálni ott is, ahol esetleg diszkontinuitással vagy 
pedig ellentmondásos mozgásokkal kell számolni. Más oldalról pedig kizárják ebből a törté-
netből azokat a mozzanatokat, amelyek a harmonikus kontinuitás képzetét megzavarják. Az 
előbbi esetre jó példa lehet a latin (esetleg német) nyelvű filozófiai művek magyar filozófia-
történetbe való besorolásának a kérdése, az utóbbira pedig az a hozzáállás, amelyik a 19. szá-
zadi szlovák filozófiai gondolkodást kiemeli a magyarországi kulturális és művelődési kere-
tekből. 4. A 18. század vége óta ismeretes Kantnak a művelődéstörténeti kereteket érintő filo-
zófia-felosztása iskolai (philosophia in sensu scholastico), illetve világfilozófiára (philosophia 
in sensu cosmopolitico). Anélkül, hogy most belemennénk e két filozófiatípus közti különb-
ségek taglalásába,3 elegendő utalni arra, hogy Magyarországon – és még inkább Felső-
Magyarországon – a filozófia fő megjelenési formája csaknem a 19. század végéig az iskolai 
filozófia volt. Vagyis, ha meg akarjuk találni ennek a filozófiának a jellemző vonásait, akkor 
nem vonatkoztathatunk el az adott iskolatípusoktól. Érvényes, hogy az adott iskolákban csak 
olyan filozófiát oktathattak, amilyent a tantervek és az egyházi, valamint világi fenntartó és 
felügyelő szervek előírtak és megengedtek.4 Tudva, hogy Felső-Magyarországon az egyes 
nemzetek és nemzetiségek között nem voltak kölcsönösen kizáró művelődés- és felekezetbeli 
különbségek, hanem hogy ezek a nemzetek és nemzetiségek ugyanazon iskolák és egyházak 
tagjai voltak, joggal feltételezhető, hogy az iskolákból hozott tudás és meggyőződés sem a 
nemzeti nyelvek határvonalain, hanem az iskolák felekezeti meghatározottságai alapján kü-
lönböződött el egymástól. 

Eme négy problémakör egymásra vetítéséből arra a következtetésre jutunk, hogy a fel-
ső-magyarországi filozófia értelmezésénél kevésnek és nem megfelelőknek bizonyulnak a 
klasszikus filozófiatörténeti módszerek. Kevésnek azért, mert a filozófia mozgásterét nemcsak 
a filozófia problémái, hanem például teológiai felvetések is uralják. Nem megfelelőknek pe-
dig azért, mert ennek a filozófiának a fejlődése – ha van ilyen – nem autonóm, hanem az őt 
keretező intézmény változásainak a függvénye is. A konklúzió tehát az, hogy a felső-
magyarországi filozófia leírásához kultúr- és művelődéstörténeti magyarázat szükséges. 
Számba kell venni elsősorban ennek a történetnek az alapintézményeit – az egyházakat és az 
iskolákat –, valamint a köztük levő azonosságokat és eltéréseket. Nem kerülhető meg eközben 
néhány axiómajellegű tétel sem. Ezek közül az első az, hogy a Ratio Educationis sem változ-
tatott azon a tényen, hogy a Monarchián belül (tehát Magyarországon is) az iskolák felekezeti 
iskolák voltak. Azaz: az iskolákban zajló filozófiaoktatásnak is felekezeti jellege volt. A má-
sik az, hogy Felső-Magyarország felekezeti viszonyainak a sajátosságát az adta, hogy itt a két 
meghatározó egyház a katolikus és az evangélikus volt, vagyis a protestantizmuson belül nem 
a kálvini, hanem a lutheri irány egyház- és iskolapolitikájából kell kiindulnunk. 

Mivel mind a magyar, mind pedig a szlovák filozófia önidentifikációja a 19. század fo-
lyamán alakult ki, ennek az azonosulási folyamatnak a meghatározója a szellemi modernitás 
alapelveihez való viszonyulás. Itt mutatkozik meg a leginkább az, hogy a modernizációhoz – 
esetünkben a modernitás filozófiai elveihez – való kapcsolódás közti különbségek nem nem-
zeti, hanem felekezeti meghatározottságúak. Vagyis, hogy ugyanazokkal a gondolati feltevé-
sekkel találkozunk magyar, szlovák és német közegben, amennyiben ez a közeg azonos fele-
kezetet jelent. De eltérő módon gondolkodnak ugyanazon nemzeten belül, ha katolikus vagy 
protestáns közegről van szó. 

Miért fókuszáltunk a protestáns iskolai tradícióra? Hiszen a katolikus egyház hagyo-
mányosan erősebb volt Magyarországon (és Felső-Magyarországon is), mint a protestáns 
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egyházak együttvéve, és a katolikus iskolák hálózata is sűrűbb és kiépültebb volt a protestáns 
iskolákénál. Ennek a választásnak az oka abban rejlik, hogy szerettük volna megragadni azt a 
fonalat, amelyik a modern filozófia alapvetéséből kiindulóan végighúzódik a magyarországi 
filozófia történetén a 18. század végétől a 20. századig, és amelyik végezetül egyháztól és 
iskolától függetlenül meghatározó filozófiai tradícióvá vált. Ilyen tradíciót pedig a katolikus 
gondolkodás nem tud felmutatni. Ennek több oka is van. A katolikus iskolai filozófia legjelen-
tősebb megjelenési formája a barokk, neoskolasztikus jezsuita filozófia volt. Ez a filozófia, 
annak ellenére, hogy főként a metafizikában és a vallásfilozófiában a Ratio Studiorum (vö. 
Pachtler 1887; Félegyházy 1942: 146–155; Leinsle 2007: 253–264) által erős megkötések 
korlátozták, képes volt arra, hogy a természetfilozófia keretein belül abszorbeálja a modern 
európai filozófia eredményeit (Newton, Descartes), és nemzetközi viszonylatban is olyan je-
lentős magyarországi gondolkodókat produkáljon, mint Johannes Baptista Horváth vagy Ma-
kó Pál. A jezsuiták Európa- és világszerte magas színvonalú egyetemekkel rendelkeztek, és az 
első és egyedüli magyarországi egyetemet is ők működtették Nagyszombatban. Mindez azon-
ban megszűnt a rend betiltásával, és a jezsuiták helyét és funkcióit az őket helyettesítő rendek 
– főként a piaristák – nem tudták megfelelő szinten átvenni. Az ún. piarista felvilágosodás 
modernitása is csak abban rejlett, hogy a szemléltető oktatás irányába mozdultak el, filozófiá-
juk azonban eklektikus maradt, és leragadtak a hagyományos metafizikai szemléletnél. Ha 
végigtekintjük a katolikus iskolákban a 19. században oktatott filozófia tankönyveit, azt ta-
pasztaljuk, hogy azok tartalmukban és módszerükben sem térnek el a megelőző évszázadban 
használatos tankönyvektől. Az egyedüli nóvum az, hogy továbbra is elvetnek minden tudo-
mányos eredményt, amely valamiképpen beleütközik az egyház tanításába. Mindez a 19. szá-
zad végén a neotomizmus „Aeterni Patris” (1879) általi újraélesztésében csúcsosodik ki 
(Kecskés 1933: 561–576). De ami a katolikus iskolai filozófiát valójában kiszakította a mo-
dern európai filozófia viszonyrendszeréből, az Kant filozófiájának az elutasítása és betiltása 
volt 1795-bent. Ez volt az a töréspont, ahol a magyarországi katolikus és protestáns iskolai 
filozófia elvált egymástól, eltérő pályára lépett, és a katolikus iskolai filozófia kívül rekedt a 
magyar filozófia fejlődésén. 

Itt egy sajátságos viszonyrendszert kell feltételeznünk a katolicizmus, illetve a protes-
tantizmus élet- és világfelfogása, valamint a művelődés eszményei között, amely közvetve 
meghatározta azt, milyen filozófia felelhet meg az adott oktatási céloknak. Közhely, hogy a 
protestantizmus egy új hermeneutikát hozott, amelyen belül az értelmező szubjektum státusa 
és funkciója megváltozott. A hangsúly áttevődött az egyházról az egyénre, miáltal nemcsak a 
megismerés és a hit viszonya változott meg, hanem az erkölcsi normák is más alapra tevőd-
tek. A 20. század elejének egyik ismert evangélikus vallásfilozófusa és iskolatörténésze, Sze-
lényi Ödön azt írta, hogy a reformáció két alapelve „a személyiség szabadsága és a haladás 
elve” (Szelényi 1908: 6). Ennek a két elvnek az alapján az oktatásban nem szabad elvetni a 
természettudomány vívmányait, a vallást nem dogmatikai anyagként, hanem élő hitként kell 
elültetni a diákokban, fel kell ébreszteni a nemzeti szellemet, és végezetül, de nem utolsósor-
ban erkölcsi személyiséget kell kinevelni. Ugyanezen a nyomon a filozófia szerepe is átala-
kul: „A filozófiának az egyes tudományokra kell támaszkodnia, azok eredményein továbbépí-
teni, azért folyvást lépést kell tartania az egyes tudományok haladásával és soha sem szabad 
azok eredményeivel ellentétben állnia; csak így érheti el célját: az egységes élet- és világfel-
fogásnak tudományos alapon való felállítását.” (Szelényi 1907: 7.) Ha most csupán a filozófi-
ánál maradunk, akkor megállapítható néhány döntő különbség a katolikus és a protestáns 
szemlélet között: A protestáns felfogás szerint a filozófia nem kerülhet ellentmondásba a tu-
dományokkal, hiszen a természettudományokra épülő tudományeszmény a modernitás egyik 
alapköve, ellenben a katolicizmus mind a 18., mind pedig a 19. század folyamán erős ellenál-
lást fejtett ki a tudományos felismerésekkel szemben. A protestáns szemlélet megköveteli a 
tudományokkal való lépéstartást, azaz a fejlődést, míg a katolicizmus kitart a philosophia 
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perennis eszménye mellett. Végezetül pedig a protestáns filozófia a 19. és 20. század forduló-
ján saját céljaként tételezi az egységes világfelfogás kialakítását – ami Spencer nézeteire 
megy vissza –, és ezt az egységet nem az a priori transzcendenciában találja meg, hanem a 
posteriori, induktív módon próbálja felépíteni. Megállapítható, hogy ez a felfogás a modern 
emancipáció jegyeit hordozza magán, vagyis a protestáns világkép világi jellegű. 

Természetesen, ez a folyamat nem volt ennyire egyértelmű. A Szelényi által felvázolt 
kép a protestáns filozófia megjelenésének ideáltipikus esete, amely még az ő korában sem 
volt konfliktusmentes, és még kevésbé volt az a 18. század végén és a 19. század folyamán. 
Az evangélikus egyházat irányító személyiségek közül nem mindenki volt liberális orientáció-
jú, a többség inkább az eredeti – még a középkorban gyökerező – lutheri reformáció híve volt. 
Azok a tanárok azonban, akik külföldi peregrinációjuk során kapcsolatba kerültek a nyugat-
európai filozófiai áramlatok valamelyikével (és sokukat az adott filozófiai irányzatok valame-
lyikének megalapítója tanította), hazatérve ezt a filozófiát adták át diákjaiknak. Az eklekti-
cizmusnak, amely főként a 19. század folyamán jellemezte az evangélikus iskolai filozófiát, 
ebben az esetben pozitív hozama volt, hiszen sokszínűséget jelentett a katolikus iskolai filozó-
fia dogmatikus egységével szemben. Ebből az eklekticizmusból nőtt ki a legerősebb magyar-
országi evangélikus filozófiai hagyomány, a kantianizmus és a neokantianizmus. 

Hogyan ment végbe ez a folyamat? A történet a 18. század végén kezdődik, amikor II. 
József reformjai révén a protestánsok visszanyerik autonóm jogaik egy részét, ismét fejleszt-
hetik iskoláikat, és ezekben az iskolákban gyakran figyelmen kívül hagyják a Ratio Educatio-
nis azon rendelkezéseit, amelyek a filozófiaoktatást is uniformizálták. És a körülményektől 
függően eltekintenek attól a helytartótanácsi rendelettől is, amelyik 1795-ben megtiltotta Kant 
filozófiájának oktatását az állami (értsd: katolikus) iskolákban. Ezek a körülmények, persze, 
veszélyesek is voltak, hiszen a pesti egyetemen vagy a kassai akadémián tanárokat bocsátot-
tak el azon az alapon, hogy kapcsolatba kerültek a jakobinus mozgalommal. A forradalmi 
eszmék mögött pedig a hatalom „felforgató” filozófiai eszméket vélt felfedezni, amilyeneket 
Kant rendszerébe is projektáltak. Filozófiai szempontból ez a forradalmiság a klasszikus me-
tafizika megcáfolásában rejlett. A klasszikus metafizika bírálata pedig létében érintette mind a 
hagyományos katolikus iskolai filozófiát (amely isten létének metafizikai bizonyítékait nyúj-
totta), mind pedig a teológiát (ahol pedig az erkölcs megalapozásáról volt szó). Nem véletlen, 
hogy még Kant életében meg is jelent az első magyarországi Kant-kritika a jezsuita J. B. Hor-
váth tollából (Horváth 1797). Ki is robbant Magyarországon az első nyilvános filozófiai vita, 
amely Kant gondolatrendszerét érintette.5 Pikantériái közé tartozik, hogy a vitában alapvetően 
nem katolikus–protestáns ellentétről volt szó, hiszen Kant fő ellenfelévé itt a református Roz-
gonyi József vált. A tét inkább a filozófia autonómiája volt a vallással és a politikával szem-
ben – ami nyilvánvalóan modernizációs probléma. A vita kimenetele nem volt egyértelmű. 
Kant nyilvános követőit (főként Márton Istvánt) ugyan eltiltották Kant filozófiájának az okta-
tásától, de a gondolatrendszert nem sikerült száműzni sem az iskolákból, sem a nyilvánosság-
ból. Ennek bizonyítéka, hogy a felső-magyarországi evangélikus líceumokban (főként Po-
zsonyban, Eperjesen, Késmárkon) a 19. század első harmadában előbb burkoltan, később nyíl-
tan Kant vagy pedig Kant valamelyik követőjének a bölcseletét tanították, a művelt nyilvá-
nosság köreiben pedig maradinak számított az, aki nem ismerte Kantot.6 

Volt azonban a vitának egy olyan hozadéka, amely a későbbiekre való tekintettel meg-
határozta a kanti filozófia magyarországi (protestáns) befogadásának a módozatait. Mivel a 
vita túllépett a szakma keretein, és vallási, valamint politikai megfontolások befolyásolták a 
résztvevők állásfoglalásait, a kanti filozófia redukciót szenvedett. Az ismeretkritika – ami 
pedig Kant filozófiájának az alapköve, és ami a vita elején még tétként szerepelt – kiesett a 
látószögből, és a csatározások Kant mint etikai-teológiai gondolkodó körül forogtak. A ma-
gyarországi kantiánusok az erkölcsfilozófiára helyezték a hangsúlyt, miáltal a „Sollen”, vagy-
is az értékek világa került az érdeklődés középpontjába, és ezzel virtuálisan lerakták a későbbi 
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értékfilozófia alapjait. Ennek a váltásnak az okai egyértelműen az adott filozófia iskolai meg-
jelenésére mennek vissza. Arról volt szó, hogy a protestáns (evangélikus) iskolákban is meg 
kellett tartani az oktatáson belül a filozófiai rendszerre alapozható természeti teológiát. Kant, 
tudvalevőleg, a kinyilatkoztatáson alapuló teológiával szemben a racionális teológiára össz-
pontosított. Ennek pedig két ágazata van: az ún. theologia transcendentalis és a theologia 
naturalis. Az utóbbi az Isten létét vagy fiziko-teológiai szempontból, azaz a természeti világ-
rendből, vagy pedig etiko-teológiai aspektusból, azaz az erkölcsi világrendből magyarázza 
(Stromp 1898: 405). Kant az etiko-teológiai szempontot választotta, amiből a filozófia számá-
ra az következik, hogy mind a filozófia, mind pedig a teológia alapozásánál a „Van” és a 
„Kell” világának a kettősségében a „Kell” világát, azaz az értékeket preferálja. Ez a nézet 
fogalmazódott meg az evangélikus líceumokban használt filozófia-tankönyvekben is, főként a 
leghosszabb ideig és minden evangélikus iskolában alkalmazott Vandrák-féle kézikönyvben. 
Vandrák így fogalmaz: „A dolgok létének és értékének felfogása a filozófia fő kérdésének két 
oldala.” (Vandrák 1865: 3.) Az értékek (az emberi élet „céljai”) adják az ún. célfilozófia tár-
gyát, amelyek ismeretében alakítható ki az erkölcsi személyiség. Ezt az eszményt dolgozza ki 
„személyiségpedagógiájában” Schneller István (Pukánszky 1990), akinél a személyiség nem 
egyéb, mint „etizált” és öntudatra ébredt egyéniség. Az etizálás itt azt jelenti, hogy az ember-
ben az érzéki és a történeti én meghaladásával öntudatosodik a benne lappangó célgondolat. 
És ugyanez az eszmény alkotja Böhm Károly axiológiájának (Böhm 1900)7 a gerincét is, 
amelyben az evangélikus iskolák csaknem százéves tradíciója csúcsosodik ki. Az ismeretkri-
tika csupán a 19. század végén jelent meg ismét, egyrészt az európai neokantianizmus vonza-
tában, másrészt a Magyarországon nagy karriert befutott pozitivizmus hatására. (Ennek le-
nyomata a fent idézett Szelényi állásfoglalása is.) 

Az itt felvázolt mozgásirány nemcsak a magyarországi protestáns filozófia változásait 
mutatja, hanem jellemző a magyar filozófia egészére is. Hiszen a szellemtörténeti iskola tér-
hódítása sem történt volna meg, ha ez nem alapozódik meg az axiológiában és az újidealiz-
musban. Ugyanakkor az evangélikus iskolákban művelt filozófia határozta meg a szlovák 
evangélikus gondolkodók és értelmiségiek elméleti horizontját is, aminek a legerősebb bizo-
nyítéka éppen a nacionális kereteken túllépő, cseh modernizációs és kulturális törekvések felé 
mutató politikai orientációja volt és maradt szinte máig. A szlovák evangélikus értelmiségiek 
fő törekvése a modernizáció volt, míg a szlovák katolikus filozófiai érdeklődés továbbra is a 
Kant előtti metafizikára irányult, társadalmi gondolkodásának centrumában pedig az autonó-
mia eszméje állt. A filozófia történetét szemlélve tehát a magyar és a szlovák filozófia közti 
különbségek tárgyalásakor a történelmi Magyarország felbomlásáig főként Felső-
Magyarországon nem a nemzeti, hanem a felekezeti sajátosságok bírtak meghatározó szerep-
pel. 
 
 

Jegyzetek 
 
 
1 Ezt a kérdéskört elemeztem egy hosszabb lélegzetű, szlovák nyelvű tanulmányomban. Lásd: Mészá-
ros András 2004. 
2 Az irodalomtörténet-írással kapcsolatban ezt a problémát járja körül S. Varga Pál, aki az „eredetkö-
zösségi narratíva” és a „hagyományközösségi paradigma” mentén ragadja meg az irodalom szubjek-
tumát. Lásd: S. Varga 2005. 
3 Az iskolai filozófia általános és magyarországi sajátosságairól lásd: Mészáros András 2003: 9–32. 
4 Így volt ez már a 17–18. században, amikor a jezsuiták ellenőrizték, hogy a protestáns gimnáziu-
mokban nem tanítanak-e filozófiai tárgyakat, de főként a Ratio Educationis után mind a katolikus, 
mind a protestáns iskolákban. Mindenfajta tanterv külön kitért az ajánlott filozófiára, és arra is, hogy a 
filozófia oktatása milyen célt kövessen. Lásd ehhez: Mészáros István 1981, 1991; Szelényi 1917. 
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5 Ennek leírását lásd: Mészáros András 2000: 98–116. 
6 Lásd: Kováts 1817: III. k., 100. – A szerző, aki református lelkész volt, azt írja itt, hogy „közelebb a 
Kant filozófiáját annyira szerették s tsudálták, hogy valaki ellene szólott, oktalannak tartatott”.  
7 Böhm filozófiájához lásd: Hajós 1986; Hell és mtsai 2000: 68–87. 
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Zhrnutie  
 

Protestantská školská tradícia ako určujúce pozadie filozofie v Hornom Uhorsku 
 
 
Prednáška tematizuje tie metodologické problémy, ktoré sa nachádzajú v maďarskom aj slo-
venskom dejepisectve filozofie. Na prvom mieste ide o štatút tzv. národnej filozofie 
s problémom subjektu tejto filozofie. Druhým problémom je určenie základných znakov ma-
ďarskej či slovenskej filozofie. Tretia otázka sa týka interpretácie dejinnosti pri analýze filo-
zofických dianí.. Napokon, no nie v poslednom rade ide o kantovské rozlíšenie školskej filo-
zofie (philosophia in sensu scholastico) a tzv. verejnej filozofie (philosophia in sensu cosmo-
politico). Prednáška argumentuje v prospech tvrdenia, že takmer všetky konvergentné 
a divergentné pohyby maďarskej a slovenskej filozofie v Hornom Uhorsku možno vysvetliť 
na pozadí kultúrnej určenosti filozofického myslenia, a že národné prvky zohrávajú v tomto 
procese druhoradú úlohu. 
 
 

Summary 
 

The protestant school tradition as a determining background of the philosophy 
in Upper Hungary 

 
 
The lecture deals with those methodological problems that can be found both in the Hunga-
rian and Slovak historiography of philosophy. On the first place it is the status of the so-called 
national philosophy with the problem of the subject of this philosophy. The second problem is 
the determination of basic signs of the Hungarian or Slovak philosophy. The third topic is the 
interpretation of historicism at the analysis of philosophical happenings. Last but not least it is 
the Kantian differentiation of school philosophy (philosophia in sensu scholastico) and the so-
called public philosophy (philosophia in sensu cosmopolitico). The lecture argues for the as-
sertation that almost all convergent and divergent motions of the Hungarian and Slovak phi-
losophy in Upper Hungary can be explained on the background of cultural specification of 
philosophical thinking and that national factors have in this process a second-class role.



 

Mészáros András 
 

Magyarországi filozófusok névhasználata 
a nemzeti filozófiatörténet-írásban 

 
 
 
Jelen előadás bevezetőjében illik elmondani, hogy nem klasszikus onomasztikai témával fog-
lalkozik, mert nem a névadás, hanem a névhasználat a tárgya. Nevezetesen az a fajta névhasz-
nálat, amellyel a magyar és a szlovák nemzeti filozófiatörténetekben találkozhatunk. Rövid 
referátumunk nem érinti az összes vonatkozó kérdést, de azért megpróbálkozik azzal, hogy 
áttekinthető bevezetést nyújtson az adott problémakörbe, amely ugyan ismeretes a filozófia-
történészek között, de – tudomásom szerint – nyelvészek eleddig nem foglalkoztak vele. Ami 
egyben azt is jelenti, hogy ez az előadás nem mindenben fog megfelelni az adott nyelvészeti 
diszciplína szakmai követelményeinek, inkább filozófia- és művelődéstörténeti szemléletű 
megközelítést nyújt. 

Miben is rejlik maga a probléma? 
Elsődlegesen abban, hogy a magyar és a szlovák nemzeti filozófia történetével foglal-

kozva mindkét fél történészei beleütköznek abba a ténybe, hogy a 20. századot megelőző ko-
rokban van egy terület, amelyik mindkét fél filozófiatörténetének tárgyává válik. Ez pedig a 
valamikori Felső-Magyarországon művelt bölcsészet. Ezt a területet mindkét fél a sajátjának 
tartja. A magyar filozófiatörténészek azért, mert a történelmi Magyarország részeként egysé-
ges művelődési térként szemlélik, a szlovákok pedig azért, mert geográfiai – és nagy részben 
etnikai – szempontból saját nemzeti történelmük előzményeként tárgyalják. Valójában mind-
két szemlélet mellett felhozhatók erős érvek, de csak akkor, ha az illető filozófia valós össze-
tevőit figyelmen kívül hagyjuk. (Zárójelben megjegyzendő, hogy az egész problémakörnek 
van egy sajátságos temporális szemléleti háttere: a magyarországi feldolgozások a történelmi 
múlt prolongálásával, a szlovák értelmezések pedig a történelmi jelen múltba való visszavetí-
tésével élnek. Ez mindkét esetben megváltoztatja a kutatás tárgyának terjedelmét és mikéntjeit 
is. Most azonban nincs időnk arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk.) 

A felső-magyarországi filozófia alapvető jellemzői közé tartozik az, hogy – ha az itt 
művelt bölcsészet professzionalitását tartjuk szem előtt – ez a filozófia szinte kivétel nélkül 
iskolai filozófia volt. Jelen esetben bennünket nem kell, hogy érdekeljen ennek a filozófiának 
az ún. világfilozófiához (Kant) fűződő kapcsolata, vagyis az, hogy mennyire eredeti és pro-
duktív gondolkodásról van szó, hanem azt kell figyelembe venni, hogy az iskolai programo-
kon belül, valamint az adott egyház, illetve felekezet eszmei orientációja és kontrollja mellett 
hogyan viszonyult a nemzeti kérdésköréhez. És nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy 
a magyarországi közép- és felsőfokú iskolák oktatási nyelve 1844-ig hivatalosan a latin volt, 
vagyis az iskolákban oktató tanárok neve is latinul volt feltüntetve. Sőt, a katolikus papnevelő 
intézetekben a 19. század végéig bevett szokás volt a teológiai tárgyakat latinul előadni. Azaz 
a teológia és a filozófia tanárának nevét, mint például a jászói premontrei rend papnevelőjé-
ben 1882 és 1887 között is, latinul adták meg: Justinus Franciscus Wentko.1 (A „W” a név 
elején alighanem a németes olvasatot elkerülendő volt jelen, és mai formájában minden bi-
zonnyal „Ventko” lenne.) Más adatot nem ismerve, ebből az egyedüli adatból nehéz lenne az 
illető bölcsésztanár nemzetiségére következtetni. Ami egyébként a rendi tanárok esetében 
sokszor teljesen irreleváns is. Ahogyan bonyolult a helyzet a korábbi nagyszombati jezsuita 
egyetem tanárainak esetében is, akik között magyarok, szlovákok, horvátok és egyéb nemzeti-
ségűek is voltak nagy számban. Hozzágondolva mindehhez a jezsuita rend internacionalista 
jellegét. Megelőzve a későbbi példákat, felhozhatjuk a 17. század második feléből Martinus 
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Szentiványit, akinek a nevét Hetényi János 1837-ben teljes természetességgel írja Szentiványi 
Mártonnak (Hetényi 1837: II. k., 147), míg az 1987-ben megjelent szlovák filozófiatörténeti 
feldolgozás Martin Szentiványi formában adja meg, hozzátéve, hogy szlovák nemesi család-
ból származott (Liptóból, a mai Liptovský sv. Ján nevű helységből) (Bodnár 1987: 142). Hoz-
zátéve mindehhez, hogy a magyar formában írt Szentiványit a szlovákok is megtartják.  

Izgalmasabb viszont a helyzet az evangélikus egyház és az evangélikus iskolák össze-
függésében. Egyrészt azért, mert a protestáns tanügyi programok nagyobb figyelmet szentel-
tek a fejlődés eszméje, valamint a személyiség szabadságának elve mellett a nemzeti gondol-
kodásmódnak,2 másrészt azért is, mert Felső-Magyarország esetében a 19. században az 
evangélikus iskolákban nevelődött a szlovák értelmiségiek azon csoportosulásának a legjava, 
amelyik a szlovák nyelv modernizálását és a nemzet politikai öntudatosodását tűzte a zászla-
jára. Korábban, tehát a 17. és 18. században is az evangélikus szlovák papság és néhány tanár 
volt az, aki a bibliai cseh nyelvhez kötődően a szláv kapcsolódást kiemelte. Mindemellett 
ugyanezek az evangélikus iskolák (főként az eperjesi és a pozsonyi líceum) voltak azok, ame-
lyek a magyar reformkor és a forradalom vezetőinek zömét – élükön Kossuthtal – kinevelte. 
És ha már Kossuthnál tartunk, érdemes megemlíteni, hogy annak a tanárnak a neve, aki Kos-
suthnak nemcsak tanára, hanem szállásadója is volt annak eperjesi diákoskodása alatt, és aki 
Kossuthot az iskolán kívül megismertette a kor modern filozófiai és politikai (természetjogi) 
eszméivel, és aki, később, Pozsonyban a Štúr-generációt oktatta, eltérő formában jelenik meg 
a magyar és a szlovák filozófiatörténeti feldolgozásokban. A magyar szövegekben Greguss 
Mihályként, a szlovákokban pedig Michal Gregušként szerepel. Maga Greguss – akinek az 
emlékét elnyomta ismertebb fiának, Greguss Ágostnak a hírneve – korai latin és német nyelvű 
dolgozataiban a Michael Greguss, magyar nyelvű műveiben és levelezésében pedig mindig a 
Greguss Mihály formát használta. Ebben az esetben tehát nemcsak a filológiai korrektség, 
hanem a dokumentálható személyes névhasználat nyomán is a magyar forma a követendő. 
Nem beszélve arról, hogy az említett Štúr-generáció tagjai is visszaemlékezéseikben Greguss 
rendkívüli szakmai felkészültségét, valamint a diákokkal szembeni, nemzeti kérdésekben ki-
nyilvánított toleranciáját emelik ki. Amivel azt fejezték ki, hogy Greguss a magyar nemzeti 
ügyekben való ügyködése ellenére – emiatt például a Helytartótanács el is akarta őt mozdítani 
tanári állásából – sohasem szlovák hallgatói nemzetiségét, hanem a tudását vette figyelembe. 
A szlovák transzkripció az ő esetében azért is meghökkentő, mert hasonló névforma van a 
szlovákban is. Elegendő, ha a már elhunyt, de a huszadik század hatvanas éveiben ismert 
szlovák esztétára, Marián Várossra vagy élettársára, a filozófiatörténész Elena Várossovára 
gondolunk.  

Az általunk tematizált kérdés másik vonzata a magyar és a szlovák fiozófiatörténet-
írás, és egyáltalán a két filozófia létezésének időbeli divergenciájában rejlik. Arról van szó, 
hogy míg a magyar filozófia az anyanyelvűsítés révén, valamint a tudományos intézmények 
(Akadémia, egyetem) birtokában már a 18. század végétől, de főként a reformkortól kezdi 
elnyerni saját autonómiáját, és kialakítja mozgáspályájának belső logikáját is, a szlovák filo-
zófia – eltekintve a politikai gondolkodásban kifejtett bizonyos hatásától a 19. században – 
csak a 20. században kezd professzionalizálódni. Az ún. nemzeti filozófia gondolata is csak 
csíráiban jelentkezett náluk, míg a magyar gondolkodástörténet kitermelte a maga „egyezmé-
nyes bölcseletét” a 19. század negyvenes éveiben. Ezért találkozunk azzal a jelenséggel, hogy 
a magyar filozófia már a 19. század első felétől foglalkozni kezd saját történetével, és előbá-
nyássza azokat a neveket, amelyek egy ilyen történeti rekonstrukciónál számba jöhetnek. 
Ruszek József például már tud egy „Niger vagy is Schwarz Péter” nevű domonkos szerzetes-
ről, aki a budai kolostorban működő universale gymnasiumnak volt a rektora, és aki Aquinói 
Szent Tamás védelmére írt egy Mátyás királynak ajánlott könyvet (Ruszek 1812: 351). Petrus 
Nigri német teológusról van szó, akit Mátyás hívott meg Budára 1481-ben. Ez az eset jól pél-
dázza azt, hogyan domesztikálja a korai magyar filozófiatörténet-írás a külföldi gondolkodó-
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kat nemcsak itteni működésük, hanem nevük használata révén is. De hogy maradjunk a felső-
magyarországi példáknál, ugyanez a Ruszek hozza fel a 17. századból a következő evangéli-
kus filozófiatanárok neveit: Mauternus János, Marci János (Ruszek 1812: 360). Az első eset-
ben a felső-magyarországi születésű Johannes Mautnerről van szó, aki németországi tanulmá-
nyai után lett 1637-ben a kassai gimnázium rektora, és adott ki Lőcsén egy arisztoteliánus 
szellemben írt logikai tárgyú művet. Johannes Marcinak nem ismerjük a születési adatait, te-
hát a nemzetiségét sem, csupán annyit tudunk, hogy Wittenbergben tanult, és 1672-től a Sze-
pes vármegyei Leibicen volt az evangélikus iskola rektora. Ugyancsak van egy logikatan-
könyve. Ruszek névhasználatának az általános magyarítás mellett az a poénja, hogy az a mód, 
ahogyan a 19. században minden keresztnevet magyar formájában írnak az egyes szerzők, 
megismétlődik a 20. századi szlovák filozófiatörténet-írásban, ahol csakis szlovák alakjukban 
jelennek meg a keresztnevek. Példaként felhozhatjuk néhány jezsuita filozófiatanár nevét a 
nagyszombati egyetemről, ahogyan azokat az összefoglaló szlovák kézikönyvben találhatjuk: 
František Borgia Kéri, Ján Kazy, Krištof Akai, Štefan Gažo, Michal Lipsicz, Ján Ivančič stb. 
(Bodnár 1987: 149–156) Ebben a névsorban a legkirívóbb Gaso családnevének az írásmódja, 
mert ugyan valószínűleg szlovák lehetett, de a mai szlovák helyesírás ajánlotta alak filológiai-
lag félrevezető és hibás. Ivančič pedig, aki Komáromban született, alighanem horvát nemzeti-
ségű lehetett, és ebben az esetben sem elfogadható a szlovák helyesírású alak. Filológiailag 
korrekt módon ezek a nevek alighanem abban a formában lehetnének, ahogyan korukban le-
íródtak: Franciscus Borgia Kéri, Joannes Kazy, Christoph Akai, Stephanus Gaso (Gazsó), 
Michael Lipsicz (Lipsitz, Lipsics), Joannes Ivanchich (Ivancsics). Vagyis a latinos írásmódból 
indulunk ki, hiszen az említett szerzők művei is latinul íródtak. Általában el kellene fogad-
nunk az adott szerzőktől származó névhasználati formát, hiszen mögötte az adott kultúrához 
való kötődés vagy pedig a publikáció nyelvéhez való személyes viszony is megjelenik. Ezen 
állításom illusztrálására felhozhatok egy – szinte szélsőségesnek mondható – példát a 20. szá-
zad elejéről: a késmárki születésű Szelényi Ödön, a magyarországi liberális teológia egyik 
legjelentősebb képviselője mindaddig, amíg Pozsonyban oktatott az evangélikus teológiai 
akadémián, szerzőként mindig következetesen Ödönnek írta a nevét, 1930-ban Miskolcon 
megjelent Evangelische Pädagogen und Philosophen in Ungarn című könyvét azonban Ed-
mund Szelényi név alatt jegyezte. Amiből minden tisztességes filozófiatörténész számára az a 
következtetés adódik, hogy a bibliográfiai adatoknál ezt a tényt figyelembe kell venni. Aho-
gyan például a Kornis Gyula és Prohászka Lajos szerkesztésében 1936-ban Berlinben német 
nyelven megjelent Pauler-emlékkönyv is Julius és Ludwig formában adja meg a szerkesztők 
nevét. Pedig hát egyiküket sem lehetne nemzetiségük feladásával vádolni. 

Visszatérve kiindulópontunkhoz: a magyar és a szlovák filozófia közti fáziseltolódás 
tehát a névhasználat tekintetében azt eredményezte, hogy a magyar filozófiatörténészek név-
kezelése a szlovák filozófiatörténeti dolgozatokban a 20. század folyamán ismétlődik meg. 
Ami, persze, nem jelenti azt, hogy a magyar filozófiatörténészek közben felhagytak volna a 
korábbi gyakorlattal. Engedtessék meg nekem, hogy ennek illusztrálására felhozzak néhány 
példát. Kezdjük a sort Erdélyi Jánossal, aki nevezetes dolgozatában (Erdélyi 1885: 141–145) 
a 17. századi eperjesi gondolkodók neveit a következő formában hozza: Ladiver Illés, 
Czabány (Zabanius) Izsák, Bayer János. Ugyanőket Kecskés Pál a 20. század első felében 
(Kecskés 1933: 581) Ladiver Illés, Czabány Izsák, Bayer János néven nevezi. A legmegle-
pőbb azonban az, hogy a 20. század végén Hanák Tibor a Münchenben megjelent német 
nyelvű összefoglaló magyar filozófiatörténeti kézikönyvében az Illés Ladivér, Izsák Czabán, 
János Bayer névformát alkalmazza (Hanak 1990: 34). A három példán belül a keresztnevek 
állandó magyar formája mellett ingadozás van a családnevek használatában: Ladiver és 
Ladivér, Czabán és Czabány. Vagyis amellett és annak ellenére, hogy az említett gondolko-
dók nem voltak magyar nemzetiségűek, minden publikációjuk latin nyelvű, de magyar névvel 
jelennek meg, a filológiai pontosság is sérelmet szenved. Igaz, hogy Czabán esetében találko-
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zunk az egyes forrásokban a Caban, Czaban, Zabanius formával is, akkor viszont minden vál-
tozatot fel kellene tüntetni. A névhasználat hátterében így megmutatkozik az az eleddig tisztá-
zatlan metodológiai probléma, amelyik a magyarországi versus magyar filozófia értelmezését 
illeti. Vagyis: azonos-e a magyarországi filozófia a magyar filozófiával? Ha igen, akkor kor-
rekt a fenti névhasználat, ha viszont nem, akkor inkorrekt és pontatlan. 

Ugyanezt a kérdést kell nekiszegeznünk a szlovák filozófiatörténet-írásnak is, hiszen a 
már idézett filozófiatörténeti összefoglaló (Bodnár 1987: 103–136) Eliáš Ladiver, Izák Caban, 
Ján Bayer formában adja a felhozott gondolkodók neveit, meg sem említve az esetleges név-
változatokat. Tehát ahogyan a magyar feldolgozásokban magyarosodnak, ebben szlovákosod-
nak az említett személyek. Úgy tűnik, hogy a nemzeti filozófia történetének rekonstrukciós 
kísérleteinél sokszor a nemzeti szempont győzedelmeskedik a szélesebb művelődéstörténeti 
összefüggések felmutatása helyett. Érdemes megmutatni, hogyan alakult Czabán nevének 
írása a szlovák szerzők esetében. Jaromír Červenka (Červenka 1940: 110) és Ján Mikleš 
(Mikleš 1948) egyöntetűen és egymásra hivatkozva a Caban forma mellett teszik le a voksot. 
Červenka az idézett helyen így érvel: „Neve sokféleképpen íródott: a Caban mellett Czaban, 
Czabány, sőt Zaban formában is, alighanem a latinizált Zabanius hatása alatt. Miklešsel 
egyetértésben a ‘Caban’ forma mellett vagyok.” Ezután már minden szlovák nyelvű publiká-
cióban a Caban névváltozat szerepel. Ugyanakkor Červenka az a szerző, aki a legkövetkezete-
sebb tartja magát a családnevek olyan formában való feltüntetéséhez, ahogyan azok a korabeli 
publikációkban fel vannak tüntetve. Csupán az eperjesi kollégium 18. század végi és 19. szá-
zadi filozófiatanárainak neveit figyelembe véve megállapítható, hogy sehol sem szlovákosítja 
el azokat. Sorrendben a nevek a következők: a két Carlowszky, a már fentebb említett 
Greguss, Vandrák (habár ezt a családnevet aligha kellett volna egyébként is szlovákosítani), 
Serédi, Szlávik. Csupán a keresztneveiket írja szlovák formában. Az őt követő filozófiatörté-
net-írók viszont már a következőképpen módosítják ezeket a neveket: Karlovský (Várossová 
1965: 81–83, 102–103, 113–117; Bodnár 1987: 220–229, 229–234), Greguš. Serédivel és 
Szlávikkal semmilyen szlovák feldolgozás nem foglalkozik. 

Milyen megoldást lehet ajánlani ezekre a dilemmákra? A művelődés- és filozófiatörté-
neti szempontokat figyelembe véve definiálni kell a nemzeti filozófia fogalmát, és főként azt 
a kritériumot kell meghatározni, amelynek nyomán a volt felső-magyarországi gondolkodókat 
a magyar vagy a szlovák filozófia történetébe sorolhatjuk. Az egyetlen kritérium, amely kívül 
esik a szubjektív megítéléseken, az illető filozófia anyanyelvi formában való megjelenése és 
intézményesülése. Ebből a szempontból elmondható, hogy magyar filozófiáról lehet beszélni 
a 19. századdal kezdődően. A megelőző korszak a magyar filozófia előtörténetének a részét 
képezi, és ez az előtörténet megegyezik a szlovák filozófia azonos korszakával. Ebből a 
szempontból magyar filozófus az, aki magyarul írja műveit, és aki besorolódik ennek a filozó-
fiának az intézményeibe, valamint része a magyar filozófiai közéletnek. Mutatis mutandis 
ugyanez érvényes a szlovák filozófus beazonosítása során is. A legjobb példa erre a felső-
magyarországi friesiánusok nemzeti státusa. Vandrák András ugyan jól beszél szlovákul – sőt, 
ő az, aki elsőnek adja meg a Kant-féle Verstand és Vernunft fogalmainak szlovák fordítását: 
„um” és „rozum” –, de mivel magyar nyelvű filozófiai tankönyveket ír, a Tudományos Aka-
démián magyarul tartja székfoglalóját, és forradalom előtti publicisztikája csak a reformkor 
összefüggéseiben értelmezhető, egyértelműen magyar filozófus. Tehát nem Andrej Vandrák. 
Karol Kuzmány szlovák evangélikus lelkész, esztéta, irodalmár, aki szlovák nyelvű irodalmi 
lapot adott ki, és aki ebben a lapban szlovák nyelvű filozófiai-esztétikai tanulmányokat kö-
zölt. Vagyis aligha lenne korrekt Kuzmány Károlynak nevezni őt. A késmárki Johann Samuel 
Steiner ugyan írt egy lélektani és logikai tankönyvet magyarul, de fő művét németül publikál-
ta, és Samuel Weber, a szepességi irodalmárok munkásságának feldolgozója is egyértelműen 
a szepességi német irodalmon belül jelöli ki a helyét (Weber 1901: 222–224.). Tehát nem Ján 
Samuel Šteiner, és nem is Steiner János Sámuel. Pedig ezt a három gondolkodót születési 
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éveiket tekintve csupán három év választja el egymástól, ugyanannak a német filozófusnak a 
követői voltak, és ugyanabba az egyházba tartoztak. De hogy még egyértelműbb legyen az 
állításom, álljon itt két azonos név, amelyeknél nem mindegy, hogy magyar vagy pedig szlo-
vák formában íródnak. Az egyik Suhajda Lajos, aki 1912-től tanított filozófiát a selmecbányai 
evangélikus gimnáziumban. A másik pedig Ľudovít Šuhajda, aki hatvan évvel korábban oktat-
ta a filozófiát ugyanott, de Kuzmány folyóiratában, a Hronkában szlovákul publikálta Friesről 
szóló cikkét. Azt hiszem, nem gond eldönteni, kinek a nevét hogyan kell írni. 
 
 

Jegyzetek 
 
 
1 Lásd: Bölcseleti Folyóirat, 1887, 112. 
2 Lásd: Szelényi 1908. (Szelényinek ez az írása annak az előadásának a szövegét adja, amelyet 1908. 
július 10-én Eperjesen, az Evangélikus Tanárok Országos Egyesületének gyűlésén tartott.) 
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Zhrnutie 
 

Historicky premenlivé spôsoby písania krstných mien a priezvisk filozofov  
v bývalom Hornom Uhorsku  

 
 
Prednáška sa zaoberá historicky premenlivými spôsobmi písania krstných mien a priezvisk 
filozofov pôsobiacich najmä na školách bývalého Horného Uhorska. Komparácia slovenskej 
a maďarskej historiografie filozofie preukazuje značnú kolísavosť a nestálosť v tejto otázke, 
čo odkazuje k metodologickej nevyjasnenosti vo vzťahu k aktuálnemu chápaniu tzv. národnej 



Mészáros András: Magyarországi filozófusok névhasználata… 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  38
  

 
 

filozofie. Autor v záujme filologickej presnosti a dôveryhodnosti navrhuje udržať dobovú 
transkripciu mien vychádzajúcu z noriem latinského jazyka a národnú formu používať tam, 
kde dotyční myslitelia používali svoje mená už v súlade s normami národného jazyka. 
 
 

Summary 
 

Historically floating methods of writing first names and family names of philosophers 
in the former Upper Hungary 

 
 
The lecture deals with historically floating methods of writing first names and family names 
of philosophers living and working mainly at schools of the former Upper Hungary. Compari-
son of the Slovak and Hungarian historiography of philosophy demonstrates noticeable inde-
cisiveness in this issue that refers to methodological unclearness in the relation to the actual 
perception of the so called national philosophy. In the interest of philological exactness and 
credibility the author suggests to keep the transcript of names of that era appearing from the 
norms of the Latin language and to use national form in cases where the thinkers in question 
use their names already according to the norms of the national language. 



 

Hizsnyai Tóth Ildikó 
 

Szubjektív térképek térszimbolikája  
A gavallérokban és szlovák fordításaiban 

 
 
 

„Ami a tudós számára kerülendő »szörnyűség«, az a tulajdonnevet a költe-
mény sémájába beépítő író szemében felhasználandó »csoda« lehet.” 

(Francois Rigolot: Poétika és onomasztika1) 
 
Az ember térbeli magatartásával foglalkozó észlelésföldrajz szerint az ember tudatában szub-
jektív vagy gondolati képek alakulnak ki, amelyek a világ térbeli rendjének tudati átértelme-
zései, „ismeretek és tévhitek, illúziók és előítéletek, vágyálmok és reális adatok formájában” 
(Cséfalvay 1990: 17), amelyek esetében a kartografikus elemekhez szubjektív értékítéletek 
tapadnak. „Egyrészt utalnak a lakóhellyel való azonosulás mértékére, a hely szeretetére, a 
hozzá való erős érzelmi kötődésre. Másrészt érvényre juttatnak olyan regionális előítéleteket 
is, amelyekről gyakran álszenten hallgatunk.” (Cséfalvay 1990: 15) A gondolati térképekbe 
beleíródott „geoegoizmus” (a saját perspektívája), a túldimenzionált, rejtett tartalmak azt is 
megmutatják, hogy milyen térbeli előítéletek élnek egy társadalmi közegben, amelyek nem 
feltétlenül egyéni tapasztalatokra hagyatkoznak. Hiszen az egyén a kognitív térképezés 
(cognitive mapping) mellett egy kollektív térképezési elvet is elsajátít, és az így megszerzett 
virtuális teret a saját közösségével együtt különböző pszichológiai, kulturális és szociológiai 
eszközökkel védeni próbálja. 

Ennek a stratégiának – a tulajdonnév emlékeztető funkciójával szoros összefüggésben 
– a névadás, illetve maga a névhasználat is szerves része lehet. Amennyiben elfogadjuk az 
egyes nyelvekhez tartozó névalakok használatánál a tér kijelölésére való törekvést – amely 
különböző stratégiák jegyében történhet, és egyéni mozzanatokat is tartalmazhat –, a nyelvek, 
kultúrák közötti párbeszédek során konfrontálódó szubjektív térképek beszűrődésével is szá-
molni kell a fordításban. 

A Mikszáth Kálmán szlovák tematikájú írásaiban alkalmazott – névszemléletével és 
térformáló eszközeivel kapcsolatos – prózapoétikai eljárások egyik jellemző vonása, hogy 
általában magyar nyelvterületről indul, majd a magyar (saját)–idegen szembeállítással a kora-
beli olvasó kollektíven birtokba vett szubjektív térképeit mozgósítja (előítéletek, vélelmek 
stb.). Elbeszélői attitűdje a „tolmács” szerepét is betöltő idegenvezető. Gyakori eljárása még, 
hogy a cselekmény helyszínéhez közelítve, az egyébként topografikusan is követhető elbeszé-
lő fokozatosan „lelép a térképről”. 2 Előbb poliszém nevekkel maszatolja el a cselekmény 
helyszínét, vagy pedig valóságos neveket a térképről önkényesen ide-oda áthelyez3, végül 
pedig egy általa költött névvel nevezi meg a cselekmény számára kijelölt helyet. Korábbi ta-
pasztalataim4 azt mutatják, hogy a topografikus tér elhagyásával a mimetikus igényű elbeszé-
lést is felfüggeszti, és a korábbi szövegalkotó eljárásokat a textualizált világ törvényszerűsé-
geinek rendeli alá.5 
 
A gavallérok (1897) 
 
A gavallérok kompozíciója egyszerű: egy Sáros megyei lakodalom, valamint az oda- és visz-
szavezető út leírása. Általában az elszegényedett sárosi dzsentri színjátékaként szokták értel-
mezni az elbeszélést. Egy olyan, karneváli jegyeket is mutató, rituális, kollektív öncsalásként, 
amelynek egyetlen közönsége az elbeszélő, illetve vele együtt mi, az olvasók. 
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Ezt az értelmezést elfogadva teszem hozzá, hogy a lakodalom helyszíne felé tartva (miközben 
fokozatosan csatlakoznak a menethez a vendégek), az elbeszélő „leléptet minket a térképről”, 
és ezzel egy időben egy poetizált térbe és időbe lépünk be, amelyet leginkább a bahtyini 
kronotoposz fogalmával írhatunk le. (Hasonló poetikai eljárásról beszél Hajdu Péter a Besz-
terce ostromában – Hajdu 2002: 651–675.) A két vidéki kastélyban zajló lakodalom (ebéd és 
vacsora) valójában egy olyan közösségi eseményként jelenítődik meg, ahol a kölcsönbe vett 
nevekkel, ruhákkal, hintókkal érkező, hétköznapjait civil sárosi hivatalnokként élő, sárosi 
dzsentri történelmileg más időhöz kapcsolódó világképe nyer igazolást. 
 
Hová is megyünk? 
 
Az elbeszélő indulás előtt összegzi saját tapasztalatait, felidézi a társadalmi előítéleteket, szte-
reotípiákat, valamint sárosi kollégája (a vőlegény) egyéni tulajdonságait terjeszti ki az ott 
élőkre. Ezzel mozgósítja a magyar olvasók szubjektív térképein meglévő előítéleteket, vala-
mint egy saját tapasztalatokon nyugvó kollektív térképezési elvet is felkínál. 

(„Nemes Sáros-vármegyében ismerős vagyok.” „Sárosban a kis urak is nagy urak és 
megfordítva a nagy urak is kis urak.” „Sáros a jó tónus és az illúziók vármegyéje.” „A ‘flanc’ 
második természetükké vált...” „Az, hogy ők szegények, végre is csak egy rossz álom.” 

A vagyon értelmezésükben „csak egy száraz, élettelen tény, mely a telekkönyv lapjain 
terpeszkedik el, egymás mellé rakott számokban és betűkben” – Mikszáth 1958: 185.) 

Amint látjuk, a bennfentes elbeszélő – az inverzió és az illúzió értelmezésbe vonásával 
– polarizált szemléletet mozgósít az olvasóban: formális külsőségek kontra belső tartalmak, 
valóság kontra álom, nyelv kontra valóság oppozíciókra való utalással. 

Az olvasói figyelem ébrentartásának egyik legbiztosabb eszköze a gyanú felkeltése. A 
közvélekedést cáfoló hír, hogy bár a sárosiak egymás között sosem házasodnak („Egymást a 
kannibálok se eszik”), most mégis két sárosi kel egybe, rejtélyes okokat sejtet. Kollégájáról, 
Csapiczky Endre báli tudósítóról rögtönzött kis jellemrajza („sárosi svihákság”, „kivasalt ci-
linder és a lakkos topán”, „tele volt nyegleségekkel és adóssággal”, „a léha dzsentribeli ura-
csokkal tartott, az úgynevezett ‘pakfon arisztokráciával’...”) pedig már szemernyi kétséget 
sem hagy az olvasóban, miféle társasággal lesz dolgunk. 

Az elbeszélő ezt az ironikus, kritikus sárosi képet kínálja fel az olvasónak, ugyanakkor 
– mivel násznagyként vesz részt az esküvőn – lekötelezettje is ennek a világnak. Ezt a „húzd 
meg – ereszd meg” elbeszélői pozíciót állandó lavírozás jellemzi: hol ironikus, távolságtartó 
megjegyzésekkel kommentálja az eseményeket, hol pedig joviális mosollyal az arcán kvater-
kázik a sárosiakkal. Nemcsak az olvasótól követel tehát éberséget, hanem saját magától is. 
Amikor pedig azt hiszi (hiteti el velünk), hogy azonosulni tudott a sárosi világgal, éppen ak-
kor teszik őt lóvá, és ezzel önmagát is hagyja látványosan tőrbe csalni. A történetben egyedüli 
idegenként elhiszi a sárosiak színjátékát, tehát valóságként kezeli azt, ami csak látszat. 

Az eddig elmondottakból is kitűnik, hogy az elbeszélő az azonosulási és távolságtartá-
si stratégiák ellehetetlenítésével a harmadikutas értelmezőnek ad bátorítást. Bár aki ezt nem 
teszi, annak a történet végén Bogozy uram kibogozza a történetet, és miután utólag szembe-
sült a „ténylegesen” történtekkel, kezdheti elölről az olvasást. 
 
Utazás Sáros megyébe 
 
Mikszáth szinte rutinszerűen használt térformáló eszközeit figyelhetjük meg. Magyar nyelvte-
rületről indulunk, Budapestről. Sáros megye és az Alföld szembeállításával megteremti a MI–
ŐK korrelációt: saját–idegen, észak–dél, felső–alsó, hegyvidék–síkság szembeállításokkal, 
valamint tájképzetekkel és szociokulturális elemeket felvonultató szemléletmódbeli különbsé-
gek említésével. Az eperjesi megalvás után már jelzést kapunk úti célunk felől: az irodalom-
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történeti legendává vált „erdei lak”, Petőfi, Tompa és Kerényi 1845-ös költői versenye tárgyi 
bizonyítékának említésével a regénybeli világ textualizálására utal. 
Az utazás első szakaszának leírása, ha úgy tetszik, valóságos, tehát topográfiailag követhető 
térben zajlik, amit a sárosi vidék szociografikus útleírása, valamint a „zagyva” nyelvhaszná-
latra utaló megjegyzések is megerősítenek. („Szervusz, te skribler, vitaj pán brat!” „Hajtsd ki 
azt a kravicskát arra a lúkára” – Mikszáth 1958: 190; „…derék dolog, hogy eljöttél ebbe a 
mienk krajinába. Isten hozott közénk, bruder Danzinger” Mikszáth 1958: 191.) 

Ezek az idegen nyelvű betűzések (helyzetmondatok, megszólítások, fatikus megjegy-
zések ez esetben nyelvi szignálok, jelzések a magyar szövegben, amely szükségszerűen ma-
gyar, a későbbiekben viszont megváltozik a szerepük. 
 
A gavallérok világa 
 
A gavallérok világával összefüggésben két helyszínről szükséges szót ejteni, Lazsányról, 
amely költött név, és Gortváról (a korábbi szövegváltozatokban még Ortva), ez esetben pedig 
névkölcsönzéssel él a szerző, mivel Gortva említésével elhagyja a „Sáros megyei térképet”. 
Megjegyzendő még, hogy a korábbi szövegváltozatokban előforduló Ortva is költött név, és a 
kritikai kiadás szerkesztői véglegesítették a Gortva változatot, ugyanakkor mindkét szerzői 
elképzelés a topografikus tér elhagyására utal. Gortván, a vőlegény apjának kastélyában, egy 
„rögtönzött” ebédre kerül sor, az esküvői lakomát pedig Lazsányban, a menyasszony anyjá-
nak kastélyában tartják. 

Gortva és Lazsány valójában: ikerhelyszínek, a két helyszín eseményei egymás függ-
vényében nyernek értelmet. A helyszínek között vándorló tárgyak (pl. a személyzet ruhái) a 
„svihákság” mibenlétének megértéséhez visznek közelebb, a két helyszínen elhangzó „világ-
értelmezések” (az örömapa filozofálása, az in Blumen nyelv szabályainak ismertetése stb.) 
pedig egy textualizált világ szabályaihoz, törvényszerűségeihez nyújtanak segítséget. 

A gavallérok világába a keresztutaknál csatlakozó vendégsereg nevei vezetnek be 
minket: „Özvegy Szlimóczkyné lányaival a Kund nemzetségből”, „Pruszkay György de 
genere Tass”, „Domoróczy István, Töhötöm vezér ivadéka”. A nevek valóságosságát, legiti-
mitását megkérdőjelező elbeszélő ironikus megjegyzését („Úgy látszik, az Árpáddal bejött 
többi nemesek mind magtalanok maradtak és csak a vezérek nejei szültek fiakat” – Mikszáth 
1958: 193) a vőlegény a gavallérok „szent hagyományaira” hivatkozva hárítja el. A négyfoga-
tú hintókon, fogatokon, batárokon, bricskákon érkező vendégsereg kígyózó menetben halad 
az esemény helyszíne felé, akárcsak egy (víg)eposzi seregszemle dicső alakjai. A nevek jelen-
tőségére a vendégeket fogadó házigazdának, a vőlegény apjának refrénszerűen visszatérő, 
teátrális sóhajtozása is felhívja a figyelmet („Istenem, ennyi fényes név!”, „Mennyi név, 
mennyi név…”, „Mennyi név! Istenem, mennyi név!”). A gortvai helyszínen a „gavalléros” 
név- és nyelvhasználaton túl (francia) a névadás önkényességére is fény derül, amikor az 
egyik szolga nem reagál az alkalmi megszólításra: „He, Jean, egy tányért! Csi pocsujes ti 
szomár? (Hallod-e te szamár?) No, mit bámészkodol? – fakadt ki éktelen dühvel Csapiczky. – 
Hát nem mondtam már, hogy te vagy a Jean?” (Mikszáth 1958: 199)  

A lazsányi helyszínen további „fényes” nevekkel gazdagodik a névsor: „Divékyék, a 
somhelyi Garzók, a bánújfalusi Nagyok, a báró Kramlyak, a koronkai Csathók, a 
Balánszkyak, a létai Létássyak”. Az elbeszélő, hogy az „önmegnevezés” motivációját ironi-
zálja – hasonlítottként –, általánosan ismert „fényes” nevekkel parodizálja a névadás motivá-
cióját: Wittelsbachok, Rothschild, Metternich herceg, Lancelot lovag, anhalti herceg. 
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Ki a gavallér? 
 
A mimetikusnak mondható sárosi világ és a textuális „gavallérvilág” nyelvhasználatban, vir-
tusban látszólag nem mutat nagy különbséget, amíg nem találunk elfogadható magyarázatot 
arra a kérdésre, hogy valójában ki is a gavallér. Minden sárosi? Minden sárosi nemes? Az 
elbeszélés során fokozatosan alakul ki az olvasóban a gavallérokról alkotott kép. 

A gavallérok minden kétséget kizáróan sárosiak. Ugyanakkor nem minden sárosi „ga-
vallér”, tehát flancimádó, öncsaló, „sáros”dzsentri stb. A történet dramaturgiai csúcspontján, 
amikor az örömapák átadják az ifjú párnak szánt fantomajándékokat, hangzik el a gavallér 
definíciója: „ha nem származik is nagy ősöktől, de igazi gavallér-szív dobog benne” (Mik-
száth 1958: 219). Az elismerés a menyasszony nevelőapjának, Lazsányi Istvánnak, császári és 
királyi kamarásnak, becenevén Königgrätz apónak, született Uhlarik Pistának szól, aki a sze-
münk előtt válik gavallérrá. Uhlarik-Lazsányi-Königgratz-apó ugyanis nem nemes ember, 
ráadásul csak nevelőapa, tehát vérségi kapcsolat sem fűzi a nemesi származású menyasszony-
hoz. Viszont vérbeli gavallérhoz méltó gesztusával tiszteletbeli gavallérból „igazi” gavallérrá 
minősül át a közösségi színjáték során. Gavallér tehát az, akit a gavallérok közössége annak 
nyilvánít, miután átesett a közösség „szent hagyományai” által előírt „kanonizációs folyama-
ton”. Ez az a pillanat, amikor az elbeszélő ironikus távolságtartását feladva elhiszi a szem-
fényvesztést, és ezzel tevékeny részt vállal Lazsányi gavallérrá válásában. 
 
Beszél ön gavallérul? 
 
A gavallérok világához értelmezői nyelvet is felkínál az elbeszélő. Szabályaiba a lakodalmi 
vacsorát követő kártyapartik során avatja be az olvasót. A ferbli gavalléros változata – az 
örült, aki vesztett, az volt mogorva, aki nyert – ennek a világnak az inverzív voltát mutatja 
meg. A „hozomozást”, azaz az utólagos befizetés intézményét is elfogadó kártyapartnerek a 
kártyázás íratlan szabályait rúgják fel. 

A tarokkasztaloknál zajló diskurzus pedig egyfajta nyelvleckeként is olvasható. Az el-
beszélés látszólag a társalgás során használt nemzeti nyelvek ismeretét kéri számon az olvasó-
tól. A többnyelvű közösségekben azonban a nyelvi kódváltás természetes jelenség, erre utal a 
spontán anyanyelvi megszólalás is. („Érdekes megjegyezni való, pszichológiai szempontból, 
hogy kritikus helyzetekben egyszerre tótra fordítják át a diskurzust.” – Mikszáth 1958: 224) 
Az idegen nyelvű megnyilatkozások ezúttal nem nyelvi szignálok, hanem egy metanyelv, a 
gavallérok nyelvének építőelemei. Az elbeszélő által tolvajnyelvként aposztrofált nyelv az in 
Blumen szabályai szerint építkezik, ahol a saját–idegen törésvonal nem a nemzeti nyelvek 
mentén húzódik. („Csapatosan jár a varjú” = több lapja van a kiadott színből. „Mein Herz, 
was willst du noch mehr?” = pirosat kell hívni.)  
 
Igaz-e, ami való? 
 
Az elbeszélés többször is tematizálja az igazmondás és a valóság megragadhatóságának kér-
dését. Elsőként a gortvai helyszínen, az újságíró fia miatt restelkedő apa szájából hallhatjuk a 
kicsit zavaros és csapongó filozofálást, amelyben a sajtó és a valóság viszonyát fejtegeti a 
Deák-féle sajtótörvény, valamint a mohácsi csatáról szóló anakronisztikus hadi tudósítás pél-
dáján demonstrálva: „Azt mondják róluk, hogy hazudnak. De ez nem igaz. Csak olvasni kell 
tudni.” (Mikszáth 1958: 195) Krumplivirágos példázatával – a meleg októberben tavaszt ha-
zudik a virágzó burgonyabokor – pedig az objektív valóság „megbízhatatlanságát” vonja ér-
telmezésbe: „Hát van valami a természetben, ami nem hazugság? Csal minden és mindenki?” 
(Mikszáth 1958: 196) Amennyiben Arany János-allúzióként olvassuk sorait („Avagy felettünk 
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nem hazud az ég?” „Minden Hazugság, földön, ami szép”6), a művészi ábrázolásra is kiter-
jeszthetők etikai és esztétikai alapelveket ütköztető példázatai. 

Megállapításaiban implicit módon az önkényes névhasználat eltérő társadalmi megíté-
lése is megfogalmazódik. Az írói, újságírói gyakorlatban elfogadott az álnév használata, 
amely valójában legális eszköze a személyiség elfedésének, míg a „fényes” nevek bűvöleté-
ben élő, a történelmi neveket „illegálisan” felhasználó sárosi gavallérokat fenntartásokkal 
kezeljük. Ez az ellentmondás különösen akkor szembetűnő, amikor egy gavallér történetesen 
újságíró, a vőlegény ugyanis Arator álnéven ír báli tudósításokat. 

A lakodalom végeztével elindul a visszaúton a négyesfogatú hintók sora. Az éjszaka 
sötétjében történtek és a reggeli kijózanító világosság közé virradatkor leereszkedő köd leple 
alatt kezdetét veszi a gavallérok civil sárosiakká való átalakulása, az elbeszélő szavaival élve 
a „vedlés”. A gavalléros nevekkel (személy- és helységnevek) kijelölt textualizált térből ki-
lépve ismét a Sáros megyei valóságban (Sóvár, Eperjes) találjuk magunkat az elbeszélővel, 
akinek az időnként el-elbóbiskoló Bogozy uram a már korábban jellemzett sárosi „zagyva” 
nyelven („ha elhagyta magát és nem vigyázott, igen rosszul beszélt magyarul, de ha össze-
szedte az eszét, alig ejtett jelentékeny hibát” – Mikszáth 1958: 227) bogozza ki a történet ho-
mályos részleteit. 

A kölcsönvett ruhák, nevek, eszközök mind-mind a gavallérok kollektív tulajdonát ké-
pezik: „Csak szét van osztva és ha azt bizonyos alkalmakkor mesterségesen egy rakásra hord-
juk, kinek mi köze hozzá? Igaz-e vagy nem?” (Mikszáth 1958: 232) Miként a nevek sem 
egyéni identitás, hanem kollektív identitás kifejezői, amely a nemesi életforma alternatívájá-
ban, szimulációjában tapintható ki. 

Vajon hazugnak mondható-e az a világ, amely minden résztvevő számára értelmezhető 
szabályokkal rendelkezik? – kérdezhetjük az elbeszélés kezdetén felvetett morális fenntartá-
sok jegyében. És vajon tehet-e arról a krumplibokor, hogy tavaszt hazudik neki a verőfényes 
október? – kérdezhetjük a gavallérok világában szerzett tapasztalataink birtokában. 
 
Névhasználati stratégiák A gavallérok szlovák fordításaiban  
 
A műfordítói gyakorlatban a fordító teremtett világok névhasználatával találkozik – költött és 
valós helynevekkel egyaránt. A pragmatikus szövegek fordítója a meghagyás és megfeleltetés 
között választ, a műfordítónak viszont a nevek teljes rendszerét, illetve annak poétikai be-
ágyazottságát is értelmezésbe kell vonnia. Hogyha a helységnév a valós világ topográfiai ele-
meként fordul elő, és a puszta nyelvi közlés, tehát az azonosítás (és megkülönböztetés) funk-
cióját tölti be, ilyenkor a hagyományosnak mondott fordítói eljárásokat követi. Amennyiben a 
helységnév egy fikciós világ eleme vagy tere, a fordító bármilyen alkalmazás mellett is dönt 
(meghagyás, megfeleltetés, fordítás, átalakítás), nem lehet mérvadó a valós topográfiai helye-
ket lajstromozó kézikönyv információja, mivel a helységnév által jelölt hely, tér is a fikciós 
világ szabályai szerint épül fel. 

A fordítások vizsgálata során nem volt szándékomban fordítói teljesítményeket ösz-
szemérni. Valójában arra a kérdésre kerestem választ, hogy miként értékelik a fordítók Mik-
száth névalkalmazási és névalkotási elképzeléseit („mondott helyeit”), milyen nyelvi eszkö-
zökkel jelenítik meg a szlovák szövegben a magyar nevek nemesi státusát, valamint azt, hogy 
milyen megoldásokkal tudják megőrizni a szöveg nyelvi heterogenitását. Korábbi tapasztala-
taim azt bizonyítják, hogy a szlovák fordítók számára a kérdés valójában úgy fogalmazódik 
meg, hogy vajon azt is megmutassák-e, amit a szerző a magyar olvasójának szán, például, 
hogy magyarázzák-e a szlovák szavak jelentését vagy sem. 

Általánosságban elmondható, hogy a szlovák nyelvterületen előforduló toponimák 
esetében egyértelműen a honosító fordítói eljárásokat választják (megfeleltetés): Bártfa – 
Bardiov, Bardejov. Mikszáth szlovák költött helyneveit általában nyelvi adaptációval teszik 
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névszerűvé (Lazsány: Lažany/Lazany). A korábbi fordítások többnyelvű olvasóval számolnak 
(az adott nemzedékek még tudtak magyarul), így a magyar nyelvi szignálok is gyakrabban 
jelennek meg a szövegben. Mivel a cseh, lengyel és horvát fordításoknál is megfigyelhetők a 
honosító eljárások, a kulturális konvenciók is értelmezésbe vonhatók. Utalhatnak többek kö-
zött arra, hogy a tulajdonnevek szemantikai átlátszósága egyfajta követelmény vagy legalább-
is elvárás a részünkről, amelyet a kulturális konvenciók határoznak meg. 
 
Šviháci (1915)7, Gavalieri (1953)8, Fešáci (2008)9 
 
A gavalléroknak négy szlovák fordítása ismert (1915, 1935, 1953, 2008), mivel ezek közül 
Belo Klein-Tesnoskalský 1935-ös fordítását nem sikerült megszereznem, az alábbiakban csak 
három szövegváltozattal foglalkozom. Az összevetés egyik fontos tanulsága volt, hogy a két 
korábbi szöveg fordítói eljárásai azonos stratégiát követnek mind a szöveg nyelvi heterogeni-
tása, mind pedig a névhasználat tekintetében, annak ellenére, hogy az 1953-as fordítás már 
nem számolhat kétnyelvű (magyar és szlovák) olvasóval. Az általános tapasztalat azt mutatja, 
hogy több fordítás esetében fokozottabb hangsúlyt kap a fordítás változatjellege. Ez a törek-
vés mutatkozik meg például az elbeszélés címének lefordításában is (az 1935-ös fordítás címe 
is Gavalieri), de a fordítói stratégiákban is értékelhető változatjellegről csak a legutóbbi, 
2008-as fordítás esetében lehet beszélni. 
  

Összefoglalva a Šviháci (1915) és a Gavalieri (1953) néhány jellemző fordítói eljárása:  
 

a) Megtartják a szöveg nyelvi heterogenitását: 
„Vítaj, bruder Danzinger” 
„Mein Herz, was willst du noch mehr?” 

b) A helységnevek korabeli szlovák változatait alkalmazzák: 
Prešov, Soľnohrad, Bardiov (1915)  
Prešov, Solivar, Bardejov (1953) 

c) A nemesi nevek státusának ortográfiai szignálja a szövegben: 
Šviháci (1915): 
Ďuro Pruskay de genere Tass / Štefi Pruskay 
Štefan Domorócy potomok vodcu Töhötöma 
vdova Slimóckyho, veľká família z Kundovho pokolenia  
Gavalieri (1953): 
Ďuro Pruszkay de genere Tass 
Števo Domoróczy potomok vojvodcu Töhötöma 
pani Slimóczka z pokolenia Kundovcov  

d) A nemesi előnevek magyarul, a helységnév szlovákul: 
Šviháci (1915): Letassovci z Lietaviec, Lazsányi (Lazany) 
Gavalieri (1953): Štefan Lazsányi (Lažany), letnianski Létássyovci 

e) A magyar nyelv szignáljai a szövegben: 
„teringette” (apa, após szavajárása), címer, perse (persze), flanc 

 
Az 1915-ös fordításban a nevek magyar szórendje is megjelenik: Bogozy báči, Uhlárik 

Pišta 
 

Összefoglalva a Fešáci (2008) néhány jellemző fordítói eljárása: 
a) A szöveg nyelvi homogenitása: 

„Vítaj medzi nami, kamarát Danzinger” 
„Srdce moje, čo viac ešte chceš?” (eredetiben németül: „Mein Herz…”) 
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„Dobrý deň, braček!” (eredetiben franciául: „Bon jour mon frère.”) 
b) A helységnevek korabeli szlovák változatainak használata. 

Prešov, Solivar, Bardejov 
c) A nemesi nevek szlovák alakváltozatai: 

Pruštianskovci z rodu Tašovcov, Ďuro / Števo Pruštiansky 
Števo Domoróci potomok vojvodcu Tuhutuma 
vdova Slimocká z rodu Kendovcov 

d) A nemesi előnevek szlovákul, a helységnév szlovákul: 
letnianski Letašiovci, Lazanský (Lazany)  

e) A magyar nyelv szignáljai a szövegben: orság (ország) 
 

Ez utóbbi fordításban valamennyi idegen nyelvű megnyilatkozás helyett lábjegyzetben 
a következő megjegyzés áll: az eredetiben magyar, német, francia nyelven. A forrásnyelvi 
szöveg szlovák nyelvi szignáljait dőlt betűkkel szedve jelzi, és valamennyihez lábjegyzetben 
fűz magyarázatot: az eredetiben is szlovákul. 

A fordító markánsan honosító (domesztikáló) fordítói stratégiája alapján két fontos 
következtetést tud levonni a fordításértelmező. Egyrészt azt, hogy a fordító olyan olvasót fel-
tételez, aki csupán a célnyelvben és célkultúrában járatos, tehát csak szlovákul beszél (néme-
tül, franciául, magyarul nem), és a szövegösszefüggésekből sem tud következtetni az idegen 
nyelvű tartalmakra, valamint azok funkciójára, illetve nem ismeri saját történelmének 19. szá-
zadi nyelvi-kulturális vonatkozásait. Másrészt pedig azt, hogy az általa használt fordítói eljá-
rások az átadó és befogadó kultúrák összeférhetetlenségére alapoznak. Ez utóbbit azért nehéz 
értelmezni, mert a Sáros megyei szociokulturális tér a befogadó kultúra szerves részét képezi. 
Ezt a fordítói törekvést látszik megerősíteni a sorozatban megjelent korábbi kötet is, amely 
szintén Mikszáth szlovák tematikájú írásait gyűjti össze Tvrdé kotrby (Kemény koponyák – 
Mikszáth 2007) címmel, és amely szintén a magyarul író „tót szerző” képzetét keltik (Ld. 
Deák 2007: 3–4). 

A nyelvi-kulturális heterogenitást ilyen radikálisan homogenizáló, honosító fordítói el-
járások fokozottan érvényesítik a domesztikáló stratégiák azon törekvését, hogy a célszöve-
geknek kanonikus pozíciót biztosítsanak saját kulturális közegükben (vö. Polgár 2003: 32). 

A bemutatott három fordítói stratégia többek között arra is rámutatott, hogy az egyes 
fordítói eljárások a forrásnyelvi szöveg szubjektív térképeit is módosítják. A két korábbi for-
dításban a magyar nemesi nevek szlovák ortográfiai szignáljai – a hét vezér nevéből származ-
tatott, ősi származásra utaló magyar szignál, amely a szlovák nyelvű keresztnévvel, valamint a 
helységnévvel konfrontálódik – a szlovák anyanyelvű névviselő hungarusz tudatára (uhorská 
identita) utalnak. A harmadik szövegváltozatban megjelenő „honfoglaló” szlovák személyne-
vek pedig a fordítói névalkotás leleményességének nyelvi adatai, amely az olvasót magára 
hagyja a sárosi vidéken, még mielőtt a gavallérok világába bebocsátást nyerhetne. 

 
 

Jegyzetek 
 
 

1 Rigolot 1992: 348 
2 Erre több Mikszáth-értelmező is reflektál, például J. Soltész Katalin, Kiss Gy. Csaba. 
3 Ezt az eljárását a kritikai kiadás szerkesztői rendre a fejére olvassák. 
4 A glogovai hegyen innen és túl. Teremtett világok vizsgálata Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyő-
je című regényében és fordításaiban a helynévalkalmazás, -alkotás és -fordítás aspektusaiból. (doktori 
disszertáció) 
5 A klasszikus modernség poétikai eljárásairól lásd Eisemann 1998: 100–116. 
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6 Arany János: Vojtina ars poétikája (1861) 
7 Mikszáth 1915. 
8 Mikszáth 1953. 
9 Mikszáth 2008.  
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Zhrnutie  
 

Symbolika subjektívnych máp v románe  
K. Mikszátha: A gavallérok a jeho slovenských prekladoch 

 
 
Prvá časť štúdie sa zaoberá s individuálnymi a kolektívnymi princípmi kognitívneho mapova-
nia (cognitive mapping), ktoré je podľa autorky podmienené okrem psychologických, kultu-
rálnych a sociologických faktorov aj spôsobom používania vlastných mien. Svoju teóriu za-
kladá na predošlých analýzach Mikszáthových textov, v ktorých aplikácia a tvorenie toponým 
zohrávali dôležitú rolu v procese textualizácie mimetických svetov. 

V druhej časti sa autorka venuje interpretácii Mikszáthovho románu A gavallérok 
(1897). Analýza aplikujúca vyššie spomínané aspekty zrodila celkom novú interpretáciu diela: 
popri metonymickej výstavbe príbehu sú v románe pozorovateľné i metaforické textotvorné 
postupy, ktoré vytvárajú časovo a priestorovo ohraničiteľný chronotopos, v ktorom aj cudzo-
jazyčné (nemecké, latinské, slovenské, francúzske) prvky textu zohrávajú inú funkciu: na-
miesto jazykových signálov sú – spolu s jazykom originálu – komponentmi metajazyka švi-
hákov / gavalierov / fešákov.  

Záverečná časť je venovaná slovenským prekladom predmetného románu – Šviháci 
(1915), Gavalieri (1953), Fešáci (2008) –, pričom dôraz je kladený na konfrontáciu subjektív-
nych máp v prekladovom procese, ktorý je zároveň aj dialógom dvoch (či viacerých) jazykov 
a kultúr. Výsledkom porovnávania je zistenie, že ostatný preklad diela (2008), ktorý radikálne 
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homogenizuje jazykovú a kulturálnu rozmanitosť východiskového textu, v prijímajúcej litera-
túre zaujíma kanonickú pozíciu. 
 
 

Summary 
 

Space symbolism of subjective maps  
in the novel of Kálmán Mikszáth: A gavallérok and its Slovak translations 

 
 
The first part of this study deals with individual and collective principles of cognitive map-
ping and says that besides psychological, cultural and sociological factors the application of 
proper names can be its organic part, too. Further it mentions some prose-poetic methods of 
Kálmán Mikszáth and states that among his space-forming devices the author’s creation of 
names plays an important role: it creates both mimetic and textualized worlds.  

The second part deals with space symbolism of Kálmán Mikszáth’s novel A ga-
vallérok (1897). The author’s new approach shows the isolated poetized space of the meto-
nymically told story describable by chronotope. In connection with foreign language elements 
of the novel (German, Latin, Slovak, French) it is noticed that it is important to differentiate 
two types of functions: 1) linguistic signals, 2) linguistic elements of the metalanguage of 
„gavallérok“ (metalanguage of gentries, protagonists of the book) with the same function as in 
Hungarian. 

In the third part three Slovak language translations of the novel A gavallérok (1915, 
1953, 2008) are examined from the following point of view: do in translations appear subjec-
tive maps confronting during the dialogues between languages and cultures? The comparison 
makes an evidence of the fact that the last translation (2008) radically homogenizes the lin-
guistic-cultural heterogenity of the novel and due to it the target text is ensured by a canonic 
position. 
 



 

Dusík Anikó 
 

A Mikszáth-recepció néhány kérdése 
 
 

I. 
 
„Aligha van írónk, aki élete fogytáig oly makacsan őrizte volna szülőföldje regionális színeit, 
mint Mikszáth. Szülőföldjén, a »görbeországban« világot fedezett fel: két nemzetiség találko-
zott hegyekkel zsúfolt földjein, nyelvek és kultúrák érintkeztek egymással.” (AMIT 1965: 
704) 

E megállapítást továbbgondolva Kiss Gy. Csaba a regionális identitást legjellemzőbb 
módon képviselő írónak tartja Mikszáthot. Régiója a Felvidék magyarok és szlovákok által 
vegyesen lakott területe, a „tót atyafiak” és a „jó palócok” közös élettere. Mikszáth régiója 
nagyon is valóságos, bejárható a táj, térképe megrajzolható. Nógrád megye, a sárosi dzsentri, 
a zólyomi polgárok nem pusztán a teremtő képzelet szülöttei. 

Mikszáth szövegeinek világa gyakran mégis a mesét, mondát, legendát idézi. Egyszer 
volt, hol nem volt, volt egyszer egy világ, amely első olvasásra lenyűgözi, elvarázsolja az 
olvasót. Egy olyan világ, amelyben egy Lapaj és egy Görgey alispán úgy férnek meg egymás 
társaságában, hogy nem kell feltennünk a kérdést, melyikük a fontosabb.  

Karol Wlachovský szerint a Mikszáth által megteremtett világban a nyelv nem választ-
ja el egymástól az embereket, ugyanakkor azt is fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy 
a kiegyezés utáni Magyarországon ez a szemlélet korántsem volt általánosnak tekinthető (ld. 
Wlachovský 2008: 11). Mikszáth befogadó szemlélete tehát a nyelvi másságot nem használja 
a kirekesztés eszközeként.  

A másság elfogadása egy megbonthatatlannak tűnő egység megteremtésének eszköze. 
Az író által életre hívott, a szöveg által közvetített világ értelmezése azonban a mindenkori 
befogadótól, olvasótól függ. Schöpflin Aladár 1917-ben például a következőket írja: 
„A keményfejű, ravasz, mindenkivel egyforma hangon beszélő, érdekeit, igazát megvédő pa-
lóccal szemben mennyire másnak látja a tótot! Ami abban energikus keménység, az ebben 
jámbor szelídség, ami abban ravaszság, ebben félszeg együgyű ragaszkodás, ami abban önér-
zetesség, ebben alázatos meghunyászkodás. Becsületes, szelíd, derék emberkék ezek 
a tótocskák, de mennyivel különb, imponálóbb a magyar!” (Schöpflin 1917: 37) 

A két egymás mellett élő nyelv, nép kérdését az Akadémiai Kiadó irodalomtörténet-
ének Mikszáth-fejezete sem kerüli meg: „A felvidéki polgárokra, a pánszlávizmus indulataira, 
a két nép nacionalizmusának súrlódásaira enged kitekintést ez a cselekménysor [a szöveg a 
Beszterce ostromára utal – D. A.], melyet a sokszor tudatosan kicsinyítő szemlélet jellemez.” 
(AMIT 1965: 730) 

Mikszáth korának nyelvi alapú, a realitásban ténylegesen létező konfliktusairól Szerb 
Antalnak is volt véleménye: „Az emberek szeretik elhinni, hogy a nemzetiségek ébredő öntu-
data sátáni »agitátorok« műve csupán, és megszűnik, ha az agitátorokat kikergetik az ország-
ból.” (Szerb 1982: 43) Konklúziója: „kicsit kevesebbet beszélni a nyelvről és többet 
a kultúráról” (Szerb 1982: 43). (Bár esetében ez az egyesítő szerepet játszó kultúra feltételez-
hetően a magyarság ügyét kell hogy szolgálja.) 

1998-ban Eisemann György Mikszáthról írt monográfiájában „az élőbeszéd irodalmi 
alkalmazásában” a nyelv megszólító erejének felerősödését látja. A befogadó „ottlétben tartá-
sa” a cél Eisemann szerint. A Mikszáth-szövegek gyakori nyelvi szituációjának, 
a kétnyelvűségnek értékelését (a Beszterce ostromáról írva) ugyan megkerüli, de az élőbe-
szédszerűségre fókuszáló állításaiban az elfogadás, befogadás státusa rögzül (ld. Eisemann 
1998: 71).  
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A többnyelvűség, illetve a nyelvileg eleve nem homogén közeg kérdése a monográfia 
„Irányregény? Riportregény?” című fejezetében, A Noszty-fiú esete Tóth Marival elemzése 
során is felmerül: „Kopereczky főispán a számára kedvező döntést úgy hozza meg, hogy nem 
vesz tudomást a német és szlovák nyelvű hozzászólásokról, mondván, ő nem tud se németül, 
se szlovákul, így nem hallotta az ellenvéleményeket. Mindamellett büszkén hirdeti, hogy 
a nyelvek között válogató »tudatlansága« csak arra az időre szól, amikor a főispáni díszruhát 
viseli.” (Eisemann 1998: 131) A hatalom nyelvi vaksága tehát szándékos. Ugyanakkor nyil-
vánvaló – mondja Eisemann –, hogy „szükségesnek mutatkozik a többféle nyelvezetek közötti 
megértő kölcsönösség” (Eisemann 1998: 132). 

Leszögezhetjük, hogy Mikszáth szelíd iróniájának és a sokak által az egész életműre 
jellemzőnek tartott „megbocsájtó attitűdnek” (Hajdu 2007: 552) köszönhetően nem egy szét-
hullással fenyegetett világ képe rögzül az olvasóban. 
 

II. 
 
Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásáig, 1918-ig Mikszáth volt a leggyakrabban szlovák 
nyelvre fordított magyar szerző. Az első világháború végéig megjelent hetven kötetből tizen-
négy Mikszáth műveinek fordítását tartalmazza (ld. Wlachovský 2008: 9). 

A szlovák és magyar irodalom kapcsolatát 1918-ig olyan specifikumok alakították, 
amelyek a magyar irodalom szlovák közegben történő recepcióját nagyban befolyásolták. Az 
1867–1918 közötti időszakra jellemző magyarosító törekvések következtében a szlovák kö-
zegre – a nemzeti törekvések szempontjából értelmezett elitre – a programszerűen elutasító 
magatartás volt jellemző, ugyanakkor azonban a kor szlovák értelmisége, polgársága 
a magyar irodalmat eredetiben olvasta (ld. Chmel 1972: 44). 

Az 1881-től Túrócszentmártonban megjelenő Slovenské pohľady egyik szerkesztőjé-
nek, Svetozár Hurban Vajanskýnak (szerkesztőtársa Jozef Škultéty volt) állásfoglalásait meg-
ismerve képet alkothatunk arról, milyen alapokra helyezve alakul a hangadó szlovák értelmi-
ségi, irodalmi közeg kapcsolata a magyar irodalommal. 

Svetozár Hurban Vajanský (1847-ben született, akárcsak Mikszáth) az 1880-as évek 
elején lett a a szlovák irodalom ekkortájt jelentkező új generációjának egyik vezéralakja. Is-
mertté válásában az 1879-ben megjelent Tatry a more (A Tátra és a tenger) című verseskötete 
fontos szerepet játszott – értékelői a szlovák irodalom fejlődése új szakasza kezdetének tartot-
ták. A nemzeti elnyomás Vajanský központi témája, nemcsak verseiben, hanem az irodalom 
kérdéseivel foglalkozó írásaiban is. 

Bár a magyar irodalommal leginkább csak alkalomszerűen foglalkozott, az irodalmi 
kapcsolatok, a magyar irodalom szlovák recepciója alakulása szempontjából elengedhetetle-
nül fontos ismerni Vajanskýt, annál is inkább, mivel nézetei a későbbi évtizedek, a következő 
generációk véleményalkotására is jelentős hatással voltak. 

A Literatúra a národ (Irodalom és nemzet) című írása első bekezdései is azt igazolják, 
hogy Vajanský számára az irodalom a nemzeti öntudat alakításának eszköze, de ugyanakkor a 
nemzeti önreflexió eszköze is (ld. Kusý 1989: 357). „Nemrég egy bizonyos magyar író azt 
írta, hogy irodalom nélkül a nemzet nem nemzet. Ez a fura szólam azzal zárul, ünnepélyesen, 
hogy miután a szlovákoknak nincs semmilyen irodalmuk, nemzet sem lehetnek.” (Vajanský 
1989: 196) A folytatásban Vajanský arról ír, hogy bár a szlovák irodalom alakulófélben van 
csupán, s kevés a kiforrott alkotás, de ami már értéknek számít is, mint Sládkovič, Chalupka, 
Botto, a magyar irodalmi közeg arról sem akar tudomást venni. „Hogy mindezt a magyarok 
kevésbé ismerik, mint a kínai írók legújabb munkáit, az nem a mi hibánk.” (Vajanský 1989: 
197) 

Vajanský az elnyomás ténye mellett a nemzeti közeg tétlenségét és az alacsony szlo-
vák olvasószámot tartja a szlovák irodalom fejlődését megnehezítő tényezőnek. „Aki alkotni 
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akar, ne vonja vissza magát az írástól, szélesebb körrel ossza meg gondolatait. Aki a szlovák 
nemzet megmaradását kívánja, szellemi fejlődését, az ne hagyja el azokat, akik írnak!” 
(Vajanský 1989: 198) 

A szlovák nyelvű közép- és kisnemesség elmagyarosodásában a nemzeti fejlődés 
egyik komoly akadályát látta. Azt a közeget bírálta élesen, amelyet Mikszáth oly gyakran áb-
rázol – szeretettel – írásaiban. A Slovenské Pohľady második füzetében (számában) megjelent 
Slovenské zemanstvo (Szlovák nemesség) című írásában Vajanský Szontaghot idézve felvil-
lantja a dzsentrivé átalakult közeg közéleti szerepének súlytalanná válását, mégis nem minden 
keserűség nélkül konstatálja: „A szlovák nemzet ezen erőteljes nemesi faktor nélkül kénytelen 
berendezni a nemzet házát.” (Vajanský 1881: 101) 

A távolságtartás jellemzi a Slovenské Pohľady recenzensének (S. H. Vajanský vagy J. 
Škultéty) Mikszáth Tót atyafiak című művéről írt kritikáját is. A rövid írás a Slovenské 
Pohľady 1881-es, első évfolyamának hatodik füzetében jelent meg. A szlovák nyelvű reakció 
a befogadói közeg már említett sajátosságára utalóan az első, magyar nyelvű kiadás szövegére 
vonatkozik. „Természetes dolog, hogy szlovák, bár magyar nyelven írt meséket kerestünk” – 
írja a recenzens ([–] 1881: 575). „És csalódnunk kellett. Néhány kifejezéstől eltekintve: bacsa, 
halena, laz, demikát, zapekacska stb. melyekkel idézőjelek közé téve következetesen minden 
mesében találkozunk, nos semmi szlovákot nem lelünk: s ha az itt megrajzolt alakok nevét 
megváltoztatjuk Lapajról Fogdmegre, Olejról Olajra, bizonnyal elhelyezhetőek egy »Magyar 
atyafiak« címet viselő könyvben.” ([–] 1881: 575)  

A recenzens az atyafiakról Mikszáth által rajzolt képet egyes részleteiben sértőnek ér-
zi, bár a szerzőtől nem tagadja meg azt a szándékot, hogy „egyébként valamiféle szeretetet 
akart mutatni a szlovák nép iránt” ([–] 1881: 575). 

A Tót atyafiak szlovákul 1904-ben jelent meg Túrócszentmártonban Slovenskí rodáci 
címen (ld. Tomiš 2000: 30). A szlovák nyelvű Mikszáth-recepció szempontjából azonban A 
jó palócok Dobrí Polovci címet viselő 1911-es szlovák fordítása a lényegesebb, amely 
a fordító, S(amuel/amo) Cz(ambel) Danielovič terjedelmes utószavával jelent meg. 

A részletezően megrajzolt Mikszáth-képből most csak a szlovák–magyar viszonyt 
érintő megjegyzéseit emeljük ki. Mikszáth „bár magyarul írt, közel áll a szlovákokhoz; né-
pünket eléggé ismeri, munkáiban hemzsegnek a szlovák típusok, nevek, kifejezések, fordula-
tok és közmondások, melyek nem kis mértékben járultak hozzá Mikszáth nyelvének már em-
lített »eredetiségéhez«” (Danielovič 1911: 115). 

Czambel Danielovič kitér a Tót atyafiak 1881-es elutasító szlovák fogadtatására is, és 
bár a szlovákokról rajzolt képet nem fogadja el, akárcsak a Slovenské Pohľady egykori recen-
zense, mégis fontosnak tartja leszögezni, hogy Mikszáth estében nincs szó „tudatosan ártó 
szándékról”, sőt, hogy a Mikszáth által megrajzolt képek némelyike „szlovák írónak is becsü-
letére válna” (Danielovič 1911: 118). 

Egyedül a Beszterce ostroma az a mű, amelyben Czambel Danielovič a „vak soviniz-
mussal” jellemezhető kor politikai elvárásait látja megfogalmazódni, és rögtön le is szögezi, 
hogy a regény „irodalmilag egyébként meglehetősen kis értékű” (Danielovič 1911: 120). Fon-
tosnak tartja azonban kijelenteni, hogy „nekünk, szlovákoknak nincs okunk panaszkodni Mik-
száthra, mert alapjában véve ő maga soha nem ártott nekünk. Sőt időnként, kivonva magát 
a nekünk konokul nem kedvező közeg hatása alól, eléggé igazságos volt velünk szemben és a 
nemzetiségekkel szemben általában.” (Danielovič 1911: 120) 

Az 1918 utáni időszakban a szlovák közeg Mikszáth-képének alakulásában Alžbeta 
Göllnerová írása játszik fontos szerepet, amely 1933-ban jelent meg Zemani a ľud v diele 
Kálmána Mikszátha (A kisnemesek és a nép Mikszáth Kálmán művében) címen.  

Mondanivalójának lényege, hogy a Mikszáth által ábrázolt világ széthullása szükség-
szerű volt és megkerülhetetlen. Göllnerová szerint Mikszáth látja, hogy a „flancoló” dzsentri 
olyan közéleti, társadalmi pozícióhoz ragaszkodik, amelynek már nincs létjogosultsága (ld. 
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Göllnerová 1933: 66). Felrója viszont az írónak, hogy a magyar politikusok ideológiájának 
hatása alatt állva a fejlődést megakadályozhatónak látta (ld. Göllnerová 1933: 71). 

Göllnerová kritikájának két célpontja van. Az egyik az érdekből elmagyarosodott 
szlovák közép- és kisnemesi réteg, amelyről a következőket írja: „Bár szlovákul beszélt, nem 
érzett szlovákként.” (Göllnerová 1933: 67) A szlovák nemzeti mozgalmat ez a réteg nem tá-
mogatta, mert „[a] nyelvnek nem volt akkora ereje, hogy a nemességet megmentse a nemzet 
számára” – konstatálja Göllnerová (Göllnerová 1933: 67). 

Kritikája másik célpontja Mikszáth, pontosabban a szlovákság Mikszáth által megraj-
zolt képe. Az e területet érintő megállapításai azonban részben összeolvadnak a nemesség 
néppel szembeni magatartásának kritikájával.  

Göllnerová szerint „Mikszáth még nem volt »sovén«, magyarságát inkább szociálisan 
értette” – a kiváltságokat élvező, a magyarságot jelentő rend tagjaival azonosítva magát (ld. 
Göllnerová 1933: 62), s a szlovák népet „elnéző felsőbbrendűséggel [eltelve] szerette” 
(Göllnerová 1933: 63). 

Írása végéhez közeledve egyre élesebben fogalmaz: „Mikszáth kineveti a szlovákok 
elmaradottságát és műveletlenségét, de a felemelkedésükre irányuló valamennyi törekvés na-
gyon kellemetlen számára. Jól tudja, hogy a szlovák paraszt végtelen türelme és tétlen oda-
adása eltűnik a műveltség fuvallatának érintésére.” (Göllnerová 1933: 70) Sőt, A tekintetes 
vármegye egyik szövegére utalóan azt a következtetést vonja le, hogy „[a] magyar nép nem 
szereti a szlovákot, ösztönös ellenszenvet érez iránta és fél nagyszámú népességétől. 
(Göllnerová 1933: 71). 

Mindenképpen említést érdemel, hogy Göllnerová, aki a szlovák hungarológia meg-
alapítója, Pavel Bujnák tanítványa, a szlovák közegnek szánt írását a negyvenéves írói jubile-
um alkalmából kiadott Mikszáth-összes felhasználásával írta. Szövegének egyik fontos jel-
lemzője a Mikszáth-szövegek kommentálása, így logikusnak tűnik a következtetés, miszerint: 

a) a magyar nyelvet nem ismerő olvasó ki van szolgáltatva Göllnerová értelmezésé-
nek, hiszen nem minden kommentált mű állt fordításban rendelkezésére a szlovák olvasónak, 

b) a megszólított közeg feltételezetten kétnyelvű még, és Mikszáthot képes eredetiben 
olvasni. 
 

III. 
 
1945 után a fenti értelemben vett kétnyelvűség feltételezése egyre kevésbé helytálló, s így 
a két irodalom közötti kommunikációban is felerősödik a fordítások jelentősége. Bár nem 
beszélhetünk a Mikszáth-szövegek fordításának folyamatosságáról, vagy ezek jelentős kritikai 
visszhangjáról, Mikszáth mint a magyar irodalom klasszikusa továbbra is jelen van a szlovák 
közegben. 

1953-ban a Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry a világirodalom klasszikusai 
sorozatában válogatást jelentetett meg Mikszáth műveiből. A magyar irodalom korabeli szlo-
vák recepciójára jellemző módon a bevezető tanulmányt egy magyar történész, irodalomtörté-
nész, Sas Andor írta. Mikszáthról megrajzolt képében az üres életet élő és így a vesztébe ro-
hanó társadalom kritikája a központi elem. Sas Mikszáthja „alapjában plebejus személyiség”: 
„Nem örökölt úri nevet, sem vagyont, munkájából élt, tehát nem szimpatizált azokkal, akik 
származásuk és »történelmi küldetésük« alapján akarták a hatalmat gyakorolni és jól élni.” 
(Sas 1953: 14) A szlováksággal való kapcsolatáról a következőket írja: „Mikszáth szereti 
a szlovákokat, de olyan szociális keretben, a történelmi fejlődésnek azon a fokán, amelyen az 
ő korában éltek.” „Szemléletét inkább a felsőbbrendű jóindulat s nem az ösztönző megbecsü-
lés jellemzi.” (Sas 1953: 24) 
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Előszavában Sas bővebben foglalkozik azokkal a művekkel, melyekben a szlovák 
elem fontos szerephez jut: Tót atyafiak, Szent Péter esernyője, Utazás Palócországban, Külö-
nös házasság, Fekete város, Prakovszky, a siket kovács és természetesen a Beszterce ostroma.  

A Beszterce ostroma a recepció szempontjából általában véve is megkerülhetetlennek 
tűnik. Az ok az alábbi idézet alapján is nyilvánvaló lehet: „S azon felül is jó, szelid nép a tót, 
ha jön a halál, nem kötekedik az vele, nem disputál, nem erősködik, hogy »nem megyek, ma-
radni akarok, iszom azt, iszom ezt, még amazt is megpróbálom«, nem szalajt orvoshoz, pati-
kába, hanem megadja magát »pod szmrty!« (gyere halál!) és behunyja szemeit az örökkévaló 
álomra.” (Mikszáth é. n.: 83) 

A Mikszáthot 1911-ben szlovákul bemutató Czambel Danielovič ugyan nem emel ki 
idézetet a Beszterce ostromából, de a regényt a legelvakultabban soviniszta korra jellemzőnek 
tartja (ld. Danielovič 1911: 120). Göllnerovánál az idézett „gyere halál!” a szlovák nép végte-
lennek tartott passzivitását, megtört akaratát, alárendelődését feltételező szemlélet megjelené-
se (ld. Göllnerová 1933: 70). 

E beletörődés ábrázolásának egyfajta kritikáját érzékelhetjük az 1979-es háromkötetes 
Mikszáth-kiadás előszavát író Rudolf Chmelnél is (ld. Chmel 1979: 9).  

A teljes idézet olvasható Karol Wlachovský Tvrdé kotrby (Kemény koponyák) című, 
2007-es Mikszáth-válogatásának utószavában is, annak illusztrációjaként, hogy Mikszáth áb-
rázolása az ismert sztereotípiákon belül marad: a szlovákok békések, türelmesek, passzívak 
(ld. Wlachovský 2007: 189–190). 

Sas Andornál a „poď smrť!” a nép sajnálatos egészségi állapotára utaló információ, 
melyet Mikszáth keserű humora hat át (ld. Sas 1953: 30). 
 

IV. 
 
Az 1895-ben megjelent Beszterce ostroma a szlovákok Mikszáth által megrajzolt képe, illetve 
a szlovák–magyar viszony megjelenítése szempontjából nyilvánvalóan gazdag adatforrásként 
használható. (Az 1979-ben megjelent szlovák fordítás címe Posledný hradný pán, korábban 
Dobýjanie Bystrice [Danielovič 1911], illetve Obliehanie Bystrice [Sas 1953] címen említi 
a szlovák nyelvű recepció a művet.) 

A mesék, mítoszok világát idézi meg a regény elején Mikszáth a Zsolna környéki táj 
és lakói bemutatásakor. Itt van „a Semiramis-hegy, melyen valaha Ludmilla királyné, a »tót 
Semiramis« palotája állott” (Mikszáth é. n.: 9). Bár maga a hegy „utálatos, kopár, kiélt, kifá-
radt” (Mikszáth é. n.: 9). Az itteni sziklák között lakott a „hatalmas Nohták madár, aki 
a Szvatopluk király kisebbik lányát elragadta, feleségül vette, gyermeket nemzett vele” (Mik-
száth é. n.: 9). Az erdők fái között „az erdei szellem, Jarinkó köhécsel, akinek csak egy szeme 
van, az is hátul a nyakcsigolyáján” (Mikszáth é. n.: 9). 

Ha Jarinkó köhög „[m]indenik köhögésénél meghal egy tót. Hát még mikor náthája 
van a Jarinkónak kolera idején” (Mikszáth é. n.: 10). 

Olyan vidék ez tehát, ahol a mesének is éle van, és ahol Pongrácz István nedeci várúr 
hajdúi szlovákul viszik a hírt: „Vojna bude ludja! (Háború leszen emberek!)” (Mikszáth é. n.: 
12), ahol a gróf falusiakból verbuvált seregét szlovákul irányítják: „Na dve stranke chlapci! 
(Két pártra szakadjatok fiúk!)” (Mikszáth é. n.: 13), s az újoncok a „szeno – szlama, szeno – 
szlama!” vezényszóra gyakorolják a menetelést (Mikszáth é. n.: 15). Itt úgy értik meg, ha azt 
hallják „Rákoczy vojna” (Mikszáth é. n.: 39). 

Ínséges vidék ez a felföld, különösen, ha krumpli sem terem elég. „A gondviselés 
a tótokkal a krumpli útján beszél. Ha sok krumpli van, az annyit jelent: »Szeretlek tótocskák, 
szaporodjatok!« Ha nincs krumpli-termés, akkor az istenke haragszik: »Minek vagytok ti 
a világon tótocskák?« És a Jarinko ilyenkor még jobban elkezd köhécselni.” (Mikszáth é. n.: 
27) 
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Mikor a történet Nedecről Zsolnára helyeződik át, nemzeti színezetű konfliktussal is 
bővül. Mikszáth ugyan családi keretbe szorítja a konfliktust azáltal, hogy a két Trnowszky 
testvér esztelen versengésének egyik eszközévé teszi, a probléma szélesebb összefüggésekbe 
ágyazott értelmezése mégis megkerülhetetlen. 

Mikszáth a két testvér között minden ellentétük dacára elvitathatatlannak tűnő közös 
jellemzőt számolja fel Gáspár „megmagyarosodásával”. Hiszen mint Mikszáth írja „a nagy 
antagonizmus dacára is mind a ketten inkarnátus pánszlávok voltak, s mind a ketten eljártak 
Turóc-Szent-Mártonba a gyülésekre, melyeket – zárjelben legyen itt megjegyezve – a mult 
évben akként zavart meg a nedeci gróf Pongrácz István, hogy négylovas társzekéren állított be 
a főpiacra, a hol a gyülés folyt szabad ég alatt (éppen az ifju Hurban szónokolt)” (Mikszáth é. 
n.: 81). 

Kezdetben tehát a „Mática” gyűlését kutyákkal megzavaró Pongrácz gróf „kultur-
missziója” áll szemben az „ifju Hurban” szónoklatát hallgató Trnowszkyak nemzeti elhiva-
tottságával (ld. Mikszáth é. n.: 81–82). A történet folytatásában azonban ez a konfliktus 
a Trnowszkyak belső, családi terébe helyeződik át. A kiváltó ok Apolka, Gyuri nevű testvérük 
árvája. Ez a Gyuri „szamár volt” (Mikszáth é. n.: 82), mert orvos lett, és Zsolnán szegény em-
ber az orvos, mert „szelid nép a tót, ha jön a halál, nem kötekedik az vele” (Mikszáth é. n.: 
83). 

Az árván maradt Apolka sorsáról az árvaszék a Trnowszkyak ismert ellentéte miatt, il-
letve tekintettel „azon körülményre, (mely azonban nem emlitendő meg a jegyzőkönyvben), 
hogy a leányka hazafiatlan nevelésben részesülne a boldogult Trnowszky fivéreinél, maga-
sabb motivumokra is visszavezethető nemzeti szempontokból” (Mikszáth é. n.: 88), úgy dönt, 
hogy anyai rokona, Klivényi József városi írnok lesz a gyámja. A korhely Klivényi magyarsá-
gát önös érdek diktálja. Nem ok nélkül való, hogy sértetlenül bosszanthatja a „pánszláv há-
zak” lakóit. „Mert már százszor is ki kellett volna tenni a szürét (soknemü hivatali vétség és 
apró visszaélés terhelte Klivényit), de lehet-e egy nagy magyart elcsapni bünhődés nélkül? 
Klivényi ügye mindig a haza ügye volt.” (Mikszáth é. n.: 94) 

A regénykonstrukcióban azonban Klivényi családtag is, magyarsága (magyarkodása) 
tehát az atyafiság keretein belül is realizálódik. 

A polgármester közbenjárására végül a nagybácsikhoz kerülő Apolka a testvérek kö-
zötti licitálás eszköze, melynek fő témájává végül a nemzetiségi, nyelvi hovatartozás lesz. 
Trnowszky Péter „Turóc-Szent-Mártonból” – a szlovák nemzeti központból – fogad profesz-
szort Apolka mellé. Gáspár, csak azért, hogy testvérét a végletekig felbosszantsa, Debrecen-
ből hozat „egy tőzsgyökeres magyar tanítót, a kire szigoruan ráparancsolt, hogy magyar szel-
lemben kell nevelni a kis Apolkát” (Mikszáth é. n.: 97). 

Ennek a játéknak Gáspár szempontjából komoly következményei lesznek. A Péter ál-
tal felbujtott helyiek „Apolka magyar szellemű neveltetése miatt” (Mikszáth é. n.: 99) beverik 
az ablakait, mire ő dühében Tarnóczyra változtatja a nevét, sőt később Milosláv fiát is Emil-
nek kezdi szólítani (hátha ezzel is tovább bosszantja Pétert).  

Akárcsak Pongrácz gróf birtokán, a Trnowszkyak háza táján is szlovákul kell beszélni, 
ha azt akarják, hogy minden érintett tudhassa, miről is van szó. Mikor Gáspár a cselédek je-
lenlétében henceg, szlovákul beszél, hogy a hír biztosan eljusson Péterhez is (ld. Mikszáth é. 
n.: 105). 

S mikor a történet vége felé a vármegye megparancsolja Pongrácz grófnak, hogy en-
gedje szabadon a fogolyként tartott Tarnóczy Emilt, a gróf, azért, hogy mindenki megérthesse 
– szlovák nyelvű gúnyolódó feliratot ragasztat a megyének szamárháton visszaküldött szeren-
csétlen közvetítő nyakára („Én vagyok a nemes vármegye. Lovon indultam el, szamáron ér-
kezem” – Mikszáth é. n.: 232): „Hadd lássa a világ” (Mikszáth é. n.: 232). 
 
V. 
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Az 1979-es háromkötetes kiadást, melynek első kötete Posledný hradný pán címen 

a Beszterce ostromának fordítását is tartalmazta (Alfréd Engelmann fordításában), huszon-
nyolc év szünet követte. 2007-ben Karol Wlachovský tolmácsolásában jelent meg egy váloga-
tás Mikszáth novelláiból Tvrdé kotrby (Kemény koponyák) címen, melyet 2008-ban a Šviháci 
(A gavallérok) címet viselő válogatás követett. A Tvrdé kotrby előszavát Stredoeurópsky 
spisovateľ Mikszáth (Mikszáth, a közép-európai író) címen Kiss Gy. Csaba írta. Az utószó-
ként besorolt Mentálne mýty v Mikszáthovom obraze Slovákov (Mentális mítoszok Mikszáth 
szlovákságképében) című írás szerzője a fordító, Karol Wlachovský. Kiss Gy. Csaba Mik-
száthban a Felvidék mítoszának megteremtőjét látja (ld. Kiss Gy. 2007: 10) megkockáztatva 
azt a feltevést is, hogy szlovák kortársai közül senki sem ábrázolta a felvidéki szlovák társa-
dalmat olyan differenciáltan sokszínűen, mint Mikszáth Kálmán (ld. Kiss Gy. 2007: 11). 
A szlovák irodalommal kapcsolatot kereső olvasónak nyújt segítséget, mikor arra hívja fel 
a figyelmet, hogy bár Svetozár Hurban Vajanský volt Mikszáth kortársa, Mikszáth világához 
a szlovák irodalom következő generációjához tartozó alkotók, mint Martin Kukučín vagy 
Jozef Gregor Tajovský, állnak közelebb (ld. Kiss Gy. 2007: 10). (Sziklay László A szlovák 
irodalom története című munkájában ezen kívül a Jesenskývel való rokonságot is felveti – ld. 
Sziklay 1962: 640) 

Wlachovský írásának zárlatában is a mítoszteremtés kérdése jelenik meg: „A világ 
éppúgy megváltozott, mint a szlovákok, s a szlovák drótosok is eltűntek belőle. Csak 
a Mikszáth Kálmán prózai írásaiból kibontakozó mitikus képen láthatjuk őket változatlanok-
nak.” (Wlachovský 2007: 191)  

A 2008-ban megjelent Fešáci a korábbi kötet sorrendjét megfordítva Wlachovský elő- 
és Kiss Gy. Csaba utószavával jelent meg. 

„Ha az állami »magyar« politika szintjén elutasította is a szlovák nemzeti mozgalmat, 
amit szépirodalmi szövegeiben néhány csípős megjegyzéssel kifejezésre is juttatott, például 
a hurbanistákat illetően, helyi szinten az együttélés kulturális és társadalmi vonatkozásainak 
elfogadása jellemezte” – írja Mikszáthról Wlachovský (Wlachovský 2008: 15). Ebben 
a világban az, hogy az egymás mellett élő emberek más nyelven beszélnek, nem szül feszült-
séget. Ez a világ olyan sajátosan homogén – konstatálja Wlachovský –, hogy nehéz meghatá-
rozni a kultúrához, nemzethez tartozás jellemzőit (ld. Wlachovský 2008: 15). 

Hasonló gondolat olvasható Kiss Gy. Csabának a Tvrdé kotrbyhoz írt, már említett 
előszavában is Mikszáth gyermekkorának helyszíneivel (Szklabonya, Ebeck) kapcsolatban, 
melyek kulturális, nyelvi szempontból határhelyzetűek, „s nem egy emberről azt sem lehetett 
pontosan tudni, hogy a mi későbbi kritériumaink alapján magyarnak vagy szlováknak tarthat-
juk-e” (Kiss Gy. 2007: 8). 

A Tvrdé kotrby és a Fešáci 2009. szeptember 10-i közös selmecbányai könyvbemuta-
tója alkalmából született Anton Hykisch Az irodalom tükrei – Mikszáth Kálmán Szlovákiában 
című írása. A selmecbányai születésű szlovák író így látja Mikszáth és a szlovákság kapcsola-
tát: 

„Mikszáth imádja a szlovák embereket, a történelmi Magyarország állampolgárait. 
Nem mindig és nem fenntartások nélkül. Szövegeiben találunk szakaszokat a pánszláv izga-
tásról, a tótok korlátolt értelmi képességeiről, alkoholfüggőségükről, alázatosságukról. Mai 
olvasójának gyakran van olyan érzése, hogy a Mikszáth-művekben tébláboló szlovákok csak 
afféle kulissza, egy elvarázsolt kastély kellékei. Nem ők a történések mozgatói, inkább csak 
a mozgatottak. S ez már az a szint, amikor Mikszáth a nem magyar olvasójában visszatetszést 
kelthet, ellenkezést. Csakhogy Mikszáth olyan volt, amilyennek az írásai mutatják.” (Hykisch 
2009)  
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Melléklet 
 
 
A felhasznált szlovák nyelvű idézetek eredeti szövege (a fordításokat – egy kivételével – D. 
A. készítette). 
 

„Nedávno písal istý maďarský spisovateľ, že národ bez literatúry nie je národom. 
Z tejto podivnej sady potom slávnostne zatvára, že keďže Slováci nemajú žiadnej literatúry, 
tým samým že už nie sú národom.” (Vajanský 1989: 196) 

 
„Že toto všetko je Maďarom menej známe ako plody najnovších kitajských pisárov, to 

nie je našou vinou.” (Vajanský 1989: 197) 
 
„Kto má vôľu produkovať, nech neuťahuje sa od písania, dopisovania, zdieľania 

myšlienok svojich širším kruhom. Kto praje si zachovanie slovenského národa, jeho duševný 
vývin, nech neopúšťa literárne činných ľudí!” (Vajanský 1989: 198) 

 
„Slovenský národ je prinútený bez tohoto mocného faktora zemanského zariadiť svoj 

dom.” (Vajanský 1881: 101) 
 
„Prirodzená vec, že hľadali sme slovenské, bárs maďarsky písané rozprávky.” ([–] 

1881: 575) 
 

„A sklamali sme sa. Ak odhliadneme od výrazov: bača, halena, laz, demikát, 
zapekačka atď., s ktorými v úvodzovkách dôsledne stretáme sa v každej rozprávke, nuž 
nenájdeme tu ničoho slovenského; figury tu kreslené, ak premeníme ich mená z Lapaja na 
Fogdmeg-a, z Oleja na Olaja, bezpečne môžu sa umiestniť do knižky s nadpisom: „Magyar 
atyafiak.” ([–] 1881: 575) 

 
„...ináče chcel by akúsi lásku ukázať k slovenskému ľudu.” ([–] 1881: 575) 

 
„...nám Slovákom, ač maďarsky písal, je predsa blízky; zná dosť dobre náš ľud, a jeho 

práce hemžia sa slovenskými týpami, menami, výrazmi, zvratmi a porekadlami, ktoré nemálo 
prispely k spomínanej »originálnosti« Mikszáthovej reči.” (Danielovič 1911: 115) 

 
„...ktoré by ku cti slúžili i slovenskému spisovateľovi.” (Danielovič 1911: 118) 
 
„...je literárne pomerne malej ceny...” (Danielovič 1911: 120) 
 
„...ale my Slováci sťažovať si na Mikszátha nemáme príčiny, lebo v podstate on sám 

nám neuškodil nikdy. Ba občas, vymaniac sa zpod vlivu nám zaťate neprajného okružia, 
býval dosť spravedlivý voči nám a národnostiam vôbec.” (Danielovič 1911: 120)  

 
„Hovorilo síce po slovensky, ale slovensky necítilo.” (Göllnerová 1933: 67) 
 
„Samotná reč nemala dosť sily, aby zemanstvo zachránila pre národ.” (Göllnerová 

1933: 67) 
 

„Mikszáth ešte nebol šovénom, svoje maďarstvo chápal skôr sociálne.” (Göllnerová 
1933: 62) 
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„...mal ho rád so shovievavou povýšenosťou.” (Göllnerová 1933: 63) 
 
„Mikszáth sa posmieva zaostalosti a nevzdelanosti Slovákov, ale každá snaha o ich 

povznesenie je mu veľmi nepríjemná. Dobre vie, že nekonečná trpezlivosť a trpná oddanosť 
slovenského sedliaka zmizne, ak sa ho dotkne závan osvety.” (Göllnerová 1933: 70) 

 
„Maďarský ľud nemá rád Slovákov, cítiac k nemu pudový odpor a bojí sa jeho veľkej 

populácie.” (Göllnerová 1933: 71) 
 

„Nezdedil ani panské meno, ani majetok, žil z vlastnej práce, čize nesympatizoval 
s tými, ktorí chceli dobre žiť a vykonávať moc na základe svojho pôvodu a »historického 
poslania«.” (Sas 1953: 14) 

 
„Mikszáth má rád Slovákov, ale v tom sociálnom rámci a na tom stupni historického 

vývoja, na ktorom žili v jeho dobe.” (Sas 1953: 24) 
 
„V celom jeho nazeraní je viac povýšenej žičlivosti než podnecujúcej úcty.” (Sas 

1953: 24) 
 

„Svet sa zmenil práve tak ako Slováci. Stratili sa aj slovenskí drotári. Nezmenení sa 
zachovali iba v mýtickom prozaickom obraze Kálmána Mikszátha.” (Wlachovský 2007: 191) 
– az idézet fordítását G. Kovács László alapján használom a szövegben. 

 
„Ak sa na úrovni štátnej »maďarskej« politiky odmietavo staval k slovenskému 

národnému pohybu, čo aj vyjadril nie jednou uštipačnou poznámkou v beletristických textoch, 
napríklad na adresu hurbanistov, na miestnej úrovni uznával kultúrny aj spoločenský aspekt 
splunažívania Slovákov a Maďarov.” (Wlachovský 2008: 15)  
 

„...o nejednom človeku sa nedalo presne vedieť ani to, či sa podľa našich neskorších 
kritérií môže pokladať za Maďara, alebo za Slováka.” (Kiss Gy. 2007: 8) 
 
 

Zhrnutie  
 

Niektoré aspekty recepcie Mikszátha 
 
 
Štúdia pojednáva o niektorých kľúčových problémoch recepcie tvorby Kálmána Mikszátha 
v regionálnom kontexte. Tvorba Miszátha, ktorý patrí k najvýznamnejším autorom maďarskej 
literatúry, má isté špecifické črty, ktoré sa z hľadiska prieniku kultúr javia ako 
neopomenuteľné. Daný text je zameraný na otázky obrazu Slovákov v Mikszáthovej tvorbe 
a najmä na reakcie slovenského literárneho, kultúrneho priestoru.  V Mikszáthovom ponímaní 
je zobrazený svet – obývaný rovnako Slovákmi ako Maďarmi – jednotný a nedeliteľný a 
konflikty tohto sveta sa nevytvárajú na národnostnej osi. Jedinou výraznejšou výnimkou sa 
zdá byť román Beszterce ostroma (Obliehanie Bystrice). Do popredia záujmu sa v tomto 
románe dostávajú problémy matičiarstva/národovectva, zmena národnosti pod tlakom okolia 
a pod. Štúdia sleduje reakcie slovenskej recepcie na Mikszáthovu tvorbu počnúc kritikou z r. 
1881 v Slovenských Pohľadoch až po reakcie na najnovšie preklady Mikszátha od Karola 
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Wlachovského s cieľom poukázať na citlivé body recepcie Mikszátha v slovenskom 
jazykovom prostredí. 
 
 

Zusammenfassung 
 

Einige Aspekte der Mikszáth-Rezeption 
 
 
Die Studie beschreibt einige der wichtigsten Probleme der Kálmán Mikszáth Rezeption in 
einem regionalen Kontext. Die Werke von  Miszáth, der zu den führenden Autoren der unga-
rischen Literatur zählt, haben einige Besonderheiten, die im Hinblick auf die Durchdringung 
der Kulturen unerlässlich scheinen. Mikszath zeigt die Welt die gemeinsam von Slowaken 
und Ungaren bewohnt ist als einheitlich und die Konflikte die er beschreibt gehen nicht aus 
nationalen Konflikten heraus.  Die einzige nennenswerte Ausnahme scheint der Roman Die 
Belagerung von BB(Beszterce ostroma) zu sein, wo eine der Schlüsselfragen auch die natio-
nale Hingehörigkeit ist. Die Studie folgt dem Empfang von Mikszaths Werken in der slowaki-
schen Literatur von 1881, bis den heutigen Übersetzungen von Karol Wlachovsky. 
 



 

Dusík Anikó 
 

A másság megjelenése 
 
 
 

Az alábbi szöveg nem kíván kísérletet tenni arra, hogy az onomasztika mércéi szerint meg-
kérdőjelezhetetlen legyen. Szerzője tisztában van azzal, hogy lényegében laikusként szólal 
meg az általa választott szövegek egyes névtani jelenségeinek rögzítésekor. 

Mikszáth Kálmán, Grendel Lajos és Norbert György közös jellemzője, hogy magyar 
írók. Magyarok, ha az írói megszólalás általuk választott nyelve felől vizsgáljuk őket. Egyéb 
elemek bevonásával például azt mondhatjuk, hogy Mikszáth magyar, míg Grendel és Norbert 
szlovákiai magyar, de kategorizálhatjuk őket úgy is, hogy Mikszáth és Grendel a hivatalos 
magyar irodalmi kánon képviselői – ellentétben Norberttel, aki csak ígéretes kezdő.  

Az alábbiakban annak igazolását keresem, hogy a három felsorolt szerző szűkebben 
értelmezett szülőhelyének specifikus jellege milyen mértékben válik dominánssá (domináns-e 
egyáltalán) egyes műveikben, hogyan befolyásolja a választott művek szereplőinek nevét, 
illetve ezzel párhuzamosan figyelemmel kísérem az írók általam választott szövegeiben meg-
jelenő földrajzi neveket (pontosabban azokat a szövegegységeket, amelyek valamilyen, a teret 
kijelölő, megjelölő nevet tartalmaznak).  

Mikszáth, Grendel, Norbert magyar írók története ugyanis abban – is – közös, hogy 
a magyar nyelvterület északi, a szlovák nyelvvel érintkező, a lakosság nyelvi identitása szem-
pontjából vegyes terület szülöttei. Mikszáth Szklabonyája, Grendel Lévája, Norbert 
Fiľakovója (?) nemcsak személyes történetük adata, hanem feltételezhetően műveiket alakító 
tényező is.  

Ennek a – nevezzük így – „szülőföld-specifikus” jellemzőnek előfordulását, gyakori-
ságát kerestem Mikszáth a Tót atyafiak, Grendel Éleslövészet és Norbert György Klára című 
műveiben. 

A névadás esetében – minden egyéb lehetséges kategória kizárásával – csupán 
a magyarhoz képest (nyelv)idegennek tekinthető elemek megjelenését kerestem (a szlovák 
nyelvi elemekre koncentrálva). Ugyanez a logika működik a vizsgált művek földrajzi nevei-
vel, illetve a térre vonatkozó kifejezéseivel kapcsolatban is. 

Mikszáth a Tót atyafiak című elbeszéléskötete négy írást tartalmaz: Az arany kisasz-
szony, Az a fekete folt, Lapaj a híres dudás, Jasztrabék pusztulása. 

A nyelv szempontjából vegyes jellegre utaló elemet két elbeszélés címében is találunk: 
Lapaj, Jasztrabék. (A szlovák nyelv felől értelmezve mindkét esetben beszélő névről van szó. 
A “lapaj” szó jelentése ‘csibész, csirkefogó, semmirekellő’, a “jasztrab/jastrab” jelentése ‘hé-
ja’.) 

Az arany kisasszony – a kötet első elbeszélése – a cím indifferens jellege ellenére sze-
replői névválasztásával egyértelműen specifikus, a magyart idegen – szlovák – elemekkel 
gazdagító környezetre utal, amelyben az István helyi neve Stevo, és ahol a Mirkovszky (!) 
kisasszony keresztneve Bohuska. Az elbeszélés földrajzi nevei is hordozói ennek 
a kettősségnek. A feltételezetten kétnyelvű közeg egyes helynevei magyar helyesírással rögzí-
tett szlovák alakjukban jelennek meg: Klopácska, Podzemcsok. A történet helyszíne Selmec-
bánya. 

Az Az a fekete folt személyneveiben az idegenszerűség dominál: Olej Tamás, Anika, 
Gracza, Lapaj Istók (sőt akár Taláry Pál herceg vezetékneve is!). A kutya neve is Merkuj 
(‘őrizz’).  
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A földrajzi nevek közül a Kopanyica völgy és a Brezina a másság megjelenítői. Ezen-
kívül a Mátra, Talár és Bécs városa jelenik meg a szövegben. 

A Lapaj, a híres dudás személynevei: Istók, Lapaj, Svarka Mátyás, Lipták Marci, 
Hikszum, Petrus, Balassa báró, Éliás (a zsidó), Rotschild, Matykó, Agnisa. Kutyanévként 
jelenik meg a Viszkocs (‘ugorj fel’). 

Az elbeszélés földrajzi nevei: Fátra, Garam, a hlinai akol, Berlin, Olaszország, Rocska 
(völgykatlan), Motika (hegy), Amerika, Tövises. (A „motika” – szlovák helyesírással motyka 
– jelentése ‘kapa’.) 

(A vizsgáltak körén túl, zárójelben, mégis említést követelően jelennek meg a Lapaj 
szövegében az alábbi megnevezések: zapekacska, student, lazok, halina – anélkül egyébként, 
hogy Mikszáth magyarul is megnevezné, miről is van szó.) 

A Tót atyafiak utolsó elbeszélése is mutatja a korábbi három szövegnél megfigyelt jel-
legzetességeket, bár a magyar személynevek dominanciája ez esetben inkább jellemző: Gerge 
István, Reviczky Ádám, Zöld Marci, Szellő Miska, Majornoki kisasszonyok, Kinizsi Pál, Ma-
dzag Istók, de Szlimák Matyej (magyarul Csiga Mátyás lehetne), Vrecjar bacsa (Zse-
bes/Zsákos juhász – ?), Jasztrab György (héja). 

Az elbeszélés térmegjelölő nevei: Bécs, Szatmár megye, Fekete major, Lopata renge-
teg (a „lopata” jelentése ‘lapát’).  

Mikszáth szövegeinek jellemzője, hogy az eredetükben idegen elemeket következesen 
magyar helyesírással rögzíti, és mintegy domesztikálja őket, beleolvasztja a magyar nyelvi 
közegbe. Az identitásfüggő szembenállás vagy szembeállítás kérdése nem jelenik meg. Mik-
száth számít rá, hogy a másság kíváncsiságot ébreszt, de kézenfekvő és nagyon egyszerűnek 
tűnő magyarázatot ad már Az arany kisasszony című elbeszélésben: „Te, Stevo! (az »István« 
név Selmecen »Stevónak« finomíttatik)” (Mikszáth 1976: 17.). Egyfajta helyi jellegzetesség-
ként fogadtatja el az olvasóval. Ahol ez történik, ott ez így van. 
 

A Grendeltől választott szövegben ennek a másságnak már a szlovákok kimondott je-
lenlétével megmagyarázott oka van. Az Éleslövészetben a következőket olvashatjuk a történet 
színteréül szolgáló várossal kapcsolatban: „A férfiak és nők egy része magyarul, másik része 
szlovákul beszélt. A magyarok szerették volna, ha minden férfi és nő magyarul beszélne 
a városban, a szlovákok meg azt szerették volna, ha minden férfi és nő szlovákul beszélne 
a városban. Ezért megtörtént, hogy a magyarok szlovákul beszéltek, a szlovákok pedig ma-
gyarul beszéltek.” (Grendel 1986: 99) 

Grendel világában jelentéshordozó a lump magyar főispánok magyarsága és a kövér, 
politizáló szlovák papok szlováksága (Grendel 1986: 66). 

Névadása számtalan – nagyon csalogató – kategorizációs lehetőséget kínál fel, de ha 
csupán a Mikszáthnál is figyelemmel kísért kettősség mentén vizsgáljuk Grendel neveit, ak-
kor a következőket állapíthatjuk meg.  

Az Éleslövészet első részében az Olsavszky-ház megnevezés személynévi tagjától el-
tekintve nincsenek a szlovák/szláv elem hangsúlyos jelenlétére utaló jelek. Grendel nevei: 
Boross Ambrus, Musztafa bég, Somogyi Juhász Péter, Rákóczi, Lipót király, Kenéz Borbála, 
P. Sándor, Heister császári generális, Ocskay kuruc brigadéros, Szabó úr, K. Matild, Matuska 
úr, Bolygó, Vak Bottyán, Fried a polgármester, Somogyvári, Valika, Tallós István, Jakab 
mester, Anna, Rozália, Richter Ádám, Lángh Imre, Emericus Lángh, László, Szoszó bácsi, 
Lángh Attila, Lenke néni, Zsolt, Bertalan, Marie (cseh színésznő), Paula, Ferenc József, Gör-
gey, Barcza Boldizsár, ifjabb Bakó János.  

Az első rész földrajzi nevei már inkább utalnak a történet helyszínének specifikusságá-
ra, bár a másság megjelenése nem lesz uralkodó elem: Buda, Közép-Európa, Zólyom, Bécs, 
Pozsony (Pressburg), Utrech, Orhegy-utca, Kálvária-domb, Nyugat-Európa, Csalogány utca, 
Ipoly, Waterloo, Világos, Párizs, Ausztrália, Európa, Szajna, Kórház utca. 
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A magyar személynevek dominanciája jellemzi a regény második és harmadik részét 
is, mindazonáltal egyre láthatóbb lesz a történet tere (földrajza): Párkány, Pozsony, 
Királyhelmec. A szövegben megszaporodnak a földrajzi nevet tartalmazó megnevezések: pös-
tyéni gyógykezelés, rozsnyói vasúti resti, érsekújvári főtér, kassai Slovan-szálló. Megjelenik 
a szövegben egy Fučík utca és a Družstevník Detrekőcsütörtök is. 
 

A következőként vizsgált mű Norbert György Klára című regénye, amely nyelvi 
szempontból különösen érdekesnek tekinthető. A szöveg stratégiája a másság hangsúlyozása, 
sőt esetenkénti túlhangsúlyozása, különösen a földrajzi nevek esetében. A Klárára egyébként 
is jellemző, hogy a tér megjelölése aránytalanul nagy szerepet kap a szövegben. 

A regényben csak egyetlen tényleges – szereplőre vonatkozó – személynév szerepel: 
Klára Karafiátová. A másik név a személynévi funkciót betöltő Ikrek, és részben személynév-
ként értékelhető a John the Sad (a név egy együttes neve is egyben). Egyéb személynevek 
csupán a szöveg által felidézett kultúrkör jelölőiként vannak jelen (pl. Platón, Chandler, Her-
bert von Krajan, Cary Grant, Kate Winslet, Leonardo di Caprio, Vuk, Tás, Athos, Botticelli, 
Gelsomina…). 

A térre vonatkozó megnevezések (földrajzi nevek, illetve a teret valamilyen módon ki-
jelölő, megnevező szavak, szókapcsolatok) használata meghökkentő. Norbert abban az eset-
ben is szlovák nyelvű és szlovák helyesírással rögzített alakot használ, ha teljes értékű magyar 
megfelelőt is találhatna. Ennek egyik legsarkítottabb példája a „Dunaj-part” alak következetes 
használata. Felhozhatunk további példákat is: Bratislava, Prahában, Fiľakovón, a Tatryban, 
Slovenskón; fiľakovói Tatra kinóból, a Devínska Nová Ves-i stanicára, a Hlavná stanicára, 
Dunajská Streda-i csapat, Bratislava-térkép (de ide tartozik a „mákos bratislavský rohlíček” 
kifejezés is). 

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a szecessziós Bécs mint „szecessziós 
Wien” jelenik meg a szövegben, és Klára Wienből Munichba repül. 

A Klára Pozsonyban, Norbert szerint Bratislavában játszódik. Az Ikrek Fülekről, Nor-
bert szerint Fiľakovóból érkezett, és ellenőrként helyezkedett el a pozsonyi tömegközlekedési 
vállalatnál, a Dopravný podnik Bratislava a.s.-ban, és egy hidegkúti, Norbertnél dúbravkai 
albérletben lakik. Életét Klára (Karafiátová) és a tömegközlekedési vállalat járatainak útvona-
lai fogják össze, s az út egyes állomásait gondosan és szlovákul rögzíti az egyébként nyelvé-
ben magyar regény: Bajkalská, Starý most, Dúbravka, Pri kríži, Astronomická, Hradská, 
Vrakunská, … Mlynská dolina, … Petržalka, … Nový most, … Šafkó, … Ulica 1. mája, … 
Laurinská, … Devínska cesta, … Račianske mýto, … Prievozská, … Námestie SNP, … 
Slávičie údolie, … 

Az idegenséget, másságot hangsúlyozó stratégia mellett Norbert szövegében ugyanak-
kor a már Mikszáthnál megfigyelt „beolvasztó” eljárásra is találunk példákat, bár nem 
a földrajzi nevek esetében. A magyar nyelv szabályai szerint írt és ragozott szlovák szó külö-
nösebb magyarázat nélkül illeszkedik a magyar szövegbe: egy podnyikban ülve, 
námesztnyikostul, csisztka lesz. 

Kérdés marad, hogy a szlovákul nem tudó magyar olvasó hogyan értelmezi ezeket 
a nyelvi elemeket és nem csak a norberti – szélsőségesnek tekinthető – példa esetében. 
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Zhrnutie  
 

Prejavy jazykovej a kultúrnej inakosti 
 
 
Text je pokusom o porovnanie charakteristických čŕt jazyka konkrétnych prozaických diel 
maďarských resp. maďarsky píšucich autorov Kálmána Mikszátha, Lajosa Grendela 
a Györgya Norberta so zreteľom na prieniky v ich dielach zobrazeného dvojjazyčného pro-
stredia do jazyka týchto próz (Mikszáth: A tót Atyafiak, Grendel: Éleslövészet, Norbert: Klá-
ra). V popredí pozornosti je najme používanie vlastných mien a zemepisných názvov. Ich 
časté slovenské tvary v maďarskom jazykovom prostredí majú signalizačnú a odlišovaciu 
funkciu.  
 
 

Zusammenfassung 
 

Sprachliche und kulturelle Unterschiede 
 
 
Der Text ist ein Versuch die charakterischen Eingenschaften der Sprache in Werken von 
Autoren wie Mikszáth Kálmán, Grendel Lajos oder Norbert György zu vergleichen. Der 
Hauptpunkt liegt an der Durchdringung der Sprache in einer zweisprachigen Umgebung.  Der 
Text orientiert sich mehr an die Verwendung der Eigennamen und geografischen 
Bezeichnungen.  Die Anwendung von slovakischen Formen in der ungarischen Umgebung  
haben eine signalisierende und dividierende Aufgabe.  
 
 



 

Zuzana Drábeková 
 

Niektoré aspekty recepcie fínskej literatúry na Slovensku 
 
 
 

Fínska literatúra sa prekladá do slovenčiny len niekoľko desaťročí. Prvým slovenským 
prekladom fínskeho diela bol román Pieseň o červenom kvete1 Johannesa Linnankoskiho 
s donchuanovským motívom, ktorý vyšiel až v roku 1945. Na Slovensku doteraz nemáme 
ucelenú bibliografiu knižných prekladov či výskum recepcie fínskej literatúry. V 1987 vyšiel 
prehľad prekladov severských diel, ktorý zostavil Ján Molnár2 a recepciou fínskej (ale najmä 
fínskošvédskej) literatúry sa systematicky zaoberá dr. Milan Žitný, PhD. 

V tomto príspevku by som sa rada zmienila o niektorých aspektoch súvisiacich 
s prekladom a recepciou fínskej literatúry na Slovensku.  
 
 

Cesta fínskej literatúry k slovenskému čitateľovi 
 
 

Fínska literatúra sa na Slovensko dostala troma smermi: okrem  s l o v e n s k ý c h  prekladov 
aj prostredníctvom   č e s k ý c h  prekladov a do istej miery aj prekladov  m a ď a r s k ý c h.  
 Túto situáciu vo svojej komparatívnej štúdii reflektuje doc. Margita Gáborová, keď 
porovnáva preklady niekoľkých básní poprednej predstaviteľky fínskošvédskeho modernizmu 
Edith Södergran do všetkých troch jazykov: slovenčiny, češtiny a maďarčiny. Z prekladov, 
ktoré vznikli všetky na území bývalého Československa, autorka vyzdvihla z hľadiska 
básnickej invencie najlepšie preklady maďarského básnika, prekladateľa a literárneho vedca 
Árpáda Tőzséra3. 

Nielen pred rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1. januára 1993, 
ale aj po ňom je pre slovenského čitateľa väčšinou indiferentné, či číta knihy po slovensky 
alebo po česky. V Česku majú kvalitných  prekladateľov fínskej literatúry už dlhé desaťročia, 
na Slovensku sa však fínska krásna literatúra prekladala po druhej svetovej vojne ešte 
sprostredkovane, „z druhej ruky“, predovšetkým z nemeckých a švédskych prekladov.  V  
prípadoch týchto prekladov môže byť inonárodný filter sprostredkovaného diela väčším 
problémom, keďže ide o vzdialenejšie sprostredkujúce kultúry, ako keď nám v neskorších 
desaťročiach vypomáhali pri prekladoch fínskej literatúry českí prekladatelia. Príznačné je, že 
aj jediný, neúplný preklad Kalevaly4 do slovenčiny vznikol v jazykovej spolupráci 
slovenského básnika Ivana Mojíka s českými prekladateľmi. S celým textom Kalevaly sa však 
slovenský čitateľ môže zoznámiť iba vďaka kongeniálnemu českému prekladu Jiřího Holečka 
z roku 1894. Preklad fínskej literatúry z “druhej ruky“ bol odôvodnený len v podmienkach, 
keď na Slovensku neboli prekladatelia z fínskeho jazyka. Fakt, že knižka Anji Kauranen-
Snellman Svetadiely lásky5 vyšla v roku 2007 po slovensky len v “preklade z druhej ruky“, 
z češtiny, považujeme v situácii, keď na Slovensku už niekoľko desaťročí pôsobí viacero 
prekladateľov z fínčiny, zo strany vydavateľstva za nepochopiteľný a anachronický prístup. 

Na Slovensku sa od 80. rokov 20. storočia prekladá až na vyššie uvedenú bizarnú 
výnimku fínska literatúra priamo z fínskeho originálu. Vďaka prekladateľovi Pavlovi 
Tvarožkovi máme po slovensky k dispozícii aj dve základné diela fínskej klasiky, prvý fínsky 
román Sedem bratov6 od Aleksisa Kiviho a novelu Železnica7 od Juhani Aho.   

Vynára sa otázka, či je potrebné prekladať do slovenčiny aj také diela fínskej 
literatúry, ktoré si všetci môžeme prečítať po česky. Zástancovia názoru, aby sa do slovenčiny 
prekladali iné diela ako do češtiny tvrdia, že čitateľ takto získa komplexnejší obraz o fínskej 
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literatúre. V uplynulých rokoch napr. v Česku vychádzajú prózy viacerých zaujímavých 
ženských autoriek, ktoré v slovenských prekladoch nevyšli (Anja Kauranen-Snellman, Rosa 
Liksom, Kaari Utrio, Johanna Sinisalo ym.). Vydavatelia, ktorí podporujú preklad rovnakých 
diel fínskej literatúry do oboch našich príbuzných jazykov na druhej strane argumentujú 
ľahšou dostupnosťou týchto kníh v slovenských kníhkupectvách a knižniciach.  

Fínska literatúra sa na Slovensko dostala aj prostredníctvom  m a ď a r s k ý c h 
prekladov. Príslušnosť oboch jazykov do ugrofínskej skupiny upevnila kultúrnu 
spolupatričnosť týchto dvoch národov, vďaka ktorej sa do maďarčiny prekladalo a prekladá 
oveľa viac fínskej literatúry ako do slovenčiny, klasické diela aj tvorba súčasných autorov. 
Približne od roku 1969 do roku 1984 vyšlo - ako výsledok spolupráce medzi maďarským 
vydavateľstvom Európa a maďarským vydavateľstvom na Slovensku Madách - aj niekoľko 
prekladov fínskej literatúry do maďarčiny, predovšetkým romány Miku Waltariho (napr. 
Palmu felügyelő tévedése8, Megmondják a csillagok9, Az emberiség ellenségei10) a tiež diela 
F.E.Sillanpää Emberek a nyári éjszakában11. V súčasnosti je situácia iná: aj na Slovensku sa 
už prekladá fínska literatúra do maďarčiny. Našou najvýznamnejšou a zatiaľ vlastne jedinou 
znalkyňou fínskej literatúry a prekladateľkou do maďarčiny je poetka a literárna vedkyňa 
Anikó Polgár, ktorá sa venuje najmä prekladom súčasnej fínskej poézie, no nielen tej. Aj 
medzi bývalými študentmi fakulty maďarskej národnosti sú výrazné talenty. Erika Dorna 
napísala napríklad zaujímavú diplomovú prácu o recepcii maďarských prekladov diel Leeny 
Krohn na Slovensku a v Maďarsku a fínskemu jazyku a kultúre sa sústavne aktívne venuje aj 
Tibor Szaniszló.  

 
 

Začiatky vydávania diel fínskych autorov na Slovensku 
 
 

Fínska literatúra sa začala na Slovensku prekladať v porovnaní so susedným Maďarskom 
a Českom neskoro. Povojnové roky a najmä 50. roky 20. storočia boli vo všeobecnosti 
priaznivým obdobím pre vznik prekladovej literatúry. Na Slovensku síce neboli profesionálni 
prekladatelia, prekladu sa však venovali spisovatelia, filológovia a autodidakti. Súčasne sa 
zrodila nová profesia: redaktor vydavateľstva, ktorý často aj sám pôsobil ako prekladateľ. 
Začali sa znova vydávať klasici svetovej literatúry a záujem sa sústredil aj na nepreloženú 
literatúru malých národov. 

Pri skúmaní recepcie akejkoľvek literatúry sa stretávame s problémom určenia kritérií, 
za pomoci ktorých by sme čo najadekvátnejšie odhadli čitateľské preferencie v tom-ktorom 
období. Kvantitatívne ukazovatele, o ktoré sa z nedostatku iných prameňov musíme opierať, 
sú však neraz relatívne. O úspechu prekladu nejakého diela svetovej (v našom prípade fínskej)  
literatúry možno usudzovať okrem počtu recenzií aj z počtu vydaní a nákladu diela. Tieto 
ukazovatele síce nemajú absolútnu platnosť, môžu však byť veľmi dôležitým nástrojom 
poznania. Kvantitatívne údaje môžu prezrádzať veľa o kultúrnych reáliách. 

Prvý povojnový preklad fínskeho románu, Pieseň o červenom kvete12 Johannesa 
Linnankoskiho vyšiel v troch vydaniach, z ktorých posledným bol nový preklad13. Slovenský 
preklad diela jediného fínskeho laureáta Nobelovej ceny za literatúru Fransa Eemila Sillanpää 
Stretnutie14 vyšiel dvakrát, ale absolútne najprekladanejším fínskych autorom je Mika 
Waltari.  Egypťan Sinuhe15 vyšiel v štyroch vydaniach preložený dvoma prekladateľmi (obaja 
z nemeckého prekladu) a v slovenských prekladoch si okrem historických románov môžeme 
prečítať diela rôznych žánrov tohto mnohostranného autora.  

Najčastejšou príčinou viacnásobného prekladu je zastarávanie prekladu spôsobené 
meniacou sa jazykovou normou alebo nové poznatky o prekladanom diele a v dôsledku toho 
aj nová interpretácia diela. Preklad podlieha starnutiu rýchlejšie ako pôvodné dielo. V prípade 
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románu Pieseň o červenom kvete by o tento dôvod mohlo ísť, pretože medzi prvým a druhým  
prekladom uplynulo dvadsať rokov (1945 a 1965) a v 1953 sa upravili pravidlá slovenského 
jazyka. Komparatívna analýza týchto dvoch prekladov by mohla odhaliť viac. V prípade 
dvoch rôznych prekladov Waltariho románu Sinuhe je však časové rozmedzie oveľa menšie 
(1967 a 1978) a oba vznikli po jazykovej reforme. Navyše oba sú preložené z nemeckého 
prekladu, takže dôvody nového prekladu sú nejasné. Nový preklad by bol pochopiteľný vtedy, 
keby bol román preložený priamo z fínskeho originálu bez sprostredkujúceho inonárodného 
filtra. 

 
 

Kultúrna podmienenosť prijímania fínskej literatúry 
 
 

Ako sme uviedli vyššie, z kvantitatívnych údajov sa môžeme dozvedieť mnohé aj 
o kultúrnych reáliách prijímajúceho prostredia. Mnohé napovedá žánrová skladba vydávaných 
prekladov, ale tiež preferovaní autori. 

V povojnových desaťročiach (okrem rokov 1967-68) vládla v Československu prísna 
cenzúra a vydavateľstvá pristupovali k vydávaniu nových zahraničných titulov, najmä zo 
Západu, nanajvýš opatrne. Aj keď Fínsko patrilo v dôsledku svojej opatrnej politiky voči 
veľkému susedovi Sovietskemu zväzu k “menej nebezpečným krajinám“ (aj vo Fínsku vládla 
v tom čase pomerne silná cenzúra), najmenej problematické bolo staviť na isté, známe mená. 
Možno aj preto tie viacnásobné vydania jedného diela...  

 Prijímajúce kultúrne prostredie Československa a aj iných socialistických štátov sa 
uzatváralo pred cudzími prvkami. Libuša Vajdová tento prístup v knihe Sedem životov 
prekladu opisuje takto: Ak je „priestor iného“ (v danom prípade „kapitalistického“ – pozn. 
Z.D.) „chápaný skôr negatívne, ako čudný, a tým menej zrozumiteľný, ... recepčné 
procesy...sa obmedzia. Preklady budú vychádzať aj ďalej, aj písať o cudzích literatúrach sa 
bude ďalej, ale základné údaje o cudzích kultúrach a priestoroch sa budú interpretovať tak, 
aby sa skôr priblížili k tomu, čo sa bude pokladať za hranicu porozumenia voči cudziemu... 
Konkrétne to môže viesť k prekladaniu a k reedíciám klasických alebo overených diel 
a k dointerpretovávaniu textu. Môže sa zvýšiť aj počet vysvetliviek, významnú úlohu dostane 
predslov ako recepčný návod a v extrémnych podmienkach môže dôjsť aj k vypusteniu 
niektorých častí textu...“16 

Okrem kritérií kladených na dielo bol v danej dobe dôležitý aj sám autor, jeho pôvod, 
politické názory. Napriek tomu, že aj Maiju Lassilu prekladali viac ako iných, jediná zmienka 
o ňom, vlastne Algotovi Tietäväinen-Untolovi vyšla až po jeho smrti koncom roku 1968. Už 
nadpis článku, ”Obeť bielogvardejcov17”, poukazuje na to, že vo vtedajšom Československu 
oficiálny záujem o spisovateľa vyplýval predovšetkým z jeho politického presvedčenia, z 
”proletárskeho pôvodu”. Rovnaké kritériá hodnotenia nachádzame v recenziách románu 
Neznámy vojak, kde mnohí autori recenzií vyzdvihujú „robotnícky pôvod“ Väinö Linnu . 

V recenzii Waltariho historického románu Egypťan Sinuhe hodnotí Břetislav Truhlář 
v krátkom období „odmäku“, v roku 1967, keď sa Slovensko otvorilo pre svetovú literatúru, 
situáciu veľmi priliehavo: „Nepredstierajme si bohvieaké znalosti svetovej literatúry. Celé 
roky sme zatvárali dvere pred dielami, ktoré vychádzali na Západe, v úprimnej či neúprimnej, 
v každom prípade však celkom zbytočnej snahe po ideovej čistote, akoby pred nákazou... Boli 
však práce, ktoré mohli výrazne podnecovať náš vlastný literárny vývin, vedomie nášho 
čitateľa – niekedy aj v negatívnom zmysle. Ale aby človek vedel hodnotiť, musí ich 
poznať...“18 

Zaradenie jednotlivých titulov do vydavateľských plánov ovplyvňovala aj recepcia 
diel v Sovietskom zväze a iné, predovšetkým politické faktory. V roku 1978 vyšiel román 
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manželky prezidenta Urha Kekkonena Sylvi Kekkonenovej Amália19 a príznačný je aj dôvod 
vydania viacerých diel Marttiho Larniho v Československu a v iných socialistických 
krajinách. Neobyčajnú popularitu tomuto autorovi vo východnom bloku zabezpečil jeho ro-
mán z roku 1957, satira  Spojených štátov Neljäs nikama (Štvrtý stavec).   

Napriek tomu, že kontexty vysielajúcej a prijímajúcej literatúry neboli natoľko 
vzdialené, ako to bolo v prípade iných západných krajín, už pri zbežnom pohľade na zoznam 
prekladov fínskej literatúry vidíme, že sa v povojnových desaťročiach (prakticky až do 
prevratu 1989) prekladali predovšetkým klasické diela, medzi autormi dominuje Mika Waltari 
a žánrovo je najviac zastúpená literatúra pre deti a mládež, najmä rozprávky. V rokoch 1974-
1988 vyšli o.i. knihy pre deti od Tove Jansson, Bo Carpelana, Merji Otavy, Raula Roine 
(spolu deväť) a historické romány (výlučne od Miku Waltariho). 

Kvantitatívne údaje o vydávaní fínskej literatúry svedčia o dobe, keď ideologické 
kritériá mali neraz prevahu nad estetickými. Poviedky, divadelné a rozhlasové hry Marttiho 
Larniho, Miku Waltariho ja Maiju Lassilu reprezentovali aj ako preklady do slovenčiny 
v Československu celé roky fínsku literatúru. Za desaťročia tvrdej cenzúry bolo aj vydávanie 
diel fínskej literatúry náhodné a často nereprezentatívne.  

Vydavateľská politika v Maďarsku bola síce za socializmu liberálnejšia ako v 
Československu, diela niektorých fínskych spisovateľov – aj keď nepatrili z umeleckého 
hľadiska k špičke – však vychádzali v takmer všetkých socialistických krajinách, aj 
v Maďarsku (Amália od Sylvi Kekkonen, Martti Larni a i.) 

Po roku 1989 sme očakávali, že konečne bude príležitosť prekladať kvalitnú svetovú 
literatúru. Vtedy však prišiel boom americkej a anglosaskej kultúry, v ktorom sa veľa miesta 
pre iné literatúry nenašlo. Dnes sa situácia, našťastie, zmenila.  Dá sa povedať, že platia slová 
Libuše Vajdovej „V obdobiach vyššej otvorenosti voči cudziemu sa zvyšuje kvantita 
preložených diel, prudko sa však mení žánrová skladba prekladovej produkcie, pretože 
prednosť dostávajú nie klasické diela, ale prechodné, synkretické, inými slovami dynamické, 
krátke alebo polyfunkčné žánre...“ 20 

 
 

Klasické diela fínskej literatúry 
 
 

Próza Stretnutie21 jediného fínskeho laureáta Nobelovej ceny F.E. Sillanpää bolo celkovo 
druhé fínske dielo preložené na Slovensku (1947), o knihe však, rovnako ani o jeho románe 
Letná noc22,  nevyšla ani jediná recenzia.  

Z Kalevaly, ktorá bola v Maďarsku niekoľkokrát preložená, na Slovensku nemáme  
ani jeden úplny preklad. V roku 1965 vyšlo v slovenčine z poľštiny preložené prerozprávanie 
fínskeho národného eposu23 určené pre deti a v roku 1986 bol vydaný po slovensky už 
spomínaný neúplný veršovaný preklad Kalevaly24.  

Prvý fínsky román Sedem bratov od Aleksisa Kiviho vyšiel po maďarsky po prvý raz 
už v roku 1955, na Slovensku takmer o 40 rokov neskôr25 v preklade Pavla Tvarožka. Vďaka 
tomu istému prekladateľovi máme po slovensky aj ďalšie významné dielo fínskej literatúry, 
Železnicu26 (1988) Juhaniho Aha. 

Aj o Kalevale27 aj o Siedmich bratoch28 vyšla na Slovensku len jedna recenzia, zato 
však v renomovaných literárnych časopisoch a napísané kvalifikovanými odborníkmi, ktorí 
podrobne analyzovali rôzne vrstvy týchto kníh.  

Diela J.L. Runeberga a ďalších klasikov fínskej literatúry neboli do slovenčiny vôbec 
preložené. 
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Neznámy vojak 
 
 

K čitateľsky najobľúbenejším témam fínskej literatúry patrí vo Fínsku krízová epika 
a v súvislosti s ňou žáner vojnového románu, ktorý v slovenskej literatúre absentuje.  Ešte aj 
v 70. rokoch 20. storočia v priemere každé šieste dielo krásnej literatúry vo Fínsku 
reflektovalo v nejakej podobe tematiku vojny, väčšinou 2. svetovej.  

V roku 1954 vyšiel jeden z najpopulárnejších fínskych románov o vojne Neznámy 
vojak29 od Väinö Linnu, ktorý bol preložený do mnohých jazykov, aj do slovenčiny.  

Na Slovensku sa zďaleka neuverejňuje toľko recenzií kníh, ako napr. vo Fínsku. 
O niektorých pozoruhodných dielach nevyšla ani jedna recenzia. Preto je veľmi prekvapujúce, 
že o preklade tretieho fínskeho diela preloženého do slovenčiny, o Neznámom vojakovi Väinö 
Linnu (po fínsky 1954, po slovensky 1958) vyšlo v rokoch 1958–1965 až sedem recenzií. 
Súdiac podľa názvov recenzií by sme si mohli myslieť, že všetky boli kladné: ”Zaujímavý 
fínsky román v slovenčine”, ”Kniha, ktorú písal život”, ”Veľké dielo severskej literatúry”, 
”Román odsudzujúci vojnu”, ”Na východnom fronte niečo nové”. Zdanie však v mnohých 
prípadoch klame. Z recenzií Neznámeho vojaka vyplynulo, ako nezvyčajne toto dielo na 
Slovensku zapôsobilo.  

Žáner vojnového románu bol na Slovensku známy len vďaka svetovej literatúre. 
V slovenskej literatúre nikdy nebola tradícia vojnového románu. Román Neznámy vojak však 
nebol pre prijímaciu slovenskú kultúru cudzí len svojím žánrom. V čase, keď vyšiel, bolo 
Fínsko nálepkované ako fašistický štát, ktorý bojoval po boku Nemecka proti „hrdinskému“ 
Sovietskemu zväzu. Vo vtedajších učebniciach dejepisu nebolo ani zmienky o tom, že malé 
Fínsko sa muselo brániť proti agresii veľkého suseda a že – keďže ho ostatné európske krajiny 
nechali napospas Sovietskemu zväzu - nezostávalo mu nič iné, len neskôr prijať dočasne 
pomoc Nemecka. Z našej histórie sa oslavovalo Slovenské národné povstanie z 1944, ale 
o fašistickom Slovenskom štáte učebnice dejepisu mlčali. Väčšina recenzentov nezabúda 
pripomenúť, že v Neznámom vojakovi je ”vojna videná očami príslušníka armády, ktorá 
bojovala proti Sovietskemu zväzu”30. „Linna, ako bývalý fínsky vojak a súčasný spisovateľ, 
pochopiteľne píše o vojne z fínskeho hľadiska. Nášmu čitateľovi, zvyknutému z mnohých 
iných románov na hodnotenie vojny z nášho a sovietskeho hľadiska, bude sa možno zdať 
Linnov román na prvých stranách trocha čudný…“31  ”Miestami by bolo možné protirečiť 
autorovmu výkladu faktov z fínsko-sovietskej vojny...”32  

Mnohé kritiky v zhode s „duchom doby“ oplývajú frázami, ktoré svojho času 
priliehavo opísal Karel Čapek „Pro frázi a frázovitost je příznačné, že skoro vždycky obsahuje 
nadsázku... Z toho důvodu má fráze strukturu většinou adjektivní... ´Nepřítel´ znamená něco 
tak určitého a vojensky střízlivého, že se toho slova v civilu téměř neužívá; musí se říci 
„zavilý“, „sveřepý“ nebo „odvěký“ nepřítel, musí se to adjektivně předimenzovat, aby to 
slovo ztratilo věcné ostří a mohlo se jím házet jako pouhou verbální figurou.“33 K atribútom 
fínskej armády, vyskytujúcim sa vo viacerých recenziách, ktoré dnes vyvolávajú trpký úsmev, 
patrí „dobyvateľská“, napr. „dobyvateľské ilúzie úzkej vrstvy fínskeho národa”34. Aj Emil 
Murgaš hovorí o „fínskych ťaženiach“35 proti Sovietskemu zväzu. Nemálo príkladov nájdeme 
v kritikách Neznámeho vojaka aj na adjektívne predimenzované slová. Autori recenzií 
zdôrazňujú, že vojnu nezapríčinili obyčajní vojaci, ale fínskeho vojaka nahnali na krvavé 
jatky jeho sfašizovaní vodcovia36. Podľa jednej recenzie bolo zámerom autora ”vytvoriť 
odstrašujúci obraz vojny a cezeň odsúdiť politiku fínskych šovinistických činiteľov, ktorí sú 
zodpovední za výsledky toho krviprelievania.”37 Ďalší kritik tvrdí, že Väinö Linna „ironizuje 
hrdinstvo, vlastenecké city, premenené propagandou na šovinizmus“.38 Autor jednej recenzie 
uvádza, že Linna sa sám „zúčastnil na smiešnovelikášskych ťaženiach proti Sovietskemu 
zväzu“39 V recenziách sa opakovane citujú jeho slová o tom, že vojaci zomierajú, ale 
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”...dedinskí boháči si zatiaľ hovejú doma vo foteloch a pekne si preratúvajú nakeťasené 
peniaze“.40,41. 

Ako je teda možné, že Neznámy vojak Väinö Linnu bol preložený do slovenčiny? 
Pravdepodobný impulz na vydanie slovenského prekladu mohol byť úspech knihy vo Fínsku  
(v recenziách sa spomína, že vo Fínsku vyšlo až 17 vydaní a v zahraničí), to by však ešte 
nestačilo. V tom období zrejme zavážilo najmä to, že román mal dobrý ohlas v sovietskom 
kultúrnom časopise ”Literaturnaja gazeta”. 

Druhá okolnosť, ktorá sa v recenziách opakuje, je prívlastok používaný pre Väinö 
Linnu: ”robotnícky spisovateľ”. Robotnícky p ô v o d   s p i s o v a t e ľ a   bol vo vtedajšom 
Československu, ktoré sa deklarovalo ako štát pracujúcich, dôležitým momentom. Jozef 
Ruttkay z komunistických novín Pravdy píše: ”Linna vie, čo je život. Život ho zocelil… 
Prešiel jeho kalváriou ako drevorubač, montér, pltník, poľnohospodársky robotník.”42, v Ľude 
zas recenzent  Neznámeho vojaka konštatuje, že „sám autor vyšiel z chudoby a je 
uvedomelým socialistom“43.   

Recenzie sú zaujímavé aj z hľadiska hodnotenia jednotlivých  h r d i n o v  románu, 
ktorí sú vnímaní celkom inak ako v recenziách v západných krajinách. Profesor Yrjö Varpio 
skúmal  medzinárodnú recepciu diela: „Na západe boli hlavnými hrdinami románu idealista 
Kariluoto alebo činorodý vojak Rokka, vo východnom bloku títo zostali v úzadí a do popredia 
sa dostáva Vilho Koskela, ktorý bol v ťažisku  triedneho konfliktu románu. V jeho postave 
a myšlienkach vidieť najviac prvkov celkovej analýzy vojny – okolnosti, na ktorú sa 
v socialistických krajinách kládol zvláštny dôraz...44 

Skutočne, aj v recepcii slovenského prekladu dostal Vilho Koskela od slovenských 
recenzentov, ktorí ho považovali za najkladnejšiu postavu diela, najviac „bodov“. Jedného 
recenzenta nadchol ”veľmi dobrou scénou, v ktorej opitý Koskela zbije fašistického 
dôstojníka a volá na slávu Sovietskemu zväzu“45. Viacero kritikov považuje za pozitívum 
ironický postoj vojakov k vojne. Sympatické postavy románu sú podľa autorov recenzií tí 
„najironickejší“, ako Hietanen, Määttä alebo Vanhala. „Oveľa sympatickejší sú prostí, menej 
hrdinskí vojaci, ako je študent Asunamiemi, figliar Vanhala, dobrý vojak Honkajoki 
(príbuzný českého Švejka) a Viirilä – blázon s umocnenými švejkovskými vlastnosťami.“46 
Práve tento ironický postoj k inštitúciám (o.i. armáde, vojne) je prirodzenejší pre 
stredoeurópskych spisovateľov ako pre fínskych (okrem napr. Daniela Katza alebo 
modernistu Veija Meriho).  

Aj vojak Lahtinen je medzi slovenskými kritikmi obľúbený vďaka jeho 
„komunistickej ideológii“.  

V povahe Rokku, ktorého podľa štúdie profesora Varpia na západe považovali za 
kladného hrdinu, slovenskí recenzenti podčiarkujú bojachtivosť, niekedy je táto postava podľa 
nich až  chladnokrvný vypočítavý vrah, „ktorý má zo zabíjania priam radosť“47. Podľa 
jedného slovenského kritika je Rokka len ”hrdina” v úvodzovkách, a nie skutočný hrdina. 48 

Takmer všetci recenzenti označujú dielo za protivojnový román, ktorý ukazuje 
nezmyselnosť vojny. ”Nikdy viac vojna!” píše sa v recenzii komunistických novín Pravda.49 

Z jazykovej stránky bol pre prekladateľov Linnovho románu určite tvrdým orieškom 
preklad nárečí, slangu. Zatiaľ čo fínsky čitateľ identifikuje jednotlivé postavy aj podľa 
spôsobu reči, v slovenčine a v mnohých iných prekladoch je text o túto príťažlivú stránku 
originálu ochudobnený. Autor jednej recenzie slovenského prekladu Neznámeho vojaka však 
dialóg kritizoval, neuvedomujúc si, že dôvodom tohto jeho dojmu môže byť posun pri 
preklade: „Jeho dialóg až na malé výnimky je doslovne zachycovaný z úst vojakov bez toho, 
že by bol vnútorne pretvorený pre zložitejšie umelecké zámery.“50. Preklad nárečí je vo 
všeobecnosti veľký problém a namiesto substitúcie nárečí prijímajúceho prostredia ho 
prekladatelia väčšinou riešia len náznakom nárečia, jednotlivými nespisovnými, hovorovými 
výrazmi. Profesor Varpio hodnotí vo svojej štúdii mnohé preklady (s výnimkou švédskeho) 
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ako nevydarené. Keďže recenzenti Neznámeho vojaka nečítali originál a neovládali fínčinu, 
sú prekvapujúce ich hodnotenia jazykovej stránky prekladu: „M. Kaňová narážala pri 
pretlmočení tohto diela do slovenčiny na mnohé problémy (slang, nárečia), ktoré mnohé 
vyriešila veľmi úspešne. 51Aj ďalší recenzent vyzdvihuje, že román „vyšiel... vo veľmi dob-
rom preklade Márie Kaňovej...“52 Bez podrobnejšej analýzy nechceme spochybňovať riešenia 
prekladateľky, pretože to naozaj nemala ľahké. V slovenčine (a to platí aj o literatúre) totiž 
používanie dialektov nie je také frekventované ako vo fínčine.  
 
 

Univerzálny Mika Waltari 
 
 

V desaťročiach po 2. svetovej vojne mali cenzori svoje obľúbené žánre, ktoré zdanlivo patrili 
k tým menej nebezpečným. K nim patrili už spomínané rozprávky, ale tiež historické romány 
a detektívky. Mika Waltari písal všetky tieto a ešte mnohé ďalšie žánre.  

Nielen u nás, ale aj vo svete je Mika Waltari pravdepodobne dodnes najprekladanejším 
a najznámejším fínskym autorom. Podľa klasifikácie fínskošvédskej spisovateľky a literárnej 
vedkyne Merete Mazzarellovej by sme Waltariho mohli podobne ako v 20. rokoch 20. 
storočia literárne zoskupenie Tulenkantajat (Fakľonosiči), ku ktorému Waltari patril, zaradiť 
k tzv. „vikingom“. Mazzarella takto označuje autorov, ktorí „otvárajú okná do sveta“ na 
rozdiel od „slobodných sedliakov“. Tí, naopak, neraz aj nekriticky, ospevujú všetko, „čo je 
doma“53. Niektorí tento druhý prístup, ktorý vo fínskej literatúre dominoval približne do 80. 
rokov 20. storočia, označovali aj za agrárnorealistickú ľudovú tradíciu. Svetoznámy fínsky 
spisovateľ teda v pravom slova zmysle nebol „typickým“ fínskym autorom. 

Recenzentom prekladov diel Miku Waltariho to však zjavne neprekáža, práve naopak,  
pri hodnotení jeho diel preložených do slovenčiny používajú totiž výlučne superlatívy. Je to 
očividné už z názvov niektorých recenzií: ”O večnom človeku”, ”Prínos do kvality”, 
”Detektívka ako umenie”, ”Brilantné malé romány”, ”Fascinujúce posolstvo Mika 
Waltariho”, ”Čarovné rozprávky pre všetky vekové kategórie”. Jeden autor poznámky 
o spisovateľovi píše, že je to „najsvetovejší fínsky spisovateľ“54, aj keď za touto 
„svetovosťou“ Miku Waltariho môže byť práve jeho univerzálnosť, aj pokiaľ ide o témy, či už 
historické alebo súčasné. Všetky recenzie (spolu 14) diel Miku Waltariho, historických 
románov, malých románov, poviedok, divadelných hier, detektívok a rozprávok preložených 
do slovenčiny sú kladné, plné nadšenia. Jeden kritik píše o knihe Komisár Palmu: aj keď 
spisovateľ píše detektívky, „poklesnutý žáner“, „Komisár Palmu nie je len (!) detektívkou, ... 
je v nej čosi navyše... práve toto robí z detektívky umenie“55. V tvorbe Miku Waltariho 
recenzenti podčiarkujú všeľudské, všeobecne zaujímavé témy. Waltari podľa nich píše 
univerzálnu prózu, prekračujúcu hranice. V recenziách nenájdeme ani jednu výhradu. Jediné 
porovnanie, ktoré je do istej miery v neprospech Miku Waltariho znie, že Sinuhet nie je   
”…na takej filozofickej výške ako Mann v tetralógii Jozef a jeho bratia, ktorou sa Waltari 
nesporne inšpiroval.”56 

Waltari sa stal mimoriadne obľúbeným zahraničným spisovateľom na Slovensku, 
z fínskych najobľúbenejším. Dopyt po jeho dielach zostal trvalý. Aj opatrné vydavateľstvá 
vydávali Waltariho bez zvláštnych odporúčaní. Zo začiatku jeho diela prekladali z druhej 
ruky, z nemeckého a švédskeho prekladu. V súčasnosti sa už jeho diela prekladajú priamo 
z fínskeho jazyka. O preklade jeho malých románov vyšla dokonca recenzia, v ktorej sa 
hovorí aj o prekladateľských riešeniach: prekladateľ ovládajúci fínčinu píše recenziu 
o preklade do slovenčiny iného prekladateľa z fínčiny.57 
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„Neškodný žáner“  rozprávka 
 
 

Z fínčiny (a aj švédčiny, pokiaľ išlo o fínskošvédskych autorov) sa v 70.-ych a 80.-ych rokoch 
20. storočia prekladala najmä a v rokoch 1974-75 dokonca výlučne literatúra pre deti a 
mládež. Je pravda, že Fínsko, podobne ako ostatný Sever, má v tejto oblasti čo ponúknuť, ale 
dôvodom bola zrejme aj ideologická „nezávadnosť“ tohto žánru.  

O knižkách o rodine Muminovcov Tove Jansson vyšli spolu tri recenzie. Jediná 
recenzia Čarodejnej zimy (Trollvinter) bola kladná. Jej autor konštatuje, že ”Kniha je plná 
poetického čara, životnej múdrosti a krásy”58. Recenzie knihy Povodeň u Muminovcov 
(Småtrollen och den stora översvämningen) sa v hodnoteniach rozchádzajú. Spisovateľ Daniel 
Hevier vidí v Muminovcoch podobu s hobbitmi J.R.R. Tolkiena. Podľa neho je to  veľmi  
dynamická próza, autorka je „majsterkou vo vytváraní napínavých príbehov“, v ktorých je 
”jemný, tlmený severský smiech”. Knižky o Muminovcoch – sú podľa neho „jemná oslava 
domova, rodinného života, ale aj túžob po diaľkach a po slobodnom živote bez rôznych 
zákazov.“59 D. Hevier navrhuje, aby sa vydali všetky knižky o Muminovcoch, a nielen 3-4 
knihy, ktoré malo vydavateľstvo v pláne a vo vyššom náklade ako 8000 kusov, pretože kniha 
je taká zaujímavá. Opačný názor mala druhá recenzentka tej istej knižky. Podľa Marty 
Žilkovej táto kniha neupúta dieťa, ktoré „očakáva predovšetkým príbeh“60 a navrhuje, aby 
vydavateľstvo nabudúce hľadalo iného fínskeho autora alebo aby vydalo knižku domácej 
produkcie. 

O diele Bo Carpelana Leto na Borovicovom myse61 vyšla len jedna recenzia, kladná, 
vyzdvihujúca „obraz čarovného sveta prírody na členitom pobreží juhovýchodného Fínska“ 
a “hlboké myšlienky o existencii človeka v tomto svete“.62   

Prijatie rozprávkovej knihy Čertov mlynček 63 Raula Roineho bolo – podobne ako to 
bolo v prípade muminovských knižiek - rozdielne. Autorka jednej chváli „pozemskosť“ 
rozprávok, ostrý humor, „vynáša ho až do polohy filozofickej absurdity“64. Filozofické 
východisko vidí recenzentka vo fínskom národnom epose Kalevala, v rozprávkach vystupujú 
kalevalské postavy a čarovný mlynček sampo. Pre slovenských čitateľov je dôležité, že 
„osobitosť fínskych rozprávok podmieňujú geografické národné zvláštnosti, akými sú 
všadeprítomnosť mora, fínskej sauny, snehu, množstva jazier a rozľahlých lesov. To 
obohacuje paletu hrdinov o námorných kapitánov, lesných a vodných duchov, morských 
drakov a severských čarodejníkov. „Neodmysliteľnou „zázračnosťou“ fínskych rozprávok je 
ich sympatické sociálne cítenie... V týchto rozprávkach zázračné predmety strácajú v rukách 
boháča čarovnú moc.“65  

Autorka druhej recenzie, naopak, nevidí v rozprávkach až na saunu dosť exotiky, 
fínskosti. „Dieťa od inonárodnej rozprávky očakáva evidentnú exotickosť, tematickú 
i formálnu neobvyklosť. Sauna... je v súčasnosti už slabá odlišnosť upútajúceho nášho 
detského čitateľa.“ Podľa recenzentky mal prekladateľ urobiť lepší výber zo zbierky Raula 
Roineho.66  
 
 

Menšinové literatúry a ich miesto vo fínskej prekladovej literatúre 
 
 

Hoci vo Fínsku viacerí predstavitelia jazykových, etnických a náboženských menšín píšu 
krásnu literatúru (o.i. rómsky autor Veijo Baltzar a ďalší), kvalitou tvorby prekročili hranice 
svojej krajiny okrem predstaviteľov fínskošvédskej menšiny aj židovský spisovateľ Daniel 
Katz a sámsky autor Nils-Aslak Valkeapää, ktorý v roku 1999 získal za svoje dielo Slnko, 
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môj otec Literárnu cenu Severskej rady. Najbohatšia a najrozmanitejšia je však, pochopiteľne, 
fínskošvédska literatúra.  
 
 
Fínskošvédska literatúra 

 
 

V Slovenskej národnej bibliografii, v bibliografii J. Molnára67 aj v ďalších prameňoch sú 
fínskošvédski autori ako Tove Jansson, Sally Salminen a Gunnar Mattson zaradení 
k švédskym spisovateľom, nie je tam uvedená ani poznámka o tom, že sú to fínskošvédski 
autori. 

Vo Fínsku – ako je známe – sú dva úradné jazyky: fínčina a švédčina.  Po švédsky aj 
po fínsky písaná literatúra tvorí organický celok. Napriek tomu, že sa vo Fínsku píše fínsko- 
aj švédskojazyčná literatúra, tieto dve literatúry sa nerozvíjali rovnakým tempom a smerom. 
Vďaka fínskošvédskym autorom sa nielen do fínskej, ale do celej škandinávskej literatúry 
dostali moderné prúdy v čase, keď vo fínskojazyčnej literatúre ešte dominovalo realistické 
zobrazenie a národná línia. Fínskošvédski spisovatelia Edith Södergran (1892-1923), Elmer 
Diktonius (1896-1961), Hagar Olsson (1893-1978) a ďalší sa v 20. rokoch 20. storočia 
zaslúžili o prielom modernizmu v škandinávskych literatúrach. Marja-Liisa Kunnas vidí 
hlavný dôvod tohto javu v jazykovej bariére fínčiny, v tom, že švédčina ako indoeurópsky 
jazyk mala intenzívnejšie kontakty s modernými európskymi smermi. Vďaka fínskošvédskym 
autorom sa do literatúry Fínska dostali nové myšlienky, literárne a filozofické prúdy, okrem 
spomínaného fínskošvédskeho modernizmu aj napríklad feministická literatúra.       

Fínskošvédska literatúra sa prekladá na Slovensku dlhšie ako fínskojazyčná literatúra 
priamo z východiskového jazyka. Švédsky jazyk a literatúra sa totiž na univerzite v Bratislave 
vyučuje už vyše polstoročia, mnohé desaťročia aj ako hlavný odbor. Je teda pochopiteľné, že 
takmer vo všetkých slovenských vydavateľstvách bol cca od 60. rokov 20. storočia aspoň 
jeden redaktor ovládajúci švédčinu. (Keď som začiatkom 80. rokov 20. storočia pracovala vo 
vydavateľstve Smena, boli sme tri).  

Fínskošvédskych spisovateľov sme už spomenuli aj vyššie, pretože autormi prevažnej 
väčšiny literatúry pre deti a mládež preloženej do slovenčiny sú práve fínski spisovatelia 
švédskej národnosti a rovnako aj u nás najprekladanejšia feministická autorka z Finska je 
fínska Švédka. 

 
 

1. Märta Tikkanen – fínskošvédska priekopníčka feminizmu 
 

Do začiatku 90. rokov v slovenskej literatúre absentovala feministická literatúra. Za medzník 
možno považovať rok 1993, keď bol v Bratislave založený feministický časopis Aspekt, ktorý 
sa zaoberá aj vydávaním kníh s feministickou tematikou. V Aspekte vyšli o.i. dve knihy 
fínskej Švédky Märty Tikkanen, priekopníčky feminizmu vo Fínsku (vo Švédsku už bol 
dávnejšie), v r. 1996 Príbeh lásky storočia68 a v 1998 Mužov nemožno znásilniť69. Z piatich 
recenzentov (traja o Príbeh lásky storočia a dvaja o druhej knihe) bol jedným muž70.  Len 
jedna recenzia bola bezvýhradne kladná. Zrejme to súvisí s prijímaním a akceptovaním 
„cudzieho“ v našom kultúrnom prostredí, ktoré na literatúru tohto typu nebolo zvyknuté. Aj 
autorka kladnej recenzie Gabriela Magalová konštatuje, že u nás nie sme zvyknutí na podobné 
básne ako je Príbeh lásky storočia. Vyzdvihuje, že autorka nič neprikrášľuje a naturalizmus 
jej slúži „iba ako kulisa, aby sme mohli pochopiť, za akých podmienok hľadá odpoveď na 
otázku ľúbiť-neľúbiť“ muža alkoholika, s ktorým žije ona silná žena so slabým mužom. „V 
tejto mozaike výpovedí ženy-intelektuálky mi však veľmi cudzo zazneli tóny veršov, ktoré 
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akoby zneli z tribúny rozvášneného ženského hnutia: „...prišiel čas sestry/ aby sme odložili 
svoje výčitky svedomia/ netreba sa vôbec/ zaoberať naším utláčaním/ kým sa/ my samy 
potláčame...“ 71Príbeh lásky storočia, ktorého preklad vyšiel na Slovensku v ružovom obale, 
recenzentka nazýva „veľavravným darčekom: ručný granát previazaný ružovou mašličkou“.72 
Dvaja iní kritici vyčítajú knihe jednostrannosť, čierno-bielosť. Jediný mužský kritik, Andrej 
Hablák tvrdí, že feminizmus pôsobí na vzťahy medzi mužmi a ženami ničivo. Text spája 
motív ťažkej komunikácie a alkoholizmu. ”Zdá sa, že autorkina autentická skúsenosť 
s mužovým alkoholizmom je dosť silná na to, aby o tom vedela zaujímavo rozprávať.”73 
„Miestami urozprávanosť, časté opakovanie motívov prekáža“. 74 

O druhej knihe Märty Tikkanen, Mužov nemožno znásilniť, vyšli dve protichodné  
recenzie. Jedna kladná, druhá záporná. Podľa jednej recenzentky umelecká hodnota  
Tikkanenovej prózy trpí pre jej „ideologické“ východisko, feminizmus. Dôvod vidí v tom, že 
hlavná poslava zovšeobecňuje svoje skúsenosti z jedného konkrétneho agresívneho človeka 
na celé mužské pokolenie. Oko za oko, zub za zub nie je správne riešenie, tvrdí recenzentka.75 
 
 
2. Ironický Daniel Katz 

 
Zatiaľ čo feministická literatúra fínskej Švédky Märty Tikkanen v našom literárnom kontexte 
pred pár desaťročiami pôsobila cudzo, fínsky židovský autor Daniel Katz mal opačný 
problém. Za hranicami svojej vlasti, v strednej Európe a v Európe vôbec patrí 
k najprekladanejším a najobľúbenejším fínskym autorom, doma ho však mnohí sotva poznajú. 
Do 80.-90. rokov 20. storočia bola fínska literatúra až na niekoľko výnimiek (o.i. Daniela 
Katza) homogénna, literárni vedci ju označovali za agrárnorealistickú. Odlišnosť autorov typu 
Katza a literatúry, ktorá donedávna vo Fínsku dominovala, by sme mohli pripísať tomu, čo 
fínski literárni vedci, odvolávajúc sa na štúdiu sociológa Rista Alapura Fínska inteligencia 
v tieni Ruska76, nazývajú kultúrou prvého a druhého stupňa. V kultúre druhého stupňa (napr. 
v strednej Európe) sa všetko skúma v kultúrnom kontexte: prostredníctvom hry, irónie a 
citátov. Texty poukazujú na ďalšie texty, a nie na čosi reálne.  

Naproti tomu je fínska (podobne ako podľa Alapura americká kultúra) kultúrou prvého 
stupňa, v ktorej sa interpretácie uvádzajú vždy do súvislosti s realitou. Fína zaujíma otázka 
kto bol románový hrdina v skutočnosti, a nie napríklad vzťah Neznámeho vojaka od Väinö 
Linnu k európskej vojnovej literatúre. Slovo je vo Fínsku neobyčajne vážna vec. V 
predstavách fínskeho čitateľa dlho prevládal názor, že príbeh musí byť totožný s realitou, 
čitateľ veril, že vychádza zo skutočnosti. Podľa literárneho vedca Juhaniho Niemiho  
výskumy lektúr vo Fínsku poukazujú na to, že na  rozdiel od mnohých iných krajín je Fínom 
imanentný spôsob čítania vychádzajúci zo skutočnosti. Na rozdiel napríklad od Francúzov vo 
Fínsku čítali fikciu tradične ako dokument. Kód čítania by sa dal označiť termínom klasickej 
estetiky ako mimetický… Situácia sa však prinajmenšom od 90. rokov 20. storočia mení a aj 
podľa výskumov Juhaniho Niemiho sa Fíni „učia čítať diferencovanejšie“.  
 Z toho prístupu k literatúre vyplývali aj mnohé „knižné vojny“ vo fínskej literatúre, 
keď sa ironické zobrazenie inštitúcií (vlasť, história, náboženstvo, armáda a pod.), všeobecne 
považovaných za sväté, prekračovanie tabu považovalo za „bohorúhačstvo“. K takýmto 
nedotknuteľným veciam patrila aj Zimná vojna (1939-40). Satira a irónia, dokonca aj humor 
bol pri zobrazení týchto vecí neprípustný. Až pre fínskych modernistov 50. rokov 20. storočia 
sa vojna stala svojou podstatou morálnym problémom a Veijo Meri vo svojej grotesknej 
novele Manilský povraz (Manillaköysi 1957, čes. 1970) chcel ukázať vojnovú mašinériu ako 
totalitnú inštitúciu, ovládanú kafkovským byrokratickým aparátom. Podobný prístup k vojne 
aj inštitúciám má Daniel Katz. Je príznačné, že k jeho najobľúbenejším dielam patrí Haškov 
Švejk, pre ktorý vznikla vo Fínsku svojho času „knižná vojna“, typický jav literatúry najmä 
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povojnových rokov, keď sa autorské zámery zrazili s moralizátormi a odporcami irónie 
a humoru. Keď v roku 1935 fínsky časopis Tulenkantaja uverejnil časť z Haškovho románu 
Dobrý vojak Švejk, minister spravodlivosti Fínska podal na šéfredaktora časopisu žalobu pre 
rúhanie. Krajský súd odsúdil šéfredaktora na dva mesiace odňatia slobody. Najvyšší súd však 
rozsudok zrušil s odôvodnením, že publikovaná časť, rovnako ako celá kniha, obsahuje len 
výsmech vojenského života za istých podmienok, nie však rúhanie. Hlavný dôvod, prečo sa 
Švejka pokúsili zakázať, však bol pravdepodobne pacifizmus, ktorý nekorešpondoval 
s vtedajšou politikou krajiny.  
 Z tohto vyplýva, že aj v prípade recepcie románu Daniela Katza Nemecký svinský pes 
fínski recenzenti vyčítali autorovi myšlienku pomsty, ktorá bola myslená ironicky. Na 
Slovensku a aj v strednej Európe mal aj tento román (ale aj ostatné preložené knihy) autora 
nadšené ohlasy.  
 
 

Na záver 
 
 

Fínska literatúra sa prekladá na Slovensku od roku 1945, avšak spočiatku to boli najmä 
preklady „z druhej ruky“, najmä z nemeckých a švédskych prekladov. Na rozdiel od 
fínskojazyčnej literatúry Fínska sa fínskošvédski autori od začiatku prekladali priamo zo 
švédčiny, keďže na univerzite v Bratislave sa švédčina vyučuje už vyše polstoročia 
a absolvovalo tu niekoľko generácií prekladateľov zo švédčiny. Napriek tomu sa 
v bibliografiách a recenziách zvyčajne nediferencuje, či ide o fínskošvédsku alebo švédsku 
literatúru. V období od konca 2. svetovej vojny do 1989 výber diel na preklad bol pomerne 
chaotický a ovplyvňovala ho vládnuca ideológia, ktorá z obavy pred „nebezpečnými 
myšlienkami zo západu“ preferovala istých autorov a žánre. K najprekladanejším autorom 
patril (a vlastne dodnes patrí) Mika Waltari a k preferovaným žánrom v uvedenom období 
patrila literatúra pre deti a mládež, prípadne historické romány. V súčasnosti sa situácia 
zmenila, ale stále absentujú viaceré významné diela fínskej literatúry. Mnohé si však môžeme 
prečítať po česky, keďže v Česku sa fínčina na univerzitách vyučuje už roky a fínska literatú-
ra sa prekladá od konca 19. storočia. 
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Összegzés 
 

A finn irodalom szlovákiai recepciójának néhány vonatkozása 
 
 

Szlovákiában 1945 után másodkézből, főleg német vagy svéd közvetítéssel kezdődött meg a 
finn irodalom fordítása. A finn nyelvű finnországi irodalommal ellentétben az ottani svéd 
szerzőket már a kezdetektől egyenesen a forrásnyelvből fordították, mivelhogy a svéd nyelvet 
már több mint fél évszázada tanítják a pozsonyi egyetemen, és a svéd fordítók jó néhány ge-
nerációja végzett már itt. Ennek ellenére a bibliográfiákban és a recenziókban általában nem 
tesznek különbséget a finnországi finn és svéd irodalom között. A második világháborútól 
kezdve egészen 1989-ig a fordított művek válogatási módszere meglehetősen kaotikus volt, és 
hatással volt rá az uralkodó ideológia is, mely tartva a „veszélyes nyugati gondolatoktól” bi-
zonyos műveket és műfajokat előnyben részesített. A legfordítottabb szerzők közé Mika 
Waltari tartozott (ez napjainkban is érvényes), s a legkedveltebb műfajnak a történelmi re-
gény, illetve a gyermek- és ifjúsági irodalom számított. Mostanra a helyzet megváltozott, de 
a szlovák olvasók polcairól még mindig hiányzik a finn irodalom néhány jelentős műve. Sok 
közülük azonban hozzáférhető cseh nyelven, mivel a csehországi egyetemeken már régóta 
oktatják a finn nyelvet, s a finn irodalom fordítása már a 19. század végén elkezdődött. 

 
 

Zusammenfassung 
 

Einige Aspekte der Rezeption der finnishen Literatur in der Slowakei 
 
 

Übersetzungen der finnischen Literatur ins Slowakische datiert man seit 1945. Zuerst waren 
es vor allem Übersetzungen „aus zweiter Hand“, die aufgrund der deutschen und 
schwedischen Übersetzungen entstanden. Zum Untersschied von der finnischsprachigen 
Literatur Finnlands hat man die finnisch-schwedische Literatur dieses Landes vom Anfang an 
direkt aus dem Schwedischen übersetzt. Schwedisch wird schon mehr als fünfzig Jahre an der 
Universität in Bratislava unterrichtet und so erwuchsen mehrere Generationen von 
Übersetzern aus dieser Sprache. Trotz dieser Tatsache wird in der Bibliographien und 
Rezensionen meistens nicht unterschieden, ob es sich um eine Übersetzung aus der finnischen 
oder finnisch-schwedischen Literatur handelt. Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges bis 
1989 hat man die zur Übersetzung angebotenen Werke mehr-minder chaotisch gewählt. Die 
Wahl wurde nämlich von der herrschenden Ideologie beeinflusst, die aus der Angst vor 
„gefährlichen Ideen aus dem Westen“ nur gewisse Autoren bevorzugte. Zu den meist 
übersetzten Schriftstellern gehörte (und bis heute gehört) Mika Waltari. Von den bevorzugten 
Genres war es in jener Zeit die Kinder- und Jugendliteratur, bzw. historische Romane. Zur 
Zeit ist die Situation zwar anders, aber es fehlen immer noch Übersetzungen von mehreren 
bedeutenden Werken der finnischen Literatur in Slowakische. Viele Werke können wir aber 
in tschechischer Übersetzung lesen, da Finnisch and en Universitäten in der tschechischen 
Republik seit vielen Jahren unterrichtet wird und die finnische Literatur schon seit dem Ende 
des 19. Jahrhunders ins Tschechische übersetzt wurde.     
 



 

Grendel Lajos 
 

Irodalomtörténet-írás: kánon vagy kánonok? 
 
 
 
Engedjék meg, hogy elöljáróban, kicsit illetlenül, a megengedettnél személyesebb legyek. De 
az emlék, amit felidézek, témámnak nagyon is az elevenébe vág. Több évvel ezelőtt a Debre-
ceni Irodalmi Napokra utazva, a vonaton fülkéjébe invitált Németh G. Béla, a közelmúltban 
elhunyt kiváló, iskolateremtő irodalomtörténész professzor. Ahogy szó szót követett, egyszer 
csak az irodalomtudomány fogalma körül kezdett izzani a beszélgetés. Németh professzor 
fejtegetése oda konkludált, hogy véleménye szerint irodalomtudomány soha sem volt és nem 
is lesz, mert irodalom és tudomány sosem lehet kompatibilis. Ha viszont irodalomtörténetről 
beszélünk, s ez már az én véleményem, akkor be kellene látnunk, amire már Thienemann Ti-
vadar is felhívta a figyelmet a múlt század derekán, hogy az irodalomtörténet átmeneti műfaj, 
jelesül művészi színezetű tudomány, illetve tudományos színezetű művészet. Valóban így 
van? 

Ezt a múltbéli epizódot azért láttam szükségesnek előrebocsátani, mert a közelmúltban 
megjelent egy irodalomtörténeti monográfiám, melynek írása közben gyakran kellett szembe-
néznem azzal a fölöttébb kellemetlen kérdéssel, hogy egyáltalán lehetséges-e a modernizmus 
utáni korban hitelesen, a szubjektív szempontokat rövid pórázra fogva irodalomtörténetet írni. 
Egy olyan korban, amelyből hiányoznak a nagy, átfogó eszmék, ideológiák és utópiák, egy 
minden ízében és eresztékében materialista korban, amikor minden, ami még nem oly régen is 
értékként volt tételezhető, most megkérdőjelezhető és relativizálható. Megírható-e egy ilyen 
mű anélkül, hogy az legelőször is ne önmagára, a saját mibenlétére kérdezzen rá. S ha a mű 
írója ezt teszi, márpedig kénytelen így tenni, nem áll-e fenn annak a veszélye, hogy közben 
elsikkad sok minden, ami az irodalmi mű savát-borsát adja, hogy színes filmből fekete-fehér 
filmmé és illusztrációs anyaggá redukálódik mindaz, ami az irodalomnak mint művészetnek a 
lényegéből fakadó sajátja, nevezetesen az egymással is szüntelenül dialógusban levő stílusok, 
szemléletek és formák pluralizmusa. Egyszerűbbre fogva, ki vagy mi szavatolja azt, hogy ez 
az irodalomtörténeti munka nem lesz egyoldalú vagy kirekesztő az olyan művekkel szemben, 
melyek kevésbé felelnek meg a dolgozatíró tudományos posztulátumainak vagy szempont-
rendszerének, viszont művészi értékei vitathatatlanok. Érteni vélem hát Németh G. Béla 
szkepszisét, mert az nem a tudományos megközelítés jogosságát vonta kétségbe, hanem arra 
hívta föl a figyelmet, hogy irodalmi és más művészi produktumok vizsgálatánál a tudomány 
kompetenciája mindig csupán korlátozott lehet, sosem abszolút. Helye lehet ott olyan nem 
tudományos szempontoknak is, amilyen az ízlés, a tradícióhoz való viszony, történelmi, böl-
cseleti, szociológiai, lélektani szempontok, amelyek az irodalmi műről alkotott képünket a 
nyelvi-esztétikai szempontok mellett tovább árnyalhatják. S talán ebből származik a minden-
kori kánonok törékenysége és átmenetisége is. Végső soron valahol az irodalomtörténész is 
magánember. 

A kánonképzés nehézségeit tovább fokozza, hogy az irodalomban végbemenő folya-
matokat a tudományos szempontok többnyire csak kevéssé befolyásolják. Megjósolhatatlan és 
előre nem számítható ki, hogy milyen lesz a holnap irodalma. Az irodalomtörténet-írás ezért 
szükségképpen mindig lépéshátrányban van az élő irodalommal szemben. Élőn részben az 
elmúlt korszakok irodalmát is értve, mivel a jelen irodalma többé-kevésbé formálja az irodal-
mi múltról kialakult képünket is. Egyetlen irodalomtörténeti korszak sem tekinthető végleg 
lezártnak. Ami pedig a modern magyar irodalmat illeti, az semmiképpen sem olvasható egyet-
len nagy ívű, lineáris történetként. Az ilyen olvasatból szükségképpen csakis irodalomtörténe-
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ti torzkép születhet, amint azt a magyar irodalom történetének ideológiai olvasataiból is lát-
hattuk. A modern magyar irodalomban megannyi egymásnak feszülő, sőt egymást tagadó 
irányzat, iskola és poétika vetélkedik egymással, s nemegyszer a kizárólagosság igényével. 
Áttekintésük, rendszerezésük és hierarchizálásuk maximális körültekintést és befogadói nyi-
tottságot követel, feltéve, hogy nem ideológiai konstrukciókba akarjuk befalazni az irodalmi 
műveket, írókat és költőket, hanem az irodalom önelvűségét és az írói beszédmódok pluraliz-
musát tartjuk szem előtt. A marxista irodalomtörténet-írás azzal okozott felbecsülhetetlen ká-
rokat az irodalomról való gondolkodásunkban, hogy tagadta az irodalom önelvűségét, és 
meghirdetve a szocialista realizmus doktrínáját, az irodalmi és művészeti életet is államosítot-
ta, mint a gyárakat és földeket. Nemcsak a jelenkor irodalmát próbálta meg a maga messia-
nisztikus ideológiájának a szolgálatába állítani, hanem a múltat is a maga üdvtanának megfe-
lelően igyekezett átírni. Hatalmi, adminisztratív eszközökkel, mert másképpen ez nem is lett 
volna lehetséges. Annál is kevésbé, mert ennek a Moszkvából importált doktrínának a magyar 
irodalomban se előzménye, se hagyománya nem volt. Nem véletlen, hogy mihelyt az állam-
párti hatalom meggyöngült, a marxista irodalmi kánon olyan nyomtalanul tűnt el, mintha so-
sem lett volna. 

A modern magyar irodalom karakterét, némileg leegyszerűsítve, három paradigma ha-
tározta meg: a nyugatos, az avantgárd és a népi íróké. Leegyszerűsítve, mert azért nem mind-
egyik jelentős modern írónk helyezhető el e három paradigma valamelyikében. Az olyan 
„különutasok”, mint Weöres Sándor, Szentkuthy Miklós vagy Határ Győző bizonyára nem. S 
a kép még további árnyalást is megkövetel. Mindnyájan, akik ismerjük a Nyugat történetét és 
írói körének munkáit, tudjuk, mennyire eltérő költői és írói indíttatások s hányféle poétika fért 
meg e gyűjtőfogalom ernyője alatt, s hogy ami összekötötte őket, az nem valamiféle egységes 
stíluseszmény volt, hanem inkább csak egyfajta irány, valamiféle „vektor”, abban a tágas já-
téktérben, amelynek határai a művészileg elerőtlenedett nemzeti klasszicizmus és az avant-
gárd között húzódtak, az egyiken túl, a másikon még innen. De ugyanez elmondható a népiek 
mozgalmának szépíróiról is. Ráadásul e két egymással szembenálló és vetélkedő írói kör kö-
zött olykor elmosódnak a határok. Illyés Gyula vagy Németh László egyformán beletartoz-
hatna egy képzelt nyugatos és népi kánonba is, miként a nyugatosnak tekintett Szabó Lőrincet 
is szívesen látták a népi írók, ha nem is táborában, de legalább a háza táján. S vajon melyik 
kánonba helyeznénk el a kései, a már nem avantgárd Kassákot vagy a művészi arculatát és 
eszközeit oly gyakran változtató Déry Tibort? 

Ezekre a kérdésekre azért is nehéz feleletet találni, mert egyik paradigmának sem volt 
olyan irodalomtörténeti szintézisbe foglalt kánonja, amilyet a „nemzeti klasszicizmus” plat-
formján Horváth János állított fel. A modern magyar irodalom vonatkozásában inkább csak 
kánonkezdeményekről beszélhetünk, amilyenek például Schöpflin Aladár 1937-ben kiadott, 
szűk egy évszázadot átölelő irodalomtörténeti áttekintése vagy Szerb Antal Magyar irodalom-
történetének az erre a korszakra vonatkozó, még Schöpflin Aladárénál is vázlatosabb fejezetei 
voltak. Amit „nyugatos” kánonnak nevezhetnénk, az leginkább a Nyugat írói körének esszéi-
ből és alkalmi írásaiból, könyvismertetéseiből és kritikáiból hüvelyezhető ki. De hiába adnánk 
össze ezt a több tucatra rúgó írásművet, konzisztens esztétikai rendszer aligha lenne felépíthe-
tő belőle. Láthatatlan kánon ez, amely mégis működött, s nemcsak az egyes írói-alkotói mű-
helyekben, hanem az egyes folyóiratok, legfőképpen persze a Nyugat szerkesztési elveiben és 
gyakorlatában, még ha ez a praxis gyakran tűnik túlontúl rugalmasnak is. A Nyugatnak nem 
volt Šaldája, ám a szerkesztői: Osvát, Ignotus, majd Babits és a folyóirat szürke eminenciásá-
nak is nevezhető Schöpflin Aladár egy olyan folyóiratot működtettek, amely az irodalom ön-
elvűségének alapjára helyezkedett, s kánonjának is ez az elv volt a sarokköve. Az irodalom 
önelvűségéhez való ragaszkodásuk tette lehetővé a modernizmus túlélését olyan korszakok-
ban, amikor előbb a szélsőjobb, majd a marxista diktatúra ideológiai csendőrei próbálták meg 
felszámolni az irodalomnak az alkotói szabadságra alapozott autonómiáját. 
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A népi kánon még a nyugatos kánonnál is rejtettebb, s ennek nem kis részben az lehet 
az oka, hogy maga a mozgalom is sokrétű és sok irányba húzó, ideológiailag rendkívül hete-
rogén és átpolitizált, más szóval, irányzatos volt. Ritka kivételektől eltekintve, a népiek moz-
galmához tartozó írók munkásságában az irodalom önelvűsége csak korlátozottan érvényesült, 
vagy pedig alárendelve azoknak az eszmei-ideológiai megfontolásoknak, amelyek a mozgal-
mat létrehívták s végső soron annak értelmét adták. Szabó Dezső, Németh László, Illyés Gyu-
la és Veres Péter esszéi és irodalmi publicisztikája alapozhatott volna meg egy, a Nyugattal 
szemben polemikus másik kánont, amelyben az irodalom önelvűségének szempontja mellett 
vagy azt is felülírva az irodalmi műveknek a parasztság helyzetét és a nemzeti sorskérdéseket 
reflektáló érzékenysége, a „faji” és a szociális szempont lett volna a legfőbb értékhordozó. 

A magyar irodalmi modernizmus történetében az avantgárdnak jutott a legmostohább 
sors. Lendületét és kifejlődését nagyon korán megakasztották a század elejének tragikus tör-
ténelmi eseményei, tagjai rövidebb-hosszabb időre vagy végleg szétszóródtak a nagyvilágban 
vagy elpusztultak a gulágokban, Magyarországon pedig a kommunista hatalomátvételt köve-
tően évtizedekre a tiltott kategóriába száműzték második és harmadik generációjukat. Ekkor 
honosodott meg az egy személyre, Kassák Lajosra redukált magyar avantgárd mítosza, s a 
magyar köztudatban gyakorlatilag ma is ez a leegyszerűsített kép él az avantgárdról. Erdély 
Miklós, Szentjóby Tamás és társaik neve a szélesebb közönség előtt gyakorlatilag ma is isme-
retlen. Holott az avantgárd hatása a század közepének és második felének magyar költészetére 
nem olyan csekély, amint az első látásra tűnhet, s nem is csupán az Új Symposion és a párizsi 
Magyar Műhely körére szűkíthető. A magyarországi lírában is, jóllehet elvágva a nemzetközi 
avantgárddal való kapcsolatok lehetőségétől, kimutathatók jelentős formabontó kezdemények. 
Gondolok itt elsősorban Weöres Sándor negyvenes évekbeli, Juhász Ferenc ötvenes és hatva-
nas évekbeli lírájára, Orbán Ottó költészetének néhány szegmensére, Tandori Dezső és Ora-
vecz Imre egyes köteteire, és nem utolsósorban Cselényi László szövegeire nálunk. Konzisz-
tens avantgárd kánonról azonban mégsem beszélhetünk. Bori Imre ilyen irányú merész és 
vitákat kiváltó irodalomtörténeti revíziója a hatvanas évekből megalapozhatott volna egy 
avantgárd szempontú kánont, de Bori kezdeménye végül is folytatás nélkül maradt. 

Az államosított irodalom és irodalmi élet évtizedei alatt a magyar irodalmi moderniz-
mus mindhárom paradigmája előbb – hogy ezt a nem éppen irodalomtudományi kifejezést 
használjam (elnézést ezért az újabb illetlenségért) – „hibernálódott”, majd a hatvanas évektől, 
igaz megtűrve csupán, lépésről lépésre, könyvről könyvre visszaállította az irodalom 1948 
után megszakított folytonosságát. A hivatalos, intézményesített kánonnal szemben, amelyet 
egy idő után már a hatalom gyakorlói sem vettek egészen komolyan, a láthatatlan kánonok 
olyan alternatívaként jelentek meg az irodalmi nyilvánosságban, amelyek a történelmi folyto-
nosság helyreállítása mellett előkészítették azt a líratörténeti és prózafordulatot, amely a kor-
társ magyar irodalom arculatát kiformálta. Ennek elméleti-esztétikai alaptéziseit, résztanul-
mányok tucatjain át, annak az irodalomtörténész-nemzedéknek a fiatal tudósai dolgozták ki, 
amely radikálisan szakított a marxista esztétika dogmáival, s az irodalmi művek nyelvi meg-
előzöttségét tekintette olyan kiindulópontnak, amely egy, a korábbi korszakokétól radikálisan 
különböző irodalmi diszkurzusnak és egy új irodalomtörténeti szintézisnek lehetett a funda-
mentuma. Kulcsár Szabó Ernő A magyar irodalom története 1945–1991 című monográfiája 
nem titkoltan egy új, korszerű, a három történelmi paradigmát szintézisbe hozó kánon felállí-
tásának igényével íródott, s hatása és kisugárzása az irodalom történetéről szóló diszkurzusra 
akkor is vitathatatlan, ha több irányból is és a máig érően heves elutasításokban is részesült, 
ha több megállapítása valóban egyoldalúnak tűnik, s ha a mű egészére egyfajta üdvtörténeti 
igyekezet is rányomja bélyegét. Amikor azonban, nem feledkezve meg a különféle beszéd-
módok történeti-világértelmezési feltételezettségéről sem, az irodalom időbeli létmódjára hi-
vatkozva, annak nyelvi és poétikai hatáspotenciáját helyezi irodalomtörténeti kutatása közép-
pontjába, egy olyan irodalomszemléletnek veti meg az alapját, amely intakt tud maradni az 
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irodalmi művek ideológiai vagy másféleképpen „pragmatikus” megközelítéseitől. Ugyanennél 
az oknál fogva tekinthető a Kulcsár Szabóéhoz hasonló fontosságú irodalomtörténeti alapve-
tésnek a Gintli Tibor – Schein Gábor szerzőpáros Az irodalom rövid története című, 2007-
ben, a Jelenkornál megjelent mű második kötetének a 20. századi magyar irodalom alakulás-
történetét elemző néhány fejezete. Mind a két irodalomtörténeti monográfiának ugyanis, egy-
oldalúságaik és néhány vitatható konklúziójuk ellenére, amelyekre ebben az előadásban nincs 
módom és időm részletesebben kitérni, szakmai színvonala és megbízhatósága mellett igen 
fontos tájékoztató és eligazító jellege is van, amennyiben az irodalom önelvűségének alapjára 
helyezkedve képez ellenpólust a rendszerváltást követően újraéledt, se tudományosnak, se 
korszerűnek nem nevezhető irodalomtörténeti szemléletekkel szemben. 

Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténete a lehető legjobbkor látott napvilágot, s azt a vá-
kuumot töltötte ki a szakmában, amely a marxista irodalomszemlélet és kánon trónfosztásával 
keletkezett. A régi rendszer bukását követően ugyanis újra láthatóvá lettek a magyar iroda-
lomnak és irodalmi életnek azok a hagyományos törésvonalai, amelyeket az irodalompolitika 
az előző évtizedekben elfedni igen, de megszüntetni vagy meghaladni már csak ideológiai 
korlátainál fogva sem volt képes. A törésvonalak tehát újra láthatókká váltak, legföljebb az 
elnevezésük változott. Amit azelőtt népi–urbánus szembenállásként neveztek meg, az most 
posztmodern–realista antagonizmusként éledt újjá és címkéződött, a zavart azzal is tetézve, 
hogy sem az egyik, sem a másik fogalom a mai napig nem lett egyértelműen tisztázva, defini-
álva, vagy ami az utóbbit illeti, újradefiniálva. A posztmodernként aposztrofált, egyébként a 
poétikájukat illetően nagyon is heterogén írócsoport egyértelműen az irodalom önelvűségét 
vallja, míg a tradicionálisabb irányok követőinél ez nem annyira egyértelmű, sőt, némely szél-
sőséges esetben az irodalmi alkotások önelvűségének szempontját akár teljes mértékben fi-
gyelmen kívül is hagyja. Legláthatóbb esete ennek a Wass Albert-kultusz. Az író fanatikus 
hívei számára az irodalmiság szempontja csupán másodlagos vagy harmadlagos. Persze 
mondhatjuk erre azt is, hogy a szakma felől nézve ez marginális jelenség, s inkább tartozik a 
pszichológia, a szociológia vagy az eszmetörténet tárgykörébe, mint az irodalomtörténészek-
re. 

Kulcsár Szabó Ernő és a Gintli Tibor – Schein Gábor szerzőpáros irodalomtörténeti 
monográfiája éppen ennek a fentebb vázolt háttérnek az ismeretében tekinthető irodalomtör-
ténet-írásunkban mérföldkőnek. Mert bár az irodalmunknak a nyugatos hagyományhoz is 
visszavezethető önelvűségének a talaján áll, mégsem kirekesztő, amennyiben befogadni és 
integrálni igyekszik a másik két történelmi paradigmának azokat a műveit is, amelyekben az 
irodalom önelvűségének a szempontja akadálytalanul és magas művészi színvonalon jut ér-
vényre. Egyik mű sem születhetett volna meg anélkül, hogy szerzőjük (szerzőik) ne kérdeztek 
volna rá az irodalomtörténet-írás mibenlétére, arra, hogy lehetséges-e más metódussal, más 
„filozófiával” irodalomtörténetet írni ma is, ha úgy tetszik, tudományosabban, mint a korábbi 
korszakok esszészerűen megírt művei. Más szóval: Meghaladható-e az a múlt századi felfogás 
és gyakorlat, amely ma is elevenen él a köztudatban, s alapjában véve talán nem is kifogásol-
ható, miszerint az irodalomtörténet-írás tudományos színezetű művészet? A válasz a rend-
szerváltás után keletkezett irodalomtörténeti monográfiák ismeretében aligha lehet kétséges. 

S ez egyben válasz lehet arra a kérdésre, jobban mondva azokra a nemegyszer vádként 
megfogalmazott bírálatokra is, melyek az új irodalmi kánonokat ugyanabban a kizárólagos-
ságra való törekvésben marasztalják el, mint a hajdani marxista irodalmi kánont. Egy, a véle-
mények, nézetek, világszemléletek pluralizmusán nyugvó társadalmi-politikai rendszerben 
hatalmi-adminisztratív módszerekkel semmilyen vélemény, így irodalmi kánon sem oktrojál-
ható rá a társadalomra, az irodalmi és szellemi életre. Az is magától értetődik, hogy egy olyan 
tagolt, sokszínű és fejlett irodalomban, amilyen a magyar irodalom is, több kánon is megfér 
egymás mellett. Nem elképzelhetetlen, hogy ezek a láthatatlan kánonok akár a közeljövőben 
is olyan irodalomtörténeti szintézisbe rendeződnek, amelyek dialógusképesek lesznek a ma 
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hozzáférhető irodalomtörténetekkel. De elgondolkodtathat, tanulságul is szolgálhat és kérdő-
jelet is tehet mindahhoz, amiről itt beszéltem, Szegedy-Maszák Mihály megállapítása a káno-
nok paradox természetéről: „A kánonok lényegéhez tartozik, hogy már megalkotásuk pillana-
tában érvényüket veszítik. Nélkülük elképzelhetetlen a műalkotások megközelítése, de a meg-
értés egyszersmind a létező kánonok rombolását teszi szükségessé.” 
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Zhrnutie  
 

Dejiny literatúry - kánon alebo kánony? 
 
 
Autor, ktorému iba nedávno vyšla literárnohistorická monografia o dejinách modernej 
maďarskej literatúry, nastoľuje otázku, či je možné napísať také dielo bez toho, aby 
nereflektoval na súčasný stav a problémy tejto vedeckej disciplíny. Literárna veda: môžme v 
tomto našom prípade vôbec hovoriť o vede? Keď áno, podľa akých kritérií? Veď na základe 
literárnovedných kritérií tvoríme literárne kánony. Tie kánony sú však pohyblivé, menia sa, 
nie sú naveky platné. Naviac živá, súčasná literatúra často spochybňuje už kanonizované 
diela, literárna veda a literárna história nutne zaostáva krok za dianím v „praxi”, za tým, čo  v 
literárnom živote sa aktuálne tvorí. V modernej maďarskej literatúre sa vytvorili tri 
smerodajné a vplyvné kánony, ktorých vplyv na súčasnú maďarskú literatúru nie je ani v 
súčasnosti zanedbateľný. Autor skúma ich vplyv na súčasnú literatúru, najmä ich skrytú 
prítomnosť počas štátom riadenej literárnej politiky 50. a 60. rokov. Po páde komunizmu 
vznikli významné literárnovedné a literárnohistorické práce, na báze ktorých sa tvoria súčasné 
literárne kánony. Spomedzi nich ako najvplyvnejšie dielo sú dejiny maďarskej literatúry 
druhej polovice minulého storočia: Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945 – 
1991. Problém môžeme skúmať aj z iného zorného uhla, ako to činí Mihály Szegedy-Maszák 
upozorňujúc aj na fakt, že k podstate kánonov patrí aj to, že v okamihu ich vytvorenia stratia 
platnosť. 
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Summary 
 

History of Literature - canon or canons? 
 
 

The author of this study who has recently published a literary-historical monograph 
about the history of modern Hungarian literature raises the question whether there is 
a possibility to write such a work without reflecting on the actual status and problems of this 
science discipline. The science of literature: can we in our case speak about science? If so, 
under what criteria? On the basis of literary sciences criteria we do create literary canons. But 
these canons are floating, changing, their validity is not eternal. Moreover, the alive, contem-
porary literature often impugns already canonized works, the literary science and literary his-
tory necessarily hang a step behind happening in „practice”, behind all what is being actually 
created in literary life. In modern Hungarian literature three authoritative and influential ca-
nons have been created and their influence on contemporary Hungarian literature nowadays is 
not neglectable. The author briefly examines their influence on contemporary literature, main-
ly their hidden presence during the literary policy managed by the state in the 50s and 60s. 
After the collapse of communist era, important literary and literary-historical works have been 
written and on their basis contemporary literary canons are being created. Among them the 
most influential work is the history of Hungarian literature of the second half of the last cen-
tury: Ernő Kulcsár Szabó: The History of the Hungarian Literature 1945–1991. The problem 
can also be examined from another point of view, as it is made by Mihály Szegedy-Maszák 
warning on the fact that to the merits of canons belong also the fact that in the moment of 
their creating they lose their validity. 
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Lőrincz Julianna 
 

A variánsok helye és funkciója a magyar nyelvben 
 

 
 

1. Bevezetés 
 
 
A nyelv folyamatosan változik, a változás következtében létrejövő új nyelvi elemek pedig 
sokáig egymás mellett élhetnek a korábbi nyelvi elemekkel, különböző szövegtípusokban 
azonos denotatív jelentésekben. A különböző funkcionális és más nyelvi variánsok egymás 
mellett élése a nyelv természetes variabilitásából adódik. A magyar nyelv minden nyelvi vál-
tozatában van a nyelvi elemek használatában ingadozási sáv az egyes nyelvi szinteken 
(Szathmári 2001: 11).  

A variativitás alapfogalmainak értelmezésekor különbséget kell tennünk a v a r i a b i -
l i t á s  és a v a r i a t i v i t á s fogalmak között, mivel ezek a szakirodalomban sokszor egymás 
szinonimájaként fordulnak elő. A v a r i a b i l i t á s jelentése: ‘variálhatóság’, azaz a nyelvi 
elemek váltakozása, ill. a váltakozás lehetősége a különböző kommunikációs helyzetekben 
létrejött szövegekben. A magyar folklorisztikai szakirodalomban a variabilitás fogalom meg-
nevezésére használják a v á l t o z é k o n y s á g  műszót is (Voigt 1982: 474). A változékonyság 
a folyamatosan változó nyelvre jellemző, és a változatok létrejöttéhez vezet, ilyen értelemben 
tehát a variabilitás forrása, azaz a változatok képződésének folyamata. Maga a nyelv variábi-
lis: a nyelvi rendszer, a langue szintjén élő invariáns elemek parole-szinten a különböző 
kommunikációs helyzetektől függő variánsokban realizálódnak.  

A v a r i a t i v i t á s megközelíthető diakrón és szinkrón aspektusból is. D i a k r ó n 
megközelítésben a variativitás változási folyamat, amelynek – mint minden folyamatnak – 
vannak okai, mozgásformái és eredménye. Például az út, amely az u magánhangzó megnyúlá-
sával és a tővégi magánhangzó lekopásával jött létre, egy időben szinkrón variánsa lehetett az 
utu szóalaknak, később azonban kiszorította azt a nyelvből. A had pedig, amely az o hang 
nyíltabbá válásával és a tővéghangzó lekopásával alakult ki, a hodu szónak lehetett szinkrón 
variánsa, majd a változás eredményeképpen létrejött újabb alak vált gyakoribbá, és fokozato-
san egyeduralkodóvá a nyelvben.  

A variativitás ugyanakkor a s z i n k r ó n  nyelvi jelenségek létezésének és működésé-
nek a módja is (vö. Szolncev 1997: 60). A magyar nyelvben szinkrón szóvariánsok például a 
csoda (standard) – csuda (népies); kellene (standard) – kéne (informális, társalgási). Az egyes 
funkcionális variánsok denotatív jelentése azonos, különbség közöttük az egyes nyelvi réte-
gekben vagy kommunikációs helyzetekben betöltött szerepüktől függően van. Más lehet a 
stílusértéke egy konkrét szövegben a standard, a nyelvjárási vagy a szlengszónak.  

A variánsokat az invariánssal való kapcsolatukban lehet csak tanulmányozni. Az i n -
v a r i á n s  nyelvi szinten létezik, ez képviseli a grammatikai kategóriát és a denotatív lexikai 
jelentést, de nem tipikus alakváltozat (vö. Laczkó 2000, Lőrincz 2009). A tipikus változat a 
funkcionális nyelvszemlélet szerint a variánsok egyike, amely jelentését tekintve a legköze-
lebb van az invariánshoz, és lehet invariánsa más variánsoknak a centrum–periféria elv alap-
ján (vö. Bondarko 1983). Például a szótőváltozatok közül a szabad variáns (a szótári változat) 
a prototípus, amely egybeeshet a nyelvi szinten működő invariánssal: falu – falv-/ falut, fal-
vak/faluk. A szinkron n y e l v i  v a r i á n s o k  egy nyelvközösségen belül alkalmazott szituá-
ciós, illetve csoportspecifikus, valamint funkcionális változatok. Egy adott nyelvközösségen 
belül a standard változat mellett több változat is használatos, és minden nyelvi variánsnak 
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megvan a maga helye a nyelvi-kommunikációs rendszerben, ezért nem helyénvaló az egyes 
változatok megítélésekor a „helyes” vagy „helytelen” minősítés.  

 
 

2. A variativitás a különböző nyelvi szinteken 
 
 

F o n o l ó g i a i  s z i n t e n : fonéma (invariáns) − beszédhangok (variánsok), például: fonal – 
fonál; az alma héja (standard) – az alma haja (népnyelvi) 

M o r f é m a s z i n t e n : a rendszerhez tartozó invariáns a morféma, variánsai az 
allomorfok, amelyek tő- és toldalékmorfémák egyaránt lehetnek. A tőmorféma-variánsokat 
lexémavariánsoknak is nevezik a szakirodalomban. Például: csoda – csuda, kő – kövek. 

S z i n t a k t i k a i  s z i n t e n : a szintagmák, ill. a mondatok információtartalmának 
variativitása vizsgálandó. Például: látogat – látogatást tesz; A kutyák ugatása zavar. – Nem 
tudok aludni, mert ugatnak a kutyák.   

S z ö v e g s z i n t e n nehezebben körülhatárolható a szövegek variativitása. Pontosab-
ban egy alapszövegnek számtalan variánsa lehet. Például a műfordítás-elmélet értelmezése 
szerint minden műfordításszöveg egy variánsa a forrásnyelvi szövegnek mint invariánsnak. 

 
 

3. Terminológiai átfedések a lexikológiai jelentések között 
 
 

A z  a s z i m m e t r i a  a  n y e l v b e n. A nyelvekben meglévő, a jelformák és a hozzájuk kap-
csolódó jelentések többértelműségét a legjobban a szimmetria/aszimmetria fogalmak oppozí-
ciójával írhatjuk le. Így például a lexikológiai jelentésviszonyok közül a p o l i s z é m i á t ,  
s z i n o n í m i á t ,  h o m o n í m i á t ,  p a r o n í m i á t  és a nyelvi v a ri a t i v i t á s  témakörébe 
tartozó aszimmetrikus jelenségeket is. Az itt felsorolt lexikológiai jelentésviszonyok a kifeje-
zendő tartalom és a nyelvi kifejezések közötti eltérések, azaz a nyelvi aszimmetria következ-
tében jönnek létre.  Aszimmetria a nyelvben akkor jön létre, amikor egy nyelvi jelhez több 
jelentés kapcsolódik (poliszémia), vagy egyetlen jelhez egymástól teljesen eltérő lexikai jelen-
tések tartoznak (homonímia). A homonímia azonban több önálló lexémát eredményez a 
poliszémiával ellentétben, amely esetében egy szóalakhoz több összefüggő jelentés kapcsoló-
dik. A nyelv aszimmetrikus jelenségeinek felismerése a nyelvtudományban jó fél évszázaddal 
ezelőtt még metaforának számított, mára azonban a különböző nyelvészeti tudományágaknak 
a nyelv felépítésére és működésének alapvető vonásaira vonatkozó leírásai ezt a felfogást 
egyértelműen alátámasztották. (vö. Gak 1998: 106).  

A lexikológiai-lexikográfiai szakirodalomban gyakran megfigyelhető, hogy a 
variativitás fogalmát igen tágan értelmezve minden formai és / vagy szemantikai azonosságot 
vagy hasonlóságot a variativitás körébe sorolnak, ez azonban parttalanná teszi a variativitás 
fogalmát, és elmossa a határokat az egyes lexikológiai jelentéscsoportok között. Így például a 
szinonímia és az alakváltozatok, valamint a paronimák között.  

Vizsgáljuk meg az azonosságokat, hasonlóságokat és az alapvető különbségeket a há-
rom kiemelt lexikológiai jelenség között. Hogy értékelhető eredményt kapjunk, csak azonos 
nyelvi szinten végezhetjük el az egybevetést. A morfémaszintet választottam ki egybevetésre, 
hiszen a paronímia csak ezen a szinten létezik, az ennél magasabb nyelvi szinteken pedig már 
a variativitás és a szinonimitás is másként jelentkezik.   

Ahhoz, hogy két vagy több szóalakváltozatot egymás variánsainak tekinthessünk, a 
következő legfontosabb kritériumoknak kell megfelelniük:  
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a) alapvető alaki azonosság és részleges alaki eltérés, amely azonban csak fonéma-      
értékű, és nem lehet morfémaértékű (vö. Juhász 1980), például: fonal/fonál; 

b) a denotatív lexikai jelentések teljes azonossága, például: csoda/csuda; 
c) a grammatikai jelentések (funkció) teljes azonossága; 
d) az egyes variánsok között csak pragmatikai jelentésbeli eltérés lehet. A variánsok 

denotatív jelentései azonosak, jelentéskülönbség közöttük a különböző nyelvi rétegek-
ben, illetve használati változatokban van. Például: Nem csoda, hogy nem tetszett a 
film, sok volt benne a trágár kifejezés (semleges közlésben). Mi a csuda! (informális 
közlésben, társalgásban).  A variánsok stílusértéke különbözhet egymástól, a különb-
ség az egyes nyelvi rétegekben, kommunikációs helyzetekben létrejövő szövegtípu-
sokban betöltött funkciójuktól függ.  

 
Ha a fent leírt feltételek nem valósulnak meg, már nem beszélhetünk variánsokról. A 

dolgozatban általam vizsgált variánsok a  m o r f é m a v a ri á n s o k .  E z e k  l e h e t n e k  
s z ó -  é s  a f f i x u m v a r i á n s o k .  Például a szóvariánsok között tővariánsok: csoda – csu-
da, ló – lovak. A ló és a lov- variánsoknak a denotatív lexikai jelentésen kívül a grammatikai 
jelentésük (funkciójuk) is azonos, mert ugyanahhoz a szóosztályhoz (szófajhoz) tartoznak. A 
különbség közöttük abban van, hogy a szabad variáns és a kötött variáns más grammatikai 
formákat hoz létre. A szabad variáns a szótári szó, a kötött viszont nem szótári szó, csak bizo-
nyos paradigmatikus alakokban, meghatározott affixumok előtt szerepelhet.  

 
 

3.1. A szinonimák 
 
 

Hagyományosan a rokon jelentésű nyelvi elemeket nevezik szinonimáknak. A szinonimitás 
szakirodalmában az egyes kutatók különbséget tesznek a l e x i k a i  és a g r a m m a t i k a i  
szinonimák között (vö. Károly 1970, Ruzsiczky 1998). Szinonimák lehetnek szavak, ezek a 
lexikai szinonimák. Például: az ülés és ülőke, gyermekülés, gyermekülőke. Az eltérő alakú 
l e x i k a i  s z i n o n i m á k  denotatív jelentései azonosak, csak pragmatikai jelentéseikben 
vannak közöttük eltérések. Például: kutya – eb. Vannak szinonim morfémakomplexumok is: 
mozi, filmszínház; csibe, kiscsirke. Morfémakomplexumnak nevezzük az affixumokkal ellátott 
szavakat, valamint az összetett szavakat is. Példáink szinonim szóösszetételek. A szinonimák 
elkülönítésére a Magyar szinonimaszótár (O. Nagy, Ruzsiczky 1978), valamint a Magyar szó-
kincstár elméleti bevezető része jó eligazítást ad (Kiss 1998). 

A g r a m m a t i k a i  s z i n o n i m á k  esetében nem a denotatív lexikai jelentések azo-
nosságáról, hanem a grammatikai jelentésekéről, azaz a grammatikai funkció azonosságáról 
beszélhetünk. Például grammatikai szinonimák a -z és -l denominális verbumképzők: sízik, 
síel. Ugyancsak szinonim például a -gat és -kál deverbális verbumképző: járogat, járkál. A  
grammatikai szinonímia alapja is – a lexikai szinonímiához hasonlóan – a közös denotatív 
jelentés. A nyelvészek nagy része a szinonimitás igen fontos kritériumának tartja a különböző 
kontextusokba való behelyettesíthetőséget (felcserélhetőséget) is (vö. Ruzsiczky 1998). A 
behelyettesíthetőség azonban éppen a szinonimák pragmatikai jelentéseinek (nyelvrétegbeli 
használat, stílusérték stb.) különbségei miatt nem minden kontextusban valósítható meg. Pl. 
az Eb ura fakó! állandósult kifejezésben nem használhatjuk a kutya  szinonimát. 

A különböző alakú lexikai szinonimáknak és a szóvariánsoknak kö z ö s  v o n á s u k ,  
hogy a denotatív jelentésük azonos, és csak pragmatikai jelentéseikben térnek el egymástól. 
Alapvető k ü l ö n b s é g  viszont közöttük a teljes alaki eltérés. Ilyen szinonimák például: el-
bocsát, felment, eltávolít, kirúg valakit a főnöke a munkahelyéről. Az azonos denotatív jelen-
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tésük mellett a szinonimák stílusértéke igen különböző lehet. Említett példánkban a denotatív 
jelentés: ‘valakit elbocsátanak az állásából’. Éppen ezért nem minden kontextusba illeszkedik 
a szinonimasor minden tagja, és az igényes közlésben a kommunikációs helyzetnek, szövegtí-
pusnak megfelelően kell válogatnia a szövegalkotónak.  

Ugyancsak szinonimáknak (és nem szóvariánsoknak) tekintjük az azonos tőből szino-
nim képzővel képzett szavakat is, alaki hasonlóságuk ellenére (vö. Juhász 1966, 1980). Példá-
ul. sízik/síel, zongorázik/zongorál, gereblyéz/gereblyél. Az -l és a -z szinonim denominális 
verbumképző produktivitásával a magyarázható, hogy napjainkban is nagy számban keletkez-
nek ilyen szinonimapárok. Például: szörföl/szörfözik, drogoz/drogozik stb. Természetesen 
különbséget kell tennünk a szinonimasor tagjai között a pragmatikai jelentésük alapján 
(nyelvváltozati érték, stílusérték stb.). Meg kell jegyeznünk, hogy az azonos tőből származó 
szinonimákat keverik össze a leggyakrabban a lexikai variánsokkal. 

A grammatikai szinonimitás körébe tartozik a s z i n t a k ti k a i  s z i n o n í m i a is. Mi-
vel a szószerkezeteket és a mondatokat sokáig nominációs formákként kezelték a szakiroda-
lomban, így a szószerkezetek és a mondatok, valamint a bonyolultabb szintaktikai egységek 
között lévő szinonim viszonyok feltárásakor figyelembe vették a szituációban leírt közös je-
lentést is. A közös jelentés a szintaktikai szinonimák esetében nem elsősorban a lexikai ele-
mek denotatív jelentésének azonossága, hanem a szintagmák, mondatok információtartalma. 
A szinonimitást tehát a mondatok estében tágabban értelmezzük, mint a szavak szintjén. A 
szintaktikai szinonímia elsősorban a mondatok információtartalmának azonosságát jelenti, 
amely azonban nem zárja ki, hogy lexikai szinonimák is szerepeljenek a szinonim mondatok-
ban (vö. Borbás 1998). Például: Éjszaka gyakran nem tudok elaludni az utcai zajoktól. Olyan 
zaj van az utcán éjjel is, hogy gyakran a fél éjszakát ébren töltöm. Az azonos  információtar-
talom: ‘Éjszaka zaj van, ezért gyakran nem tudok aludni’.  

Több nyelvész véleménye is megegyezik abban, hogy a szintaktikai szinonimák ha-
sonló jelentésű és hasonló tartalmú p a r a l e l  b e s z é d f o r d u l a t o k , amelyekre a nyelvtani 
jelentés azonossága meghatározó. A köztük lévő különbség a jelentés formai kifejezőeszköze-
iben fejeződik ki (vö. Nagy 2004).  

 
 

3.2. A paronimák 
 
 
A paronimák hasonló alakú, de eltérő denotatív jelentésű szavak. Magyarul alakpároknak is 
nevezik őket. A paronimák, vagyis az alakpárok tagjai között olyan mértékű a jelentéskülönb-
ség, hogy már a szavak denotatív jelentéseit is érinti. Ezek tehát nem egy lexéma változatai, 
nem is szinonimák (az azonos vagy hasonló alakú tő ellenére), hanem önálló lexémák. Példá-
ul: a szível ‘kedvel’ és a szívlel ‘megfogad’; idegen eredetű átvételek esetén ilyen a datál ‘kel-
tez’ és a dotál ‘pénzbeli támogatást nyújt’, valamint az idegen eredetű adaptál ‘átvesz, alkal-
maz’ és adoptál ‘örökbe fogad’ (vö. még Zimányi 1999: 34–37). A paronimák vizsgálata a 
gyakorlati nyelvoktatás szempontjából is lényeges szemantikai és nyelvhelyességi kérdés 
nemcsak az anyanyelv, hanem az idegen nyelvek oktatásában is (vö. Grétsy 1980, Zimányi 
1999, Balázs–Zimányi  2007). 
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4. A variativitás mint tananyag a magyarországi általános és középiskolai 
magyarnyelvtan-könyvekben 

 
 

4.1. A variánsok a magyarországi általános iskola felső tagozatos tankönyveiben 
 
 

4.1.1. Az első általam vizsgált tankönyv: Adamikné dr. Jászó Anna–dr. Fercsik Erzsébet 
2001. Édes anyanyelvünk. Magyar nyelvtan 5. osztályos tanulók számára.  Budapest: Dinasz-
tia Kiadó.  

A tankönyv az általános iskolák 5. és a 8 osztályos gimnáziumok 1. osztálya számára 
készült. Állandó használatú tankönyv, gyakorlatokkal, feladatokkal. A NAT-hoz készített 
általános iskolai 1–6. osztály számára készített integrált magyar nyelvi és irodalmi program 5. 
osztályos része. 

A tankönyv első fejezete (5–23. o.), amely A  m a g y a r  n y e l v  v á l t o z a ta i r ó l  
címet viseli, a magyar nyelv magyarországi változatairól ad képet.  

A M a g y a r o k  a  v i l á g b a n című rövid tankönyvi fejezet (178–179. o.) a Magyar-
országon kívüli magyarok lélekszámát ismerteti országokra lebontva statisztikai adatok alap-
ján. 

 
4.1.2. A következő megvizsgált könyv: Adamikné dr. Jászó Anna–Dr. Fercsik Erzsébet 2001. 
Világvándor I. Feladatfüzet az Édes anyanyelvünk című tankönyvhöz 6. évfolyamos tanulók 
számára. Budapest: Dinasztia Kiadó.  

A  n y e l v  m i n t  j e l r e n d s z e r  című fejezetben a  szerzők a tővariánsokkal kap-
csolatos ismereteket gyakoroltatják. A 3. gyakorlat (11. o.) többféle grammatikai ismeretet 
tartalmaz. A feladat instrukciója szerint a tanulóknak a tő- és ragmorfémák variánsait kell 
helyesen alkalmazniuk: L á s d  e l  a z  a l á b b i  s z a v a k a t  a m e g a d o t t  r a g o k -
k a l :bokor, fotel, Ágnes, tükör: -on, -en, -ön! 

A felsorolt példák közül kettő hangzóhiányos tővariáns (bokor, bokr-; tükör, tükr-),  A 
fotel és Ágnes szavak pedig a toldalékvariánsok automatikus kiválasztásán kívül a mai nyelv-
használó számára is választást tesznek lehetővé. A vegyes hangrendű szavak utolsó szótagjá-
ban előforduló ún. semleges e hangot tartalmazó szótaghoz mind a palatális, mind pedig a 
veláris toldalékváltozat kapcsolható, a különbség köztük nem szemantikai, hanem uzuális (a 
nyelvhasználó használati szokásaitól függ): fotelben/fotelban, Ágnesen/Ágneson. A tanárnak 
az órán tudatosítania kell a hallgatókban a morfo-fonológiai variáció tényét is, illetve azt, 
hogy itt mindkét alak választása megfelel a magyar nyelv nyelvtani szabályainak. 

A S z ó b o n c o l ó című gyakorlatsor a szerkezeti elemzés mellett lehetőséget ad a ta-
nulóknak arra is, hogy az igék e. sz. 2. személyű felszólító módú alanyi ragozású rövid és 
hosszabb alakjainak különbségét megfigyeljék és tudatosítsák. 

A feladatok 2. része (29. o.) az e. sz. 2. sz. felszólító mód  tárgyas ragozású rövidebb 
és hosszabb alakok közti különbségtételre ad lehetőséget (tanítsd–tanítsad, szeresd–szeressed 
stb.): Folytasd! 

 
tanít repít fenyít szépít szeret hallgat untat röptet 
tanítsd    szeresd    
tanítsad    szeressed    
 
4.1.3. A következő elemezett könyv: Kugler Nóra–Lengyel Klára 2000. Ma g y a r N y e l v  
7 .  o s z t á l y .  S z ó f a j o k ,  s z ó a l a k o k .  Budapest: Korona Kiadó.  
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A tankönyv teljes terjedelmében a szótannal foglalkozik. A szerzők részletesen kitér-
nek minden, a szóval kapcsolatos fontos ismeretre, valamint bőséges feladatanyaggal segítik 
az elméleti és gyakorlati nyelvi ismeretek elsajátítását. Kugler Nóra és Lengyel Klára a ha-
gyományos magyarnyelvtan-könyvektől eltérően minden egyes részkérdést, amely a nyelv 
használata során felmerül, olyan formában tárgyalnak, amely a tanulókat kreatív ismeretszer-
zésre ösztönzi. Így nemcsak elsajátítandó ismereteket találnak a tanulók a könyvben, hanem a 
sok kreatív példa a megszerzett ismeretanyag továbbgondolására is készteti őket. Ebben a 
tankönyvben a funkcionális nyelvszemlélet egyértelműen tükröződik. 

Emeljünk ki néhány feladatot a tankönyvből! A tővariánsok tanítására például a kö-
vetkező gyakorlatot találjuk a könyvben: 

4 .  g y a k o r l a t  (222. o.):  T ö l t s é t e k  k i  a  k ö v e t k e ző  s o r o k a t ! 
erdő- + -i (állatok) = nem erdői (állatok), hanem ………………… 
torok- + -ot = nem torokot, hanem…………………… 
víz- + -et = nem vízet, hanem ………………………… 
egér- + -ek = nem egérek,  hanem …………….……... 
alma- + -t = nem almat, hanem …………………….… 
visz- + -ő = nem visző, hanem ………………………... 
hó- + -t = nem hót, hanem ……………………………. 
 

1 1 .  f e l a d a t  (226. o.):  F i g y e l j é t e k  m e g ,  m i  t ö r t é n i k,  h a  u g y a n a z t  a  
t o l d a l é k o t  a  tő  k ü l ö n b ö ző  v á l t o z a t a i h o z  i s  h o z z á i l l e s z t j ü k !  

poroz- + -ó =  ………………………… 
porz- + -ó    = ………………………… 
varázsol- + -ó = ……………………… 
varázsl- + -ó = ……………………… 
vendégel- + -ő = ……………………… 
vendégl- + -ő = ……………………….. 

 Foglaljátok mondatba a keletkező szavakat! 
 

1 2 .  f e l a d a t  (227. o.):  K i  f i a ,  b o r j a ?  E g é s z í t s é t e k  k i  a  m o n d a t o -
k a t !  

A csikó a …………………kicsinye, anyjának ………………….., apjának mén vagy 
………….a neve. A kiscsikót a gazda is az ő kiscsik……………..nak hívja. 
A borjú a …………………………utóda. A ………………………… az anyja, a 
…………………………. az apja. A tehénnek kisborj., a gazdának viszont borj…… 
van. 
A fenti feladatok a tanulók szemantikai ismereteit is fejlesztik, továbbá fontos nyelv-

helyességi ismereteket is nyújtanak. 
 

 
4.2. A variativitáshoz kapcsolódó tananyag a középiskolai magyar nyelvtan könyvekben 
 
 
Mind az általános iskolai, mind pedig a középiskolai tankönyvek vizsgálata egy nagyobb ku-
tatás része. Számos tankönyv van használatban a különböző középiskola-típusokban. A nagy 
tankönyvi kínálat miatt vizsgálatom egyelőre nem terjedt ki minden, a középiskolai oktatás-
ban használatos tankönyvre. Ezért most csak három tankönyvet emelek ki, az egyik a rend-
szerváltás előtt készült (Honti–Jobbágyné András 1979), a másik kettő pedig egy másik szer-
ző által készített 2 különböző változat (Hajas 1995, 2007). Mivel a dolgozat elméleti részében 
vázolt kérdések közül elsősorban a morfológiai variánsok (szótő- és affixumvariánsok), vala-
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mint a paronímia és a szinonímia kérdését vizsgáltam, ebben a fejezetben csak azokkal a gya-
korlatokkal foglalkozom, amelyek a morfológiai variánsokkal és a paronimákkal kapcsolatos 
kérdéseket tartalmazzák. 
 
4.2.1. Honti Mária–Jobbágyné András Katalin 1979. M a g y a r  ny e l v  I I .  Budapest: Tan-
könyvkiadó.  

A  s z a v a k  c s o p o r t j a i  a  h a n g a l a k  é s  a  j e l e n t é s  v i s z o ny a  s z e r i n t  
című fejezetben a tankönyvszerzők a paronimákkal foglalkoznak, amelyeket azonos tőből 
képzett hasonló alakú szavaknak neveznek. 

9 .  f e l a d a t (124. o.) Ugyanabból a tőből különböző képzőkkel alkothatunk külön-
böző szavakat. Ezeknek a hangzása sokszor hasonló, ezért jelentésüket a nyelvhasználatban 
gyakran felcserélik, összekeverik. Ilyen szópárok pl.: értetlen – érthetetlen; szível – szívlel; 
érem – érme; járatos – jártas; helység – helyiség. Magyarázzátok meg a hasonló hangzású 
alakok jelentésének különbségét úgy, hogy különböző szövegösszefüggésbe helyezitek őket. 

 
4.2.2. Hajas Zsuzsa 1999. M a g y a r  n y e l v  9 .  o s z t á l y  (NAT-hoz igazított kiadása az 
1995-ös első kiadásnak!) Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó. 

A S z ó a l k o t á s ,  s z ó k i n c s bő v ü l é s című fejezetben A  s z ó e l e m e k  alfejezet 
célja a morfológiai variánsok elsajátíttatása: „K ö tö t t  m o r f é m á k azok, amelyeknek 
hangalakjuk önállótlan, jelentésük járulékos, s csak szabad morfémákkal együtt fordulnak elő. 
Kötött morfémák a toldalékok (képzők, jelek, ragok), valamint azok a szótövek, amelyek csak 
toldalékok előtt fordulnak elő: körté-t, fodr-ot” (108. o.). 

A z  i g e t ö v e k  é s  n é v s z ó t ö v e k  tő v á l t o z a t a i (112. o.) című fejezetben az 
akadémiai nyelvtanban és a felsőoktatási grammatikakönyvekben szokásos sorrendben elemzi 
a szerző a szótőváltozatokat, és táblázatba foglalva illusztrálja azokat. 

Az 1 / b  g y a k o r l a t  (118. o.) a fő/fej szótő-variánsok használatára is példa, és a va-
riánsok pragmatikai jelentését is megfigyeltetheti a tanár az archaikus szövegben: „A főfájás-
nak egynéhány nemei vannak; mert az vagy belső, vagy külső, vagy egészen fogja a fejet, vagy 
csak egy részét. És ismét, vagy nyilaltatja a fejet, vagy nehéz miatta a fő…”  (Pápai Páriz Fe-
renc: Pax corporis, 1687) 

A  3 / a  g y a k o r l a t  (124. o.) a  m o r f o l ó g i a i  v a r i á n s o k h oz  k a p c s o l ó -
d i k :  

 „Kihallatszott a házajtón, hogy valaki azt kiáltja: 
– Anaaa… 
–  Mék, mék – felelte rá szinte öntudatlanul az asszony–, mögyök mán, kis pulyáim.” 

(Tömörkény István: Vándorló földek) 
A  s z ó a l k o t á s  e g y é b  e s e t e i  (119. o.) című fejezetben a tankönyvszerző meg-

említi a s z ó h a s a d á s  jelenséget  is, amelynek következtében új lexémák keletkeznek. Itt is 
lehetősége van a tanárnak arra, hogy kitérjen az alakváltozatok és a szóhasadás révén önállóvá 
vált lexémák jelentéskülönbségeinek tudatosítására.  Példák: nevel – növel; magános – magá-
nyos; család – cseléd; csín – csíny 

A  p a r o n í m i a jelenségét a következő gyakorlatokkal tanítja a szerző: 
9 .  g y a k o r l a t  (125. o.):  A  s z a v a k  h a s o n l ó  h a n g a l a k j a s z ó t é v e s z -

t é s  k i v á l t ó j a  i s  l e h e t .  F o g a l m a z z u k  m e g  e g y - e g y  m o nd a t b a n  a z  
a l á b b i  s z a v a k  j e l e n t é s k ü l ö n b s é g e i t !  

biztos – bizonyos   jártas – járatos 
egyelőre – egyenlőre   gondtalan – gondatlan 
egyhangúan – egyhangúlag  fáradság – fáradtság 
ébren – éberen     helység – helyiség 
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4.2.3. Hajas Zsuzsa 1999. M a g y a r  n y e l v  9 .  k ö z é p i s k o l á s o k n ak , átdolgozott ki-
adása: 2007. Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó.  

A  n y e l v i  s z i n t e k  g r a m m a t i k á j a  című résznek a J e l t a n  é s  a  j e l e n -
t é s t a n  f o g a l m a ,  t á r g y a  címet viselő fejezetében a szerző 7 típust különböztet meg a 
hangalak és jelentés viszonya alapján: hangutánzó, hangulatfestő, egyjelentésű, többjelentésű, 
azonos alakú, hasonló alakú, rokon értelmű szavak. 

A h a s o n l ó  a l a k ú  s z a v a k  csoportját azonban a szerző nem differenciálja eléggé 
a jelentésük alapján, a forma hasonlóságát emeli ki hangsúlyosan. Így kerülhettek egy cso-
portba az alakváltozatok és a paronimák: seper – söpör, veder – vödör, fenn – fönn (alakválto-
zatok), szível – szívlel, érem – érme (paronimák). 

Hajas Zsuzsa paronimadefiníciója a következő: „A hasonló alakú szavak egy részének 
jelentése megegyezik, csupán ajakkerekítéses, illetve ajakréses alakváltozatok (fenn – fönn). 
Más szavakban viszont az egy mássalhangzónyi eltérés jelentéskülönbséget is hordoz (egyelő-
re – egyenlőre)” (107. o.).  

Nagyon fontos azonban, hogy a tanulók tudják, hogy nemcsak a formai eltérések lé-
nyegesek, hanem ennél fontosabb, hogy az a l a k v á l t o za t o k  elsődleges fogalmi jelentései 
között teljes azonosság van: seper – söpör, veder – vödör, fenn – fönn; az a l a k p á r o k  
(paronimák) denotatív jelentései pedig teljesen eltérnek egymástól: szível – szívlel, érem – 
érme. Ez a szövegértés és szövegalkotás szempontjából is fontos jelentéstani ismeret! Ha a 
tanuló figyel a szavak fogalmi jelentéseire, továbbá megtanulja azt is, hogy a hasonló alakok-
hoz egymástól teljesen eltérő jelentések is kapcsolódhatnak, akkor nagyobb a valószínűsége, 
hogy megfelelően alkalmazza majd őket különböző kontextusokban. 

A G y a k o r l a t o k ,  f e l a d a t o k című tankönyvi rész több olyan gyakorlatot tartal-
maz, amelyek már az 1999-ben megjelent kiadásban is megvoltak. Például: 
       3 .  g y a k .  (110. o.): Milyen kontextuális jelentésük van a következő szövegrészletek 
kiemelt szavainak?  

„Kihallatszott a házajtón, hogy valaki azt kiáltja: 
–  Anaaa… 
– Mék, mék – felelte rá szinte öntudatlanul az asszony–, mögyök mán, kis pulyáim.”  

1 1 .  g y a k .  (110. o.):  A  s z a v a k  h a s o n l ó  h a n g a l a k j a  s zó t é v e s z t é s  
k i v á l t ó j a  i s  l e h e t .  F o g a l m a z d  m e g  e g y - e g y  m o n d a t b a n a z  a l á b b i  
s z a v a k  j e l e n t é s k ü l ö n b s é g e i t !  

biztos – bizonyos   jártas – járatos 
egyelőre – egyenlőre   gondtalan – gondatlan 
egyhangúan – egyhangúlag  fáradság – fáradtság 
ébren – éberen     helység – helyiség 
Amint látjuk, Hajas Zsuzsa a második tankönyvben már különválasztotta a variánsokat 

és a paronimákat, és felhívta a tanulók figyelmét a hasonló alakú szavak jelentéskülönbségei-
re.  

 
 

5. Összegzés 
 

 
A  v a r i a t i v i t á s  fogalma egyrészt a nyelv természetes fejlődésének mozgásformá-
it, másrészt a mozgásformák eredményét, a variánsok létrejöttét jelenti. A nyelvi variánsok 
minden természetes nyelvben jelen vannak a különböző nyelvi szinteken. A f u n k c i o n á l i s  
v a r i á n s o k r a  jellemző, hogy denotatív jelentésük azonos, különbség közöttük az egyes 
nyelvi rétegekben vagy kommunikációs helyzetekben betöltött szerepüktől függően van. 
A variánsok az invariánsokkal együtt értelmezhetők.  
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Az i n v a r i á n s  nyelvi szinten létezik, ez képviseli a grammatikai kategóriát és a 
denotatív lexikai jelentést, a variánsok ennek változatai a  konkrét kommunikációs helyzetek-
ben létrejött szövegekben.  

A variativitás kérdése a kommunikáció minden szintjén fontos. Az írásbeli és szóbeli 
szövegalkotás, a szövegek stílusa, grammatikai és szemantikai helyessége a nyelv variáns 
elemei közül történő válogatás és elrendezés eredménye.  

A tanulmány foglalkozik a nyelvi aszimmetria következtében létrejövő lexikológiai je-
lentésviszonyok: a szinonimák, paronimák és az alakvariánsok terminológiai kérdéseivel is. 
Ezek azonosságainak, hasonlóságainak és eltéréseinek részletesebb vizsgálata azért fontos, 
mert gyakran okoz gondot a mindennapi nyelvhasználatban.  

A tanulmány terjedelmében nagyobb része az elméleti részben elemzett kérdéseket a 
magyarországi tankönyvekben vizsgálja. A 2003-as N em z e t i  A l a p t a n t e r v  (NAT) tar-
talmazza azokat az alapvető követelményeket, amelyek sok lehetőséget adnak a tanulóknak a 
nyelvi változásoknak, valamint a nyelv variáns elemeinek felismerésére, alkalmazására. A 
nyelv variáns elemei fontosságának figyelembe vétele, kreatív elsajátíttatása lehetővé teszi a 
tanár számára, hogy párhuzamosan fejlessze az anyanyelvi, a kulturális és a szociális kompe-
tenciát. 

A 2007-es N e m z e t i  a l a p t a n t e r v  a magyar nyelv és irodalom műveltségterület 
egyik fő fejlesztési feladataként A n y a n y e l v i  k u l t ú r a ,  i s m e re t e k  a z  a n y a -
n y e l v rő l  címen fogalmazza meg a tanulók számára alapvető grammatikai és szemantikai 
tudást. Az általános iskola felső tagozatán alapkövetelmény, hogy a tanulók felismerjék a leg-
fontosabb összefüggéseket a hangok, a szóelemek és a belőlük szerkesztett szavak között. 
Ezek adják az alapot a mondattani és szövegtani ismeretekhez is. A 7–8. osztályban kiemelten 
a forma és a jelentés viszonyának megismertetését írja elő a tanterv (vö. Medve–Szabó 2010). 
Ahhoz, hogy ezeknek a követelményeknek az általános iskola felső tagozatán meg tudjon 
felelni a tanár, olyan funkcionális szemléletű tankönyveket kellene írni, mint Kugler Nóra itt 
elemzett könyve. A középiskolai tankönyvekben pedig a fő cél a már az általános iskolában 
elsajátított ismeretek bővítése és kreatív használatának elsajátíttatása. 

Az egyes nyelvi szintek elemeinek funkcióját és jelentését figyelembe vevő anyanyel-
vi készségek kialakításakor nélkülözhetetlen, hogy az alapvető szemantikai és grammatikai 
ismeretek elsajátíttatására is figyelmet fordítsanak mind a tankönyvszerzők, mind pedig a 
tankönyveket az oktatásban felhasználó pedagógusok. 
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Zhrnutie  
 

Miesto a funkcia variantov v maďarskom jazyku 
 
 

Prvá časť štúdie sa zaoberá teoretickými a praktickými otázkami jazykovej variability. Jazy-
ková variabilita sa týka všetkých variantov národného jazyka. Objavuje sa ale predovšetkým 
v jednotlivých podobách jazyka v susedných štátoch, v ktorých má maďarský jazyk menšino-
vé postavenie. V nasledujúcej časti štúdie sa autorka venuje najdôležitejším lexikologickým 
významom jazykovej asymetrie, a to z aspektu každodenného používania jazyka. Konfrontač-
ným spôsobom skúma predovšetkým synonymiu a paronymiu, ale aj ďalšie asymetrické javy, 
pričom vyzdvihuje ich podobné a odlišné vlastnosti. V záverečnej časti štúdie autorka skúma 
spôsob spracovania jednotlivých javov jazykovej variability v učebnici maďarskej gramatiky 
pre druhý stupeň základnej školy v Maďarskej republike. V prvom rade sa zaoberá teoretic-
kými otázkami vyučovania jazykových variantov, pričom analyzuje aj príslušné cvičenia na-
chádzajúce sa v učebnici. Konštatuje, že k tomu, aby učiteľ maďarskej gramatiky na vyučo-
vacích hodinách dokázal efektívne spracovať skúmanú problematiku, potrebuje učebnicu na-
písanú na báze funkcionálnej gramatiky. Len taká učebnica by umožnila kreatívne používanie 
osvojených poznatkov z gramatiky materinského jazyka, čo vyžaduje od žiakov štátny vzde-
lávací program Maďarskej republiky. 

 
 

Summary 
 

The place and the function of variants in Hungarian 
 
 

This paper is focused on the problems of variativity, one of the major features of language. 
The usage is characterised by abundance of variants according to the aim of communication 
and style of message. In the first part of her paper Julianna Lőrincz analyses the basic theo-
retical questions of variability and variativity. The one of the main terminological problems of 
variativity are the difficulty in the marking off the other lexicological meanings: form variants 
from the paronyms and the synonyms. The questions of variativity are very important on the 
each level of the communication. The production of the texts, the style, the grammatical and 
semantically adequacy of them require the selecting and arrangement of the adequate lan-
guage elements. The author also analyses the material of the variativity in the Hungarian lan-
guage schoolbooks of the primary and the secondary schools. The national core curriculum 
(NAT 2003, 2007) contains those fundamental demands, which enable the pupils to apply the 
language variants, synonyms, paronyms in their communication. In the upper section of the 
elementary school and the grammar school core demand for the juniors is to be enable to rec-
ognize and creatively apply the main correlations of the element of language levels. For the 
creative application of knowledge the functional schoolbooks have to be applied.  
 



 

Lanstyák István 
 

A nyelvi babonák életerejéről 
Nyelvi ideológiák és filozófiák a Nyelvművelő kéziszótárban1  

 
 

Bevezetés 
 
 
Előadásomban három konkrét nyelvi babonából kiindulva beszélek a Nyelvművelő kéziszótár 
(NymKsz.2 2005) szemléletét, valamint a saját szemléletemet meghatározó nyelvi ideológiák-
ról és filozófiákról. A babonák alapjául szolgáló nyelvi jelenségekről Szepesy Gyula (1986) 
és Lőrincze Lajos (1980) alapján írok. A terjedelmi korlátok miatt mellőzöm az érintett jelen-
ségekre vonatkozó élőnyelvi kutatások eredményeit. 

N ye l v i  b abo n án  olyan meggyőződést, ill. ezen alapuló nyelvhasználati szabályt 
értek, melynek alkalmazása révén a beszélő egy nyelvi, stilisztikai, pragmatikai stb. szem-
pontból kifogástalan szót, kifejezést, szerkezetet vagy nagyobb nyelvi egységet egy másikkal 
helyettesít abban a hiszemben, hogy a célforma nyelvi, stilisztikai, pragmatikai stb. szem-
pontból megfelelőbb a tényformánál, holott nem az (l. Lanstyák 2007ab). A nyelvi babonában 
hívő beszélő akkor is kész változtatni nyelvhasználatán, ha az semmiben nem segíti elő közlé-
si vagy önkifejezési szándékának sikeres megvalósulását, sőt esetleg még hátráltatja is. 

Nyelvi babona például az az elképzelés, hogy közlésünk igényesebb lesz, ha benne a 
közkeletű szaft szó helyett a tágabb jelentésű lé vagy a más jelentésű mártás szót használjuk; 
ezt javasolja a Nyelvművelő kéziszótár a „zaft – szaft” szócikkében (NymKsz.2 2005: 614). 
Elég nehéz olyan helyzetet elképzelni, ahol a lé vagy mártás szó használata igényesebb köz-
lést eredményezne, mint a szafté vagy zafté, hiszen azokban a szövegtípusokban, amelyekben 
a szaft, ill. zaft szó jellemző módon előfordul, a közlés pontossága fontos követelmény. A 
valóban igényes (azaz a vele szemben támasztott követelményeknek megfelelő) közlés tehát 
épp a szaft, ill. zaft szót tartalmazó közlés. S még ha egy konkrét helyzetben esetleg nem lé-
nyeges is, hogy a szakács vagy a háziasszony szaftról, mártásról vagy léről beszél-e, mert a 
beszédhelyzetből ez úgyis világos, akkor sem válik a közlés a szócserével igényesebbé, leg-
feljebb azonos marad az „igényszintje”. 

A n ye l v i  i d eo ló g iák  az általában vett ideológiák sajátos, a nyelvre vonatkozó 
válfajai; olyan gondolatok, gondolatrendszerek, melyek a nyelvi rendszerrel, a nyelvhaszná-
lattal, a nyelvi közösségek helyzetével, a nyelvek egymáshoz való viszonyával stb. kapcsola-
tos tények magyarázatára, továbbá a nyelvi vonatkozású tevékenységek indoklására és igazo-
lására szolgálnak. (Részletesebben lásd az e kötetben található másik írásomban, Lanstyák 
2010.) A nyelvi ideológiák szorosan beágyazódnak az érintett közösségek kultúrájába, s erő-
teljesen befolyásolják az emberek nyelvről való gondolkodását, ezáltal pedig nyelvi viselke-
désüket, ill. nyelvi viselkedésük mások által történő értelmezését is. A hatalom a nyelvi ideo-
lógiákat eszközként használja különféle nyelvi és nyelven kívül célok elérésére; azon van, 
hogy a számára megfelelő ideológiákat az emberek számára elfogadottá, sőt magától értődő-
vé, természetessé, ezáltal pedig mintegy láthatatlanná tegye. 

A nyelvi ideológiák szorosan összefüggnek a nyelvi babonákkal és mítoszokkal. Leg-
inkább abban különböznek tőlük, hogy a fenti értelemben vett nyelvi ideológiák a nyelvi mí-
toszokhoz képest nagyobb fokú tudatosságot, kifejtettséget, sőt sok esetben intézményesültsé-
get asszociálnak; a nyelvi vélekedések racionális oldalát hangsúlyozzák a mítoszokban erőtel-
jesebb nem racionálissal szemben, ugyanakkor emezektől eltérően nem implikálják a hamis-
ság fogalmát, sőt a nyelvi ideológiákkal foglalkozó szakemberek határozottan elutasítják az 
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ideológiák ilyen jellegű minősítését. A nyelvi ideológiák fogalmához szorosan kapcsolódik a 
politika és a hatalom képzete: gyakran állami intézmények terjesztik őket tudatosan. A nyelvi 
ideológiáknak legalábbis egy része különféle nyelvi mítoszokon alapul, ezeket mintegy kifej-
tik és „cselekvőképes” formába öntik, ezáltal pedig megerősítőleg is hatnak rájuk. 

A nyelvi ideológiákhoz hasonló szerepet töltenek be a társadalmakban a n ye l v i  f i -
l ozó f i ák  is. Ezek olyan, a nyelvvel, a nyelv lényegi tulajdonságaival, a nyelvi rendszerrel 
stb. kapcsolatos filozófiai elgondolások, melyek a filozófia világán túl is közkeletűvé váltak, 
és szélesebb társadalmi rétegek nyelvről való gondolkodását befolyásolják, ill. különféle 
nyelvi mítoszokban és babonákban öltenek testet. Mivel mind a nyelvről való gondolkodás, 
mind a nyelvi mítoszokba és babonákba vetett hit valóságosan befolyásolja az emberek 
nyelvhasználatát, közvetve a nyelvi filozófiáknak is hatásuk van arra, ahogyan az emberek 
beszélnek. 

A nyelvi ideológiák és filozófiák részben a családi szocializáció során, részben az is-
kolában adódnak át a következő nemzedékeknek. Lelkes megerősítőik és terjesztőik közé 
tartoznak a nyelvművelők is; ezek főleg olyan ideológiákat és filozófiákat terjesztenek, me-
lyekkel a mérvadó nyelvészek zöme nem tud azonosulni, inkább kártékonynak, mint hasznos-
nak ítélik őket, még akkor is, ha egyiküknek-másikuknak pozitív szerepe is lehet pl. bizonyos 
nyelvi problémák megelőzésében vagy megoldásában, ill. bizonyos – legitimnek mondható – 
nyelven kívüli célok elérésében. Előadásom harmadik részében ezekkel foglalkozom, neveze-
tesen a nyelvi konzervativizmussal, homogenizmussal, purizmussal, nacionalizmussal, stan-
dardizmussal, platonizmussal és racionalizmussal, majd pedig – a negyedik részben – azokról 
az ideológiákról is beszélek, amelyek ezeknek mintegy ellenpólusai, a nyelvi liberalizmusról, 
pluralizmusról, internacionalizmusról és regionalizmusról, valamint a vernakularizmusról. 
 
 

Három nyelvi babona 
 
 
Bár a Nyelvművelő kéziszótár a „Nyelvhelyességi babonák” c. szócikkével azt a látszatot 
kelti, hogy küzd a babonák ellen, mégis töméntelen mennyiségű nyelvművelői babonát tar-
talmaz. Ezek közül mutatok be hármat az alábbiakban. Annak ellenére, hogy Szepesy Gyula 
(1986) – mások mellett – meggyőzően kimutatta, hogy az érintett nyelvi jelenségekkel kap-
csolatban megfogalmazott nyelvművelői intelmek babonákon alapulnak, ezek a csaknem húsz 
évvel később megjelent Nyelvművelő kéziszótárban is tovább élnek, méghozzá markánsab-
ban, mint elődjében, a Nyelvművelő kézikönyvben (NyKk. I–II). 
 
 
1. A megengedő is szórendi helye 
 
 
A megengedő is kétféle szórendi helyzetű lehet az olyan mondatokban, amelyekben igekötős 
ige, tagadószó vagy más hangsúlyos szó található: állhat egyfelől az igei állítmány egésze 
után, pl. ha meggazdagszik is, nem lesz boldog; adok neki, ha nem kér is; bármennyire kedve-
lem is, ezt nem engedhetem meg neki; másfelől a mondathangsúlyos szó után, pl. ha meg is 
gazdagszik, nem lesz boldog; adok neki, ha nem is kér; bármennyire is kedvelem, ezt nem en-
gedhetem meg neki.  

A Nyelvművelő kéziszótár állítása szerint a megengedő funkciójú is kötőszó „szabá-
lyos” helye a teljes állítmány után van, pl. el kell mennie, ha nem akar is. Mivel ezt a szóren-
det nem köti valamely nyelvváltozathoz, nyilvánvalóan minden dialektusban és regiszterben 
ezt ítéli „helyes”-nek. A közkeletű szórendi változatot, melyben az is a mondathangsúlyos 
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szót követi, pl. el kell mennie, ha nem is akar, csak a beszélt nyelvben tartja elfogadhatónak, 
de hangsúlyozza, hogy ez a szórend ott sem „igényes”, ott sem „választékos” (NymKsz.2 
2005: 267). A kéziszótár mindenképpen kerülendőnek nyilvánítja a közkeletű szórendet ak-
kor, ha az félreérthetőnek látszó mondatot eredményez, pl. ha néhány sajtóhiba is található 
benne, szerintem értékes könyv.  

Az a vélemény, hogy a mondathangsúlyos szó utáni is szórendi helye kevésbé volna 
megfelelő, nyelvhelyességi babona a javából. Szepesy Gyula kutatásaiból tudjuk (l. 1986: 92–
104), hogy a kétféle szórendi megoldás hosszú évszázadok óta él egymás mellett nyelvünk-
ben; ezek közül a nyelvművelés 1872-ben, azaz szinte megszületése pillanatában önkényesen 
kiemelte az első megoldást mint egyedüli helyeset, a másikat pedig megbélyegezte. Hiába 
mutatta ki néhány évvel később Simonyi Zsigmond a kárhoztatott formát nemcsak a nyelvjá-
rásokban, hanem a Kazinczy-kódextől kezdve, Zrínyi Miklóson keresztül Gyulai Pál és Arany 
János műveiig sokféle irodalmi és más alkotásban, hiába mutatta ki e szórendi megoldás 
„feddhetetlenségét” strukturális szempontból is, a nyelvművelés minderről nem vett tudomást, 
és továbbra is otrombán támadta a helytelennek bélyegzett formákat.  

A közkeletűvé vált szórendi megoldást a második világháború utáni nyelvművelés is 
megbélyegezte, s nem átallotta azt állítani, hogy az csak néhány nyelvjárásban használatos, 
hogy legjobb stilisztáink kerülték, és hogy Arany János határozottan helytelenítette. Szepesy 
kimutatja, hogy ezek közül az állítások közül egy sem igaz: ez a szórendi forma az egész ma-
gyar nyelvterületen járatos; kimutatható olyan írók munkáiból, mint Zrínyi, Ady, Móricz, 
Kosztolányi, Karinthy, Szabó Dezső, Tamási Áron, Krúdy Gyula, Németh László; ami pedig 
Arany Jánost illeti, ő nemcsak hogy nem helytelenítette a megbélyegzett szórendi megoldást, 
hanem maga is használta, s Madách Ember tragédiájában sem javította ki. Szepesy nemcsak 
íróktól, hanem nyelvészektől és nyelvművelőktől is idéz példákat erre a szórendre, Szarvas 
Gábortól Zsirai Miklóson keresztül az (akkor) fiatalabb nemzedék tagjaiig, Benkő Lorándig, 
Deme Lászlóig, Lőrincze Lajosig, Szathmári Istvánig, Grétsy Lászlóig. 

Ami az elvileg félreérthető példákat illeti, köztudomású, hogy elvileg többértelmű 
mondatokkal tele vannak a diskurzusok, nemcsak a beszélt, hanem az írott nyelvben is, és 
ezek legtöbbször semmiféle gondot nem okoznak, mivel a beszélők a többértelmű mondatok 
zömét automatikusan helyesen értelmezik. Mert hogyan is jutna eszébe egy épeszű embernek 
feltételezni, hogy egy könyv vagy egy cikk attól lenne értékes vagy elfogadható, hogy hibák 
vannak benne! Amennyiben mégis ilyet szokatlan dolgot akarna a beszélő megfogalmazni, azt 
– épp a gondolat szokatlansága miatt – nyilvánvalóan másképp tenné, pl. így: szerintem épp 
azért értékes ez a könyv, mert néhány sajtóhiba is található benne (és persze ezután következ-
ne a különös vélemény indoklása). 

Ezek alapján egyértelmű, hogy a Nyelvművelő kéziszótár készakarva nem vesz tudo-
mást a nyelvi tényekről, a neves elődök kutatómunkájáról, s tovább élteti a közel száznegyven 
éves nyelvhelyességi babonát.  
 
 
2. Az ami névmási kötőszó használata főnévre vonatkoztatva 
 
 
A főmondatban található főnévvel megnevezett tárgyra vagy elvont fogalomra (azaz nem em-
berekre és nem csupán névmással, számnévvel stb. jelzett dologra) a magyarban kétféle vo-
natkozó névmási kötőszó utalhat, az amely vagy az ami, pl. leírtam a leckét, amelyet kaptam 
és leírtam a leckét, amit kaptam. Ezzel kapcsolatos az a szintén közkeletű babona, melyet a 
Nyelvművelő kéziszótár is tovább éltet, mely szerint ebben a funkcióban az amely a szabályos 
forma, az ami csak a mindennapi beszélt nyelvben fogadható el; „igényesebb szövegben, kü-
lönösen pedig írásban” inkább az amely névmással kell utalni a főnévre (NymKsz.2 2005: 40). 
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A kéziszótár állítása szerint az ilyen szerepű ami „újabban” terjed a magyar nyelvben (i. h.); 
máshol a kéziszótár úgy fogalmaz, hogy „egy idő óta” az amely gyakorisága „a kevésbé igé-
nyes írott nyelvben” is csökken, ám ennek ellenére „továbbra is ragaszkodnunk kell a hagyo-
mányos és választékos amely kötőszóhoz” (NymKsz.2 2005: 38–39). 

A kéziszótárnak az a véleménye, hogy az ami vonatkozó névmási kötőszó ebben a 
funkcióban csak az igénytelen mindennapi beszélt nyelvben fogadható el, egyértelműen 
nyelvhelyességi babona, melynek évszázadok óta ellentmondanak a nyelvhasználat tényei. 
Ezeknek engedve Nagy J. Béla az ami ilyen használatának már több mint félévszázaddal a 
Nyelvművelő kéziszótár új kiadása előtt, 1953-ban „menlevelet adott” a nyelvművelés egyik 
hivatalos és tekintélyes kiadványában (Nagy J. 1953: 246–248).  A szerző szerint „a nép-
nyelvből már jóformán teljesen kiveszett az amely névmás, de a köznyelvben is alig-alig hall-
ható”; ennek ellenére „még ma is azt kell bizonygatnunk, hogy az amely helyett írt ami sem 
hiba” (i. m. 248). 
 Szepesy Gyula a nyelvjárási és a köznyelvi példákon túl számos irodalmi példát is 
felvonultat könyvében az ami ilyen használatára irodalmunk 19. és 20. századi kiválóságaitól, 
Petőfitől, Aranytól, Eötvös Józseftől, Mikszáthtól, Móricztól, Kosztolányitól, Adytól, Németh 
Lászlótól, Szabó Dezsőtől, Veres Pétertől, Móra Ferenctől, Szabó Magdától és másoktól 
(1986: 106–111), sőt, azt is észreveszi, hogy maguk a nyelvművelők már a 20. század legele-
jén is megszegték az általuk felállított szabályt, és ők is használták főnévre vonatkoztatva az 
ami-t – amikor „nem ügyeltek rá görcsösen” (i. m. 108). 

A Nyelvművelő kéziszótárnak azt az állítását, mely szerint „újabban” terjed az ami fő-
névre vonatkoztatva, valótlannak kell tekinteni. Szepesy 19. századi példáira még mondhatjuk 
jóhiszeműen, hogy a kéziszótár szerkesztői számára a 19. század még nem távoli múlt, vagyis 
ezek beleférnek az „újabban” kategóriájába. Ám egy másik nyelvművelő, Szathmári István 
egy 1996-ban készített dolgozatában, 1997-ben a Magyar Nyelvőr hasábjain is hivatkozott az 
1992-ben megjelent történeti nyelvtan adataira, mely szerint az (a)mi már a 16. században is 
kimutatható a jelzett funkcióban (Szathmári 1997/1999: 239). 
 
 
3. A páros testrészek és a hozzájuk tartozó ruhadarabok nevének használata 
 
 
A páros testrészek és a hozzájuk tartozó ruhadarabok neve a magyarban köztudomásúan mind 
egyes, mind többes számban állhat, pl. könnyes volt a szeme; könnyesek voltak a szemei. A 
választás függhet attól, hogy lényeges-e a beszélő számára, hogy érzékeltesse e testrészek, ill. 
ruhadarabok „többességét” vagy sem, de használatos a többes szám látható ok nélkül is.  

A Nyelvművelő kéziszótár az egyes számú formákat mondja hagyományosnak, a töb-
bes számúakat a „bizalmas-vulgáris” stílushoz köti, bár megemlíti, hogy „irodalmi példa is 
akad a páros testrészek többes számú említésére” (NymKsz.2 2005:438). A szótár azt ajánlja, 
hogy „a választékos stílusban ragaszkodjunk a hagyományos szemlélethez, ill. az ennek meg-
felelő nyelvi formákhoz” (i. h.). Ugyanakkor a nyelvhelyességi babonákról szóló szócikkben 
a jelenségről ez áll: „Nem követelhetjük meg mereven az egyes számot a páros testrészek 
nevében vagy a gyűjtő értelmű egyedi testrésznevekben: szeme – szemei; foga – fogai; körme 
– körmei.” (i. m. 410). 

Szepesy Gyula a páros testrészek nevének többes számú használatát a mindennapi 
nyelvben gyakorinak mondja, megállapítja, hogy „íróink kivétel nélkül élnek vele, nyelvjárá-
sainkban is járja, tehát helyesnek kell elfogadnunk” (1986: 79). Ezt az állítását számos régi és 
mai irodalmi, nyelvjárási és köznyelvi példával támasztja alá; idéz rá példát többek között 
Balassitól, Szenczi Molnár Alberttől, Berzsenyitől, Csokonaitól, Kölcseytől, Vörösmartytól, 
Petőfitől, Aranytól, Adytól. Ezenkívül megállapítja, hogy valamennyi rokon nyelv gyakran 
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használja a páros testrészek nevét többes számban, igaz, egyes számban is, amiből azt a kö-
vetkeztetést vonja le, hogy mindkét forma lehet finnugor örökség (i. m. 79–80). Mivel a töb-
bes számú formák legrégibb nyelvemlékeinkben is jelen vannak, véleménye szerint „semmi 
okunk sincs föltételezni, hogy nyelvünkben valaha is kizárólagosan egyes számot használtak 
volna a páros testrészekkel kapcsolatban.” (i.m. 80).  

A Szepesy Gyula könyvében olvashatók fényében a Nyelvművelő kéziszótár véleke-
dését tőről metszett babonának tarthatjuk: nem igaz, hogy a páros testrészek és a hozzájuk 
tartozó ruhadarabok nevét „nyelvünk hagyományosan egyes számban használja”; az, hogy 
irodalmi nyelvi példa is „akad” a többes számú használatra, erős csúsztatás, hiszen csak 
Szepesy, sőt előtte már Lőrincze Lajos példák sokaságát vonultatja föl a többes számú hasz-
nálatra; ennek alapján a többes számú formáknak a „bizalmas-vulgáris nyelvhasználatba” 
utalása merő önkény (még akkor is, ha elvileg nem zárhatjuk ki, hogy e nyelvtani formák stí-
lusértéke az elmúlt évtizedekben ebben az irányban módosult). A „vulgáris” nyelvhasználatra 
való utalás ezenkívül egyszersmind súlyosan meg is bélyegzi az ilyen formák használóit,  
vagyis a magyar nyelvközösségnek gyakorlatilag az egészét. 

Lőrincze Lajos (1980:122), aki Szepesy Gyulához hasonlóan tiszteli a nyelvi tényeket 
(és az olvasóját), még arra is föl meri hívni a figyelmet, hogy az egyes számú használat értel-
mezési problémát hozhat létre, hiszen a „kéz, szem, láb stb. egyes számú formák jelenthetik a 
páros testrészek mindegyikét, de természetesen csak az egyik részét, a kettőnek a felét is”. 
Emiatt egy-egy ilyen egyes számú alak jelentése bizonytalan lehet, amennyiben a kontextus 
nem igazítja el kellően az olvasót, hallgatót, pl. az ilyenek esetében: megfogta a kezét, kezet 
fognak, feltörte a kezemet a villanyél, kézbe vesz, kézre ad valamit, kezet ad, kezet ráz, üres 
kézzel érkezik.  
 
 

A nyelvművelői megítélés ideológiai háttere 
 
 
A magyar nyelvművelés nagy sikerű, reprezentatív kiadványának, a Nyelvművelő kéziszótár-
nak a nyelvi tényekkel szemben tanúsított „könnyed” magatartása teljesen érthetetlennek tűn-
het, ha nem számolunk a nyelvművelők szemléletét, magatartását, egész munkásságát befo-
lyásoló különféle nyelvi ideológiákkal és filozófiákkal. Ezek teszik érthetővé, hogyan képesek 
magukat nyelvésznek tartó személyek ilyen mértékben negligálni nemcsak az élőnyelvi kuta-
tások eredményeit, hanem más nyelvművelők és régebbi, általuk is nagyra becsült nyelvtu-
dósok kutatási eredményeit, következtetéseit is. 

A fönti három nyelvhelyességi babonában könnyűszerrel kimutathatók a nyelvműve-
lők szemléletét befolyásoló legfontosabb nyelvi ideológiák és filozófiák; ezekről beszélek 
röviden ebben a részben, kitérve a tágan vett nyelvi variabilitáshoz való viszonyulásukra, arra, 
hogy az adott ideológia hívei hogyan vélekednek a nyelv külső és belső változatosságáról (az 
ún. heterogenitásról és az ún. inherens variabilitásról) nyelven belüli viszonylatban (a nyelv-
közi vonatkozásokra a terjedelmi korlátok miatt nem térhetek ki).2 

 
Nyelvi konzervativizmus. A nyelvi konzervativizmus a nyelvi változások visszafordítá-

sát, illetve megfékezését célzó törekvések megalapozására szolgáló általános gondolatrend-
szer, amely leginkább más, specifikusabb nyelvi ideológiákon keresztül fejti ki hatását. A 
nyelvi konzervativizmust érhetjük tetten abban a felfogásban, mely szerint a régebbi, hagyo-
mányosabb forma egyszersmind helyesebb is, ill. egy forma régi, hagyományos mivolta mint-
egy „bizonyítéka” a helyességének, akár a nyelvszokással szemben is. Bár a tárgyalt három 
jelenség közül egyikről sem lehet egyértelműen kimutatni, hogy a nyelvművelők által kedvelt 
forma volna az „ősibb”, „eredetibb”, a nyelvművelők mégis – többek között – a hagyomány 
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nevében támogatják őket a nekik nem tetsző formákkal szemben, ami a konzervatív nyelvi 
ideológia befolyása. Így pl. a főnévre vonatkoztatott ami névmásról a kéziszótár – hamisan – 
azt állítja, hogy „újabban” terjed, az amely-ről pedig azt, hogy az a „hagyományos”, ami az 
olvasó számára érv akar lenni helyessége mellett. Ezt elegendő indoknak tartja ahhoz, hogy 
ellentmondást nem tűrően a „hagyományos és választékos” amely formához való ragaszko-
dást írja elő. Hasonlóképpen a nyelvművelők egy része a páros testrészek egyes számú hasz-
nálatát állítja hagyományosnak, hogy ezzel annak helyességét bizonyítsa.  
 

 Nyelvi homogenizmus. A nyelvi homogenizmus olyan ideológia, melynek hívei a 
nyelvi sokféleséget negatív jelenségnek tartják, s ezért a nyelvi egységet, ill. egységes nyelvet 
szorgalmazzák a nyelvi változatosság rovására. A  homogenizmus képviselői szerint a nyelvi 
sokféleség rombolja a nemzeti nyelv – és ezzel a nemzet – egységét, nyelvek leválásának ve-
szélyét hordozza, szélső esetben még szeparatista mozgalmak kialakulásához, az állam terüle-
ti integritásának felbomlásához is vezethet. A területi változatokon, a nyelvjárásokon kívül a 
homogenista felfogás a (kevésbé iskolázott beszélők által használt) szociolektusok és regiszte-
rek, pl. a szleng vagy más „kisebbségi nyelvváltozatok” visszaszorítását is kívánatosnak tart-
ja; ezek megbélyegzése rávetül beszélőikre is, és nyelvi diszkriminációhoz is vezethet.3 

Mivel ez a magatartás ma már nem szalonképes, a mai nyelvművelés a nemstandard 
nyelvváltozatokat csak burkoltan támadja és bélyegzi meg, azáltal, hogy a bennük található 
nyelvi formákat tartja helytelennek, kerülendőnek, igénytelennek, a „vulgáris” stílusba tarto-
zónak. A nyelvi homogenizmus ugyanis nemcsak a nyelv külső változatossága ellen irányul, a 
belső változatossággal sincs kibékülve; hívei rendszerint a kevésbé iskolázott, hátrányos hely-
zetű társadalmi rétegek által használt formákat tartják helytelennek, s még nyelvi érveket is 
fabrikálnak ezek „helytelenségének” alátámasztására. A nyelvi heterogenitás negatív megíté-
lését a racionalista ideológia is támogatja, hiszen a nyelv, ha nem homogén, úgymond nem 
töltheti be legfőbb funkcióját, a gondolatok hibátlan közvetítését, mindenki számára azonosan 
érthető módon. 

A nyelvi homogenizmus ideológiájának befolyása legjobban abban az általános 
nyelvművelői törekvésben mutatkozik meg, hogy az alternatív formák közül az egyiket he-
lyesként vagy helyesebbként emelje ki, mintha zavaró lenne, ha két nyelvi forma egyaránt 
helyes, akár „a” nyelvben, akár konkrét diskurzusokban. Így a megengedő is állítmány utáni 
szórendi helyének kiemelése a nyelvi tények alapján nem volt, s ma sem indokolt. Ugyanezt 
látjuk a másik két jelenség esetében is: hiába rendkívül elterjedt az ami különösen a beszélt 
nyelvben, a szerzők még ott is szívük szerint az amely névmást támogatnák. 
 

Nyelvi purizmus. A nyelvi purizmus olyan felfogás, amely az idegen nyelvek hatására 
bekövetkező nyelvi változásokban negatívumot lát. A purista nyelvalakítók a nyelv korábbi, 
idegen hatásoktól mentesebb állapotát jobbnak és szebbnek vélik a saját korukbelinél, az ide-
gen hatásra létrejött nyelvi formákat pedig helytelennek vélik, vagy kevésbé helyesnek tartják 
ősi vagy belső keletkezésű formáknál.  

A tárgyalt három babona közül a purizmus  a megengedő is, valamint a páros testré-
szek esetében nyilvánul meg; nincs tudomásom arról, hogy az ami esetében is beszéltek volna 
idegen hatásról. A megengedő is esetében a német eredet gyanúja múló ötlet maradt; a páros 
testrészek neve esetében viszont a kontaktushatással reálisan is számolnunk kell: a környező 
nyelvek kétségtelenül a többes számú formákat támogatják. Bár a nyelvi adatok arra utalnak, 
hogy mindkét forma megvolt talán már az alapnyelvben is, a nyelvemlékes kor magyar nyel-
vében pedig bizonyosan, a nyelvművelők a környező nyelvekben ismeretlen egyes számú 
formát támogatják, mégpedig épp „magyarossága” miatt.  
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Nyelvi nacionalizmus. A purizmus szoros kapcsolatban áll a nacionalista nyelvi ideo-
lógiával. A nacionalizmus lényege az emberi személyiségre hatást gyakorló identitások egyi-
kének, a nemzeti identitásnak a többi fölé emelése, az egyéni és társadalmi értékrendszer csú-
csára helyezése, a nemzetnek és a nemzet néhány fontos attribútumának, mindenekelőtt a 
nyelvnek kultikus jellegű tiszteletben részesítése. Ez utóbbinak, a „nemzetiként” aposztrofált 
nyelvnek más nyelvek fölé emelése, más nyelvek rovására való terjesztése a nyelvi naciona-
lizmus. A nemzeti nyelv felmagasztalása olykor szinte vallásos imádatba megy át, azaz egy-
fajta nyelvi fetisizmusba (l. e kötet másik írásában a Reményik-vers példáját, Lanstyák 2010). 
Mivel a nacionalisták a „nemzeti nyelvben” a „nemzeti karakter” hű kifejezőjét látják, a nyelv 
„ősisége”, „egyedisége”, „belső, sajátos törvényei” szerint való fejlődése különösen nagy ér-
téket képvisel szemükben. Az idegen hatás ezért számukra nem pusztán nyelvi kérdés: a más 
nyelvekből származó elemek és nyelvi formák idegen világszemlélet szálláscsinálóinak, ezál-
tal pedig a „nemzeti karakter” rombolóinak minősülnek. Ezért hangsúlyozza pl. a Nyelvműve-
lő kéziszótár a „hagyományos szemlélethez” való ragaszkodás szükségességét. Ebből követ-
kezően a nyelvi nacionalizmus nyelven belül, a belső változatosság tekintetében a purizmust 
erősíti, ezen keresztül próbálja befolyásolni a nyelvi változásokat.  
 

Nyelvi standardizmus. A nyelvi standardizmusnak nevezhető ideológia a standard 
nyelvváltozat hegemóniáját hirdeti; azon a mítoszon alapul, hogy a standard nyelvváltozat 
értékesebb, magasabb rendű, fejlettebb, jobb, sőt szebb a többinél. A standardista ideológia a 
standard nyelvváltozatot eszményinek, tökéletesnek (vagy legalábbis egyre tökéletesedőnek) 
tekinti. A standardizmus képviselői úgy gondolják, hogy a standard nyelvváltozatot az adott 
beszélőközösség minden tagjának meg kell tanulnia, méghozzá saját jól felfogott érdekében, a 
társadalmi előrehaladás nélkülözhetetlen eszközeként. S mivel a hatalmi elit a standardizmus 
ideológiájára hivatkozva olyan helyzetet teremt, hogy a standard csakugyan nélkülözhetetlen-
né váljon a társadalmi előrehaladásban, törekvései idővel ily módon igazolást is nyernek.  

A standardista nyelvi ideológia nyilvánul meg abban, hogy a nyelvművelők a standard 
nyelvi formákat tartalmazó diskurzust tartják „igényesnek”, a nemstandard formákat tartalma-
zót pedig igénytelennek, holott egy nemstandard elemeket tartalmazó szöveg is lehet színes, 
árnyalt, nyelvileg igényes, azaz a vele szemben támasztott igényeknek eleget tevő. Az „igé-
nyes” nyelvhasználatra való apellálás a standard nyelvhasználat szorgalmazásának fedőneve. 
Amikor a Nyelvművelő kéziszótár azt állítja, hogy a megengedő is mondathangsúlyos szó 
utáni szórendje nem „igényes”, valójában azt fejezi ki ezzel, hogy nem tartja standardnak, 
hiszen egy szöveg igényességében az egyik vagy másik szórendi megoldás alkalmazása nem 
játszik szerepet. Hasonlóképpen értékelhető a szótárnak az az állítása, hogy „igényesebb” 
szövegekben a főnévre az amely névmással kell utalni: ez csak azt jelenti, hogy ezt a formát 
tartja standardnak és emiatt kívánatosnak,  hiszen legjobb íróink szövegeiről aligha állítható, 
hogy nem volnának igényesek, márpedig ezekben is gyakori az ilyen szerepű ami névmás. 
 

 Nyelvi platonizmus. A standardista ideológia szoros kapcsolatban áll az ókori gyökerű 
p l a t on i zmu s  filozófiájával, melynek lényegi gondolata, hogy az érzéki tapasztalatok által 
szerzett tudás tökéletlen, hiányos, mivel az érzékek számára elérhető világ csak időleges, tö-
kéletlen tükröződése az eszmék örök, változatlan, tökéletes világának. Az emberek – azok is, 
akik soha nem hallottak Platón ideatanáról – úgy gondolják, hogy a nyelvnek van egy ideális 
formája, amely mintegy független a tényleges diskurzusokban található nyelvi alakulatoktól. 
Ezt az elképzelést nyelvi platonizmusnak nevezhetjük. Ha a beszélők olyan szavakat, hangtani 
változatokat, nyelvtani szerkezeteket stb. használnak, amelyek eltérnek az eszmék világában 
leledző ideális nyelvi formáktól, akkor ez az emberi tökéletlenség miatt van így, s a „deviáns” 
alakokat nyelvbotlásnak, nyelvhelyességi hibának, vagy „legjobb esetben” is valamiféle 
nyelvjárási eltérésnek kell tekinteni. A platonizmus befolyása érhető tetten abban, hogy a ké-
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ziszótár szerzői a megengedő is kötőszónak az egész állítmány utáni szórendi helyét minősítik 
„szabályosnak”, annak ellenére, hogy ez jóval ritkább az igekötő vagy tagadószó utáni megje-
lenésnél. Egy-egy nyelvi forma „szabályosságát” a nyelvhasználat tényei – a platonista filozó-
fiának megfelelően – nem befolyásolhatják, az nem függ a földi világ változó tényeitől.  
 

Nyelvi racionalizmus. Az emberi megismeréstől függetlenül létező eszmék visszatér-
nek a racionalista filozófiában, melynek szintén az az alapgondolata, hogy az emberi megis-
merés nem „szorul rá” az érzéki tapasztalatokra, mivel léteznek olyan ismeretek is, amelyek-
hez az ész „tiszta” működése révén jutunk. Ez azért lehetséges, mert az ember úgy születik, 
hogy az elméjében az érzéki tapasztalatoktól független eszmék találhatók, ahogy ezt már Pla-
tón is gondolta. A nyelvi racionalizmus olyan felfogás, mely szerint a nyelvi szerkezeteket az 
emberi elmében található kognitív szerkezetek határozzák meg; ebből következően a szavak 
(jelentések) és a nyelvtani formák levezethetők az elme működéséből. A nyelvi racionalizmus 
hívei a nyelvet egyfajta gépnek látják, a gépek tulajdonságaival ruházzák fel. Ennek az a kö-
vetkezménye, hogy bajnak tartják, ha a nyelv működésében logikátlanságokat, következetlen-
ségeket, többértelműségeket stb. fedeznek föl.  

A racionalista nyelvi ideológia érhető tetten például akkor, amikor a nyelvművelők az-
zal érvelnek a megengedő is közkeletű szórendjének kevésbé helyes mivolta mellett, hogy az 
olykor „félreértést” okozhat. Egy nyelvi forma helyességét, ill. helytelenségét nem lehet meg-
ítélni kontextus nélkül, ehhez pedig a beszédhelyzeten kívül beletartozik a beszélőknek a vi-
lágról való tudása is, melynek segítségével az elvileg többértelmű közlések eleve a beszélő 
szándékainak megfelelően értelmeződnek. Olykor-olykor előfordulnak a beszédben félreérté-
sek, de ez nem elegendő ok arra, hogy a többértelmű kifejezéseket a nyelvből mesterséges 
eszközökkel kiszorítsuk.  

A racionalista érvelést azonban a nyelvművelők csak akkor alkalmazzák, amikor célja-
iknak megfelel. Jellemző, hogy Lőrincze Lajoson kívül senki sem említi az egyes számú test-
résznév félreérthetőségét, mivel ebben az esetben a félreértés elkerülésére való törekvés az 
általuk megbélyegzett, többes számú forma használatát támogatná. Ez a purista, nacionalista 
és homogenista ideológia nagyobb befolyására utal a racionalista meggondolásokhoz viszo-
nyítva. 
 
 

A nyelvészi megítélés ideológiai háttere 
 
 
Amikor előadásom második részében a nyelvművelés eljárását, szemléletét, gyakorlatát bírál-
tam, harmadik részében pedig a nyelvművelésre jellemző nyelvi ideológiákat értékeltem, nem 
valamiféle objektív értékrendszer alapján tettem ezt, hanem – ideológiai alapon. A nyelvi 
konzervativizmust nyelvi liberalista alapállásból bírálom, a nyelvi homogenizmust nyelvi 
pluralista meggyőződésből; a nyelvi purizmussal és nacionalizmussal szemben a nyelvi inter-
nacionalizmus és regionalizmus ideológiájának szempontjait is megfontolandónak tartom, 
míg a standardizmussal szemben a nyelvi vernakularista ideológiát fogadom el inkább.  

Az egyes ideológiák elfogadása vagy elutasítása részemről többnyire nem abszolút; el-
ismerem pl. a konzervativizmus, a homogenizmus, a purizmus és a standardizmus létjogosult-
ságát is bizonyos konkrét helyzetekben, ill. konkrét célok vonatkozásában; a nacionalista ide-
ológia az egyedüli, amelytől nagymértékben elhatárolódom, még akkor is, ha elismerem, hogy 
szélsőségesen nagy elnyomás esetében esetleg segítheti egy-egy kisebbség nyelvi fennmara-
dását (ilyenkor is meg kell azonban nézni, milyen áron, ugyanis egy kisebbség fennmaradása 
sem abszolút érték). 



Lanstyák István: A nyelvi babonák életerejéről 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  103
  

 
 

Előadásomnak ebben a részében e nyelvi ideológiákat mutatom be röviden; nem tehe-
tem meg, hogy ne foglalkozzam velük, hiszen annak ellenére, hogy ezek nyíltan nem jelentek 
meg korábbi fejtegetéseim során, mindazt, amit elmondtam, nagyon is befolyásolták. Szeret-
ném azonban azt hinni, hogy ezek az ideológiák „barátságosabbak” a föntebb bemutatottak-
nál, és nagyobb mértékben szolgálják a beszélő ember és a beszélő emberekből formálódó 
beszélőközösségek, nyelvközösségek érdekeit. 
 

Nyelvi liberalizmus. A nyelvi konzervativizmussal élesen szembenálló nyelvi ideoló-
gia a nyelvi liberalizmus. A nyelvi liberalizmus hívei a nyelvi változásokról úgy vélekednek, 
hogy azok globálisan nézve nem értékelhetők sem kedvezőnek, sem kedvezőtlennek, a nyelvi 
változásokba való emberi beavatkozást pedig aggályosnak tartják. Lényegében ez a mai tu-
domány álláspontja; a modern nyelvtudomány művelői a nyelvi folyamatok ismeretében nem 
tudnak mást, mint elfogadni a nyelvi liberalizmus ideológiáját. Ugyanakkor egyes társadalmi 
csoportok konkrét céljainak vagy konkrét nyelvi funkcióknak függvényében természetesen 
lehetséges értékelni a nyelvi változásokat, ahogy ezt a nyelvtervezés szakemberei rendszere-
sen meg is teszik; a nyelvi változások értékelése nélkül nem is képzelhető el nyelvtervező 
tevékenység.  

A nyelvi liberalizmus ideológiája nyilvánul meg abban, hogy jómagam a megengedő 
is mindkét szórendi helyét, az ami névmásnak az amely funkciójában való használatát, ill. a 
páros testrészek nevének többes számú használatát helyesnek fogadom el már egyszerűen 
abból a tényből kifolyólag is, hogy magyar anyanyelvű beszélők rendszeresen használják őket 
közléseikben. Nem látom szükségét bizonygatni, hogy a nyelvművelők által kevésbé helyes-
nek tartott formák is ősiek vagy hogy nem idegen hatásra jöttek létre, ugyanis ha fiatalok vol-
nának és más nyelvből kerültek volna át, az sem változtat megítélésükön, amennyiben közös-
ségi szinten rendszeresen használatosak. 
 

Nyelvi pluralizmus. A homogenizmussal ellentétes nyelvi ideológia a nyelvi pluraliz-
mus, melynek lényege a nyelvi sokféleség pozitív értékelése és támogatása, a nyelvi változa-
tosság előnyben részesítése a nyelvi egységgel szemben. A nyelvi pluralizmus nem összefér-
hetetlen a purizmussal és a nacionalizmussal, mert támogathatja csak a belső keletkezésű vál-
tozatokat is, ám elvszerűbb magatartás mindenféle nyelvi változatosság elfogadása. Ilyen kor-
látozott pluralista szemlélet nyilvánul meg abban, hogy a Nyelvművelő kéziszótár a stílusvál-
tozatosság kedvéért támogatja a főnévre visszautaló amely és ami felváltva történő használa-
tát. Ám ez a „nagyvonalúság” csak látszólagos, mivel burkoltan azt jelenti, hogy azokban az 
esetekben, amikor nem ismétlődnek a közlésben azonos funkciójú névmások, jobb lenne az 
„igényesebb” amely névmást használni. 

A nyelvi pluralista ideológiának megfelelően jómagam természetesnek tartom, hogy 
akár ugyanabban a nyelvváltozatban, stílusrétegben is két vagy több alternatív nyelvi forma 
használatos, pl. ami és amely az írott nyelvben vagy a páros testrészek nevében egyes és töb-
bes számú formái általában, (talán) minden nyelvváltozatban. Elutasítom, hogy valamelyik 
változatot kevésbé helyesnek kellene tartani, ugyanakkor természetesen szükségesnek tartom 
feltárni a köztük meglévő tényleges használati különbségeket. Nyelvi pluralista alapállásból 
bíráltam föntebb a nyelvművelőknek azt az eljárását, hogy a „standard” „fedőneveként” az 
„igényes” jelzőt használják, azt a benyomást keltve, mintha értékkülönbség volna a standard 
és más nyelvváltozatok közt. Egy nyelv minden nyelvváltozata egyformán értékes, és alkal-
mas arra, hogy beszélőinek kommunikációs szükségleteit kielégítse. 
 

Nyelvi internacionalizmus és regionalizmus. A nyelvi purizmusnak (és a 
vernakularizmusnak) mintegy ellentéte a nyelvi internacionalizmus ideológiája, melynek hívei 
nyelven belüli viszonylatban azokat a nyelvi formákat, ill. nyelvváltozatokat támogatják, ame-
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lyek jobban hasonlítanak más – környező, ill. nemzetközi – nyelvek azonos funkciójú formái-
ra, ill. nyelvváltozataira. Az internacionalizmus nemcsak a fentebb említett, alapvetően nega-
tívan értékelt ideológiákkal állhat szemben, hanem a pluralizmussal és az alább említett 
vernakularizmussal is. Az internacionalizmus egyik válfaja a nyelvi regionalizmus, melynek 
hívei nem világviszonylatban, hanem egy több nyelvet, ill. országot magába foglaló nemzet-
közi régió viszonylatában igyekeznek megkönnyíteni a nyelvközi kommunikációt, pl. a szak-
nyelvi terminológia egyeztetett fejlesztésével. 

A páros testrészek nevének többes számú használata melletti internacionalista érv le-
het az, hogy ezek összhangban vannak a szomszédos nyelvek és az indoeurópai világnyelvek 
megfelelő formáival, a magyar és a vele érintkező nyelvek közötti különbségek csökkenése 
pedig a beszélők érdekeit szolgálja, mivel megkönnyíti az idegen nyelvek elsajátítását, vala-
mint az idegen nyelvekről és az idegen nyelvekre történő fordítást és általában a nyelv- és 
kultúraközi kommunikációt. A kétnyelvű ember számára kényelmesebb, ha a két nyelve kö-
zött kevesebb a különbség.  

 
Nyelvi vernakularizmus. A standardizmussal ellentétes nyelvi ideológia a nyelvi 

vernakularizmus. A vernakularista ideológia értelmében azokat a nyelvi formákat érdemes 
támogatni, amelyekkel a beszélők leginkább azonosulnak, amelyek leginkább kifejezik az 
identitásukat. A tárgyalt jelenségek vonatkozásában vernakularista magatartás azoknak a for-
máknak a támogatása, amelyeket az emberek gyerekkorukban spontán módon sajátítottak el, 
amelyekhez a legjobban kötődnek. Ilyen pl. az is kötőszó hangsúlyos szó utáni szórendi helye 
vagy az ami kötőszó használata az amely funkciójában. Miért is kellene az embereket gátolni 
abban, hogy azokat a nyelvi formákat használják, amelyeket megszoktak, amelyekhez gye-
rekkori emlékek fűzik őket, ill. amelyekkel jobban azonosulnak?  
 
 

Konklúzió  
 
 
Előadásomban három nyelvi babona segítségével bemutattam a magyar nyelvközösségben a 
nyelvről való gondolkodást leginkább befolyásoló nyelvi ideológiákat, majd pedig azt is fel-
fedtem az olvasók előtt, hogy jómagam milyen ideológiai alapállásból bíráltam a nyelvműve-
lők megközelítését. Ebből az is nyilvánvalóvá vált, hogy a nyelvi ideológiák erőteljes jelenlé-
te szükségszerű – legalábbis az európai típusú modern társadalmakban. Nehéz például elkép-
zelni olyan nyelv- vagy diskurzusalakító, nyelvi tanácsadó tevékenységet, amelyben ne ját-
szana szerepet vagy a standardizmus, vagy a vernakularizmus ideológiája, vagy pedig mind-
kettő.  

Ami a szemléltető anyagot illeti, választásom azért esett épp három közkeletű nyelvhe-
lyességi babonára, mert ezekből látszik a legnyilvánvalóbban a nyelvi ideológiák ereje: hiába 
mutatták ki a nyelvművelők által is nagyra becsült nagy nyelvész elődök (pl. Simonyi Zsig-
mond) és tekintélyes nyelvművelők (pl. Nagy J. Béla, Lőrincze Lajos, Szepesy Gyula), hogy a 
nyelvi tények nincsenek összhangban a nyelvművelői megítéléssel, a Nyelvművelő kéziszótár 
továbbra is a korábbi vulgárnyelvművelés légből kapott állításait visszhangozza – ezt jelenleg 
nem tudjuk mással magyarázni, mint a nyelvi ideológiák és filozófiák igéző erejével. Ugyan-
akkor azt is láttuk, hogy az ideológiai megközelítés bírálatában sem tudtuk nélkülözni az 
ideológiákat, még ha ezek jórészt ellentétes előjelűek voltak is.  

Az említett babonák nyilván azért tartják magukat olyan erősen, mert széleskörűen el-
fogadott, hagyományos nyelvi ideológiákon alapulnak – ezeket domináns ideológiáknak szo-
kás nevezni; az ezekkel szemben álló újabb nyelvi ideológiák viszont társadalmi szinten ke-
vésbé népszerűek – ezek az ún. ellenzéki ideológiák (erre l. Gal 1993). A nyelvművelés által 
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favorizált ideológiákkal nyelvi mítoszok sokasága fonódik össze; ellenben az ezekkel szem-
beállított ideológiák tudományos kutatások eredményeire támaszkodnak. Kisebb népszerűsé-
güket épp az magyarázhatja, hogy ezek nem ágyazódnak bele a hétköznapi beszélők nyelvi 
világképét annyira meghatározó nyelvi tévhitek szövevényébe. 

Kudarcra volnának hát ítélve a nyelvészek által előnyben részesített nyelvi ideológiák? 
Bízzunk benne, hogy nem. Az, hogy ezek vannak inkább összhangban a nyelvi valósággal, a 
laikusok számára valószínűleg nem lényeges szempont, ugyanakkor mellettük szól az is, hogy 
sokkal életszerűbbek, „barátságosabbak”, mint a hagyományos nyelvi ideológiák, sokkal job-
ban kapcsolódnak a hétköznapi emberek valós érdekeihez és szükségleteihez.  
 
 

Jegyzetek 
 
 
1 Az előadás és a tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0791/08 számú VEGA-projekt támogatá-
sával folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. Köszönettel tarto-
zom Bogár Editnek és Kis Tamásnak az írásom korábbi változataihoz fűzött észrevételeikért, javítása-
ikért, kiegészítéseikért, Domonkosi Ágnesnek és Petteri Laihonennek ezen túl még „opponensi véle-
ményükért” is. Itt köszönöm meg a Tinta Könyvkiadó támogatását. 
2 A nyelvi ideológiákra l. még Laihonen 2004, 2008; Lanstyák 2009a, 2009b; Maitz 2006; Milroy 
2001; Woolard–Schieffelin 1994. Az egyes konkrét nyelvi ideológiák meghatározása megtalálható az 
ugyanebben a kötetben olvasható másik írásom (Lanstyák 2010) végén, annak függelékében. 
3 A magyar nyelvművelés – a kommunista ideológia hátszelében – még a 20. század ötvenes-hatvanas 
éveiben is alacsonyabb rendűnek, és örvendetes módon háttérbe szoruló nyelvváltozatoknak tekintette 
a nyelvjárásokat, az iskolázatlan beszélők által beszélt szociolektusokat és a szlenget (l. pl. Fábián–
Szathmári–Terestyéni 1958/1981: 32; Deme 1974: 193–194). 
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Zhrnutie  
 

O životnej sile jazykových povier 
Jazykové ideológie a filozofie v Príručnom slovníku jazykovej kultúry 

 
 

Autor pomocou jazykových mýtov týkajúcich sa troch konkrétnych jazykových pro-
striedkov používaných v dnešnom maďarskom jazyku podáva prehľad o jazykových ideoló-
giách, na ktorých sa zakladá hodnotenie týchto jazykových prostriedkov autormi Príručného 
slovníka jazykovej kultúry (Nyelvművelő kéziszótár), ako aj o jazykových ideológiách, na 
ktorých sa zakladá autorova vlastná kritika hodnotenia týchto jazykových prostriedkov. Autor 
upozorňuje na fakt, že jazykové ideológie sú všade prítomné, kde sa hovorí o jazyku všeobec-
ne alebo o konkrétnych jazykových prostriedkoch. Kým v prípade jazykových mýtov je úlo-
hou odborníkov upozorňovať na tie ich aspekty, ktoré nie sú v zhode s jazykovou realitou, 
čiže tieto mýty kriticky hodnotiť, zatiaľ v prípade jazykových ideológií je úlohou odborníkov 
tieto ideológie odkrývať, čiže „zviditeľniť“ a analyzovať. 
 

 
Summary 

 
The life power of language superstitions 

Language ideologies and philosophies in the Consise Dictionary of Language Cultivation 
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The author gives an overview of the language ideologies on which the evaluation of 
three grammatical features of present day Hungarian is based in the Concise Dictionary of 
Language Cultivation (Nyelvművelő kéziszótár) as well as of the language ideologies on 
which his own critique of the language myths concerning these three grammatical features is 
based. The author emphasizes the fact that language ideologies are present whenever and 
wherever the questions about languages in general or particular language features are dis-
cussed. While in the case of language myths the linguists’ task is to critically evaluate them, 
in the case of language ideologies the linguists should aim at revealing them, i. e. making 
them „visible”. 
 
 
Domonkosi Ágnes 
 

Értékek és vélekedések 
 

Gondolatok Lanstyák István A nyelvi babonák életerejéről, Nyelvi ideológiák és filozófiák a 
Nyelvművelő kéziszótárban című előadása kapcsán 

 
 

A hétköznapi és a tudományos gondolkodás vizsgálatában egyaránt célszerű figyelembe venni 
azt a heisenbergi felismerésből a humán tudományokba is átöröklődő alapvetést, mely szerint 
a szemlélő és a szemlélt tárgy kölcsönösen hatással vannak egymásra. Ezzel a meglátással 
összhangban napjaink társadalomtudományának egyik meghatározó problémaköre az érték-
mentes tudomány lehetetlenségével való számvetés (Myrdal 1968, Wallerstein 1996, Agazzi 
1996). A tudás történeti és diszkurzív meghatározottságának (Gadamer 1984, Foucault 2001) 
belátása pedig reflexióra készteti a kutatót: önnön meghatározottságának, beágyazottságának 
felfedésére. 

Lanstyák István tanulmánya 3 nyelvi babona alapos és kritikus elemzése révén vezeti 
rá olvasóját arra az átfogóbb gondolatra, hogy az emberi tudást elkerülhetetlenül és sokszor 
észrevétlenül is meghatározzák bizonyos értékek és preferenciák, a kulturális közeg és a meg-
ismerés ideológiailag is meghatározott mivolta. A konkrét nyelvi jelenségek minősítésében, 
helytelenítésében felfedezhető értékorientációk, ideológiák feltárása révén a szerző valójában 
a nyelvről való tudás összetettségébe nyújt betekintést. 

Az értékdimenzió érvényesülésének tudomásul vétele azzal a következménnyel is jár, 
hogy a tudományosság kritériumává nem az értékmentesség, hanem az értékelésben érvénye-
sített szempontok láthatóvá tétele válik. Myrdal szerint a kutatónak éppen azért kell a saját 
maga által érvényesített értékeket explicit formában kifejtenie, hogy olvasója képes legyen 
azoktól elvonatkoztatni (1968: 35). Lanstyák tanulmánya részben eleget tesz ennek a köve-
telménynek, ugyanis explicit módon láthatóvá tesz bizonyos olyan ideológiákat, amelyek az ő 
kutatói és értékelői pozícióját meghatározzák. Ezen a ponton az előadás jócskán túlmutat a 
nyelvművelés és az azt meghatározó ideológiák viszonyának elemzésén, kitágítja a kereteket, 
és kifejtetlenül bár, de ráirányítja a figyelmet arra, hogy bármely társadalomtudományi közelí-
tésmód szükségképpen alkalmaz értékvonatkozásokat, és nem lehet független ideológiáktól.  

A saját meghatározottságra való reflektálás eredményeként azonban a nyelvi ideológi-
ák a tanulmányban két csoportra osztva jelennek meg: egyrészt a nyelvművelői megítélés 
ideológiai háttereként, másrészt pedig a nyelvészi megítélés ideológiai háttereként. A felosz-
tásban véleményem szerint nem érvényesül kellőképpen a tanulmányra egyébként jellemző 
ideológiai reflexivitás: amikor a szerző a nyelvészi megítélés hátterében meghúzódó ideológi-
ákat „barátságosabbnak”, a beszélőközösség érdekeit inkább szem előtt tartónak minősíti, 
akkor magában az ideológiák csoportosításában is egy ideológiai szempontot hoz működésbe.  
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Másrészt félrevezetőnek érzem a csoportok megnevezését, ugyanis több olyan nyelvi 
ideológia is, pl. a nyelvi standardizmus vagy a nyelvi homogenizmus, amely a nyelvművelői 
megítélés ideológia háttereként jelenik meg a tanulmányban, valójában nem kis hatással van 
egyes nyelvészeti szemléletmódokra is. A standardizmus és a homogenizmus ideológiája egy-
aránt érvényesül például azokban a nyelvleírásokban, amelyek egy-egy nyelv nyelvtanaként 
annak sztenderd változatát írják le (vö. Milroy–Milroy 1985: 60, Tolcsvai Nagy 2004). Sőt – a 
nyelvi változatosság elismerése mellett – a nyelvi standardizmus ideológiája még a szocio-
lingvisztikai kutatások egy részében is igen erősen jelen van, azáltal, hogy eleve egyes nyelvi 
formák helyességére vagy helytelenségére kérdeznek rá, és azokat sztenderdnek, illetve 
nemsztenderdnek minősítik, azaz a nyelvi változatosságot a sztenderdhez való viszonyában, 
nem pedig a változatok egymástól való eltéréseiként igyekeznek megragadni.   

Ezzel összefüggésben úgy vélem, hogy a tanulmányban nem kap elegendő hangsúlyt 
az ideológiák történeti meghatározottsága, holott a dolgokról való abszolút tudás lehetetlensé-
gét felismerő gondolkodásmód egyik fontos forrása éppen a minden emberi tudás általános 
történetiségének a belátása. A történetiség bemutatásának hiánya pedig megnehezíti az össze-
függések megértését, a történetiség szerepe éppen abban a tekintetben lehet fontos, amit a 
tanulmány címe feszeget, hogy miért lehetnek egyes vélekedések tudományos cáfolatuk elle-
nére is hosszú távon életerősek. Azaz véleményem szerint annak megértéséhez, hogy egyes 
nyelvi vélekedések miért annyira erőteljesek, azt is célszerű végiggondolni, hogy hogyan il-
leszkednek a nyelvről való tudományos gondolkodás történetébe, illetve hogy a bennük felfe-
dezhető ideológiák hogyan viszonyulnak a magyar társadalomtörténetben érvényesülő ideoló-
giákhoz. 

A történeti perspektíva hiányából adódóan a tanulmány csak érintőlegesen utal az ide-
ológiák örökítődésének, hagyományozódásának kérdésére, a családi és iskolai szocializáció 
szerepe mellett elsősorban a nyelvművelés kártékonynak minősített ideológiákat terjesztő és 
továbbvivő szerepét emelve ki. Tágabb keretben szemlélve a kultúra hagyományozódása 
mindig értékek mentén, ideológiákra épülve történik, és nemcsak a tudományos megközelítés, 
hanem a nevelési gyakorlat sem lehet soha értékmentes. Ebből a nézőpontból pedig már az a 
kérdés vetődhet fel, hogy a nyelvre vonatkozó tudás hagyományozódásán belül valójában 
mekkora szerepük van a babonáknak, és melyek azok az értékek, amelyek hozzájárulhatnak a 
babonák társadalomban betöltött szerepéhez. 

A történeti szempont érvényesítése mutathatna rá emellett egyértelműen arra is, hogy a 
nyelvművelésnek a homogenitást támogató ideológiai háttere azért is idejétmúlt, mert a globa-
lizálódott, sokszínű, az értékek sokaságát felmutató világban nem lehet sem a nyelvpolitiká-
ban, sem a nyelvi nevelésben hatékony nyelvi ideológia. 

Az előadás terjedelmi korlátai indokolják az egyes nyelvi ideológiák egymás utáni tö-
mör bemutatását. A felsorolásszerű tárgyalásmód viszont – egyes összefüggések kiemelése 
ellenére is – azt a képzetet keltheti, hogy az egyes ideológiák jól elkülöníthető és homológ 
kategóriák, holott valójában összefonódnak, történetüket tekintve sokszor egymásból nőnek 
ki, egyik a másiknak az alapját, keretét jelenti. Ezeknek a kapcsolatoknak egy részére a ta-
nulmány is utal, fontosnak tartanám azonban ezeknek az összefüggéseknek az erőteljesebb 
kiemelését, mert ezek mutathatnak rá a nyelvről való gondolkodásra ható erők működésének 
dinamikájára. Az ideológiák összefonódásán és együttműködésén a nyelvművelést tekintve 
azt értem például, hogy a nyelvi homogenitás ideológiája képezi a keretet, és ezt a homogeni-
tást valójában a szinte mindig a sztenderd testesíti meg, a konzervativizmus az új, a purizmus 
pedig az idegen formák kizárása révén segíti a homogenitás megvalósulását. 

A fogalomhasználat egyes problémái szintén értékvonatkozásokra hívják fel a figyel-
met. A munka egyik fő kérdése a nyelvi ideológiáknak a nyelvi mítoszokkal és babonákkal 
való viszonya. A Lanstyák által már többször tárgyalt nyelvi mítoszok (2007a, 2007b) értel-
mezésében a nyelvvel kapcsolatos, általánosan érvényesülő, de helytelennek minősített néze-
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tek. A mítosz fogalmának használata mögött tehát egy kifejtetlen, láthatóvá nem tett értékíté-
let húzódik meg: a nyelvvel kapcsolatos vélekedéseken belüli kategorizációban, azaz abban, 
hogy melyik nézet tekinthető tévhitnek és melyik nem, szintén a kategorizáló saját tudomá-
nyos meghatározottsága és ideológiai háttere érhető tetten. Ráadásul a nyelvről való vélekedé-
sek mindegyikében fedezhetők fel ideológiai hatások, illetve az egyén és a közösség tudásá-
ban sem különül el élesen. hogy mi igazolható tudományosan és mi hiedelemalapú. Ebből 
adódóan a nyelvről való tudás modellezésében célszerűnek látszana egy olyan kategória al-
kalmazása is, amely a közkeletű vélekedéseket a „helyességüktől” függetlenül foglalja cso-
portba. 

Lanstyák tanulmánya első bekezdésében kiemeli, hogy a babonákat ebben a munkájá-
ban nem szembesíti élőnyelvi kutatások eredményeivel. Ez a döntése egyrészt a terjedelmi 
szűkítés miatt érhető, és más írásaiban előtérbe is kerül a valós nyelvi tapasztalatokkal való 
összevetés, másrészt azonban azért nem célszerű ezt a tényezőt teljesen figyelmen kívül 
hagyni, mert az egyén nyelvről való tudását, vélekedéseit, a nyelvről való hétköznapi tudás 
szerkezetét vizsgálva éppen az lehet különösen érdekes, hogy a tapasztalaton alapuló tudás 
hogyan fér meg a neki ellentmondó, de valójában csak a hiten alapuló összetevőkkel. Ha az 
egyes tudásösszetevők életerejének okait kutatjuk, akkor nagyon meghatározó mozzanat lehet 
ugyanis az, hogy a Russell (1976) által megkülönböztetett különböző forrású tudástípusok 
(tudás ismeretség és tudás leírás alapján) ellentmondásai hogyan férnek meg a hétköznapi 
tudásban. Másrészt azonban használ fel a szerző az érvelésében az egyes babonákkal kapcso-
latos adatokat, de csak olyanokat, amelyek megjelentek a nyelvművelő szakirodalomban. Ez a 
módszertani döntése is hozzájárul ahhoz, hogy munkájában a nyelvművelésen belüli ellent-
mondások bemutatása, a nyelvművelés-kritikai oldal erőteljesebbnek tűnik, mint az általam az 
előadás meghatározó értékének tartott, a nyelvről való tudás egészének összetevőit, azok vi-
szonyát és működését teljes összefüggésrendszerükben szemlélő részek. 

A fogalomhasználatot tekintve kitérnék még a nyelvi babona meghatározására, ugyan-
is nem tartom meggyőzőnek azt, ahogyan a babona fogalmát a nyelvhasználat megváltoztatá-
sával kapcsolja össze: „N ye l v i  b abo nán  olyan meggyőződést, ill. ezen alapuló nyelv-
használati szabályt értek, melynek alkalmazása révén a beszélő egy nyelvi, stilisztikai, prag-
matikai stb. szempontból kifogástalan szót, kifejezést, szerkezetet vagy nagyobb nyelvi egy-
séget egy másikkal helyettesít abban a hiszemben, hogy a célforma nyelvi, stilisztikai, prag-
matikai stb. szempontból megfelelőbb a tényformánál, holott nem az”. Egy-egy nyelvi babona 
érvényesülése a beszélő gondolkodásában ugyanis nem jár mindig és feltétlenül együtt a 
nyelvhasználat megváltoztatásával. A ryle-i megkülönböztetés alapján (1974) a beszélőknek a 
nyelvi tudása „tudni hogyan”, a nyelvről való tudása pedig „tudni mit” típusú tudás, s ez a 
kettő nincs mindig összhangban egymással: azaz például egy beszélő hihet úgy is az ami 
névmási kötőszó főnévre vonatkoztatott használatát tiltó babonában, hogy közben nagyon sok 
beszédhelyzetben maga is él ezzel a megoldással, és csak reflektált helyzetekben, a beszédre 
fordított figyelem megnövekedése esetén kerüli, illetve mások beszédében észlelve hibáztatja. 

Előadásának konklúziójában Lanstyák arra a következtetésre jut, hogy a vizsgált ba-
bonák azért életérősek, mert hagyományos és a közösségben népszerű ideológiákban gyöke-
reznek. Felvetődik azonban a kérdés, hogy valójában erősen tartják-e magukat ezek a babonák 
a nyelvről való hétköznapi gondolkodásban. Valójában mennyire módosítják ezek a hiedel-
mek a beszélők nyelvhasználatát? A beszélőközösség mekkora hányada ismeri, és ezen belül 
milyen arányban tartja be pl. a megengedő is-re vonatkozó szabályszerűségeket? E vélekedé-
seknek a Nyelvművelő kéziszótárban való jelenléte véleményem szerint ugyanis nem jelenti 
azt, hogy ezek valóban erőteljesen érvényesülnének a beszélőközösségben, hiszen épp maga a 
tanulmány is megmutatja, hogy még a nyelvművelésen belül sem egységes ezeknek a jelensé-
geknek az elítélése, a beszélőközösség gyakorlatában pedig valószínűleg nem jelennek meg 
áttételek nélkül a kézikönyv minősítései. Ahhoz ugyanis, hogy arra vonatkozóan érvényes 
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megállapításokat tehessünk, hogy mely nyelvi babonák érvényesülnek, illetve hogy a tanul-
mányban bemutatottak közül mely nyelvi ideológiák népszerűek a beszélőközösségben empi-
rikus kutatásokra lenne szükség. 

Lanstyák István előadása nagyon újszerű, kritikai szemlélettel közelíti meg a nyelvvel 
kapcsolatos tudás széleskörű összefüggésrendszerét. Munkájának legfőbb értéke az az alapos-
ság és módszertani következetesség, amellyel az egyes babonákra vonatkozó érvelésekben az 
ideológiák érvényesülésének minden egyes összetevőjét kimutatja. A szerző témával foglal-
kozó írásai nagyon fontos hiányt pótolnak a nyelvi ideológiákkal kapcsolatos, meglehetősen 
szűkös magyar nyelvű szakirodalomban, szemléletformáló szerepük meghatározó. 
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Lanstyák István A nyelvi babonák életerejéről című cikkéről 
 
 
A tárgyalt cikkhez főleg a nyelvideológiák elméleti és módszertani oldaláról szeretnék hozzá-
szólni, másrészt pedig a cikk magyar nyelvi korpusztervezést és kodifikációs gyakorlatot érin-
tő álláspontját igyekszem röviden kifejteni.  

A Nyelvművelő kéziszótár és általában a nyelvművelői gondolkodás elemzése céljából 
Lanstyák István összekapcsolja a nyelvideológiákat (és nyelvi filozófiákat, amelyeket nem 
látom szükségesnek külön tárgyalni a nyelvideológiáktól) a nyelvi babonákkal. Ezzel az eljá-
rással nem találkoztam eddig a nyelvideológiákkal foglalkozó szakirodalomban. Ennek okát 
abban látom, hogy a nyelvideológiákkal foglalkozó antropológus nyelvészek kulturális rend-
szereket elemeznek, ezek értékelésétől pedig tartózkodnak, még ha a mai tudományosság 
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szempontjából túlhaladott nyelvészeti álláspontokról van is szó (ld. pl. Irvine–Gal 2000). 
Ugyanakkor tény, hogy a nyelvideológiai elemzés gyakran kritikai fényben tünteti fel az 
elemzés tárgyát, különösen tudományos szövegek esetében, mivel az elemzők olyan alapfel-
tevésekre, kiindulópontokra mutatnak rá, amelyekre az elemzett szövegek jellegzetesen nem 
reflektálnak, hanem esszencialista módon álnak hozzájuk. A kritikai gondolkodás pedig a 
tudományosság alapideológiája. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a nyelvészeti antropológu-
soknak nem lennének nyelvideológiáik, sem azt, hogy léteznének ideológiamentes nyelvészeti 
szövegek. A nyelvideológiák elemzése inkább nyelvészeti historiográfiának tekinthető, amely 
nem foglalkozik az elemzett anyag értékelésével, mivel nem ismeri el egy arkhimédészi pont 
létezését (Silverstein 1988:124).  

A nyelvi babonák vagy mítoszok mindenképpen implikálják valamiféle értékelési 
szempont létezését, ami módszertanilag problémákat okoz, akár a definíció szintjén is:  
„Nye l v i  b abo nán  olyan meggyőződést, ill. ezen alapuló nyelvhasználati szabályt értek, 
melynek alkalmazása révén a beszélő egy nyelvi, stilisztikai, pragmatikai stb. szempontból 
kifogástalan szót, kifejezést, szerkezetet vagy nagyobb nyelvi egységet egy másikkal helyette-
sít abban a hiszemben, hogy a célforma nyelvi, stilisztikai, pragmatikai stb. szempontból meg-
felelőbb a tényformánál, holott nem az.”  A definíció tartalmazza azt a feltevést, hogy létezik 
valamilyen objektív mérce, ami alapján valami kifogásolható vagy sem. Sajnos a definícióból 
hiányzik az általam legkritikusabbnak tartott kérdés tárgyalása, vagyis az, hogy mi ez a mér-
ce. A dolgozat elején azt olvashatjuk, hogy „A babonák alapjául szolgáló nyelvi jelenségekről 
Szepesy Gyula (1986) és Lőrincze Lajos (1980) alapján írok.” A dolgozat három nyelvi babo-
nát taglaló második része sok helyen ezekre a forrásokra támaszkodik, amikor egy adott szó-
cikket nyelvi babonaként definiál. A negyedik rész bevezetőjében viszont ezt olvashatjuk:  
”Amikor előadásom második részében a nyelvművelés eljárását, szemléletét, gyakorlatát bí-
ráltam, harmadik részében pedig a nyelvművelésre jellemző nyelvi ideológiákat értékeltem, 
nem valamiféle objektív értékrendszer alapján tettem ezt, hanem – ideológiai alapon.” Így a 
mérce nem marad Szepesy és Lőrincze, hanem az egész dolgozatot illetően ideológiai alapú-
vá, vagyis szubjektívvá alakul át. Szerintem jobban járt volna a szerző, ha különválasztotta 
volna a részeket. Vagyis, a második részben a Szepesy és Lőrincze munkái alapján lehetett 
volna definiálni a nyelvi babonákat, így viszonylag objektív mérce szerint lehetne valamit 
nyelvi babonának minősíteni. Viszont a nyelvideológiák értékelése, ahogy a szerző is helye-
sen kifejti, csakis szubjektív alapon történhet. 

A továbbiakban érdemes lehetne még aprólékosabban, akár egy külön tanulmány kere-
tében foglalkozni a magyar kultúrában szokásos, nyelvvel kapcsolatos értékelő, minősítő kife-
jezésékkel. A dolgozatban előfordulnak – néha idézőjelben, néha számomra zavaróan ezek 
nélkül – pl. a „szabályos”, „helyes”, „igényes” kifejezések. Ezeknek a konstrukcióknak a je-
lentése a nyelvvel kapcsolatosan szerintem jellegzetesen ideológiái alapú. Vagyis bizonyos 
kimondatlan és többnyire reflektálatlan kulturális előfeltevéseken alapul az, hogy pl. mit is 
tartunk a nyelvvel kapcsolatosan „igényesnek”. Ahogy már korábban épp Lanstyák István 
foglalkozott pl. a „pongyola” kifejezéssel, ugyanúgy lehet egy nagyobb általános leltárt készí-
teni ezen kifejezésekből, ami egyben kiváló nyelvideológiai kutatási téma is lenne. Jelen dol-
gozatban főleg az „igényes” szóval próbál megbirkózni a szerző. Itt szerintem abba a csapdá-
ba esik, hogy egyszerre akarja leírni azt, hogy a nyelvművelők ezt hogy használják és azt, 
hogy szerinte ezt valójában hogyan kellene használni. Más szóval szerintem nem lehet egy-
szerre dekonstruálni egy kifejezést, pl.  „… a nyelvművelők a standard nyelvi formákat tar-
talmazó diskurzust tartják »igényesnek«” és rehabilitálni, ahogy ezt Lanstyák István teszi a 
bevezetés harmadik bekezdésében:  „a valóban igényes (azaz a vele szemben támasztott köve-
telményeknek megfelelő) közlés…”. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy a szerzőnek iga-
zából szüksége lenne az „igényes” kategória saját használatára, a kifejezés rekonstrukciójára.  
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A szerző azon törekvése, hogy a nyelvi babonákat és mítoszokat a nyelvideológiákkal 
összekapcsolja, úttörő jellegű, a bizonyos – átmeneti – elméleti és módszertani kuszaság elle-
nére haszonnal kecsegtet. Számomra elsősorban azért, mért példát tud mutatni arra, hogy a 
nyelvideológiák kutatását hogyan lehet használni egy adott gyakorlati kérdés megvilágításá-
ban. A gyakorlati kérdés ebben a konkrét esetben szerintem az, hogy hogyan lehetne a magyar 
nyelv kodifikációján javítani. 

Lanstyák István cikke a magyar szociolingvisztikának azon a területén helyezkedik el, 
amely a nyelvművelés kritikájaként fogható fel. A vállalkozás konstruktívnak mondható, mi-
vel nem a teljes nyelvművelést utasítja el, hanem csak „a nyelvi babonákról” lemondani nem 
akaró részét bírálja. Vagyis többnyire azon az állásponton látszik elhelyezkedni, hogy a 
nyelvművelésnek korhoz kötött tevekénységnek kellene lennie, amelynek a tudományos kuta-
táshoz hasonlóan nem kellene körömszakadtáig ragaszkodnia a múltból örökölt tézisekhez 
vagy feltevésekhez, amikor ezek a mai tudásunk birtokában már nem helytállók. A szerző 
nem határolódik el teljesen a magyar nyelvművelés alapjaitól, mint pl. a nyelvi eszmény léte-
zésétől, legalábbis olyan értelemben, ahogy ezt Lőrincze értelmezte, hiszen máskép nem 
használta volna Lőrincze gondolatait az adott jelenség nyelvi babona mivoltának megállapítá-
sánál.  

Végül, a nyelvművelés megújítását talán jobban szolgált volna egy visszafogottabb, 
mindig az elemzéseket előtérbe állító fogalmazási stílus is.  
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Lanstyák István 
 

Válasz a hozzászólásokra 
 
 
Bevezetésképpen köszönetet szeretnék mondani bírálóimnak, Domonkosi Ágnesnek és Petteri 
Laihonennek azért a nem kevés időért és energiáért, amelyet írásom áttanulmányozásába és 
véleményezésébe fektettek; mind a két hozzászólásból, ill. bírálatból sokat tanultam.  

A kritikai észrevételek segítettek például abban, hogy felismerjem a két eltérő para-
digmából származó fogalmak inkompatibilitását. A nyelvészeti antropológiából származó 
„nyelvi ideológiák” és „nyelvi filozófiák” nem minősíthetők helyesnek vagy helytelennek 
(ahogy erre utalok én is, de Petteri Laihonen még jobban hangsúlyozza), és szükségszerű 
meghatározói nemcsak a laikusok nyelvi vélekedéseinek, hanem a nyelvészeti kutatásoknak 
is. (A nyelvi filozófiákat egyébként valóban nem érdemes külön számon tartani, ahogy ezt 
Petteri Laihonen megjegyzi; erre csak akkor volna szükség, ha történeti szempontból is vizs-
gálnám őket.) Ezzel szemben a szociolingvisztikából eredő „nyelvi mítoszok” és a nyelvmű-
velői eredetű „nyelvi babonák” – ahogy Petteri Laihonen is megállapítja – „mindenképpen 
implikálják valamiféle értékelési szempont létezését”. A mítoszok és babonák értékelése 
alapvetően negatív, még ha tartalmazhatnak is olyan elemeket, amelyek összhangban vannak 
a tudományos kutatások eredményeivel, ill. a tudományos nyelvszemlélettel. Domonkosi Ág-
nes fejtegetései arra is ráébresztettek, hogy egyik fogalomrendszer sem alkalmas arra, hogy 
segítségével átfogóan tanulmányozhassuk a nyelvvel kapcsolatos vélekedéseket. A „nyelvi 
mítoszok” és „nyelvi babonák” azért nem jók erre, mert a kutatót arra kényszerítik, hogy a 
„helyesség”, ill. „helytelenség” vonatkozásában minősítse őket, ráadásul a „helyes” skatulyá-
ba kerülő vélekedések eleve kikerülnek a kutató látóköréből, hiszen ha egyszer „helyesek”, 
nem tekinthetők mítoszoknak vagy babonáknak. A „nyelvi ideológiák” ezt a problémát elke-
rülik ugyan, viszont ha minden nyelvi vélekedést „ideológiának” minősítenénk, nagyon eltá-
volodnánk az „ideológia” általános értelmezésétől, összemosnánk a nyelvvel kapcsolatos 
közgondolkodást és a nyelvalakítást alapvetően meghatározó gondolatrendszereket a sokkal 
partikulárisabb vélekedésekkel, nyelvi reflexiókkal. Ez pedig aligha segítené elő a tisztánlá-
tást. 

Mivel előadásom célja nem az emberi tudás, ill. azon belül a nyelvről való tudás ideo-
lógiai meghatározottságának bemutatása volt, hanem konkrét nyelvi babonáké, nem állt mó-
domban az egyes ideológiákat, azok egymáshoz való viszonyát részletesebben elemezni, s 
hasonlóképpen nem foglalkozhattam az ideológiák eszmetörténeti hátterével sem. Mindezekre 
képes sem lettem volna, mivel jelenlegi ismereteim – de nem csak az enyéim – ezen a terüle-
ten nagyon hézagosak. Ugyanakkor bírálómnak igaza van abban, hogy a dolgozatomban meg-
fogalmazott kérdésre, hogy ti. miért olyan erősek ezek a babonák, e problémák tisztázása nél-
kül aligha lehet kielégítő választ adni. (Ha ugyan erősek – Domonkosi Ágnes jogosan követeli 
rajtam ennek az állításnak a bizonyítását. És ha már itt tartunk: mi az, hogy „erős”?) 

Előadásom fő témája, valamint a gondolatmenet logikája indokolja azt is, miért tár-
gyalom az ideológiákat két nagy csoportban, melyek közt a válaszvonal szintén ideologikus 
alapon van meghúzva. Ez a felosztás valóban nem szerencsés, mert az olvasónak mégiscsak 
azt sugallhatja, hogy vannak objektíve „jó” és „rossz” ideológiák. Ugyanakkor az előadás 
kontextusában utólag sem látok az anyag bemutatására jobb megoldást. A probléma talán ma-
ga a témaválasztás: nem szerencsés két ennyire eltérő témát egyetlen előadás keretében tár-
gyalni: nyelvművelői babonákat és a nyelvről való gondolkodást meghatározó ideológiákat. 
Vagy a nyelvművelő babonákkal kellett volna részletesebben foglalkoznom (ez esetben be 
lehetett volna mutatni például a tárgyalt jelenségekre vonatkozó empirikus kutatásokat is; 
ezek hiányát Domonkosi Ágnes fel is rója nekem), csak megnevezve, esetleg egészen röviden 
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definiálva az ezekben föllelhető ideológiákat, vagy pedig az ideológiákról kellett volna elő-
adást tartanom, és a nyelvművelő babonákat csak illusztratív példaként használnom. 

Ki szeretném emelni bírálómnak azt a megállapítását, mely szerint „a nyelvi standar-
dizmus ideológiája még a szociolingvisztikai kutatások egy részében is igen erősen jelen van, 
azáltal, hogy eleve egyes nyelvi formák helyességére vagy helytelenségére kérdeznek rá, és 
azokat sztenderdnek, illetve nemsztenderdnek minősítik, azaz a nyelvi változatosságot a 
sztenderdhez való viszonyában, nem pedig a változatok egymástól való eltéréseiként igyekez-
nek megragadni”. Ez valóban így van – sajnos. Ennek következményeként a szociolingviszti-
kai kutatások is hozzájárulnak a standardista ideológia fennmaradásához, további térhódításá-
hoz, a nyelv valódi természetének elleplezéséhez. 

Mindkét bírálóm kifogásolja a „nyelvi babona” meghatározását, más-más miatt. Do-
monkosi Ágnes arra hívja fel a figyelmet, hogy a babonába vetett hitnek nem feltétlenül van-
nak nyelvhasználati következményei, Petteri Laihonen pedig azt kifogásolja, hogy a definíció 
arra a feltevésre épül, mely szerint „létezik valamilyen objektív mérce, ami alapján valami 
kifogásolható vagy sem”, miközben a definícióból nem derül ki, hogy mi ez a mérce. 

Az, hogy a beszélő a saját nyelvhasználatában nem mindig követi az általa helyesnek 
tartott szabályokat, jól ismert tény. Az az eset, amelyre Domonkosi Ágnes utal, talán épp a 
legjellemzőbb: a babonát ismerő, abban hívő beszélő inkább csak reflektált helyzetekben al-
kalmazza a babonán alapuló nyelvhasználati szabályt, amúgy pedig jól el van a maga „helyte-
len” használatával. Erre valóban utalni kellett volna valahol a szövegben, ugyanakkor véle-
ményem szerint az általam alkalmazott meghatározást nem szükségszerű úgy értelmezni, 
hogy egy vélekedés, ill. szabály csak akkor volna babona, ha alkalmazzák, azaz ha befolyásol-
ja a beszélő nyelvhasználatát. Akkor is az, ha csak a beszélő tudatában él, viszont amikor 
mégis alkalmazzák, olyan következményekkel jár, mint amilyenekről szó van a meghatáro-
zásban. (Analógia: az „emberi jogokat sértő törvény” definíciója akkor is megállja a helyét, ha 
egy ilyen törvény soha nem kerül alkalmazásra.) E félreérthetőség kiküszöbölése érdekében 
esetleg a meghatározásba az alkalmazása szó elé be lehetne iktatni a lehetséges jelzőt, de nem 
vagyok biztos benne, hogy ennek értelme nyilvánvaló volna az olvasók számára. 

Ami Petteri Laihonennek az inkriminált meghatározással kapcsolatos észrevételét ille-
ti, a meghatározás valóban hiányos olyan értelemben, hogy nem derül ki belőle, mitől „kifo-
gástalan” egy közlés vagy mitől „megfelelőbb” egy közlés egy másiknál. Ennek tisztázásához 
akár a kifogástalan szó szerinti jelentéséből is kiindulhatunk: az a közlés kifogástalan, amely-
lyel szemben nem emel kifogást az interakció egyik résztvevője sem, amely tehát megfelel a 
vele szemben támasztott összes követelménynek, s így maradéktalanul eléri célját. A „helyes-
ségnek”olyan értelemben nincs objektív mércéje, hogy az kontextustól független lenne; ha ezt 
gondolnám, magam is a platonista ideológia rabja volnék (l. erre még az e kötetben szereplő 
másik írásomat, Lanstyák 2010). Létezik viszont funkcionális helyénvalóság; ennek értelmé-
ben ha egy elem minden szempontból betölti a funkcióját, kifogástalan. A fő kritérium tehát 
az, hogy a beszélő sikeresen megvalósítja a szándékát, pl. átadja az üzenetet a hallgatónak, 
mégpedig úgy, hogy sem benne, sem a hallgatóban nem keletkezik rossz érzés, egyiknek sincs 
hiányérzete, egyik sem értékeli úgy, hogy a megnyilatkozás normasértő lenne. Sajnos mindezt 
elég nehéz lenne beépíteni a „nyelvi babona” meghatározásába. 

Az előadásomban tárgyalt három jelenség nyelvművelői megítéléséről is ilyen kritéri-
umok alapján állítom, hogy babona; külön örömömre szolgál, hogy ezt Szepesy és Lőrincze is 
így látják, de természetesen nem ez a döntő. A (más) nyelvművelők által kifogásolt formák 
széleskörűen használatosak, és semmi sem utal rá, hogy zavart okoznának a kommunikáció-
ban; széleskörű elfogadottságukat mutatják nemcsak Szepesy és Lőrincze konkrét példái, ha-
nem a szociolingvisztikai kutatások eredményei is (amelyeket sajnos a terjedelmi korlátok 
miatt nem mutathattam be). Annak, hogy miért épp Szepesy könyvére támaszkodva mutatom 
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be a babonákat, az az oka, hogy így jobban rá lehet világítani a nyelvművelés belső ellent-
mondásosságára, no meg adott keretek közt ez volt a legkényelmesebb megoldás. 

Petteri Laihonen felhívja a figyelmet arra, hogy a „szabályos”, a „helyes”, az „igé-
nyes” kifejezések használata jellegzetesen ideológiai alapú, s kifogásolja, hogy hol idézőjellel, 
hol idézőjel nélkül használom. Mivel előadásomban olyan szövegekre reflektálok, melyekben 
ezek a kifejezések előfordulnak, saját szóhasználatomat is sok tekintetben ezekhez igazítom. 
Tudni kell azonban, hogy más írásaimban nem szoktam ilyen minősítő formulákat használni. 
A „szabályos”-ról meg kell jegyeznem, hogy ennek alapvetően korrekt a használata, jelentése 
‘valamely szabálynak megfelelő’, itt nem a terminussal van baj, hanem magukkal a szabá-
lyokkal, bocsánat: „szabályokkal”. A „helyes” minősítő szócska használata nagyon problema-
tikus, mivel azonban a nyelvről való laikusi vélekedéseknek „alapterminusa”, az ilyen témájú 
metaszövegekben aligha lehet nélkülözni. Ami az „igényes”-t illeti, bírálóm szerint abba a 
csapdába esem, hogy először dekonstruálom ezt a kifejezést, majd pedig rekonstruálom azzal, 
hogy ‘a vele szemben támasztott igényeknek megfelelő’ jelentésben magam is használom. 
Figyelembe kell itt is venni a használat kontextusát, szövegem metaszöveg voltát: ott fordul 
csak elő benne az „igényes”, ahol közvetlenül reflektálok ezt a szót tartalmazó szövegrészle-
tekre, ami egyébként elfogadott retorikai eljárás is. Saját szövegeimben, más közleményeim-
ben valószínűleg egyetlenegy „igényes”-t se találna bírálóm nyelvi formákra vonatkoztatva; 
ezt a szót a nyelvművelők annyira lejáratták, hogy szaktudományos használatát nem tartom 
elképzelhetőnek. 

Petteri Laihonen szerint nem a teljes nyelvművelést utasítom el, hanem csak bírálom 
»a nyelvi babonákról« lemondani nem akaró részét”. A nyelvművelés többféle tevékenység-
ből áll, ezek legtöbbje önmagában véve – ha hozzáértően végzik – hasznos és szükséges; ilyen 
pl. a nyelvi tanácsadás, a nyelvi ismeretterjesztés, a különféle nyelvi produktumok nyelvi lek-
torálása, a kodifikáció (l. Lanstyák 2007). Sajnos azonban a létező magyar nyelvművelés leg-
több képviselője ezt a tevékenységet nem végzi hozzáértően (l. Lanstyák 2008). Ráadásul a 
cél nem az, hogy segítsenek a beszélőknek, hanem az, hogy az általuk helytelennek vélt for-
mákat kiküszöböljék a nyelvből, vagyis a nyelvszegényítés. S mivel a létező magyar nyelv-
művelésnek ez az alapvető irányultsága, s tevékenységének zöme ezt a célt szolgálja, nem 
tehetek mást, mint hogy elutasítom, képviselőinek nyelvművelő tevékenységét kártékonynak, 
a magyar beszélők és a magyar nyelvközösség érdekeit súlyosan sértőnek tartom. A Nyelv-
művelő kéziszótár szerzőinek és társaiknak tevékenységét arra sem tartom alkalmasnak, hogy 
megújuljon; a létező magyar nyelvművelést nem megújítani kell, hanem egy másfajta nyelv-
műveléssel helyettesíteni (l. Lanstyák 2008). 

Bírálóm szerint nem határolódom el teljesen a nyelvi eszménytől. A nyelvi eszményt 
mint sok ember tudatában meglévő mentális valóságot természetesen tudomásul veszem, de 
abban nem hiszek, hogy egy nyelvi forma önmagában véve jó vagy rossz lehetne, sőt még azt 
sem hiszem, hogy a konkrét nyelvi diskurzusokat lehetne önmagukban jónak vagy rossznak 
minősíteni. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy semmi kivetnivaló nincs 
a nyelvi formák és nyelvi diskurzusok értékelésében, erre szükség van például a nyelvmene-
dzselésben, azon belül pl. a nyelvtervezésben, nyelvoktatásban, nyelvi produktumok lektorá-
lásában vagy a nyelvi tanácsadásban. Egy-egy nyelvi forma vagy diskurzus pozitív vagy ne-
gatív értékelése azonban nem valamiféle elvont nyelvi eszményhez való viszonyítás eredmé-
nye, hanem annak függvénye, hogy az adott nyelvi forma vagy diskurzus mennyire képes 
megfelelni a vele szemben konkrét beszédhelyzetekben támasztott követelményeknek. Mivel 
a beszélőkre, akik ezeket a követelményeket felállítják, különféle nyelvi ideológiák hatnak, a 
nyelvi formák és diskurzusok megítélése még akkor sem lehet ideológiamentes, ha magát a 
kutatót nem befolyásolnák nyelvi ideológiák. De befolyásolják. 
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Lanstyák István 
 

Nyelvhelyesség és nyelvi ideológia1 
 

 
 

Bevezetés 
 
 
A létező magyar nyelvművelés tevékenységének gerincét a nyelvhelyességi hibáknak bélyeg-
zett, amúgy teljesen „normális” – azaz nyelvi szempontból „jól formált” és az adott nyelvvál-
tozat normáinak is megfelelő, azaz normatív – nyelvi eszközök elleni küzdelem alkotja. A 
nyelvművelők célja az, hogy a helytelenített szavak, szójelentések, szókapcsolatok, szószer-
kezetek, vonzatok, alaktani elemek, hangtani vagy mondattani szabályok stb. használatát kor-
látozzák, visszaszorítsák őket bizonyos nyelvváltozatba vagy nyelvváltozatokba (elsősorban a 
mindennapi beszélt nyelvbe), illetve – eszményi esetben – kiszorítsák magából „a” nyelvből 
(erre l. Lanstyák 2008: 56–61 és passim).  

Ahhoz, hogy ezek az álmok valóra váljanak, nélkülözhetetlen, hogy a beszélők leszok-
janak a nyelvművelők által kárhoztatott nyelvi formák használatáról. Ez csak úgy lehetséges, 
ha mentális erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a nyelvművelők által „szobafog-
ságra” vagy „halálra” ítélt (azaz a „bizalmas-familiáris-vulgáris” nyelvhasználatba utalt vagy 
pedig magából „a” nyelvből kiszorított) nyelvhelyességi hibákat más, a nyelvművelők által 
támogatott kifejezési eszközökkel váltsák fel. Nyilvánvaló, hogy a beszélők „csak úgy” nem 
tudnák magukat rávenni arra, hogy más szavakat, kifejezéseket használjanak, mint amiket 
megszoktak, ill. amiket helyénvalónak éreznek az adott helyzetben. Ahhoz, hogy ezt megte-
gyék, hinniük kell abban, hogy ennek az önkorlátozásnak értelme van. E hit létrejöttéhez és 
fenntartásához nélkülözhetetlenek a nyelvi, ezen belül nyelvhelyességi ideológiák. 

A nyelvi ideológiák a nyelvművelők fegyvertárának becses, ugyanakkor kevéssé mél-
tányolt darabjai, melyek pótolhatatlan szerepéről mind a nyelvművelés, mind a nyelvtudo-
mány javarészt hallgat. Ez a tény motivált annak megvizsgálására, hogy a nyelvművelés két 
reprezentatív kiadványában, a Nyelvművelő kézikönyvben (NyKk. I–II: 1980–1985) és a 
Nyelvművelő kéziszótár második, javított és bővített kiadásában (NymKsz.2 2005) olvasható 
nyelvhelyességi ítéletek milyen nyelvi ideológiákon alapulnak. E két kiadványról feltehető, 
hogy jól reprezentálják a létező magyar nyelvművelést: a kézikönyv összefoglalja a második 
világháború utáni nyelvművelés legfontosabb eredményeit, a kéziszótár pedig ezeket tömö-
rebb formában népszerűsíti a nyelvművelő javakat fogyasztó magyar lakosság körében. Mivel 
a kéziszótár második kiadása 2005-ben jelent meg, azt mondhatjuk, hogy e kötet a nyelvmű-
velés-tudomány mai állásának megfelelően tálalja az elméleti ismereteket és tárgyalja a 
nyelvhelyességi kérdéseket. A kéziszótár ráadásul bestsellernek számít: a 2. kiadás bevezetője 
szerint az első kiadás „egyöntetű szakmai sikert aratott” (NymKsz.2 2005: 6), második kiadá-
sa pedig 2005 májusa és 2009 augusztusa közt 29 ízben szerepelt a Tinta Könyvkiadó havi 
sikerlistáján, ami a nem nyelvész beszélők körében meglévő hatalmas népszerűségére enged 
következtetni. 

A két kiadványban található nyelvi ideológiákat a szokásos módszerrel, szövegek tar-
talmi elemzésével tártam fel. Témámból következően főként az elméleti igényű szócikkeket, 
valamint azokat a tárgyi és nyelvi szócikkeket, szócikkrészleteket tekintettem át, amelyekben 
nyelvhelyességi ítéletek találhatók (ilyen alighanem a szócikkek többsége, bár a pusztán tájé-
koztató célzatú szócikkek, szócikkrészletek mennyisége sem elhanyagolható). Mivel az elmé-
leti igényű fejezetek tekintetében a két munka jelentősen különbözik egymástól, ezeket mind 
a kettőben külön-külön kerestem ki, majd több mint harminc elméleti jellegű2 kérdésről készí-
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tettem kivonatot; ezek jelentős részét mindkét kézikönyv tárgyalja, csak eltérő részletesség-
gel, más-más helyen, más-más címszó(k) alatt. Ezenkívül a kézikönyv bevezetőjének két feje-
zetét (5. Kézikönyvünk elvi alapjai; 6. A nyelvi minősítés szempontjai) is kivonatoltam. A 
konkrét nyelvhelyességi kérdéseket tartalmazó tárgyi vagy nyelvi szócikkekhez a kéziszótárt 
használtam kiindulásul: azokat a szócikkeket, amelyeket a témám szempontjából hasznosnak 
tartottam, kivonatoltam, majd hozzáolvastam a kézikönyv megfelelő szócikkét (ha volt ilyen; 
a legtöbb esetben volt). A két mű közt sok esetben voltak olyan különbségek is, amelyek nem 
magyarázhatók pusztán az eltérő terjedelmi követelményekkel, ezért nagyon hasznosnak bi-
zonyult mind a két kiadványt felhasználni. Összesen több mint százötven nyelvhelyességi 
kérdésről készítettem kivonatot; az érintett szócikkek egy része csak egy-egy szóval foglalko-
zik, de vannak szép számmal átfogóbb jellegűek is. Egy-egy szócikkben tipikus esetben nem-
csak egy, hanem két, három, sőt nem kevés esetben ennél is több ideológiára találtam utalást. 
Minden utalást kóddal láttam el. Amikor alább az „adatbázisom”-ról fogok beszélni, az így 
létrejött, kódokkal ellátott szövegrészleteket kell rajta érteni. 

Dolgozatomban először tisztázom a címben is szereplő két alapfogalmat, a „nyelvhe-
lyesség”-et és a „nyelvi ideológiá”-t, majd pedig, miután röviden áttekintettem a nyelvi ideo-
lógiák három fő típusát, rendszerezem és néhány példával szemléltetem a két forrásmunkában 
talált nyelvhelyességi ideológiákat (a nyelvi ideológiák három típusának egyikét); írásom vé-
gén kitérek a nyelvhelyességi ítéletek kontextusfüggőségére, ill. a nyelvhelyességi szabályok 
és az érintett nyelvi formák stílusértékének kapcsolatára. A függelékben közölt fogalomtár a 
dolgozatban említett nyelvi ideológiák rövid meghatározását tartalmazza. 
 

 
Fogalommagyarázat 

 
 
Nyelvhelyesség 
 
 
A létező magyar nyelvművelés n y e l v h e l y e s s é g - f o ga lm a azon a felfogáson alapul, 
hogy „a” nyelvben, ill. annak különféle változataiban léteznek olyan nyelvi formák (szavak, 
szókapcsolatok, nyelvtani szerkezetek, szórendi megoldások, nyelvtani és hangtani szabályok, 
hangszínárnyalatok stb.), amelyek eredendően, a használat kontextusától függetlenül jobbak 
vagy rosszabbak másoknál. E felfogás téves volta a mai nyelvtudományban nem vitatható; 
nyilvánvaló, hogy ugyanannak a nyelvi elemnek a „hasznossága” vagy „helyessége” különfé-
le kontextusokban nagyon eltérő lehet, hiszen a nyelvnek több funkciója is van, és más-más 
helyzetben más-más funkciók kerülnek előtérbe (vö. Dahlstedt 1976: 20; Domonkosi 2007a: 
42; a helyesség laikusi felfogására l. Domonkosi 2007b: 143–149).3 A nyelvhelyesség 
(tév)eszméje a nyelvi platonizmus ideológiáján alapul. 

A nyelvhelyességi ítéletek leggyakrabban az alternatív kifejezési lehetőségekre – 
társasnyelvészeti fogalommal élve: egy-egy nyelvi változó változataira – vonatkoznak; a 
nyelvművelők az egyes változatokat értékelik, helyesnek vagy helytelennek minősítik. A ma-
gyar nyelvművelésben azonban egyáltalán nem példátlan az sem, hogy olyan formákat is 
helytelennek bélyegeznek, melyeknek nincs teljes szinonimájuk (pl. számos idegen szót, me-
lyek helyett más denotatív jelentésű és/vagy stílusértékű szavak vagy egyenesen körülírások 
használatát javasolják; az egyik ilyenre, a platnira l. Lanstyák 2009c). Ez az értékelő tevé-
kenység – amely a létező magyar nyelvművelés lényege – minden tudományos alapot nélkü-
löz, attól függetlenül, hogy szinonim vagy alternatíva nélkül álló kifejezésekre vonatkozik-e. 

A félreértések elkerülése végett az előzőekhez hozzá kell fűzni, hogy nem tudomány-
talan az, ha a használat körülményeitől függetlenül megállapítjuk egy-egy már létező nyelvi 
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formának jellemző vagy lehetséges stílusértékét, használati gyakoriságát vagy a vele kapcso-
latos beszélői értékítéleteket stb. S az sem tudománytalan persze, ha konkrét beszédhelyze-
tekben, ill. konkrét szövegekben értékeljük, jónak vagy rossznak minősítjük a szóhasználatot 
vagy az adott szöveg bármely más nyelvi jellegzetességét.4 A korpuszalakítás során a szak-
emberek által létrehozott, vadonatúj nyelvi elemek, ill. a más nyelvváltozatokból átvett, és 
szélesebb körű használatra javasolt nyelvi elemek is csak annak mérlegelésével értékelhetőek, 
hogy ezek leendő használata konkrét funkciókban, konkrét tipikus kontextusokra nézve mi-
lyen előnyökkel, ill. hátrányokkal járhat. 

Szintén meg kell említeni, hogy a mai nyelvművelés ódzkodik a határozott fekete–
fehér, azaz helyes–helytelen döntésektől, ezek helyett legtöbbször különféle „árnyaló” – való-
jában „elmaszatoló” – minősítéseket használ (l. Tolcsvai Nagy 1991, Domonkosi 2007a, Sza-
bó 2008). Ezért a „helyes” műszóba itt és írásomban mindenütt bele kell érteni más általános 
pozitív minősítéseket is, pl. „jó”, „szép”, „stílusos”, „megfelelő”; hasonlóképpen beletartoz-
nak a „helytelen”-be az olyan általános negatív minősítések, mint pl. a „rossz”, „csúnya”, 
„nem megfelelő”, „pongyola” stb. A „helyes” szóba továbbá bele kell érteni a „helyesebb”, a 
„helytelen”-be pedig a „kevésbé helyes” kifejezéseket is, melyekkel a nyelvművelők azt jel-
zik, hogy a szóban forgó két vagy több nyelvi forma közül egyiket sem utasítják el teljesen, 
ám határozott értékkülönbséget állapítanak meg közöttük, sok esetben a nyelvhasználat kon-
textusától függetlenül. 

Visszautalva a fentebb említett „a” nyelvre, ugyancsak a félreértések elkerülése végett 
érdemes röviden kitérni arra is, hogy általában vett nyelv, „a” nyelv természetesen nem léte-
zik, hiszen a beszélők mindig valamilyen konkrét nyelvváltozatban  − dialektusban, regiszter-
ben − beszélnek, még pontosabban ezek elemeit kisebb-nagyobb mértékben vegyítő 
közvelegben (erre l. Lanstyák 1998 13–16; vö. még Trudgill 1997:12–13); csak a 
homogenista és a standardista nyelvi ideológia láttatja a nyelvet egységesnek, mivel ezekben 
„a” nyelv a standard nyelvváltozattal azonosítódik. Jómagam természetesen ezt a szemléletet 
nem vallom magaménak, amikor tehát „a” nyelvben meglévő nyelvi formákról beszélek, csu-
pán arra utalok, hogy az adott formák a magyar nyelvnek nagyon sok – vagy akár az összes – 
változatában előfordulnak. 

A n ye l vh e l yes ségg e l  mint a létező magyar nyelvműveléshez kapcsolódó nyelvi 
platonista, homogenista és standardista fogalommal a tudományosan is értelmezhető n ye l v i  
he l yén v a lós ág  áll szemben. A nyelvi helyénvalóság konkrét nyelvváltozatokhoz, ill. 
konkrét diskurzusokhoz kapcsolódó fogalom, amely arra vonatkozik, mennyire felel meg egy 
hic et nunc elhangzó diskurzus az adott helyzetben érvényesülő közösségi nyelvi normának, 
ill. a beszédpartnerek elvárásainak, ami empirikus módszerekkel vizsgálható (bár az ilyen 
vizsgálat korántsem egyszerű és problémamentes). 
 
 
Nyelvi ideológia 
 
 
A „nyelvi ideológia” értelmezése a szakirodalomban kettős. A szűkebb értelmezés szerint a 
nyelvi ideológiák olyan gondolatok, gondolatrendszerek, amelyek a nyelvi rendszerrel, a 
nyelvműködéssel, a nyelvhasználattal, a nyelvi közösségek helyzetével, a nyelvek egymáshoz 
való viszonyával stb. kapcsolatos tények magyarázatára és igazolására szolgálnak. A másik, 
tágabb felfogás értelmében nyelvi ideológiának tekinthető bármilyen nyelvi vonatkozású vé-
lekedés, attól függetlenül, van-e magyarázó vagy igazoló szerepe; sőt e felfogás szerint nyelvi 
ideológiának minősülnek a beszélők által meg nem fogalmazott, sőt nem is tudatosult nyelvi 
vonatkozású vélekedések is, melyek meglétére a beszélők szokványos nyelvi viselkedéséből – 
azaz nem metanyelvi viselkedéséből – lehet következtetni. (L. Woolard–Schieffelin 1994: 58 
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és passim; Kroskrity 2000a: 5–6 és passim; Gal 2006a: 163, 2006b: 178; Laihonen 2009a: 
25–27; magyarul Laihonen 2004: 87, 2006: 49, 2009b: 48–49, 2009c: 323–324; Maitz 2006: 
309–310; Lanstyák 2009a.) 

Jómagam a megvizsgált empirikus anyag ismeretében úgy látom, hogy a nyelvi ideo-
lógiák kétféle felfogásában valójában a nyelvi vélekedések két típusa tükröződik. A szűkebb 
értelemben vett nyelvi ideológiák, melyeket ex p l i c it  n ye l v i  i d eo l ó g i ákn ak  is szok-
tak nevezni, az „igazi” ideológiák: olyan, terjesztőik által minden esetben tudatosított és meg-
fogalmazott, sokszor intézmények, sőt államhatalmi szervek által támogatott gondolatrendsze-
rek, melyek konkrét nyelvi (nyelvalakítási) vagy nyelven kívüli célok szolgálatában állnak. 
Az így felfogott nyelvi ideológiák megalkotói, terjesztői, hitvalló hívei közt nyelvtudományi 
végzettségű személyek – nyelvészek és/vagy nyelvművelők – is vannak. 

A nyelvi ideológiák tágabb felfogásába egyaránt beletartoznak a szűkebb értelemben 
vett nyelvi ideológiák és azok a nem feltétlenül tudatosult, megfogalmazott vagy kifejtett 
nyelvi vélekedések, amelyeket a laikus beszélői tömegek is igaznak gondolnak, s amelyeket 
imp l i c i t  n ye l v i  i d eo ló g i ák nak  is neveznek, ill. egy másfajta fogalmi keretben hasz-
nált fogalommal élve többé-kevésbé a n ye l v i  m í toszok ka l  azonosíthatók (ez utóbbiakra 
l. Lanstyák 2007a, 2007b). A szűkebb értelemben vett ideológiák egy része feltehetőleg az 
adott beszélőközösségben meglévő különféle nyelvi vélekedéseken alapul, azok tudatosulásá-
val és kifejtésével jön létre, más részüknél meg esetleg épp ellenkező a helyzet: a nyelvészek 
és más, nyelvi kérdésekkel is foglalkozó szakemberek által vallott ideológiák elterjednek a 
laikus beszélők közt is, ami azzal járhat, hogy leegyszerűsödnek, elveszítik éles kontúrjaikat, 
kifejtettségük mértéke csökken, vagy akár tudatosulatlanul is befolyásolják a laikus beszélők 
nyelvi viselkedését. 

Világítsuk meg a kétfajta „ideológia” közti különbséget egy példával! A 
de fek t i v i zm us  mint nem feltétlenül tudatosult laikusi vélekedés arról „szól”, hogy „a” 
nyelvben, ill. az egyes nyelvváltozatokban léteznek romlott, sőt „a nyelvre” nézve káros nyel-
vi formák; a defektivizmus mint nyelvi ideológia arra szolgál, hogy a beszélőkkel elhitesse, 
ill. természetessé, magától értődővé tegye számukra azt a gondolatot, hogy az általuk használt 
nyelvi formák közt vannak olyanok is, amelyek károkat okoznak „a nyelvnek”. Az ilyenek 
megérdemlik, hogy „halálra legyenek ítélve”, s ki legyenek szorítva „a” nyelvből, vagy ha ez 
nem megy, legalább „a” nyelv „előkelőbb” változataiból, mindenekelőtt a standardból. Erre 
az ideológiára azért van szükség, hogy az emberek hajlandóak legyenek változtatni beszéd-
szokásaikon annak érdekében, hogy a nyelvművelők által „a romlás (gyom)virágainak” tekin-
tett formák kiszoruljanak a nyelvből vagy annak valamely változatából. 

Az általam a fenti módon összegyűjtött szövegekben található minden, a szó szűkebb 
értelmében vett nyelvi ideológia mögött áll egy tudatosulatlan vagy kevésbé tudatosult, kifej-
tetlen vélekedés (amely vagy az adott nyelvi ideológiából jött létre, vagy maga szolgált az 
adott nyelvi ideológia alapjául). Nem állítható persze, hogy ez feltétlenül így van más, az 
adatbázisban nem szereplő ideológiák esetében is; nem zárható ki, hogy léteznek olyan, a szó 
szűkebb értelmében vett nyelvi ideológiák, ún. sz ak ér tő i  n ye l v i  i d eo ló g i ák5, amelyek 
a széles laikus beszélői körökben ismeretlenek. Másrészt nyilvánvaló, hogy nem minden tuda-
tosulatlan vagy kevésbé tudatosult, kifejtetlen vélekedésnek van a szó szűkebb értelmében 
vett ideológiai megfelelője. Azt is mondhatjuk, hogy nem minden nyelvi vélekedés áll vala-
milyen nyelvalakítási, társadalmi vagy politikai célok szolgálatában; azok, amelyek nem áll-
nak, nem válnak a szó szűkebb értelmében vett nyelvi ideológiává.  

Munkámban a „nyelvi ideológia” kifejezést a szűkebbik értelemben használom ugyan, 
a nyelvi ideológiákat az egyszerűség kedvéért mégis azon vélekedés segítségével határozom 
meg, amelyen alapulnak. Visszatérve a föntebb említett példához: a defektivizmust az egysze-
rűség kedvéért olyan meggyőződésként határozom meg, mely szerint a nyelvben, ill. a nyelv 
egyes változataiban létezhetnek romlott, sőt káros nyelvi formák, olyanok, amelyek a haszná-
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lat kontextusától függetlenül helytelennek minősülnek. Ha valóban mint a szó szűkebb értel-
mében vett ideológiát akarnánk a defektivizmust meghatározni, akkor az előbbi meghatáro-
záshoz hozzá kellene fűzni: e meggyőződés tudatos terjesztése azt a célt szolgálja, hogy a 
laikus beszélők negatívan viszonyuljanak a nyelvművelők által helytelennek bélyegzett nyelvi 
formákhoz, s elkezdjék ezeket kerülni, hogy majd ennek hosszú távú következményeként e 
formák lassan visszaszoruljanak, sőt „szerencsés esetben” idővel el is tűnjenek a nyelvből 
vagy legalább a standardból. Mivel a nyelvhelyességi ideológiák mind ugyanezt a célt szol-
gálják, nem volna célszerű ugyanezt minden ilyen ideológia meghatározásában feltüntetni; az 
egyszerűség kedvéért tehát nem a szűkebben vett ideológiát, hanem az alapjául szolgáló véle-
kedést határozom meg, s hasonlóképpen a többi ideológiánál is eltekintek a cél megfogalma-
zásától. 
 
 
A nyelvi ideológiák típusai 
 
 
Az adatbázisomban található nyelvi ideológiák alapvetően háromfélék. Vannak köztük általá-
nos jellegűek; ezek jellegadó sajátossága, hogy nagyon szorosan kapcsolódnak a nekik megfe-
lelő társadalmi és politikai ideológiákhoz6, emellett sok esetben a nyelvhelyességi ítéletek elvi 
alapjául is szolgálnak, legtöbbször anélkül, hogy a nyelvhelyességi döntések indoklásában 
explicit utalás történne rájuk. Ezeket az ideológiákat á l t a l áno s  n ye l v i  i deo ló g i ákn ak  
nevezhetjük. Ilyen pl. a nyelvi nacionalizmus és annak szélsőséges válfaja, a nyelvi fetisiz-
mus, a nyelvi homogenizmus, a nyelvi standardizmus, a nyelvi vernakularizmus, a nyelvi plu-
ralizmus, a nyelvi regionalizmus. Vannak köztük ideológiaként alkalmazott filozófiák is: a 
nyelvi platonizmus és a nyelvi racionalizmus. Az általános nyelvi ideológiák többségét három 
korábbi közleményemben mutattam be (Lanstyák 2009a, 2009b: 77–90, 2010a).  

Vannak továbbá olyan nyelvi ideológiák, amelyek szintén számos nyelvhelyességi íté-
let alapjául szolgálnak, akárcsak az általános nyelvi ideológiák, de nem olyan általános jelle-
gűek, mint amazok, és valószínűleg nincs is megfelelőjük a társadalmi ideológiák körében. 
Ezeket n ye l vműköd és i  i d eo l ó g i ák nak  lehet nevezni, mivel a nyelvműködés különfé-
le aspektusaival kapcsolatosak, pl. a nyelvi változások jellegével, a nyelv funkcióival, a nyelvi 
diskurzusok értékelésével, a nyelv és a nyelven kívüli világ (pl. erkölcs, hazafiság, kognitív 
működés) kapcsolatával stb. Ilyen pl. a nyelvi defektivizmus, a nyelvi utópizmus, a nyelvi 
kompetencionizmus, a nyelvi moralizmus, a nyelvi patriotizmus, a nyelvi perfekcionizmus. 
Ezek egy része inkább implicit módon jelenik meg a nyelvhelyességi magyarázatokban, más 
részük explicit módon is. 

A legnagyobb számban olyan nyelvi ideológiák találhatók adatbázisunkban – több 
mint húsz van belőlük –, amelyek kifejezetten a konkrét nyelvhelyességi döntések indoklására 
szolgálnak, s amelyek a nyelvi rendszer és a nyelvi elemek különféle tulajdonságaival kapcso-
latosak, bár egy részük összefügg az általános nyelvi ideológiákkal, ennek révén pedig a tár-
sadalmi és politikai ideológiákkal is. Ezeket az ideológiákat n ye l v he l yes ség i  i d eo l ó -
g i ákn ak  neveztük el. Ilyen pl. a nyelvi effektivizmus, nyelvi egzaktizmus, a nyelvi 
szisztemizmus, a nyelvi esztétizmus, a nyelvi elitizmus, a nyelvi konzervativizmus. A nyelv-
helyességi ideológiák a nyelvhelyességi döntések magyarázatában rendszerint explicit módon 
jelennek meg. Dolgozatom további részében – témájából adódóan – ezekkel az ideológiákkal 
foglalkozom. 
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Nyelvhelyességi ideológiák 
 
 
Amint az előzőekből kiderült, a nyelvhelyességi ideológiák olyan ideológiák, amelyek jellem-
ző módon a nyelvhelyességi döntések indoklásaként fordulnak elő szövegszerűen a vizsgált 
kiadványok különféle nyelvhelyességi jelenségekről, ill. konkrét nyelvi formákról szóló nyel-
vi és tárgyi szócikkeiben, továbbá mint a nyelvhelyesség kritériumai az elméleti igényű szó-
cikkekben; bizonyos esetekben nem jelennek meg szövegszerűen, csak következtetni lehet 
rájuk, főként a nyelvhelyességi döntések indoklásának hiányából. A nyelvhelyességi ideológi-
ák néhány nagyobb csoportba sorolhatók. A csoportok közt átfedődések is vannak, pontosab-
ban: vannak ideológiák, amelyek több csoportba is beletartoznak. 

 
4.1. A nyelvi eszközök gazd as ágos  hasz ná la t áv a l ,  h at éko n ys ágáv a l  kapcsolatos 
nyelvhelyességi ideológiák. Ezek az általános ideológiák közül elsősorban a racionalizmussal 
és részben talán a platonizmussal függnek össze, a nyelvműködési ideológiák közül pedig a 
kommunikacionalizmushoz kapcsolódnak. Ilyen az effektivizmus, a szimplicizmus, a 
szintetizmus és a graficizmus.  
4.2. A nyelvi eszközök pon to ss ágáv a l  és é r t h e tős égév e l  kapcsolatos ideológiák. 
Ezek az általános ideológiák közül összefüggnek a homogenizmussal s részben talán a plato-
nizmussal is, továbbá a nyelvműködési ideológiák közül szorosan kapcsolódnak a 
kommunikacionalizmushoz és a perfekcionizmushoz. Ilyen az egzaktizmus, az izomorfizmus, 
a logicizmus és a necesszizmus. 
4.3. A nyelvi eszközök rend sze rsze rűségév e l  kapcsolatos ideológiák. Ezek a legszoro-
sabban a platonizmushoz és a racionalizmushoz kapcsolódnak, e két filozófiai eredetű általá-
nos nyelvi ideológiához, de közük van a homogenizmushoz is. Ilyen mindenekelőtt a 
szisztemizmus, részben pedig az izomorfizmus, a naturizmus, a necesszizmus, a purizmus, az 
idiomizmus és a logicizmus is. 
4.4. A nyelvi eszközök a t t rak t i v i t ás áva l  kapcsolatos ideológiák. Ezek a nyelvműködési 
ideológiák közül leginkább a perfekcionizmushoz kapcsolódnak. Ilyen az esztétizmus, az 
expresszivizmus és a naturizmus, részben az idiomizmus és a standardizmus, s talán a puriz-
mus és a szimplicizmus is. 
4.5. A nyelvi eszközök tá r sas  b eág yaz ód ás áv a l  és hasz ná l a t áv a l  kapcsolatos ide-
ológiák. Ezek összefüggnek a homogenizmus, a nacionalizmus, az internacionalizmus és a 
vernakularizmus általános nyelvi ideológiájával. Ilyenek a belletrizmus, az elitizmus, a mora-
lizmus, a standardizmus7 és az uzualizmus, továbbá részben a konzervativizmus, s bizonyos 
vonatkozásban az idiomizmus és a purizmus is. 
4.6. A nyelvi eszközök tö r t én e t i s égéve l , ill. „ tős g yö k eress égév e l ” , ezáltal pedig a 
beszélők e tn i c i t ás áv a l  kapcsolatos ideológiák. Ezek összefüggnek az általános ideológiák 
közül a nacionalizmussal és a vernakularizmussal, ellentétben állnak viszont a liberalizmus-
sal. Ide tartozik a konzervativizmus, az etimologizmus, az idiomizmus és a purizmus, de rész-
ben a naturizmus, sőt valamelyest talán még a szisztemizmus és a standardizmus, ill. a 
belletrizmus is. 
 

Ezek közül az ideológák közül hárommal – a konzervativizmussal, a standardizmussal 
és a purizmussal – már a föntebb hivatkozott két publikált közleményemben is foglalkoztam 
(Lanstyák 2009a, 2009b), de ott nem mint nyelvhelyességi ideológiákkal, hanem a többi nyel-
vi ideológiával együtt, anélkül hogy megkülönböztettem volna a két csoportot egymástól. A 
többi nyelvhelyességi ideológiáról bővebben, ill. átfogóan egyelőre csak egy, kéziratban hoz-
záférhető munkámban lehet olvasni (Lanstyák 2010d; l. még Sinkovics 2009); kevésbé átfo-
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góan és részletezően az itt bemutatott ideológiák egy része néhány más közleményemben is 
megjelenik (Lanstyák 2009c, 2010b, 2010c,  2010d).  

Ebben az írásomban a terjedelmi korlátok miatt nincs rá mód, hogy a nyelvhelyességi 
ideológiákat egyenként bemutassam és példákkal illusztráljam; ehelyett három olyan példát 
ragadok ki adatbázisomból, melyben a nyelvhelyességi ítéletek indoklásaként több nyelvhe-
lyességi ideológia is előfordul. Az egyes ideológiák rövid meghatározása megtalálható dolgo-
zatom függelékében. 

 
1. Első példánk a tükörtojás, amelyről a kézikönyv a következőket állapítja meg: „Bár 

ez az ételnevünk a német Spiegelei kifejezés tükörfordításaként keletkezett, nem helytelenít-
jük, hiszen már teljesen meghonosodott, s nincs ellentétben nyelvünk szemléletével.” (NyKk. 
II: 1123). A szerzők megközelítése egyértelműen purista, annak ellenére, hogy éppenséggel 
azt írják, a szót nem helytelenítik; erre egyértelműen utal a bár kötőszó. Világos ugyanis, 
hogy az alapmagatartás az idegen eredet miatti helytelenítés, azaz a nyelvi purizmus, csak 
ebben az esetben ezt felülírja a szó teljes meghonosodottsága, ami nyelvi uzualizmus, ill. az a 
tény, hogy a szerzők szerint a tükörtojás nem ellentétes a magyar nyelvszemlélettel, ami nyel-
vi idiomizmus. Szemben a kézikönyvvel a kéziszótár nem utal közvetlenül a magyar nyelv-
szemléletre, hanem a meghonosodottságon kívül megjegyzi, hogy a tükörtojás „hibátlan” 
(NymKsz.2 2005: 577), ami nyilván szintén arra utal, hogy a szót nem tartják ellentétesnek a 
magyar nyelvszemlélettel, ill. úgy gondolják, hogy megfelel a magyar nyelv szóalkotási sza-
bályainak, azaz a nyelvi idiomizmus mellett talán a nyelvi szisztemizmus is tetten érhető a 
megfogalmazásban. 

A kézikönyv szerzőinek purizmusát jól mutatja a szócikk utolsó mondata is, amely így 
hangzik: „De kár volna elfeledkezni arról, hogy a népnyelvben mindmáig él a szóban forgó 
étel megnevezésére az ökörszem szó is.” (i. h.). Mivel általában a szerzők nem hozakodnak 
elő nyelvjárási példákkal, sőt a kifejezetten tájnyelvi formák használatát a legtöbb esetben a 
köznyelvben nem ajánlják, az ilyen „kivételezés” aligha magyarázható mással, mint rejtett 
purizmussal: hátha az olvasóknak megtetszik a nyilván idegen hatástól mentesnek vélt ökör-
szem, és elterjesztik a tükörtojás helyett. Csak ki ne derüljön közben, hogy az ökörszem meg 
egy másik nyelvből való tükörfordítás, l. pl. cseh és szl. volské oko ‘tükörtojás’, szó szerint 
„ökörszem”; rom. ochi de bou ‘ua’; ol. (uovo all’) occhio di bue  ‘ua’ (vö. még szrb. és hrv. 
jaje na oko ‘ua’, szó szerint „tojások szemen/szemre”, azaz szem alakú tojás; szln. jajce na 
oko ‘ua’; bolg. яйца на очи ‘ua’). 

 
2. A kézikönyv a le igekötő használatának több esetét is helyteleníti. Egyes esetekben, 

amikor a le perfektiváló szerepű, és a cselekvés befejezettségét hangsúlyozza, a szerzők fölös-
legesnek bélyegzik az igekötőt, s azt állítják, hogy „semmi többletet sem ad hozzá az ige je-
lentéséhez”, pl. az ilyen szavakban: lejelentkezik, leközöl, lerendez, lepontosít, leszabályoz 
stb.; ezek helyett a szerzők szerint elegendő: jelentkezik, közöl, rendez, pontosít, szabályoz 
stb. (NymKsz.2 2005: 336). Az az állítás, hogy az igekötős változat ugyanazt jelenti, mint az 
igekötő nélküli, és az a sugalmazás, hogy a két alak jelentésazonosságából az következik, 
hogy egyikük helytelen, igazságtartalmától függetlenül8 jellemző példája a necesszizmusnak. 

Külön tárgyalja a kézikönyv a le használatának azokat az eseteit, amikor az igekötő 
idegen eredetű igéhez járul, melyben már „eleve benne van a le igekötő kifejezte tartalom”, 
pl. ledegradál, leredukál stb., melyek helyett „tehát” jobb  a degradál, redukál stb., ill. ma-
gyar megfelelőik (i. h.). Eltekintve attól, hogy a szerzők összekeverik a magyar nyelvet a la-
tinnal (a le igekötő jelentéstartalma ugyanis legfeljebb a latin szóban van benne, nem a ma-
gyarban; ha a magyarban is benne volna, a beszélők nem éreznék szükségét az igekötővel 
való ellátásnak), a redukál legalábbis kétértelmű, hiszen az olyan mondatban, mint pl. állan-
dóan csak redukálják a kenyéradagot, egyértelműen folyamatos jelentésű, s így az izomorf-
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izmus jegyében azt várnánk, hogy nyelvművelők épp a leredukál alakot fogják támogatni (an-
nak érdekében, hogy a sajátos funkcióhoz sajátos morfológiai elem társuljon).  

A leredukál-féle formák elutasításában többféle ideológia működését fedezhetjük fel. 
Az egyik a nyelvi etimologizmus, melynek értelmében a redukál szó eredetibb jelentése, a 
feltételezett befejezett aspektusa helyesebb, mint az újabb jelentése, amely miatt igekötővel 
kell ellátni az igét, hogy befejezett aspektusú legyen. A másik az általános nyelvi ideológiák 
közül a nyelvi platonizmus, amely a redukál jelentését eleve adottnak láttatja, függetlenül a 
használattól. Külön érdekessége a példának, hogy ez az „eleve adottság” egy másik nyelvben 
gyökerezik, vagyis tulajdonképpen nyelvközi platonizmussal van dolgunk, melynek értelmé-
ben a magyarban is az a helyes, ami egy másik nyelvben, a latinban az.9 Végül a leredukál 
alak elutasításában rejtve a logicizmus ideológiájának hatása is fölfedezhető: a szerzők nyil-
ván logikátlannak tartják, hogy ugyanaz a funkció kétszer legyen kifejezve ugyanabban a szó-
alakban, magában a szótőben és az igekötőben is, pedig erre a jelenségre a világ nyelveiben 
számtalan példát találunk. 

A kéziszótár szerzői akkor is helytelenítik a le igekötős igét, amikor „[m]ás igekötőt 
szorít ki a használatból”, pl. a leizzad helyett a megizzad igét kellene használnunk, a leterhel 
helyett a megterhel-t stb. (i. h.). Attól függetlenül, azonos-e a le igekötős alakulat jelentése a 
hagyományossal,10 a helytelenítés nyilvánvalóan a nyelvi konzervativista ideológián alapul, 
azon a meggyőződésen, hogy a hagyományos forma jobb, mint az új. Mert még ha kiszorítaná 
is az új alakulat a régit, ez csak akkor probléma, ha az újról azt gondoljuk, hogy rosszabb a 
réginél. 

 
3. Amint az előző példákban is láttuk és ahogy már korábban is említettük, a szöveg-

szerű előfordulásokon túl számos esetben a nyelvhelyességi ideológiák működése érhető tet-
ten az i ndo k lás  h ián yáb an  is, sőt az indoklás hiánya arra utal, hogy az adott nyelvhe-
lyességi ítéletet befolyásoló nyelvi ideológia annyira „magától értődő”, hogy a nyelvművelői 
verdikt nem is szorul magyarázatra; ezekben az esetekben a háttérben működő nyelvi ideoló-
giára csak következtetni lehet. 

Például az ún. nákolást a kéziszótár két mondattal intézi el: „Az alanyi ragozás jelen 
idő egyes szám 1. személyben nincs illeszkedés: (én) fáznék, bocsátanék, húznék. A -nák tol-
dalékos (én) fáznák stb. igen durva hiba!” (NymKsz.2 2005: 179). A szerzők az első monda-
tukban a magyar nyelvterület jelentős részén nyelvjárási szinten élő, továbbá a főleg a kevés-
bé iskolázott beszélők nyelvében szerte a nyelvterületen használt illeszkedett formákat – szó 
szerint értelmezve a megállapítást – nemlétezőknek tekintik. Ha csakugyan nem léteznének, 
vagyis valóban nem volna illeszkedés ebben az igealakban, akkor ilyen nyelvhelyességi ítélet-
re („igen durva hiba”) se volna szükség, így maga a szócikk is fölösleges volna (ahogy soha 
nem mondták a nyelvművelők, hogy „igen durva hiba” volna azt mondani, hogy én fáztem, 
bocsátottem, húztem). A nyelvi tények (a kifogásolt formák nagy elterjedtsége) és a kézi-
könyv állítása közti ilyen feltűnő ellentmondás a standardista és a platonista ideológia erejére 
utal: mivel a standardban, ill. „a nagykönyvben” nincs illeszkedés, mi sem természetesebb, 
mint hogy az illeszkedett alakok használata (bárhol, bármikor) hiba. 

A kézikönyv megfogalmazásában ez az ideológiai meghatározottság még 
egyértelműbb: „A jelen idő alanyi ragozásának egyes számú 1. személyében a mély hangú 
igék is magas hangú toldalékot (-nék) kapnak, vagyis nincs illeszkedés az ilyen alakokban: 
adnék, tudnék, várnék stb. Helytelen, pongyola tehát az illeszkedett toldalék használata: (én) 
adnák, tudnák, várnák stb.” (NyKk. I: 626) A második mondat tehát kötőszava a legárulko-
dóbb e tekintetben. Az, hogy egy általános szabály közléséből, mely ráadásul nincs is a stan-
dard nyelvváltozathoz kötve, s így feltűnő ellentmondásban áll a nyelvi tényekkel, ennyire 
egyértelműen következzen a széleskörűen elterjedt illeszkedett alakok helytelensége, iskola-
példája a nyelvi platonizmusnak (a helyességet mint eszményi állapotot a nyelvi tények nem 
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befolyásolják) és a standardizmusnak (a standard nyelvváltozatban érvényesülő szabály álta-
lános nyelvi szabályként van „eladva”). 
 

 
A nyelvhelyesség kontextusa 

 
 
A szakirodalom tartózkodik a nyelvi ideológiák értékelésétől, céljának csak ezek feltárását, 
láthatóvá tételét – és persze elemzését – tartja, különös tekintettel a társadalmi ideológiákhoz 
fűződő kapcsolatukra (l. Laihonen 2004: 87); a nyelvi ideológiák kutatásában nem létezik 
ugyanis „arkhimédészi pont” (Laihonen 2009b: 48–49), amely lehetővé tenné az értékítéletet. 
Jómagam annyit mégis le kell szögezzek, „arkhimédészi pont”-ként a mai nyelvtudomány 
eredményeit tekintve, hogy a fenti példákban működő ideológiák ebben a formában egytől 
egyig tévhiten alapulnak, azon a tudományosan nem igazolható defektivista feltételezésen, 
hogy a nyelvben létezhetnek a használat kontextusától függetlenül helytelennek, romlottnak 
minősíthető formák. Ugyanakkor az ezekben az ideológiákban megjelenő értékelési szem-
pontok legitim szempontjai lehetnek a tudományos alapokon nyugvó nyelvalakításnak is (vö. 
Daneš 1979, 1986; Lanstyák 1996), hiszen konkrét beszédhelyzetekben, ill. szövegtípusokban 
valóban megfelelőbb lehet az a nyelvi forma, amit a nyelvőrök támogatnak, viszont más be-
szédhelyzetekben, ill. szövegtípusokban éppenséggel a helytelenített forma lehet a megfele-
lőbb. Nézzünk meg erre néhány kiragadott példát! 
a) az effektivista ideológia szerint helyesebb rövid forma számos esetben megfelelőbb a hosz-
szúnál: pl. gyakran előforduló nyelvi elem esetében a mindennapi beszélt nyelvben (ilyen 
alapon a mér helyesebb, mint a miért) vagy vezényszóként (a hátra arc! helyesebb, mint a 
forduljatok meg!), viszont a hosszabb forma sokszor megfelelőbb a formálisabb, udvariasabb 
stílusban (a viszontlátásra, professzor úr ilyen értelemben helyesebb, mint a viszlát); 
b) a szimplicista ideológiának megfelelően bizonyos helyzetekben valóban jobbak az egysze-
rűbb szerkezeti felépítésű nyelvi formák (ilyen alapon általában helyesebb a közmagyar nő-
nap, mint annak olykor hallható felvidéki változata, a nők napja); viszont a ritkábban előfor-
duló szavak könnyebben felidéződnek a beszélők tudatában, ha motiváltak (s könnyebben is 
megjegyezhetők), márpedig a motivált szavak többnyire bonyolultabb szerkezetűek, mint a 
motiválatlanok (pl. a magyarban a pneumónia az idegen nyelveket nem ismerők számára mo-
tiválatlan, és nyilván nehezebben jegyezhető meg, mint a teljesen motivált, bár emiatt bonyo-
lultabb szerkezeti felépítésű tüdőgyulladás); 
c) hasonló okokból számos esetben valóban megfelelőbbek a purista ideológia által támoga-
tott belső keletkezésű nyelvi formák az idegen eredetűeknél, amennyiben az előbbiek motivál-
tak, az utóbbiak pedig nem (l. az előbbi példát); ugyanakkor vannak esetek, amikor az idegen 
eredetű formák a jobbak, pl. bizonyos típusú szakmai diskurzusokban, vagy pedig ha a min-
dennapi nyelvben is használatosak, és rövidebbek belső keletkezésű megfelelőjüknél (pl. a 
kuplung jobb a mindennapi nyelvben a tengelykapcsolónál)11; 
d) a denotáció szempontjából pontosabb, egyértelműbb forma, amely az egzaktista ideológia 
szerint helyesebb a kevésbé pontosnál, valóban megfelelőbb pl. a szaknyelvekben (egy nyelv-
változat hangtani leírásában nem mindegy, hogy egy beszédhangot beszédhangnak vagy fo-
némának minősítünk); a mindennapi nyelvben azonban a beszélők nemegyszer kerülnek 
olyan helyzetbe, amikor „jól jön” nekik, ha kétértelműen vagy homályosan fogalmazhatnak 
(már nincs meg, drágám, az a régi pólód, ki lett dobva), és persze az írói, költői nyelvnek is 
nélkülözhetetlen kellékei a többértelmű közlésre alkalmas nyelvi elemek; 
e) a necesszista meggondolások alapján történő helytelenítés is indokolt lehet pl. a szaknyel-
vekben, különösen a jogi szaknyelvben, ahol nem előnyös a variabilitás, ugyanakkor a legtöbb 
nyelvváltozatban a variabilitás rendkívül hasznos, mert lehetővé teszi azt, hogy az egyes vál-
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tozatokhoz eltérő társas jelentések kapcsolódjanak, s a beszélők így kifejezhessék az adott 
forma használatával földrajzi, társadalmi rétegbeli, korosztálybeli stb. identitásukat, „manipu-
lálhassák” a beszédhelyzet formalitását stb.; 
f) a standardista alapon helyesnek tartott nyelvi formák használata valóban előnyös olyan be-
szédhelyzetekben, ahol pl. a beszélők eltérő régiókból valók, esetleg társadalmi hátterük is 
nagyon eltérő, s ugyanakkor alapvetően fontos a közlés egyértelműsége (pl. szaknyelvi társal-
gás esetében) és/vagy a gyors megértés (pl. vészhelyzetekben). 
 

A nyelvművelő intelmekben nemegyszer megjelenik ugyan a közlés kontextusa, ám 
még így is csak erősítik az alapjukul szolgáló nyelvi ideológiákat. Nézzünk meg két példát 
ennek az állításnak az igazolására! 
 

1. Mind a kézikönyv, mind a kéziszótár elfogadja a meghibásodik, meghibásodás sza-
vakat, így nem helytelenítik a hivatali, műszaki és sajtónyelvben az olyan mondatokat, mint 
pl. a motor meghibásodása miatt leállt a gépkocsi; a készülék meghibásodott. Ugyanakkor a 
kéziszótár megjegyzi: a nem szakmai jellegű nyelvhasználatban természetesebbek ezek: a 
motor hibája vagy elromlása miatt; a készülék elromlott vagy nem működik (NymKsz2 2005: 
359). Lehet, hogy ez a megállapítás helytálló, ugyanakkor ezzel együtt azt sugallja, hogy a 
beszélők által természetesebbnek érzett nyelvi formák helyesebbek, mint a kevésbé természe-
tesnek érzettek, ami nem más, mint nyelvi naturizmus. Ez persze nem feltétlenül van így, hi-
szen a beszélő akár stilisztikai, akár más okokból bizonyos helyzetekben törekedhet éppen-
séggel kevésbé természetes nyelvhasználatra is, amikor is értelemszerűen a kevésbé természe-
tes formák használata helyénvalóbb. 

A kézikönyv eltérő módon, nem naturista, hanem egzaktista érvelést alkalmaz az új 
nyelvi formák ellenében: „Ha [...] pontosan meg tudjuk vagy akarjuk jelölni a hibát, használ-
juk a megfelelő szót. Pl.: siet, késik, megállt az órám (nem pedig meghibásodott).” (NyKk. II: 
1985: 119). Azzal maximálisan egyetérthetünk, hogy ha pontosan akarjuk megjelölni a hibát, 
akkor jobb a pontosabb megnevezés – csakhogy ez olyan banalitás, amit normális körülmé-
nyek közt senkinek se jutna eszébe nyelvhasználati tanácsként leírni, hiszen ki is gondolná 
másképp? Az, hogy a szerzők ilyen megállapításra pazarolják a nyomdafestéket, épp az 
egzaktista ideológia hatásával magyarázható. Erre bizonyíték a tanács másik eleme: a kézi-
könyv szerzői ugyanis nemcsak arra buzdítják a nyelvhasználót, hogy ha pontosan akar fo-
galmazni, akkor fogalmazzon pontosan, hanem arra is rá akarják venni, hogy ha meg tudja 
pontosan jelölni a hibát, akkor jelölje is meg pontosan. Ez pedig már egzaktizmus a javából, 
hiszen a beszélő, ha ő maga nem tartja fontosnak, mi másért is volna köteles pontosan fogal-
mazni, ha nem azért, mert a pontosabb szó – a nyelvőrök szerint – minden körülmények közt 
helyesebb? 

A pontosabb fogalmazásra ilyenkor nyilván nem a beszélőnek van szüksége, hanem 
mégiscsak az a helyzet, hogy a nyelvművelő idegenkedik az újszerű nyelvi formától, és sze-
retné a használatáról lebeszélni a jobb sorsra érdemes nyelvhasználót. Ami valószínűleg a 
nyelvi konzervativista ideológia rejtett megnyilvánulása is, mivel a meghibásodik és a meghi-
básodás strukturális szempontból – ahogy a szerzők is elismerik – „feddhetetlen”, pedigréje is 
rendben van (nincs benne semmi idegenszerű), és semmilyen más indokot sem hoznak fel 
ellene, még hosszúnak vagy nehézkesnek sem tartják, s divatszónak sem titulálják. 
 

2. A vizsgált kiadványok a megelőzően és a követően névutószerűen használt ragos 
igenévi alakulatokat alapvetően a hivatali, közéleti és sajtónyelvhez – ezzel együtt nyilvánva-
lóan a formálisabb stílushoz – kötik. Sajnos ennek a besorolásnak csak a példamondatok egy 
része felel meg teljesen: az előadást követően kérdések hangzottak el; november 15-ét követő-
en már nem fogadunk el újabb megrendeléseket (NymKsz.2 2005: 320), a többi példamondat 
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más beszédhelyzetekben is elhangozhatna, nincs bennük más olyan szó, amely formális stí-
lusértékű volna, ezzel pedig megtéveszti az olvasót, mert némileg stilisztikai inadekvátságot 
sugall (ha az olvasó inkább informális kontextusra asszociál): karácsonyt megelőzően nincs 
erre a munkára időnk (NyKk. II: 116); a rendszerváltást megelőzően (NymKsz.2 2005: 320); 
ezt követően megkoszorúzták az emlékművet; karácsonyt követően inkább jut erre időnk 
(NyKk. I: 1263). 

Arra, hogy a vizsgált munkák szerzői számára a rövidség abszolút érték, és a formáli-
sabb stílusban sincsenek a megelőzően és követően szavak használatával kibékülve, már az is 
utal, hogy a kézikönyv szükségesnek tartja mentegetni ezeket az új alakulatokat, mégpedig 
egyrészt esztétista (és pluralista), másrészt szisztemista érveléssel: az amúgy is gyakori előtt 
és után helyett használva változatosabbá teheti a fogalmazást, ezenkívül pedig a megelőzően 
és a követően szavak „alapjelentéséből az ilyen használat egész természetesen következik” 
(NyKk. II: 116). Sőt a követően szóval kapcsolatban a szerzők még a necesszizmust is segít-
ségül hívják sajátos módon, arra utalva, hogy ez a szó hasznossá válhat a jövőben, mert 
„[a]kár sajátos jelentése is kifejlődhetne, pl. úgy, hogy a követően az után-nál szűkebb, ponto-
sabb időviszonyt jelölne, vagyis a közvetlen rákövetkezést, a közvetlen időbeli érintkezést 
fejezné ki” (NyKk. I: 1263). Mindez meglepő engedékenység ahhoz képest, hány más szó-
cikkben utasítják el az újonnan létrejövő szinonimákat necesszista alapon mint „fölöslegese-
ket”. 

Alapvetően pozitív hozzáállása ellenére a kézikönyv mégsem fogadja el maradéktala-
nul ezeket a nyelvi formákat semmilyen kontextusban, hiszen pl. a megelőzően szóról ezt ál-
lapítja meg:  

 
Mégis van benne valami mesterkéltség, körmönfontság, hiszen a hagyományosabb és ter-

mészetesebb előtt pontosan ugyanazt jelenti: karácsony előtt nincs erre a munkára időnk! – A 
sajtónyelvi, hivatalos ízű ezt megelőzően kifejezés sem szoríthatja ki az előtte, ezelőtt, koráb-
ban, előzőleg stb. határozószót, s ha váltogatásul itt-ott élünk is amazzal, azért az utóbbiak egy-
szerűbbek, természetesebbek; használjuk elsősorban emezeket! (NyKk. II: 116) 

 
A „mesterkéltség”-re, „körmönfontság”-ra való utalás még akkor is problematikus, ha 

ezeket jóhiszeműen stílusértékeknek fogjuk fel, ugyanis a formális stílusértékű szó használata 
csak akkor tekinthető mesterkéltnek vagy körmönfontnak, ha nem megfelelő kontextusban, pl. 
informális stílusú szövegben fordul elő, pl. aszittem hülyéskedik, ezér elkezdtem vigyorogni, 
benne erre fölment a pumpa, elvörösödött, s azt követően lekevert nekem egy nagy pofont. 
Nem érződik azonban mesterkéltnek a követően szó a föntebb idézett formális stílusú monda-
tokban. Mivel tehát a „mesterkéltség”-re, „körmönfontság”-ra való utalás nincs tekintettel a 
közlés kontextusára, nem tekinthetjük másnak, mint a nyelvi naturista ideológia megnyilvánu-
lásának, mely szerint a természetesebbnek érzett nyelvi formák eredendően helyesebbek a 
kevésbé természetesnek érzetteknél. Erre utal másik oldalról az előtt szó „természetesebb”-
nek minősítése, kontextusra való utalás nélkül. A naturizmuson kívül a nyelvi szimplicizmus 
ideológiája is megnyilvánul abban, hogy az előtt használatát „egyszerűbbsége” miatt is támo-
gatják a szerzők. A szó „hagyományos” voltára történő utalás pedig a nyelvi konzervativiz-
mus ideológiájának a befolyását mutatja, mely szerint a hagyományos nyelvi elemek ereden-
dően jobbak az újabbaknál. 

A legfurcsább azonban az idézet első mondatának logikája, mely szerint a megelőzően 
azért mesterkélt és körmönfont, mert a hagyományosabb és természetesebb előtt pontosan 
ugyanazt jelenti. Mivel az természetes, hogy a szinonimák „pontosan ugyanazt jelentik”, a 
probléma nyilvánvalóan mégiscsak az, hogy a megelőzően nem felel meg a necesszista és az 
effektivista ideológia által támasztott követelményeknek. Erre utal az is, ahogy a kézikönyv 
megítéli az ezt megelőzően szerkezetet, az előtte, ezelőtt, korábban, előzőleg szinonimákkal 
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összehasonlítva: ez utóbbiakról azt mondja, ezek „egyszerűbbek, természetesebbek; használ-
juk elsősorban emezeket!” (NyKk. II: 116). A nyelvi szimplicista ideológia értelmében az 
egyszerűség, a naturista ideológia értelmében a természetesség mégiscsak olyan érték, amely 
felette áll az esetleges stilisztikai megfontolásoknak. 

Hasonló a kéziszótár véleménye is. A megelőzően névutószerű használatáról (pl. a 
rendszerváltást megelőzően) megállapítja, hogy ezt „terjengőssége miatt nem helyeseljük”. 
Az effektivista érvelésre a koronát a szócikk záró mondata teszi fel, melyből egyértelmű, 
hogy a nyelvőrök számára a kontextuális megfontolások sokadrendűek: „Jobb, mert rövidebb 
a hagyományos előtt névutó: a rendszerváltás előtt.” (NymKsz.2 2005: 357). 
 
 
Stílus és nyelvhelyesség 
 
 
A terjedelmi korlátok miatt a kedves olvasónak be kell érnie a fenti két példával, ám ha fella-
pozza a kézikönyvet és a kéziszótárt, maga is könnyen meggyőződhet arról, hogy a kontextus-
ra való utalás nem függeszti föl a nyelvhelyességi ideológiák érvényesülését, hanem inkább 
megerősíti őket, mégpedig azért, mert akár valamilyen kontextusra szűkíti a nyelvőr az ítéle-
tét, akár „a” nyelvben kárhoztatja az adott formát, a legtöbb esetben az olvasó nem kap arra 
magyarázatot, miért lenne jobb az adott kontextusban a tömörebb, egyszerűbb, magyarosabb, 
színesebb stb. nyelvi forma, mint a másik. Tehát az adott tulajdonságoknak abszolút érték 
mivolta a nyelvhelyességi indoklásokban megkérdőjelezhetetlen és nem szorul magyarázatra. 

Pedig nyilvánvaló, hogy a tényleges nyelvhasználatban a beszélők számára nem zava-
ró, ha kevésbé tömör, bonyolultabb, kevésbé magyaros, kevésbé színes stb. nyelvi formákat 
használnak – amennyiben a stílusértékük a nyelvi kontextusnak, ill. a beszédhelyzetnek meg-
felelő. Az ezerkilencszáznyolcvankilencet követően nem azért nem helyénvaló a laza minden-
napi beszélt nyelvben, mert hosszú, hanem azért, mert formális a stílusértéke; a nyolcvanki-
lenc után sem azért jobb a beszélt nyelvben, mert rövidebb, hanem mert enyhén bizalmas stí-
lusértékű. Persze nyilván nem véletlen, hogy épp az előző, hosszabb forma vált formális stí-
lusértékűvé s az utóbbi, rövidebb informális stílusértékűvé. A mindennapi beszélt nyelv való-
ban inkább a rövidebb formákat kedveli, de ezt a preferenciát felülírhatják a konkrét szemé-
lyek, szerepek, beszélői szándékok által meghatározott beszédhelyzet követelményei.  
 
 

Összegzés 
 

 
Írásomban a nyelvi ideológiák egyik sajátos típusával, a nyelvhelyességi ideológiákkal foglal-
koztam, a Nyelvművelő kézikönyvből és a Nyelvművelő kéziszótár második kiadásából 
származó konkrét példák alapján. Itt most újra szeretném hangsúlyozni, hogy a bemutatott 
nyelvhelyességi ideológiákban megjelenő értékmozzanatok szerepet játszanak a tudományos 
nyelvalakításban is, csakhogy ott nem abszolút módon, a nyelvi kontextusra való tekintet nél-
kül érvényesülnek. A vizsgált munkák is gyakran utalnak ugyan a nyelvhasználat kontextusá-
ra, ám a nyelvi kontextusra való utalásnak a legjobb esetben is csak informatív szerepe van, a 
nyelvhelyességi ítéleteket lényegileg nem befolyásolja. A létező magyar nyelvművelésben 
mélyen gyökerezik a „kutyából nem lesz szalonna” elv: attól, hogy a valamely nyelvhelyessé-
gi ideológia fényében helytelennek minősíthető nyelvi forma bizonyos kontextusban rend-
szerszerűen előfordul, a nyelvőrök szemében még nem válik igazán elfogadhatóvá, mégpedig 
nyilván épp azért, mert hisznek a bemutatott nyelvhelyességi ideológiákban. 
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A létező magyar nyelvművelés erős ideológiai „terheltsége” a magyarázat arra, miért 
nem igénylik a nyelvőrök a nyelvi valóság feltárását, s miért fogadják fanyalogva még a 
nyelvművelő munkákat is, ha – kivételesen – empirikus kutatásokra is épülnek. Például miért 
nem változtattak értékítéleteiken Szepesy Gyula könyve (1986) nyomán. Amint az e kötetben 
olvasható másik írásomban kimutattam, Szepesy több olyan jelenségről bizonyította be, hogy 
helytelenítésük indokolatlan, amelyek az azóta megjelent Nyelvművelő kéziszótárban is hely-
telenként vannak megbélyegezve (Lanstyák 2010a). 

Lőrincze Lajos a két háború közti nyelvműveléssel kapcsolatban megállapítja, hogy a 
nyelvészek egyre kevésbé találták meg tudományos kutatómunkájuk és a nyelvművelő tevé-
kenység közt a természetes kapcsolatot: 

 
Sőt sok esetben éppen fékezte volna, fékezte is a nyelvi tények ismerete, a szélesebb körű 

kutatás a helyes-helytelen dolgában való ‘megalkuvás nélküli’ ítéletet. [...] A dolog természeté-
nél fogva az egyes nyelvi jelenségek megítélésében nem volt szükség (s hovatovább lehetőség 
sem) elmélyültebb nyelvtudományi vizsgálatra: a többség felfogása szerint a legfőbb (s szinte 
egyetlen) bizonyítéka a helytelenségnek s alapja az üldözésnek az, hogy a szóban forgó nyelvi 
jelenség németből való fordítás vagy (ami látszólag ezzel egyre megy) ugyanolyan a szerkezete, 
megalkotása a német nyelvben is, mint a magyarban. (Lőrincze 1968: 367). 

 
Amit Lőrincze Lajos a két háború közti nyelvművelésről és a purista ideológiáról írt, 

az sajnos ma is érvényes, azzal a különbséggel, hogy a purista ideológia már nem érvényesül 
olyan mániákus agresszivitással, mint a két háború közti időszakban, hanem betagozódott más 
nyelvhelyességi ideológiák közé, sokszor azok hátszelében, rejtettebben érvényesül. Lőrincze 
szavait általánosítva a többi nyelvi ideológiáról is megállapíthatjuk, hogy a nyelvi tények is-
merete ma is fékezné a nyelvművelők „megalkuvás nélküli” ítéletét (nem is használja fel a 
kéziszótár sem a szociolingvisztikai kutatások eredményeit, de még Szepesy Gyula empirikus 
vizsgálatainak tanulságait sem), a dolog természeténél fogva az egyes nyelvi jelenségek meg-
ítélésében nincs szükség elmélyült nyelvészeti vizsgálatra, hiszen a helytelenségnek elegendő 
bizonyítéka az, hogy az adott nyelvi forma „terjengősebb” vagy „bonyolultabb” vagy „pontat-
lanabb”, „félreérthetőbb” vagy „kevésbé logikus” vagy „kevésbé magyaros” vagy „kevésbé 
természetes” stb. egy másiknál. 
 
 

Jegyzetek 
 
 
1 Az előadás és a tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0791/08 számú VEGA-projekt támogatá-
sával folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. Itt köszönöm meg 
a azoknak a kollégáknak, hallgatóknak és barátoknak a segítségét, akik elolvasták dolgozatom korábbi 
változatát és észrevételeket fűztek hozzá, ill. javításokat javasoltak, nevezetesen Kitlei Ibolyáét, Kol-
láth Annáét, Petteri Laihonenét, Mészáros Andrásét és Sebők Szilárdét. Itt köszönöm meg a Tinta 
Könyvkiadó támogatását. 
2 A válaszvonal az elméleti és konkrét nyelvhelyességi jelenségeket tárgyaló szócikkek közt nem min-
dig egyértelmű, pl. az idegen szavakról szóló fejtegetéseket tekinthetjük elméleti igényűeknek is, de az 
idegen szavak használata nyelvhelyességi probléma is. 
3 Abból, hogy a „nyelv”-ről, ill. „nyelvváltozatok”-ról beszélünk, nyilvánvaló, hogy nem a nyelvbot-
lásokra gondolunk, hiszen azok nem részei a beszélő által éppen használt nyelvváltozat rendszerének. 
4 Az más kérdés, hogy a létező magyar nyelvművelésben sokszor ezek az egyébként teljesen legitim, 
tudományos szempontból „feddhetetlen” minősítő tevékenységek is torz módon valósulnak meg (erre 
l. Lanstyák 2003, 2008, 2009c). 
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5 A s za ké r tő i  n ye l v i  i d e o l ó g i á k  a nyelvészeknek és más szakembereknek a nyelvészeti kuta-
tásokat, a nyelvalakítást befolyásoló nyelvi ideológiái; velük szemben állnak a  l a i ku s i  n ye l v i  
i d e o l ó g i á k  (vö. Kroskrity 2000b: 330 és passim). 
6 Az i d e o l ó g i á t  Tolcsvai Nagy (2009:76) Hans Barthra és Daniel Bellre hivatkozva így határozza 
meg, ill. jellemzi: „Az ideológia eszmék olyan rendszere, amellyel egy társadalmi csoport, réteg, osz-
tály, párt az érdekeit és a viselkedését kívánja irányítani, igazolni. A csoport saját eszmerendszerét 
ideologikusan látszólagos morális, filozófiai, tudományos vagy vallásos igazságként jeleníti meg [...]. 
Az ideológia történeti jelenség.” 
7 A figyelmes olvasó talán észrevette, hogy a standardizmust az általános nyelvi ideológiák közt is 
említettem, most pedig megjelent a nyelvhelyességi ideológiák között. Ez nem véletlen: tulajdonkép-
pen kétfajta standardizmus létezik, az egyik valóban általános nyelvi ideológia, a másik pedig nyelvhe-
lyességi ideológia (l. Lanstyák 2010d). Ha volna rá lehetőség, érdemes volna őket – kétségtelen össze-
függésük ellenére is – terminológiailag is megkülönböztetni, de ennek egyelőre nem találtam meg a 
módját. 
8 Az állítás egyébként nyilvánvalóan nem igaz, mert az igekötő legalábbis hangsúlyosabbá teszi a be-
fejezettséget, de az igék egy része igekötő nélkül nem egyértelműen befejezett aspektusú. 
9 Akár sértőnek is vehetnénk a magyar nyelv „szuverenitására” nézve, hogy a latin nyelv vazallusaként 
még arra sincs szabadsága, hogy saját szavainak helyessége tekintetében önálló döntést hozzon. ☺ 
10 Egyébként nem azonos; a kérdésre l. Sebők 2010a: 25–35, 2010b. 
11 A kéziszótár a kapcsolót sugalmazza mint rövidebb alakot (NymKsz.2 2005: 326), ez azonban telje-
sen életszerűtlen javaslat, mivel a kapcsoló ilyen jelentésben nem használatos; az, hogy a félreérthető-
ségtől való egzaktista óvás, amely annyira jellemző a kézikönyvre sok más esetben, itt nem jelentke-
zik, a purizmus erősségét mutatja. 
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Zhrnutie  
 

Jazyková správnosť a jazykové ideológie 
 
 
Autor vo svojom príspevku analyzuje jazykové ideológie, na ktorých sa zakladajú hodnotenia 
rôznych „problematických“ jazykových prostriedkov v Príručke jazykovej kultúry (Nyelvmű-
velő kézikönyv I–II.) a v druhom, opravenom a doplnenom vydaní Príručného slovníka jazy-
kovej kultúry (Nyelvművelő kéziszótár). Podľa ich charakteru autor rozoznáva tri rôzne druhy 
jazykových ideológií; jedným z týchto sú práve jazykové ideológie, na ktorých sa zakladá 
hodnotenie rôznych jazykových prostriedkov z hľadiska jazykovej kultúry. Dôležitou súčas-
ťou príspevku je aj slovníček, v ktorom autor podáva krátke definície všetkých jazykových 
ideológií, ktoré sú spomenuté v jeho práci. 
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Summary 
 

Language correctness and language ideologies 
 
 
In this paper the author analyzes the language ideologies on which the evaluation of various 
„problematic” linguistic features in the Manual of Language Cultivation (Nyelvművelő kézi-
könyv I–II.) as well as in the Concise Dictionary of Language Cultivation (Nyelvművelő ké-
ziszótár) is based. According to their character the author distinguishes three different kinds 
of language ideologies; one of these are language ideologies typically used in judgements 
concerning linguistic correctness. An important part of the paper is the glossary of the lan-
guage ideologies mentioned in the paper with their short definitions.  
 
 
Petteri Laihonen 
 

Ideológia és nyelvművelés 
 

Hozzászólás Lanstyák István Nyelvhelyesség és nyelvi ideológia című cikkéhez 
 
 
Ebben a cikkben Lanstyák István kritikája olvasható két nyelvművelő munkáról, a Nyelvmű-
velő kézikönyvről (1980–1985), illetve a Nyelvművelő kéziszótár második, javított és bővített 
kiadásáról (2005). Bevallom, hogy magam ezekkel a könyvekkel ezelőtt nem ismerkedtem 
meg alaposan, egyrészt azért, mert kívül esnek azon a körön, amelyet magam magyar nyelvé-
szeti tanulmányokhoz tartozó kézikönyvek alatt értek, másrészt az a tapasztalatom, hogy a 
magyarországi kollégáim is inkább a helyesírási szótárakat (Akadémiai, Osiris), egynyelvű 
szótárakat (ÉKsz.2 stb.) és nyelvtanokat veszik elő, ha valamilyen nyelvhasználati kérdéshez 
keresnek tanácsot. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy bizonyos körökben akár kultikus 
szerepe is lehet a két elemzett kiadványnak. 
 A nyelvideológiáknak jellegzetesen történetük is van, és az elemzés fontos része a 
történeti fejlődés leírása. Számomra érdekes lenne, ha valaki – akár a jelen szerző – kritikus 
szemmel leírná, hogy a magyar nyelv korpusztervezése, kodifikációja szempontjából milyen 
munkák (szótárak, nyelvtanok stb.) milyen szerepet játszottak, milyen gyakorlati megoldáso-
kat tartalmaznak és milyen ideológiákat tükröznek (a kérdést valamelyest tárgyalja Tolcsvai 
Nagy 2004). A jelen munka szempontjából fontos lenne a vizsgált kodifikációs gyakorlat és 
ideológiák történeti gyökereinek számba vétele azért is, hogy tisztázzuk: a jelenlegi munkák 
vajon ideológiai és gyakorlati oldalú megújulásra képtelen és így a mindenképpen túlhaladott 
(ami a szerző sorok közt olvasható álláspontjának tűnik) „létező” (szerző kifejezése) nyelv-
művelés termékei? 
 A tárgyalandó cikk igyekszik kategorizálni, elemezni azt, hogy a nyelvművelők mi-
lyen kapcsolatot feltételeznek vagy konstruálnak egy adott nyelvi forma és valamilyen, gyak-
ran nyelven kívüli, más tulajdonság között. Ezt nyelvideológiák keretében teszi, amelyeket a 
jelen írás szempontjából a következőképpen lehetne definiálni: a nyelvideológiák a nyelv és 
nyelven kívüli kapcsolatokról szóló feltételezések. Másik oldalról, ezek a nyelvművelői mun-
kák mindenképpen standardizációs célokat tűztek maguk elé vagyis, abban akarnak tanácso-
kat adni, szerintük hogyan kellene a nyelvet használni formális, hivatalos helyzetben. Milroy 
(2001) alapján tudjuk, hogy a normatív nyelvváltozatot nem lehet – és nem is szokás – nyel-
vészeti jegyek alapján leírni. Helyettük a nyelvi formák nem nyelvészeti tulajdonságokkal 
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feltételezett kapcsolatai kerülnek középpontba, vagyis aki a standardizációt szeretné elemezni, 
annak (nyelv)ideológiákkal kell foglalkoznia. 
 Itt rögtön reflektálnom kell Lanstyák Istvánnak arra a kitételére, hogy a nyelvideológi-
ákat a mai nyelvtudomány álláspontja alapján lehetne értékelni. Magam mégis megtartanám 
azt az álláspontomat, hogy a nyelvideológiák értékelésétől általában tartózkodni kell, más 
szóval egyenlő formában kritika tárgyává kell tenni az összes nyelvideológiát (l. Gal 2002). 
Másfelől episztemológiai szempontból a nyelvművelői ideológiák jellegzetesen nem igazolha-
tók vagy cáfolhatók. Az autonóm nyelvtudomány igyekszik kizárólag nyelven belüli jelensé-
gekkel foglalkozni és így a nyelvet nem szereti kapcsolni nyelven kívüli jelenségekhez, illetve 
igyekszik nem minősíteni nyelvi elemeket, mivel ez nyelvészeti eszközökkel lehetetlen. A 
labovi szociolingvisztika viszont nyelven kívüli változatokkal (kor, nem, iskolázottság, társa-
dalmi pozíció stb.) kapcsolja össze a nyelvi változókat. Így bizonyos nyelvművelői nyelvideo-
lógiák, vagy legalábbis ezekhez kapcsolódó gyakorlati nyelvhasználati tanácsok összehason-
líthatók szociolingvisztikai kutatásokkal, de a szociolingvisztika sem igen tud mit kezdeni 
azzal, hogy például egy adott nyelvjárási forma „durva hiba” a köznyelvben. Attól persze le-
het társadalmi szempontból diszkriminatívnak ítélni az adott nyelvművelői gyakorlatot vagy a 
mögötte rejlő nyelvideológiát. Abban, gondolom, általános egyetértés van, hogy a mai nyelv-
művelésnek nyelvészeti ismeretterjesztésnek kellene lennie. Jelen írásában Lanstyák István 
rámutat arra, hogy az elemzett nyelvművelői munkák még nem dolgozták fel a magyar szoci-
olingvisztikai kutatások tanulságait (ez legalábbis a 2005-ös kiadástól már várható lenne), és 
így alapvetően nem felelnek meg ennek a kívánalomnak (pl. milyen nyelvészeti ismereteket 
terjeszt azzal, hogy valamilyen kifejezés „pongyola” vagy „suta”?) A legsúlyosabb problémá-
nak Lanstyák azt tartja, hogy a nyelvhasználati tanácsok nem tesznek különbséget nyelvhasz-
nálati színterek, szövegkörnyezetek, stílusok között, amikor valamilyen kifejezést vagy 
nyelvhasználatot stigmatizálnak. 
 A tárgyalt cikk fő érdeme az, hogy egy nagy rendszert épít a nyelvideológiákból. Így 
kapunk egy leltárt arról, hogy a magyar kultúrkörben – mert az ideológiák kultúrafüggőek – 
milyen összefüggéseket feltételezhetnek az emberek a nyelv és a nyelven kívüli dolgok kö-
zött. Korábbi munkáiban Lanstyák István készített egy figyelemre méltó leltárt a nyelvműve-
lők nyelvi mítoszairól és babonáiról. Ebben a sokat idézett munkájában a jelenleginél jobban 
épít példákra. A jelen cikk is véleményem szerint profitált volna ebből, ha példák alapján építi 
föl, más szóval, a kutató által megállapított konstrukciókat jobban lehetett volna beágyazni az 
empirikus anyagba. Egy másik megközelítés lett volna az elemzett munkákban előforduló 
legfontosabb, központi ideológiák illusztrálása sok példával. A jelen értekezés néhol úgy fog-
lal össze bizonyos konstrukciókat, hogy ezeket az olvasó kénytelen elegendő példa nélkül 
vagy elfogadni, vagy elutasítani. Például nem tudom tényként elfogadni azt az érvelést, hogy 
az effektivista ideológiát úgy lehetne minősíteni, ahogy azt a szerző „az effektivista ideológia 
szerint helyesebb rövid forma számos esetben megfelelőbb a hosszúnál…” kezdetű bekezdés-
nél teszi. Szerintem pl. kommunikációs szempontból evidens, hogy a rövidség csak bizonyos 
esetben elvárt (pl. „ezt nem tudod egy sima bocsánattal elintézni”, „mondjál te is valamit” 
típusú szituációkban a részletesség elvárt). Vagyis annak bemutatását hiányolom, hogy az 
elemzett munkák tényleg mindig általános, univerzális értelemben ragaszkodnak ehhez az 
elvhez (ekkor is szerintem inkább azzal van baj, hogy kontextus nélkül állítanak valamit).
 Ebben a cikkben a „nyelvideológia” fogalom használata mintha néha áldozatul esne a 
heves nyelvművelői kritikának. Szerintem éppen az okoz némi kuszaságot a cikkben, hogy a 
szerző egyszerre szeretné kritizálni a nyelvművelői gyakorlatot és bemutatni, illetve bírálni a 
mögötte rejlő ideológiákat. Elegendő lett volna bemutatni az ideológiai hátteret. Érdemes va-
lamelyest az ideológia fogalmát is megvitatni. Woolard (1998: 7) alapján fontos vízválasztó 
az, hogy negatív vagy neutrális ideológiafogalmat követünk-e. Blommaert (2006: 510) viszont 
már leszögezi, hogy az ideológia a nyelvideológiák elmelétében neutrális és totális, vagyis 
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minden társadalom és kultúra alappilléreiben található, ezt akár a közösség alapvető összetartó 
erejének is tekinthetjük. Számomra ezzel az ideológia-fogalommal ellentétesnek tűnik pl. a kö-
vetkező kijelentés: „Mivel tehát a „mesterkéltség”-re, „körmönfontság”-ra való utalás nincs 
tekintettel a közlés kontextusára, nem tekinthetjük másnak, mint a nyelvi naturista ideológia 
megnyilvánulásának…”. Itt lényegében azért kritizálja a szerző az elemzett szócikkeket, mért 
egy adott ideológiához kapcsolhatók, illetve ezt erősítik. Mégis, ha az ideológia elkerülhetet-
len e minősítések esetében – a nyelvi minősítések nyelvideológiák par exellence – így min-
denképpen valamelyik ideológiát erősítik. 

A nyelvideológiák jellegéről viszont Irvine és Gal (2000) szemiotikai modellje kínál 
fontos támpontokat. Szerintük a nyelvideológia jellegzetesen úgy keletkezik, hogy először 
egy indexikus kapcsolat ikonikussá válik, vagyis egy nyelvi jelenség emblematikus tulajdon-
sága (imázsa) lesz valamilyen nyelven kívüli jelenségnek. Továbbá az adott kapcsolatot kiter-
jesztik más területekre is. Végül, utolsó mozzanatként, az ideológiával ellentétes szempontok 
eltűnnek, ezeket a továbbiakban nem veszik észre. Összefoglalva: egy nyelvideológia 
sztereotipikus kapcsolat a nyelv és a nyelven kívüli jelenség között, ami terjeszkedik, és amit 
az e kapcsolattal ellentétes információ nem képes megingatni. Így ha egy nyelvideológiát 
elemzünk, szükségszerűen botlunk ellentmondásokba, inkoherenciákba. Szerintem így a 
nyelvművelésnek is elveiben alapvetően inkoherensnek kell lennie. 
 Végül, a téma továbbgondolása céljából összehasonlítom a jelen cikket Harri Mantila, 
neves finn szociolingvista és nyelvművelő cikkével. Mantila (2010) azt írja le, hogy a finn 
nyelvművelést milyen ideológiák (habár Milroyhoz hasonlóan nem követi a nyelvideológiák 
elméletét) és ezekhez kapcsolódó gyakorlati nyelvhasználati tanácsok jellemezték a múltban 
és manapság. Az utóbbi évtizedben Mantila vezette azt a finnországi testületet, amely hivatott 
mind az elvi, mind a gyakorlati nyelvművelői kérdésekben véleményt nyilvánítani. Cikkében 
Mantila bemutatja a döntések paradoxonjait is. A cikket érdemes azért is tárgyalni, mert azt 
illusztrálja, hogy a nyelvideológiák kultúrafüggőek, illetve hogy a nyelvideológiákból leltárt 
készíteni reménytelen vállalkozás. Mantila ideológiái közül néhány ugyanis hiányzik a 
Lanstyák 40-es – teljességet implikáló – listájáról. 
 Mantila azzal kezdi, hogy a múltban milyen ideológiák jellemezték a finn nyelvműve-
lést. A finn nyelvet érintő finn nyelvművelésben találkozhatunk a homogenizmussal, 
szimplicizmussal, etimologizmussal, logicizmussal, stabilizismussal és a rendpártisággal (vö. 
Lanstyáknál konzervativizmus). A más nyelvekkel való kapcsolatában a purizmussal, nemzeti 
romantikával (ami paradoxonként egyszerre támogatta a standard kultuszát mint a nemzeti 
egység kifejezését, illetve a népnyelv kultuszát mint a finn nyelv kincsesbányáját, amiből 
mindig lehetett gazdagítani a standard változatot). Mantila (2010: 188) a történeti ideológiák 
harmadik csoportját a nyelv és a nyelvhasználó közti viszonnyal hozza kapcsolatba: 
uzualizmus, elitizmus és konzervativizmus. Ezeket a múltban domináns – Lanstyák elemzése-
ihez igen hasonló – nyelvideológiákat sok kritika érte a 80-as és a 90-es években. A jelenlegi 
finn nyelvművelők között már nincs támogatójuk. 
 Mi lett helyette, illetve Mantila milyen utat választott? A jelenleg általa vállalható ide-
ológiákat is három csoportra osztja. Az első csoport az interaktív ideológiák. Ebbe tartozik az, 
hogy a használat közben fejlődik a nyelv, és a használat alapú, spontán nyelvi újulást nem 
szabad stigmatizálni (nevezhetnénk spontaneizmusnak?). Másik ezzel kapcsolatos ideológia a 
modernizmus (a nyelv modernizálása végett félre kell tenni a konzervativizmust, 
etimologizmust és a purizmust). A harmadik ideológia az, hogy a nyelvhasználat mindig 
helyzetfüggő (szituacionizmus/relativizmus?). Számolni kell azzal, hogy több standard nyelv-
változat van: nem lehet ugyanolyan nyelvi tanácsokat adni egy jegyzőkönyv, reklám, tan-
könyv vagy regény szerzőjének. Mantila (196 o.) ugyanakkor megjegyzi, hogy ezzel ellenté-
tes az, hogy szerinte bizonyos helyesírási elvek nem lehetnek helyzetfüggőek (pl. rövidítések) 
vagy bizonyos hang- és alaktani kérdésekben a rendpárti hagyományoktól nem lehet egyha-
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mar eltekinteni, vagyis néha a stabilizmust és tradicionalizmust kell követni. A másik mai 
nyelvművelési elveket tartalmazó csoport a demokratikussághoz tartozó ideológiák és gyakor-
lati döntések. Ebbe a csoportba tartozik az, hogy az anyanyelvi beszélőnek joga van saját  
nyelvváltozatát minden élethelyzetben használni (a saját nyelvváltozathoz való egyéni jog) 
Ennek a gyakorlati vetülete az, hogy az olyan nyelvhasználati szabályokat meg kell szüntetni, 
amelyek túl nagy erőfeszítést igényelnének, mivel ellentétesek a nagy többség nyelvérzéké-
vel. Másodikként Mantila a nyelvközösség szempontjából említi azt, hogy a köznyelv min-
denkié (közösségi egalitarizmus?). A korábbi ideológiával szemben ez azt jelenti, hogy nem 
szabad a normát változtatni, ha nincs széleskörű támogatás. Vagyis nem elég, hogy pl. az is-
kolázott rétegek, vagy a fiatal generációk nyelvében terjed egy nyelvi jelenség ahhoz, hogy 
ezt a többieknek is ajánljuk. 
 Végül az utolsó csoportba az identitással kapcsolatos ideológiák tartoznak. Ide sorolja 
Mantila azt, hogy a finn nyelv erős nemzeti nyelv, amely képes folyamatosan feldolgozni az 
új hatásokat. Vagyis a finn nyelv helyzete nemzeti nyelvként annyira erős, hogy a nemzetközi 
hatások inkább gazdagítják, mintsem gyengítenék (ez lehetne az internacionalizmus 
Lanstyáktól eltérő megfogalmazásban?). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az új kifejezések 
átvételénél igyekezni kell ugyan a belső keletkezésű szavak alkotására, de ha nincs ilyen vagy 
nem terjed el, akkor nyugodtan lehet használni idegen nyelvű átvételt. Továbbá a kölcsönsza-
vak hangtani honosítását nem kell erőltetni, ha ez spontánul nem következik be.  
 Mantila cikkét nem azért említettem, mert követendő útnak tartanám a magyar nyelv-
művelésben. Inkább azért hoztam példának, mert Finnországban – ahol általános ideológia az 
egyetértésre, konszenzusra való törekvés – sikerült közös nevezőre juttatni a szociolingviszti-
kát a nyelvműveléssel, nemcsak Mantila személyében. Mantila – hasonlóan Lanstyákhoz – 
ebben a tevekénységében állandóan reflektál a nyelvideológiákra és tudatában van azok el-
lentmondásainak is. Mantila cikke rámutat ugyanarra, mint a referált írás, hogy más-más ideo-
lógiák más-más nyelvi rétegek nyelvtervezéséhez használhatók.  
  Végül, de nem utolsósorban, szerintem a szerzőnek érdemes lenne eltekinteni a provo-
katív stílustól (pl. „pazarolják a nyomdafestéket”), mivel fölösleges támadási felületet ad a 
más véleményen levők számára. 
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Válasz a hozzászólásra 

 
 

Elöljáróban köszönetet szeretnék mondani Petteri Laihonennek tanulságos hozzászólá-
sáért, mellyel elősegítette, hogy a dolgozatomban tárgyalt kérdések egy részét jobban átgon-
doljam, sőt jobban megértsem. Úgy érzem, írásom most már csak Petteri hozzászólásával és 
ezzel a válaszommal együtt teljes, s ha legközelebb a témához nyúlok, már nem onnan kell 
elindulnom, ahol írásom befejezésekor tartottam. (Írásomon tartalmilag természetesen Petteri 
Laihonen észrevételei nyomán semmit sem változtattam, hiszen ez esetben értelmét vesztené 
hozzászólásának egy része.) Válaszomban a hozzászólás egyes kitételeit kommentálom, ki-
egészítve vagy esetenként korrigálva saját megállapításaimat, de ha kell, Petteriéit is; eközben 
egy-két esetben kitérek olyan kérdésekre is, amelyeket írásomban eredetileg nem fejtettem ki 
annyira. Ez az oka, hogy végül is „válaszom” valamivel még hosszabb is Petteri hozzászólá-
sánál; épp azért, mert nem annyira válaszról, mint inkább a diskurzus folytatásáról van szó. 
Bízom benne, hogy Petteri ezt nem fogja inkorrektségnek tartani. 

A hozzászóló szerint írásom kritika a Nyelvművelő kézikönyvről és Nyelvművelő ké-
ziszótárról. Ez bizonyos értelemben igaz, ám tudni kell, hogy nem ez a fő célja, s nem is azzal 
a szándékkal fogtam neki a kutatásoknak, hogy a forrásanyagul választott nyelvművelő mun-
kákat kritizáljam (bár korábbi tapasztalataim alapján biztosra vehettem, hogy a kritikát nem 
fogom tudni elkerülni). A célom az volt, hogy föltárjam az e két kiadványban fellelhető nyelvi 
ideológiákat, különös tekintettel azokra, amelyek a nyelvművelők nyelvhelyességi ítéleteit 
meghatározzák. Mivel azonban a közvélemény ezeket a kiadványokat tudományos munkák-
nak tekinti (szerzőik nyelvészek, s olyan kiadók jelentették meg őket, amelyek nyelvtudomá-
nyi munkák kiadására szakosodtak), nem tehettem meg, hogy az általános gyakorlatot követve 
csupán bemutatom az ideológiákat, anélkül hogy a bennük található szemléletet és eljárásmó-
dot értékeljem, hiszen ezzel akaratlanul is hozzájárulhattam volna ahhoz, hogy e munkák tu-
dományos mivoltának mítosza tovább éljen, s ezzel még nagyobb károkat okozzanak azok-
nak, akik a szerzők szemléletét és konkrét értékítéleteit jóhiszeműen elfogadják. 

Ezeket azért fontos hangsúlyoznom, mert Petteri Laihonen szerint úgy gondolom, 
hogy „a nyelvművelői nyelvideológiákat a mai nyelvtudomány álláspontja alapján lehetne 
értékelni.” Erre nyilván abból következtet, hogy a bemutatott szemelvények elemzése során 
valóban ezt teszem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy általában is szükségesnek tartanám a 
nyelvi ideológiák értékelését. Ebben az írásomban ezt szükségesnek gondoltam, de ugyanak-
kor én is azon a véleményen vagyok, hogy egy jobb, szebb világban az volna az igazi, ha a 
nyelvi ideológiákat csak kimutatnánk, láthatóvá tennénk, de tartózkodnánk mindenfajta állás-
foglalástól. 

A hozzászóló szerint cikkemben „a „nyelvideológia” fogalom használata mintha néha 
áldozatul esne a heves nyelvművelői kritikának”; továbbá véleménye szerint „éppen az okoz 
némi kuszaságot a cikkben, hogy a szerző egyszerre szeretné kritizálni a nyelvművelői gya-
korlatot és bemutatni, illetve bírálni a mögötte rejlő ideológiákat”, pedig „[e]legendő lett vol-
na bemutatni az ideológiai hátteret”. Készséggel elismerem, hogy ez lett volna a szerencsé-
sebb megközelítés – amennyiben írásomat csupán tudományos közleménynek szántam volna. 
Mivel azonban számomra elsősorban talán nem is egy tudományterület művelése a legfonto-
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sabb, hanem az, hogy munkásságommal ahhoz járuljak hozzá, hogy egy élhetőbb nyelvi világ 
vegyen körül minket, mindig erős bennem a késztetés, hogy minden lehetőséget megragadjak 
arra, hogy a rosszról kimutassam, hogy rossz, annak érdekében, hogy majd a helyére jöhessen 
a (véleményem szerinti) jobb. 

A hozzászóló szerint „provokatív stílusom” fölösleges támadási felületet ad a nyelv-
művelők számára. Ez igaz lehet, csakhogy én nem kívánok vitatkozni a nyelvművelőkkel. 
Korábban próbálkoztam ezzel, s e „viták” eredményének levontam a tanulságait. Kritikai 
megjegyzéseimmel nem az a célom, hogy a nyelvművelőket jobb belátásra bírjam, ez ugyanis 
lehetetlen, hanem csupán az, hogy kollégáim és hallgatóim könnyebben felismerjék azokat a 
veszélyeket, amelyek az ilyen kiadványok jelentenek a magyar nyelvmenedzselés és nyelvi 
ismeretterjesztés számára. 

Hozzászólása elején Petteri Laihonen arra céloz finoman, hogy talán kár volt annyi 
időt és energiát fektetnem egy olyan kiadvány kritikájába, amely kívül esik azon a körön, amit 
a nyelvészek a „magyar nyelvészeti tanulmányokhoz tartozó kézikönyvek”-nek tekintenek, s 
így valószínűleg nincs is rájuk számottevő hatással. Mivel azonban célom nem e kiadványok 
bírálata volt, hanem a benne található ideológiák feltárása, választásom utólag visszatekintve 
is nagyon szerencsésnek bizonyult, hiszen a nyelvi ideológiák pazar gazdagságát sikerült a 
felszínre hoznom, miközben ezzel a létező magyar nyelvművelés megismeréséhez is hozzájá-
rultam. E két kiadvány nem önmagában fontos: nem zárom ki azt sem, hogy nemcsak a nyel-
vészekre, hanem még a művelt nagyközönségre sincsenek – „sikerkönyv” létükre – különö-
sebb hatással. Ezek a kiadványok mint a létező magyar nyelvművelés összefoglaló munkái 
érdekesek, a létező magyar nyelvművelés pedig sajnos igenis hatással van (méghozzá java-
részt negatív hatással) a magyar emberekre, elsősorban azért, mert a nyelvművelő szemlélet 
éppúgy, mint sok jelenség esetében a konkrét nyelvművelői értékítéletek szerves részei az 
anyanyelvi nevelésnek, amiben pedig minden (mentálisan nem sérült) fiatal kötelezően része-
sül (bár a határon túli régiókban ez nagyon sok magyar anyanyelvű emberre nem áll). Úgy is 
mondhatnám: a Nyelvművelő kézikönyv és a Nyelvművelő kéziszótár volt a forrásom, de az 
ezekben feltárt ideológiák tapasztalataim szerint az anyanyelvi nevelésben, a nyelvi ismeret-
terjesztésben, a nyelvalakításban, a nyelvi szerkesztők munkájában is jelen vannak; az a ké-
sőbbi kutatások feladata lesz, hogy kimutassák, hol milyen mértékben vannak jelen. 

A hozzászólás szerzője, ha csak rejtve is, de elmarasztal azért, hogy a feltárt nyelvi 
ideológiák történetével nem foglalkozom. Ennek egy fontos objektív és egy szubjektív oka 
van. Az objektív oka az, hogy a nyelvi ideológiák kutatása nálunk még gyerekcipőben jár, 
ilyen körülmények közt pedig először arra van szükség, hogy egyáltalán számba vegyük a 
magyar nyelvközösségben működő ideológiákat, és csak ezután következhet ezek történeti 
gyökereinek és fejlődésének feltárása. A szubjektív oka a történeti aspektus elhanyagolásának 
pedig az, hogy ehhez nagyon sok olyan jellegű ismeretre volna szükségem, amelyekkel jelen-
leg nem rendelkezem, és nem is valószínű, hogy a jövőben módomban áll szert tenni rájuk. 
Abban bízhatok csak, hogy majd más kutatók kedvet kapnak ehhez a témához, mert jómagam 
is tisztában vagyok azzal, hogy a történeti dimenzió feltárása nélkül ismereteink féloldalasak 
maradnának. 

A nyelvi ideológiák a hozzászóló szerint a nyelv és nyelven kívüli dolgok kapcsolatá-
ról szóló feltételezések. Ez a meghatározás főleg az általános nyelvi ideológiákra érvényes; a 
nyelvhelyességi ideológiák többsége esetében egy adott nyelvi forma és annak valamely valós 
vagy vélt, belső (strukturális, stiláris) vagy külső tulajdonsága közt létesül kapcsolat, s ez a 
kapcsolat indokául szolgál az érintett nyelvi forma helytelenítésének vagy elfogadásnak. Ilyen 
belső nyelvi tulajdonság például a rendszerszerűség, egyszerűség, monoszémia, tömörség, 
rövidség, „pontosság” (strukturális tulajdonságok); az expresszivitás, „természetesség”, „stí-
lusosság” (stiláris tulajdonságok) és a szinonimitás, illetve mindezeknek az ellentéte. Szintén 
nyelvi („külső nyelvészeti”) tulajdonságok a régiség, „magyarosság”, idegen eredet. (Azokat a 
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tulajdonságokat, amelyek inkább a „valós” kategóriába tartoznak, idézőjel nélkül, azokat, 
amelyek inkább a „vélt” kategóriába, idézőjelesen tüntettem föl.) Nyelven kívüli tulajdonsá-
gok viszonylag kevés ideológiában jelennek meg; ilyen tulajdonságok pl. a társadalmi, ill. 
foglalkozási csoportokhoz való jellemző kötődés, erkölcsi értékekhez való vélt vagy valós 
kötődés, használati gyakoriság. A nyelvhelyességi ideológiák úgy is meghatározhatók, mint a 
nyelvművelők által kifogásolt vagy támogatott nyelvi formák valós vagy vélt nyelvi és – rit-
kábban – nyelven kívüli tulajdonságaival kapcsolatos gondolatok, gondolatrendszerek, ame-
lyek a nyelvhelyességi értékítéletek indoklásául szolgálnak. 

Bár a standard nyelvváltozat valóban nem nyelvi, hanem nyelven kívüli jegyek alapján 
különíthető el más nyelvváltozatoktól (kik és milyen beszédhelyzetekben használják jellemző 
módon), paradox módon a nyelvhelyességi ítéletekben mégis legtöbbször egy vagy több nyel-
vi tulajdonságra történik utalás, amely mögött egy eddig még kellően fel nem dolgozott, meg 
nem határozott, de a magyar nyelvművelésből könnyen kimutatható nyelvi ideológia húzódik 
meg, mely szerint a standard nyelvváltozat más nyelvváltozatokhoz képest nyelvileg maga-
sabb rendű. Ez az ideológia a standardizmus része, de érdemes lenne külön is számon tartani. 

Mivel tehát a legtöbb nyelvhelyességi ideológia nem nyelven kívüli, hanem nyelvi tu-
lajdonsággal hozza összefüggésbe az elmarasztalt vagy felmagasztalt nyelvi formát, elvileg az 
„autonóm nyelvtudomány” is illetékes lehet ezen ideológiák valóságalapjának feltárására. A 
maradék néhány ideológia esetében, amelyek a nyelvi formák és nyelven kívüli tények közt 
létesítenek kapcsolatot abból a célból, hogy az érintett nyelvi formák helyesnek vagy helyte-
lennek minősítéséhez indokot szolgáltassanak, valóban a szociolingvisztika képes arra, hogy 
ennek a kapcsolatnak a valódiságát vizsgálat tárgyává tegye. Az, hogy a szociolingvisztika 
tud-e vagy nem tud „mit kezdeni azzal, hogy például egy adott nyelvjárási forma „durva hiba” 
a köznyelvben”, ebben az összefüggésben nem lényeges, mivel a szociolingvisztika nem ma-
gával a megbélyegzéssel, hanem az alapjául szolgáló nyelvi ideológiával tud foglalkozni, 
amennyiben olyan ideológiáról volna szó, melynek esetében hibáztatás valamilyen nyelven 
kívüli tényezőre hivatkozva történik. 

A hozzászóló hiányolja, hogy az említett ideológiákat nem ágyazom be eléggé az em-
pirikus anyagba, ill. az egyes ideológiákra nem hozok (elég) példát. Ennek az az oka, hogy 
írásomat általános bevezetőnek, egyfajta felülnézeti áttekintésnek szántam. Az a szándékom, 
hogy az írásomban említett minden nyelvi ideológiát külön is feldolgozom bőséges példa-
anyag alapján, ahogy ezt már a moralizmussal és az elitizmussal meg is tettem (Lanstyák 
2010a, 2010b). Áttekintésem ennek ellenére nem nélkülözi teljesen az empirikus hátteret, 
hiszen az elemzett 3 + 2 példában a legtöbb fontos nyelvhelyességi ideológia előjön. 

A hozzászóló szerint írásom „néhol úgy foglal össze bizonyos konstrukciókat, hogy 
ezeket az olvasó kénytelen elegendő példa nélkül vagy elfogadni, vagy elutasítani”. Ez igaz 
lehet, ugyanakkor az e tétel igazolására hozott példa nem a legszerencsésebb. A szerző az 
effektivizmus kapcsán azzal érvel, hogy „kommunikációs szempontból evidens, hogy a rövid-
ség csak bizonyos esetben elvárt (pl. „ezt nem tudod egy sima bocsánattal elintézni”, „mond-
jál te is valamit” típusú szituációkban a részletesség elvárt)”. A hozzászóló nyitott kapukat 
dönget, hiszen jómagam az inkriminált szövegrészt ezzel a megállapítással zárom: „a hosz-
szabb forma sokszor megfelelőbb a formálisabb, udvariasabb stílusban (a viszontlátásra, pro-
fesszor úr ilyen értelemben helyesebb, mint a viszlát)”. 

Petteri Laihonen hiányolja annak bemutatását, „hogy az elemzett munkák tényleg 
mindig általános, univerzális értelemben ragaszkodnak ehhez az elvhez”. Ezt természetesen 
nem mutattam be, nem is akartam, mivel az elemzett munkák nem következetesek az egyes 
ideológiák alkalmazásában – ugyanazt a nyelvi tulajdonságot hol felhasználják az adott forma 
helytelenítésére, hol nem; nem használják fel olyankor, amikor az adott formát nem kívánják 
helyteleníteni, vagy pedig egyszerűen azért nem használják fel, mert nem jut eszükbe. A kö-
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vetkezetlenség a létező magyar nyelvművelés nyelvhelyességi ítélkezésének („kodifikációjá-
nak”) egyik legjellemzőbb tulajdonsága. 

Petteri Laihonen a szakirodalom alapján hangsúlyozza, hogy a nyelvi ideológiák elmé-
lete az ideológiákat „neutrálisnak és totálisnak” tekinti; ezek „minden társadalom és kultúra 
alappilléreiben található”-k; „akár a közösség alapvető összetartó erejének is tekinthetjük” 
őket. Ez igaz is – de nem az összes nyelvi ideológiára, hanem legfőképpen az általános nyelvi 
ideológiákra nézve. Épp azért tartottam fontosnak a nyelvi ideológiákat differenciáltan bemu-
tatni, hogy elkerülhessük a túlzóan általánosító megállapításokat. Az általános nyelvi ideoló-
giák nagyon sok tekintetben különböznek a másik két csoportba tartozó ideológiáktól, így az 
írásom tulajdonképpeni tárgyát képező nyelvhelyességi ideológiáktól is. Ez utóbbiak társa-
dalmi és kulturális jelentősége sokkal csekélyebb, mint az előbbieké.  

Amikor a hozzászóló által idézett helyen a naturista nyelvi ideológiát bírálólag emlí-
tem, ez nem azért van, mert kétségbe vonnám annak jogosságát, hogy valamely ideológia 
alapján értékeljük a valamit megelőzően, ill. a valamit követően névutószerű igenévi alakula-
tokat, hanem csupán az ellen van kifogásom, hogy a szerzők a naturista érvelést a nyelvhasz-
nálat kontextusától függetlenül alkalmazzák, pedig valójában azt, hogy egy nyelvi forma 
mennyire természetes vagy mennyire mesterkélt, mindig csak kontextusban tudjuk megítélni. 

A nyelvi ideológiák jellegével kapcsolatos Irvine–Gal-féle szemiotikai modell azokra 
a nyelvi ideológiákra vonatkozik, amelyek nyelvi jelenségek és a nyelven kívüli világ közt 
hoznak létre kapcsolatot, tehát főleg az általános nyelvi ideológiákra. A nyelvhelyességi ideo-
lógiák más természetűek, az viszont tény, hogy ezek működésének során is gyakran botlunk 
ellentmondásokba, inkoherenciákba. Fontos kérdés volna annak megvizsgálása, hogy ennek 
vajon csak szubjektív, a nyelvművelők nyelvészeti szaktudásában, „neveltetésében” és képes-
ségeikben rejlő okai vannak-e, vagy valamilyen törvényszerűség van e mögött is. Erre a kér-
désre még csak nem is sejtem a választ. 

A hozzászóló Harri Mantila tanulmányának ismertetése kapcsán említést tesz arról, 
hogy „a nyelvideológiákból leltárt készíteni reménytelen vállalkozás”; ehhez még hozzáfűzi, 
hogy „Mantila ideológiái közül néhány ugyanis hiányzik a Lanstyák 40-es – teljességet impli-
káló – listájáról”. Ez a hiány egyáltalán nem meglepő, hiszen kutatásom jól körülhatárolható 
empirikus anyagon alapul, csak azokat az ideológiákat tartalmazhatja, amelyeket az elemezett 
kiadványokból ki tudtam mutatni; csak kivételesen, bizonyos összefüggések megvilágítása 
végett említettem olyan ideológiát is, amelyre nem bukkantam rá az elemzett munkákban. 
Nem világos számomra, miért implikálna a listám teljességet, amikor a címe „A szövegben 
említett nyelvi ideológiák meghatározása” (kiemelés most), első mondata pedig így hangzik: 
„Az alábbi jegyzékben az írásomban említett nyelvi ideológiák rövid meghatározása található; 
ezek legtöbbjére vannak adataim a két vizsgált kiadványból.” (Kiemelés most.) 

Nagyon hálás vagyok Petteri Laihonennek Harri Mantila cikkének ismertetéséért. Kü-
lön örömömre szolgált, hogy kiderült: Mantila is értékeli az egyes nyelvi ideológiákat abból a 
szempontból, mennyire tartja őket megfelelőnek a jelenlegi finn nyelvi kodifikációs döntések 
indoklására; egy részüket ugyanis túlhaladottnak minősíti. Jómagam is úgy gondolom, hogy 
fontos ugyan az ideológiákat relativizálni, de nem bűn, ha a kutató a saját (társadalmi csoport-
ja) szemszögéből értékeli az egyes ideológiákat, történetinek, túlhaladottnak vagy a jelenlegi 
helyzetben is hasznosnak minősíti őket, ahogy Mantila teszi. Sőt jómagam úgy gondolom, 
hogy annak is megvan a létjogosultsága, ha a kutató felhívja a figyelmet arra is, hogy egyes 
ideológiák kárt okozhatnak pl. azáltal, hogy tudománytalan nyelvszemléletet közvetítenek a 
laikus beszélők felé. 

Nagyon tanulságos volt olvasni, hogy a finnek saját nyelvüket „erős nemzeti nyelv”-
nek tekintik, „amely képes folyamatosan feldolgozni az új hatásokat”, s a világnyelvek hatá-
sáról úgy vélekednek, hogy azok „inkább gazdagítják, mintsem gyengítenék”. Ez valóban 
nagyon szép példa a nyelvi internacionalizmus ideológiájára. Elgondolkodtató, hogy mi, 
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akiknek éppúgy finnugor nyelv az anyanyelvünk, mint a finneknek, csak éppen sokkal többen 
vagyunk (a magyar nyelvnek egymagában több beszélője van, mint az összes többi finnugor, 
sőt uráli nyelvnek együttvéve!), mániákusan féltjük nyelvünket az idegen hatástól, az angol 
szavak „beáramlásától”. Ennek a félelemnek aligha van reális alapja. 

Szintén nagyon rokonszenves vonása a finn nyelvművelésnek, hogy nem állítja mere-
ven szembe a nyelvi internacionalizmust és a nyelvi vernakularizmust, ill. purizmust, hiszen 
támogatja a belső keletkezésű szavak alkotását is, és csak olyankor szorgalmazza az idegen 
szó átvételét, ha nem áll rendelkezésre megfelelő belső keletkezésű szó, vagy van, de nem 
terjed el. Ez nagyon hasonlít a magyar nyelvművelés hivatalos álláspontjára is a nyelvalakítás 
gyakorlatát illetően, de egyáltalán nem mellékes, hogy ennyire más a „tálalás” a finn és a ma-
gyar nyelvművelés esetében. 
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A szövegekben említett nyelvi ideológiák meghatározása 
 
 
Az alábbi jegyzékben az eredeti írásomban, továbbá Petteri Laihonen hozzászólásában és a rá 
adott válaszomban említett nyelvi ideológiák rövid meghatározása található; ezek legtöbbjére 
vannak adataim a két vizsgált kiadványból. A könnyebb áttekinthetőség és összehasonlítható-
ság, valamint a rövidség kedvéért arra törekszem, hogy az egyes nyelvi ideológiák meghatá-
rozása minél egyszerűbb legyen. Ennek az az ára, hogy a meghatározások önmagukban nem 
teljesen állják meg a helyüket; ez mindenekelőtt a nyelvhelyességi ideológiákra vonatkozik. 
Az egyik leegyszerűsítés a „helyes” és „helytelen” szavak használata számos más helyett (l. 
föntebb). A másik az „eredendően” határozó, amely a legtöbb nyelvhelyességi ideológia meg-
határozásában szerepel, s minden esetben azt jelenti, hogy az érintett nyelvi formát a nyelv-
művelők a használat kontextusától függetlenül minősítik helyesnek vagy helytelennek, ill. 
helyesebbnek vagy kevésbé helyesnek, azaz attól függetlenül, hogy kik használják, milyen 
körülmények között, mi a céljuk az adott forma használatával stb. További egyszerűsítés – 
vagy inkább szűkítés – hogy ezek az ideológiák nyelvművelői ideológiákként vannak megha-
tározva; legtöbbjük mint szakértői ideológia is meghatározható lett volna, hiszen legtöbbjük 
nyelvtudományi munkákban is megjelenik. Ahogy arról föntebb már volt szó, szintén a rövid-
ség és az egyszerűség kedvéért a szorosabban vett ideológiák helyett azt a meggyőződést, 
felfogást határozom meg, melynek indoklását szolgálja az adott ideológia (ezek tehát így, 
ebben a formában inkább a tágabb értelemben vett nyelvi ideológiák fogalmának felelnek 
meg). 

Az egyes ideológiák meghatározásában a címszó utáni zárójeles számok az ideológia 
típusára utalnak: (1) általános nyelvi ideológiák, (2) nyelvműködési ideológiák, (3) nyelvhe-
lyességi ideológiák.  
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Nagyon sok ideológia megnevezése tőlem származik, ezeket nem tekintem végleges-
nek. Szívesen veszek e területen is javaslatokat, hogyan lehetne ezeket az ideológiákat talá-
lóbban, kevésbé félreérthetően megnevezni. 
 
1. Nyelvi belletrizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a szépírók által használt nyelvi formák 

eredendően helyesebbek, mint a más foglalkozású emberek által használt nyelvi formák. 
A nyelvi elitizmus egyik sajátos válfajának is tekinthető. 

2. Nyelvi defektivizmus (2) – az a meggyőződés, hogy a nyelvben, ill. a nyelv egyes válto-
zataiban létezhetnek romlott, sőt káros nyelvi formák, olyanok, amelyek a használat kon-
textusától függetlenül helytelennek minősülnek. 

3. Nyelvi dekadentizmus (2) – az a meggyőződés, hogy nyelv az idők folyamán romlik, 
nem csupán változik, azaz a nyelvi változások összességükben destruktív jellegűek, csök-
kentik a nyelv kifejezési lehetőségeit, vagy legalább „szépségét”, „erejét”. 

4. Nyelvi demokratizmus (1) – az a meggyőződés, hogy a nyelvváltozatok nyelvi és társa-
dalmi értéke nem függ attól, mely társadalmi rétegek használják: mindegyik egyformán 
értékes, s minden beszélőnek alapvető emberi joga azt a nyelvváltozatot használni, ame-
lyet szeretne. 

5. Nyelvi effektivizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a gazdaságos, rövidebb közlés abszo-
lút érték, s a rövidebb nyelvi formák eredendően helyesebbek a hosszabb nyelvi formák-
nál.  

6. Nyelvi egalitarizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a különféle társadalmi rétegek által 
használt nyelvi formák egyaránt „helyesek”; a kodifikáció során minden társadalmi réteg 
nyelvhasználatát figyelembe kell venni, nem csak a társadalmi elitét. 

7. Nyelvi egzaktizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a tartalmilag pontos, félreérthetetlen 
közlés abszolút érték; a denotáció szempontjából pontosabb, egyértelműbb, félreérthetet-
len nyelvi forma eredendően helyesebb, mint az, amely kevésbé pontosan, elnagyoltan, 
homályosan, félreérthetően utal a denotátumra. 

8. Nyelvi elitizmus (3) – az a meggyőződés, hogy az iskolázottabb társadalmi rétegek által 
használt nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint a kevésbé iskolázott társadalmi ré-
tegek által használt nyelvi formák. 

9. Nyelvi esztétizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a közlés szépsége abszolút érték, az 
előnyösebb esztétikai tulajdonságokkal rendelkező, „stílusos” nyelvi forma eredendően 
helyesebb, mint a kevésbé szépnek, kevésbé stílusosnak tartott forma.  

10. Nyelvi etimologizmus (3) – az a meggyőződés, hogy az etimológiai szempontból elsődle-
ges hangalak vagy jelentés eredendően helyesebb annál, amely később jött létre.  

11. Nyelvi expresszivizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a stilisztikailag jelölt, expresszív 
nyelvi forma eredendően helyesebb a stilisztikailag jelöletlen, expresszív érték nélküli 
nyelvi formánál. 

12. Nyelvi fetisizmus (1) – az a meggyőződés, amely a (nemzeti) nyelv kultikus tiszteletében, 
isteni tulajdonságokkal való felruházásában nyilvánul meg; a fetisizmus a nyelvi naciona-
lizmus (szélsőséges) válfaja. 

13. Nyelvi graficizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a könnyebben leírható nyelvi forma 
eredendően helyesebb a nehezebben leírható nyelvi formánál.  

14. Nyelvi homogenizmus (1) – az a meggyőződés, melynek hívei nincsenek tekintettel a 
nyelvi és nyelvváltozati sokféleségre, sőt azt negatív jelenségnek tartják, s ezért a nyelvi 
egységet, ill. az egységes nyelvet szorgalmazzák a nyelvi változatosság rovására. 

15. Nyelvi idiomizmus (3) – az a meggyőződés, hogy az adott nyelvre sajátosan jellemző 
nyelvi formák eredendően helyesebbek azoknál a formáknál, amelyek sok más nyelvben 
is megvannak, különösen pedig azoknál, amelyek idegen nyelvek hatására jöttek létre. 
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16. Nyelvi internacionalizmus (1) – az a meggyőződés, melynek hívei nyelvközi viszonylat-
ban különös értéket tulajdonítanak a szélesebb körben használatos, lingua franca szerepet 
betöltő nyelveknek, nyelven belüli viszonylatban pedig pozitívan viszonyulnak a nyelvek 
egymáshoz való közeledéséhez, az idegen szavak és szerkezetek átvételéhez. 

17. Nyelvi izomorfizmus (3) – az a meggyőződés, hogy az egyetlen funkcióval (jelentéssel) 
rendelkező nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint azok, amelyeknek több funkció-
juk (jelentésük) van.  

18. Nyelvi kommunikacionizmus (2) – az a felfogás, amely a nyelvi közlés funkcióját vala-
mely tartalom átadására szűkíti le, s nem vesz tudomást a nyelv egyéb fontos funkcióiról, 
mint amilyen az identitásjelző vagy az esztétikai funkció. 

19. Nyelvi kompetencionizmus (2) – az a meggyőződés, hogy közvetlen kapcsolat van a 
helytelennek bélyegzett nyelvi formák használata és a beszélők nyelvtudása között, azaz a 
helytelennek tartott nyelvi formák használata gyöngébb nyelvtudásra vall. 

20. Nyelvi konzervativizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a hagyományos, a nyelvben ré-
gebb óta meglévő nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint az újabban létrejöttek 
vagy bekerültek. 

21. Nyelvi liberalizmus (1) – az a meggyőződés, hogy a nyelvi változások általában véve 
nem értékelhetők kedvezőnek vagy kedvezőtlennek; a nyelvi változásokba való emberi 
beavatkozás pedig aggályos. 

22. Nyelvi logicizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a gondolkodás törvényeinek megfelelő, 
„logikus” nyelvi forma eredendően helyesebb annál, amely kevésbé van összhangban a 
gondolkodás törvényeivel. 

23. Nyelvi mentalizmus (2) – az a meggyőződés, hogy közvetlen kapcsolat van a helytelen-
nek bélyegzett nyelvi formák használata és a beszélők értelmi képessége között, azaz a 
helytelennek tartott nyelvi formák használata alacsonyabb intelligenciára vall. 

24. Nyelvi modernizmus (2) – az a meggyőződés, hogy a nyelvben újabban kialakult nyelvi 
formák nem a romlás jelei, hanem ellenkezőleg: gazdagítják a nyelvet, ezért nem szabad 
gátolni a használatukat.  

25. Nyelvi moralizmus (2) – mint nyelvműködési ideológia az a meggyőződés, hogy kapcso-
lat van a helytelennek bélyegzett nyelvi formák használata és a beszélők erkölcsisége 
közt, azaz a helytelennek tartott formák használata etikailag is kifogásolható cselekedet, s 
akik rendszeresen élnek ilyen eszközökkel, erkölcsi deficitről tesznek tanúbizonyságot. 

26. Nyelvi moralizmus (3) – mint nyelvhelyességi ideológia az a meggyőződés, hogy a pozi-
tív morális értékkel bírónak láttatott nyelvi forma eredendően helyesebb, mint a negatív 
morális értékkel bírónak láttatott nyelvi forma. 

27. Nyelvi nacionalizmus (1) – az a felfogás, melynek hívei a saját etnikai (nemzeti) identitá-
sukhoz kötődő nyelvet más nyelvek fölé helyezik, azoknál jobbnak, szebbnek, értéke-
sebbnek tartják. 

28. Nyelvi naturizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a közlés természetessége abszolút ér-
ték, a beszélők által „természetesebbnek” érzett nyelvi formák eredendően helyesebbek, 
mint azok, amelyeket a beszélők nem éreznek annyira természetesnek.  

29. Nyelvi necesszizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a nyelvben vannak szükségtelen és 
emiatt helytelen nyelvi formák; az azonos denotatív jelentésű változatok közül nem mind-
egyik szükséges, egy vagy több közülük lehet fölösleges is.  

30. Nyelvi patriotizmus (2) – az a meggyőződés, hogy a nyelvhasználat a megnyilatkozás 
tartalmától függetlenül is, pusztán a szóválasztás folytán lehet hazafias vagy akár hazafiat-
lan tett, azaz vannak nyelvi formák, melyek használata hazafiasságnak, más formák hasz-
nálata pedig hazafiatlanságnak minősíthető. 
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31. Nyelvi perfekcionizmus (2) – az a meggyőződés, hogy az „igényes”, azaz nagyobb 
gonddal megformált diskurzusoknak nagyobb az értékük, mint az „igénytelen” diskurzu-
soknak, melyek létrejötte kevesebb mentális erőfeszítést igényel a beszélő részéről.  

32. Nyelvi platonizmus (1) – az a meggyőződés, hogy a nyelvnek van egy ideális formája, 
amely mintegy független a tényleges diskurzusokban található nyelvi alakulatoktól. Egy-
egy nyelvi forma helyessége tehát nem függ attól, mennyire elterjedt, és kik használják. 

33. Nyelvi pluralizmus (1) – az a meggyőződés, melynek hívei a nyelvi sokféleséget pozití-
van értékelik és támogatják, a (nyelvközi és nyelven belüli, külső és belső) nyelvi változa-
tosságot előnyben részesítik a nyelvi egységgel szemben.  

34. Nyelvi purizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a hagyományos, nem idegen eredetű sza-
vak és más típusú morfémák eredendően helyesebbek, mint az idegen eredetű szavak és 
más típusú morfémák; hasonlóképpen az idegen minta nélküli, belső keletkezésű formák 
helyesebbek, mint azok, melyeket idegen mintára alkottak. 

35. Nyelvi racionalizmus (1) – az a meggyőződés, hogy a nyelvi szerkezeteket az emberi 
elmében található kognitív szerkezetek határozzák meg, azaz a szavak és a nyelvtani for-
mák azért jönnek létre, hogy eredendően meglévő gondolatainkat ki tudjuk fejezni; ebből 
következik, hogy a szavak (jelentések) és a nyelvtani formák levezethetők az elme műkö-
déséből. Ebből a meggyőződésből ered az az elvárás, hogy a nyelvi rendszer legyen össz-
hangban az emberi gondolkodás törvényszerűségeivel, azaz legyen „logikus”. 

36. Nyelvi regionalizmus (1) – az a meggyőződés, melynek hívei egy több nyelvet, ill. orszá-
got magába foglaló nemzetközi régió viszonylatában különös értéket tulajdonítanak egy 
összekötő nyelvnek, s igyekeznek megkönnyíteni a nyelvközi kommunikációt, pl. a szak-
nyelvi terminológia összehangolt fejlesztésével. 

37. Nyelvi spontaneizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a laikus beszélők ajkán, konkrét 
diskurzusokban spontán módon létrejött nyelvi formák helyesebbek, mint a nyelvalakítók 
vagy a különféle szakmák szakemberei által mesterségesen létrehozott nyelvi formák. 

38. Nyelvi stabilizmus (2) – az a meggyőződés, hogy a nyelv – különösen a standard nyelv – 
fontos tulajdonsága a (rugalmas) stabilitás; ennek hiányában a különböző nemzedékek, ill. 
a különböző társadalmi rétegek beszédében nagyobb mértékben alakulhatnának ki a meg-
értést is gátló különbségek, mint ahogyan ez kívánatos volna. 

39. Nyelvi standardizmus (1) – mint általános nyelvi ideológia az a meggyőződés, hogy a 
standard nyelvváltozat értékesebb, magasabb rendű, fejlettebb, jobb, sőt szebb a többinél, 
s minden embernek elemi érdeke, hogy azt elsajátítsa és használja. 

40. Nyelvi standardizmus (3) – mint nyelvhelyességi ideológia az a meggyőződés, hogy a 
standard nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint a más nyelvváltozatokhoz tartozó 
formák. 

41. Nyelvi szimplicizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a közlés egyszerűsége abszolút ér-
ték, az egyszerűbb szerkezeti felépítésű nyelvi formák eredendően helyesebbek a bonyo-
lultabbaknál.  

42. Nyelvi szintetizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a közlés tömörsége abszolút érték, a 
szintetikus nyelvi formák eredendően helyesebbek az analitikusaknál.  

43. Nyelvi szisztemizmus (3) – az a meggyőződés, hogy a nyelvi rendszerbe jobban beágya-
zódó, a nyelv hagyományos eszközkészletével harmonikus egységben lévő nyelvi formák 
eredendően helyesebbek, mint azok a formák, amelyek kevesebb nyelven belüli párhu-
zammal rendelkeznek, netán inkább más nyelvekben van párhuzamuk. 

44. Nyelvi utópizmus (2) – az a meggyőződés, hogy a nyelv egy állandó tökéletesedési fo-
lyamatban vesz részt, a nyelvi változások tehát összességükben nyelvi fejlődésként jelle-
mezhetőek. 

45. Nyelvi uzualizmus (3) – az a meggyőződés, mely szerint az elterjedtebb (azaz nagyobb 
földrajzi területen, több társadalmi rétegben, több beszédhelyzetben, többfajta nyelvi kon-
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textusban stb. használt), ill. a nyelvhasználatban gyakrabban előforduló nyelvi forma ere-
dendően helyesebb a kevésbé elterjedtnél, ill. ritkábban előfordulónál. 

46. Nyelvi vernakularizmus (1) – az a meggyőződés, melynek hívei a külső változatosság 
vonatkozásában a helyi identitást „hitelesen” kifejező őshonos nyelveket, esetleg nyelv-
változatokat előnyben részesítik a nagyobb hatósugarú, „hasznosabb”, de a helyi identitás 
kifejezésére nem vagy kevésbé alkalmas összekötő nyelvekkel szemben; a belső változa-
tosság tekintetében a vernakularizmus hívei azokat a nyelvi formákat támogatják, ame-
lyekkel a beszélők leginkább azonosulnak, amelyek leginkább kifejezik az identitásukat.  

 
 
 
 



 

Misad Katalin 
 

A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatása 
a pozsonyi Comenius Egyetemen1 

  
 

Bevezetés 
 
 
Nyelv és kultúra egységének, illetve egységes közvetítésének tekintetében nyilvánvaló, hogy 
a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia ügye mind a kutatásban, mind a gyakorlatban 
elválaszthatatlanul összetartozik. Miközben azonban a magyar mint idegen nyelv fogalmának 
értelmezése Szépe György és Éder Zoltán tipológiai rendszerezésének köszönhetően viszony-
lag gyorsan kikristályosodott, sőt oktatási-módszertani gyakorlata is megtalálta helyét az al-
kalmazott nyelvészetben, a hungarológia viszonylatában máig sem alakult ki megnyugtató 
szakmai megegyezés, csupán praktikus-pragmatikus szinten látszódnak körvonalazódni kere-
tei  (vö. Szűcs 2003: 182). Eszerint a hungarológiai képzés fő feladata a magyar mint idegen 
nyelv és a magyar kultúra oktatása, illetve közvetítése, különös tekintettel ennek a nyelvnek 
és ennek a kultúrának az összetartozására és más nyelvekkel, kultúrákkal kapcsolatban feltár-
ható összefüggéseire. A hungarológia tárgya és a belőle adódó tevékenység alapvető irányai 
azonban elsősorban attól függően alakulnak, hogy célnyelvi (magyarországi) vagy bázisnyelvi 
(külföldi) színtéren folyik-e a magyar mint idegen nyelv oktatása, illetve a hungarológiai kép-
zés. Ám szakmai körökben e tekintetben is újabbnál újabb kérdések merülhetnek fel – mint 
például: Egyáltalán megvan-e mindkét összetevőre az igény? Milyen intézményi-szervezeti 
keretekben folyik a tevékenység? Melyik korosztálynak, milyen szinten és milyen képzési 
céllal történik az oktatás? stb. –, hiszen köztudott tény, hogy a nyelvtudás különböző szintjei, 
a tanulási célok és motivációk sokfélesége, valamint a tanulmányi keretek eltérései meglehe-
tősen differenciált tipológiát eredményeznek (vö. Szende 2003: 116, Szőnyi 2003: 181, Szűcs 
2003: 182–183). 
 
 

A pozsonyi hungarológiai képzés rövid története 
 
 
A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara az 1990/91-es tanévben hirdette 
meg először a magyar mint idegen nyelv szakot. Mivel az egyetem különböző tárgyi és sze-
mélyi feltételek hiánya miatt nem tudta biztosítani a speciális igényű hungarológiai képzést, a 
szak önmagában nem volt teljes értékű: egészen a kreditrendszer bevezetéséig egy másik 
szakkal – kötelezően a szlovákkal – kellett párosítani. A magyart mint idegen nyelvet a kezde-
ti időszakban két-, majd háromévenként hirdették meg, oktatását az egyetem Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszéke biztosította. Az 1990-től napjainkig felvett hallgatók száma harminckettő, 
nekik az oktatási program szerint a nyolcadik vagy a tizedik (a bakkalaureátusi képzésben 
részesülőknek a hatodik) félév végén államvizsgát kell tenniük magyar nyelvből és irodalom-
ból. Mellettük azonban vannak olyan hallgatók is, akik egy-egy négyszemeszteres tanfolyam 
erejéig más szakról látogatják a tárgyat (pl. levéltáros vagy történelem szakos hallgatók), ve-
lük a tanulmány egy későbbi szakaszában foglalkozunk majd. 

A magyar mint idegen nyelv szak a tanterv szerint elsődlegesen filológiai jellegű. A 
hallgatók egy része vegyes házasságban született (melyben az egyik szülő anyanyelve a ma-
gyar), alap- és középiskolai tanulmányaikat azonban szlovák nyelven végezték. Szlovák 
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anyanyelvű szülőjükkel szlovákul beszélnek, magyar anyanyelvű szülőjüktől viszont egy bi-
zonyos szinten megtanultak magyarul. A magyarnak egy – a mindennapi beszédhelyzetekben 
használt – kontaktusváltozatát beszélik, a magyar standarddal többnyire csak egyetemi tanul-
mányaik, illetve az esetleges magyarországi részképzés folyamán találkoznak. Bár a magyar 
mint idegen nyelv belső tipológiája e tekintetben nem egységes (vö. Éder 1991: 188–193, 
Kontra 1991: 139, Szépe 1991: 158), ezek a hallgatók a magyart többnyire második nyelvként 
tanulják. Anyanyelvük, a szlovák mellett ugyanis a magyart mindennapi használatú nem-
anyanyelvként beszélik, hiszen magyar anyanyelvű szülőjükkel (esetleg más hozzátartozójuk-
kal) ezen a nyelven (is) naponta kommunikálnak. A hallgatók másik része egynyelvű (szlo-
vák) nyelvközösségben él, mindkét szülője szlovák anyanyelvű, s alap- és középiskolai ta-
nulmányai során anyanyelve mellett egy nem-anyanyelvet (angol, német, esetleg orosz, fran-
cia) is elsajátított valamilyen fokon. Ők a magyart az anyanyelvvel a mindennapi használat-
ban nem váltakozó idegen nyelvként tanulják (vö. Éder 1991: 193–195, Kontra 1991: 140, 
Szépe 1991: 152). Mivel a pozsonyi egyetemen a magyar nyelv oktatása forrásnyelvi környe-
zetben folyik, az élőnyelvi kapcsolat minimális: ez utóbbi hallgatók magyar szót szinte csak a 
tanórákon hallanak. 
 
 

A motiváció szerepe a nyelvelsajátításban 
 
 
Mind a második, mind az idegen nyelv elsajátításának sikerességét nagyban befolyásolja a 
nyelvtanulók motiváltsága. Az első találkozás alkalmával a hallgatók egy kérdőívet töltenek 
ki, melynek segítségével mindenekelőtt a szak iránti érdeklődés okait, hátterét próbáljuk meg 
felmérni. Mivel nem tudjuk, milyen fokon beszélik, illetve hogy beszélik-e egyáltalán a ma-
gyart, külön magyar és szlovák nyelvű kérdőívet is készítünk. Annak ellenére, hogy néhányan 
már a kezdetekkor jól beszélnek magyarul, ez ideig valamennyi hallgató a szlovák nyelvű 
kérdőívet töltötte ki. A továbbiakban a teljesség igénye nélkül közzé teszünk néhány érdekes, 
esetenként elgondolkodtató választ, amelyek elemzésére egy korábbi tanulmányunkban vál-
lalkoztunk. 
 Arra a kérdésre például, hogy miért választották a kérdéses szakot, a legtöbben azt 
válaszolják, hogy tökéletesíteni szeretnék (saját bevallásuk szerint) alacsony szintű 
magyarnyelv-tudásukat, de vannak olyanok is, akiket a Magyarország és Szlovákia közötti 
„reményteljes” gazdasági és kulturális kapcsolatok motiválnak. Idézünk néhányat a válaszok 
közül: „Szeretnék megtanulni magyarul, hogy ezen a nyelven beszélhessek közeli hozzátarto-
zóimmal.”,“Kiskoromtól kapcsolatban vagyok a magyar nyelvvel (anyukám magyar), ezért 
szeretnék megtanulni helyesen írni, beszélni és olvasni magyarul”. Vagy: „Anyukám és a 
nagyszüleim magyarok, de az én magyar szókincsem elég szegényes. Tetszik nekem ez a nyelv, 
szeretnék jól beszélni magyarul”. Vannak olyanok is, akik személyes jó benyomásaik vagy a 
magyarokról szerzett kedvező információk hatására érdeklődnek a magyar nyelv iránt: „Tet-
szik nekem a magyarok mentalitása, a kultúrájuk, szívesen látogatom az országukat“. 

Arra a kérdésre, kivel beszélnek magyarul a hallgatók, ilyen válaszok érkeznek: 
„Édesapám részéről az egész család magyar, édesanyám apja is magyar volt, az édesanyja is 
tudott magyarul, ahogy az én anyukám is tud. Otthon azonban szlovákul beszélünk, mert ne-
kem így könnyebb. A nagyanyámmal beszélünk csak magyarul, mert ő nem tud jól szlovákul”. 
Vagy: „A nagyapám és a nagynéném tudnak magyarul, velem azonban sohasem beszéltek 
ezen a nyelven. Ma ez hátrányt jelent számomra”. Egy másik válasz: „Az édesanyám magyar 
nemzetiségű, a rokonaim Dunaszerdahely mellett élnek. Minden nyáron náluk töltök pár na-
pot, ilyenkor igyekszem mindenkivel magyarul beszélni” . Akad azonban az adatközlők között 
olyan is, akinek még csak magyarul tudó ismerőse sincs. 
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Érdekel bennünket az is, hogy egyetemi tanulmányaik befejezése után hol szeretnék 
majd hasznosítani magyarnyelv-tudásukat a hallgatók. Saját bevallásuk szerint például „Dél-
Szlovákiában, ahol elég sok a szlovák–magyar közös vállalkozás”. Vagy: „T őlünk nyugatabb-
ra, valamelyik uniós országban, egy olyan cégnél, ahol éppen a kis nyelvek ismeretére van 
szükség.” A többség elsősorban tolmácsként vagy fordítóként szeretne elhelyezkedni, mások 
az üzleti életben szeretnék kamatoztatni nyelvtudásukat. 
      Kíváncsiak vagyunk arra is, vajon olvasnak-e a hallgatók magyarul, illetve követik-e a 
magyar tévécsatornák és rádióadók műsorait. A válaszokból kiderül, hogy néhány tévéműsort, 
főleg filmsorozatokat figyelemmel kísérnek néhányan, ám egyáltalán nem vagy csak nagyon 
kevesen olvasnak magyarul. Pl.: „Eddig nem nagyon olvastam magyarul. Mióta jelentkeztem 
erre a szakra, itt-ott elolvasok egy mesét vagy átlapozok egy-egy magyar folyóiratot.”, „Olva-
sok, kicsit tovább tart, mintha szlovákul olvasnék. Inkább csak magyar nyelvű újságokat, la-
pokat olvasok”. Vagy: „Mivel kollégiumbam lakom, nem áll módomban tévét nézni. Tekintet-
tel szegényes magyarnyelv-tudásomra, nem olvasok ezen a nyelven”. Más: „Folyóiratokat, 
néha szépirodalmat, de sokkal nehezebben megy, mint a szlovák nyelven való olvasás.” Ma-
gyar nyelvű rádióműsort egyetlen megkérdezett sem hallgat. 
       Végül ismert magyarok nevét soroljuk fel a kérdőívben, s arra kérjük a hallgatókat, 
kössék őket konkrét történelmi eseményhez, illetve valamely művészeti ághoz. A legtöbben 
Liszt és Bartók nevét hallották már, de Lisztről sokan nem tudják, hogy magyar volt: német 
vagy osztrák zeneszerzőnek hiszik. Mikszáth, illetve Ady nevével csupán néhány szlovák 
műfordító munkássága kapcsán találkoztak. Mindössze egy-egy hallgató tudja konkrét törté-
nelmi eseményhez kapcsolni Rákóczi vagy Kossuth nevét, Munkácsyról azonban még egyi-
kük sem hallott. Az egyik hallgató így vélekedik tájékozatlanságáról: „Azt hiszem, nagy hiá-
nyosságaim vannak. A nevek többsége ismerős ugyan, de hogy valamihez kössem is őket, az 
nem megy” (l. Misad–Hurka 1998: 95–96). 
      A fenti felmérést azért tartjuk szükségesnek elvégezni, hogy lássuk, milyen alapokra 
építhetünk, s ennek ismeretében hogyan alakítsuk ki a nyelvi gyakorlatok óraszerkezetét. Az 
eredményeket ezúttal nem kívánjuk elemezni, annyit azonban elmondhatunk: még a magyar 
háttérrel rendelkező, vegyes házasságból származó hallgatók ismeretei is eléggé foghíjasak. 
Ez főként azzal magyarázható, hogy mind alap-, mind középiskolai tanulmányaikat szlovák 
tannyelvű oktatási intézményekben végezték, így a magyar irodalommal, történelemmel stb. 
kapcsolatos hiányos ismereteiket nem volt hol pótolniuk. 
 
 

Magyarnyelv-oktatás levéltáros szakos hallgatóknak 
 
 
A tanulmány további részében azokról teszünk említést, akik nem filológiai szakként vették 
fel a magyart, hanem más, pl. levéltáros (vagy néprajz szakos) hallgatóként a latin és a német 
nyelv mellett kötelezően tanulnak magyarul is. Ezek a diákok saját bevallásuk szerint kivétel 
nélkül szlovák anyanyelvűek, egynyelvű (szlovák) nyelvközösségben élnek, szüleikkel és 
közeli hozzátartozóikkal, barátaikkal csak szlovák nyelven érintkeznek. Anyanyelvükön kívül 
egy vagy több nem-anyanyelvet (pl. német, angol, cseh) is beszélnek valamilyen fokon, ma-
gyarul nem tudnak. A szlovákiai levéltárakban található 1918 előtti anyag jelentős része ma-
gyar nyelvű. Ezek feldolgozásának szükségessége vezetett ahhoz, hogy a pozsonyi Comenius 
Egyetem levéltáros hallgatói tanulmányaik során négyszemeszteres kötelező magyarnyelv-
oktatásban részesülnek. A tanfolyam befejezése után elvileg képesnek kellene lenniük a ma-
gyar nyelvű szövegek lefordítására, valamint feldolgozására. Egy nyelvet azonban ilyen kevés 
idő alatt a megfelelő szinten elsajátítani nagyon nehéz, főként ha figyelembe vesszük azt a 
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tényt, hogy a levéltárosok munkájuk során nagyrészt régi szövegekkel találkoznak, melyek-
nek nyelvezete távol áll a mai magyar nyelvtől (Szabómihály 1990: 104). 

A levéltáros hallgatók magyaroktatása két részre tagolódik: az első két félévben meg-
ismerkednek az alapvető nyelvtani jelenségekkel és elsajátítanak egy minimális szókészletet, 
mely a mindennap használatos, gyakoribb szavakat és kifejezéseket tartalmazza. Ezekkel pár-
huzamosan tanulják a szakszókincset is, mégpedig úgy, hogy az egyes grammatikai anyagré-
szekhez rövid szakszöveget kapcsolnak. Ezekre a szövegekre azért van szükség, mert a jelen-
legi kétnyelvű (magyar–szlovák, szlovák–magyar) szótárak csak középszótárak, s a levéltá-
rosok számára fontos szavak egyáltalán nem vagy csak elvétve szerepelnek bennük 
(Szabómihály 1990: 105). 
       A képzés második részében szakszövegeket olvasnak és fordítanak hallgatóink. Ezek a 
szövegek lehetővé teszik a nyelvtani anyag ismétlését és elmélyítését, az írott stílusra jellemző 
szerkezetek bemutatását és azonosítását is (Szabómihály 1990: 106). A levéltárosok 
magyarnyelv-oktatása vizsgával zárul: kb. egyoldalnyi, igényes szakmai jellegű szöveget kell 
a hallgatóknak szótár segítségével lefordítaniuk. A tapasztalat azt mutatja, hogy bár a szlovák 
levéltáros hallgatók később jól elboldogulnak a levéltári magyar anyagokkal, nem tanulnak 
meg magyarul beszélni. Még az ügyesebb hallgatók – akik pedig a nyelvi gyakorlatokon hibá-
san ugyan, de alapszinten beszéltek magyarul – sem igyekeznek nyelvtudásukat továbbfej-
leszteni, elmélyíteni. 
 
 

Választható magyarnyelv-oktatás bölcsészhallgatóknak 
 
 
Az utóbbi néhány évben a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán minden bölcsész-
hallgatónak lehetősége nyílik a magyar nyelv legalább alapfokú elsajátítására, a magyar tan-
szék ugyanis évente meghirdeti a magyar mint idegen nyelv kari szintű oktatását. Ez azt jelen-
ti, hogy szaktól, szakpárosítástól függetlenül bárki tanulhat magyarul, s a nyelvi gyakorlato-
kon való aktív részvételért, rendszeres munkáért két kreditpontot szerezhetnek a hallgatók. 
A 2006–2007-es tanévben a nagyfokú érdeklődés miatt két csoportban folyt az oktatás: az 
egyikben 22, a másikban 17 hallgató tanult magyarul. Voltak köztük olyanok, akik személyes 
okok miatt választották a nyelvtanulást, mások úgy érezték, az általuk tanult szakok (pl. törté-
nelem, politológia, filozófia) megkövetelik az alapvető magyarnyelv-tudást. 
 
 

„Multikulturális” magyarnyelv-oktatás  
 
 
S végül ejtsünk néhány szót azokról, akik nem magyar és nem szlovák származású többnyel-
vű beszélőként szlovák nyelvi környezetben próbálkoznak – ha csak két-három szemeszter 
erejéig is – a magyar nyelv elsajátításával. Ők a magyar nyelvet nem „akadémiai“ (tudomá-
nyos vagy felsőoktatási) (l. Szépe 1991: 152) célból kívánják felhasználni – nyelvtanulási 
motivációjuk szakmai vagy személyes jellegű. Anyanyelvükön kívül, mely általában világ-
nyelv (angol, német), beszélnek még egy vagy két világnyelvet (francia, spanyol) s egy-egy 
kis európai nyelvet (cseh, szlovák). Szlovákiában ösztöndíjasként tartózkodnak, s mivel vala-
milyen okból kapcsolatba kerültek már magyarokkal, szeretnének – legalább alapfokon – 
megtanulni magyarul. Közéjük tartozik az a németországi matematika szakos hallgató, aki 
cserkészvezetőként évente két-három hetet tölt Magyarországon. Szlovákiában ösztöndíjas-
ként tartózkodott, s a Comenius Egyetem Természettudományi Karán folytatott tanulmányai 
mellett a pozsonyi Magyar Tanszéken magyarnyelv-tudását is tökéletesítette. Vagy az az an-



Misad Katalin: A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatása 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  150
  

 
 

gol anyanyelvű londoni újságíró szakos hallgató, aki szakterületének a közép-európai kis 
nemzeteket választotta, s csehországi tartózkodása alatt figyelt fel a szlovákiai magyar ki-
sebbségre. Pozsonyi részképzése idején szakmai céllal kezdett magyarul tanulni: kutatási terü-
letéhez kívánt magyar (szak)nyelvi ismereteket szerezni. 
 
 

Összegzés 
 
 
Bármi legyen is esetünkben a magyarnyelv-tanulás motivációja, a nyelvoktatásban elért 
eredményességnek éppen ez az egyik legfontosabb meghatározója. A forrásnyelvi környezet 
olyan struktúrát követel meg a szaktól, amelyek tapasztalataink alapján magyarországi, illetve 
a környező országokban működő hungarológiai műhelyek és egyéb hasonló jellegű intézmé-
nyek szerkezetét ötvözi. A pozsonyi Comenius Egyetemen folyó magyar mint idegen ny-
elv/hungarológia oktatásának célja a hallgatók felkészítése arra, hogy – képzett mű- és szak-
fordítóként, nyelvoktatóként, irodalomkritikusként, lektorként és újságíróként vagy kulturális 
intézmények munkatársaiként – feldolgozzák és hozzáférhetővé tegyék a magyar tudomány, 
irodalom és művészet eredményeit és értékeit a szlovák nyilvánosság számára.  

 

Jegyzet 
 
 
1 Az előadás és a tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0791/08 sz. VEGA-projekt támogatásá-
val folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. 
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Zhrnutie  
 

Vyučovanie maďarčiny ako cudzieho jazyka/hungarológie  
na Univerzite Komenského v Bratislave 

 
 

Na Katedre maďarského jazyka a literatúry FF UK v Bratislave sa už skoro dvadsať rokov 
vyučuje maďarčina ako cudzí jazyk, resp. odbor hungarológia. Charakter vyučovania 
ovplyvňuje jeden veľmi dôležitý faktor: rozdielnosť jazykovej úrovne poslucháčov. 
Maďarčinu ako cudzí jazyk a hungarológiu študujú väčšinou poslucháči, ktorí navštevovali 
základnú a strednú školu s vyučovacím jazykom maďarským, ale materinským jazykom 
jedného z ich rodičov je maďarčina. Títo poslucháči si maďarský hovorový jazyk už viac-
menej osvojili, pre nich treba zabezpečiť prehĺbenie jazykových znalostí a výučbu jazyka so 
špecifickým zameraním. Odbor maďarčina ako cudzí jazyk/hungarológia si však zvolia aj takí 
poslucháči, ktorí po maďarsky vôbec nevedia a praktický jazykový výcvik absolvujú formou 
intenzívneho jazykového kurzu. Na základe vyučovacieho programu však po ukončení 
svojich štúdií musia disponovať tými istými odbornými/jazykovými schopnosťami ako ich 
kolegovia, ktorí už pri prijatí na vysokoškolské štúdium ovládali maďarský hovorový jazyk. 
Pritom treba brať do úvahy aj fakt, že vyučovanie maďarčiny v Bratislave neprebieha 
v prostredí cieľového (maďarského) jazyka, a preto živý jazykový styk študentov 
s hovoriacimi maďarského jazyka je minimálny.  
 
 

Summary 
 

Teaching of Hungarian as a foreign language and of Hungarian Studies  
at the Comenius University in Bratislava 

 
 

Hungarian has been taught as a foreign language and the Hungarology Education for almost 
twenty years at the Department of Hungarian Language and Literature at the Philosophical 
Faculty of the Comenius University in Bratislava (FF UK). These classes are taught as 
language and literature courses as opposed to language practices. The teaching methods are 
most strongly influenced by a single important factor – the diversity of language skills of the 
students. The majority of the students who study Hungarian as a foreign language are those 
who have attended primary or secondary schools with Slovak as the medium of instruction, 
but have at least one parent who has Hungarian as the mother tongue. Those students, thus, 
speak Hungarian to a certain degree already. For them, the goal is to enrich their language 
skills and focus on building knowledge of Hungarian language, history and culture. There are 
also some students who do not speak Hungarian at all. For them, language training is carried 
out in the form of intensive language instruction. The educational program, however, expects 
that these students by the time they finish their studies, reach the same level of proficiency in 
Hungarian as their colleagues who already spoke some Hungarian on entering the Faculty. 
One more important factor is that Hungarian instruction takes place in Bratislava, a 
predominantly Slovak language environment; therefore contact with everyday use of 
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Hungarian is minimal. The end result for these students is a minimal level of proficiency in 
Hungarian. 
 
 



 

Misad Katalin 
 

A szlovák anyanyelvűek magyaroktatásában nehézséget okozó 
grammatikai részrendszerekről1 

 
 

A magyar mint idegen nyelv/hungarológia nyelvleíró oktatási programja napjainkban a funk-
cionális, a kontrasztív, a kognitív és a kommunikatív szemlélet szempontjait érvényesíti. A 
grammatika a kommunikáció-központú oktatásban nem elvont, hanem a nyelv működését 
feltáró szabályrendszer, más szóval eszköz a kommunikatív kompetencia elérésére (Éder–
Kálmán–Szili 1984: 6). Ez a felfogás a nyelv grammatikáját szerves egésznek tekinti, amely-
ben a részrendszerek egymásba épülnek, és egymástól kölcsönösen függnek. 
      A forrásnyelvi környezetben folyó idegennyelv-tanításban különösen nagy szerepe van 
a kontrasztivitásnak, illetve a kontrasztív nyelvi elemzésnek. Esetünkben ez azt jelenti, hogy a 
magyar nyelvet a szlovákra való tekintettel írjuk le, de az általánosan elfogadott leíró magyar 
nyelvtant nem visszük át mechanikusan a magyarnak mint idegen nyelvnek az oktatásába. 
Ezzel nem az adott leíró rendszer helytállóságát kérdőjelezzük meg, hanem a bonyolultságát. 
A leíró nyelvtan részletesen kidolgozott kategória-rendszere szerint ugyanis a nem-
anyanyelvű hallgatónak például 78 igei személyragot s a hangkapcsolódási szabályszerűsége-
ket és kötöttségeket figyelembe véve több száz esetragot kellene megtanulnia, illetve felis-
mernie (Naumenko-Papp 1985: 3). 
      Mivel hallgatóink kivétel nélkül szlovák tannyelvű alap- és középiskolát látogattak, a 
nyelvi egybevetés kiindulópontja a forrásnyelv (tehát a szlovák) valamely kiválasztott rész-
rendszerének leíró módon történő alapos tanulmányozása. Utána a célnyelv (a magyar) meg-
felelő részrendszerének elemeit vizsgáljuk hasonló módon (vö. Balázs 1989: 69). A szerkezeti 
hasonlóságok, a párhuzamok általában nem igényelnek külön magyarázatokat, mert intuitív 
módon is meg lehet őket érteni. Az eltérések befogadása azonban komplex feladat: nem egy-
szerű asszociatív memorizálást kíván, hanem a jelentéstartalmak megfelelő rendben való, or-
ganikus összekapcsolását. 
      A magyar mint idegen nyelv grammatikájának kontrasztív megközelítése mintegy 
meghatározza a nem-anyanyelvűeknek – köztük a szlovák anyanyelvű hallgatóknak is – ne-
hézséget okozó nyelvtani anyagok sorát. 
 
 

1. Az igeragozás 
 
 
Az általános és a határozott (a hagyományos grammatikákban alanyi és tárgyas) igeragozás 
közötti eltérések feldolgozása állandóan visszatérő része a nyelvtanítási folyamatnak. A 
tárgyhatározottság nyelvtani fogalma meglehetősen bonyolult, ráadásul az indoeurópai nyel-
vekben hasonló formációk nincsenek. Mindemellett a nem magyar anyanyelvű hallgatónak 
külön meg kell magyarázni, hogy az általános igeragozás egyáltalán nem jelenti azt, hogy 
nem lehet tárgy a mondatban; sőt nem az ige tranzitív volta engedi vagy tiltja a tárgy jelenlé-
tét, hanem fordítva: a tárgy minősége (határozott vagy határozatlan volta) az, ami az igerago-
zást befolyásolja (l. Ginter 1980). Nem csoda tehát, hogy a hallgatók – bár elméletileg meg 
tudják különböztetni az általános és a határozott igei személyragokat, s tudnak a funkcióbeli 
eltérésekről – a kommunikáció során nem igazán érzik a két ragozási rendszer közötti különb-
séget. 
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      Az általános és a határozott igeragozás tanításának a magyar mint idegen 
nyelv/hungarológia gyakorlatában kétféle megközelítése alakult ki. Az egyik felfogás szerint 
a két ragozást külön kell tanítani, a másik szerint egyszerre (Giay 1997: 36). Esetünkben – 
amikor a magyart idegen nyelvként forrásnyelvi környezetben oktatjuk – eredményesebbnek 
bizonyult a határozott ragozást csak azután tanítani, miután a hallgatók elsajátították és be-
gyakorolták az igék általános ragozású, jelen idejű paradigmáját. Így több időnk jut a tárgy 
bevezetésére, a szemléleti és szerkezeti különbségek bemutatására, és nagyobb lexikai bázi-
son tudjuk a határozott ragozást feldolgozni. 
 
 

2. Az igenevek 
 
 

Megtanulhatóságukat illetően Szarvas Gábor már 1873-ban ezt írta a Nyelvtudományi Köz-
leményekben: „A participiumok a magyar nyelv háztartásának legfontosabb tényezőit képe-
zik, úgy hogy alkalmazásuknak tüzetes, részletekig beható kifejtése maga több ívnyi kötetet 
tenne ki” (1873: 136). Mivel erre most nincs mód, csak néhány példát említünk:  
      A magyarul tanuló számára nehézséget okoz a személyragos főnévi igenévi alany, a 
főnévi igenévi tárgy és a fog igével képzett igekötős jövő idő, valamint a cél- és véghatározói 
szerepű főnévi igenév (pl.: bevásárolni megy ~ fiatal vagy még meghalni) használata. 
      Leíró nyelvtanaink külön-külön tárgyalják a melléknévi és határozói igenevek idő-
szemléletét. A magyar mint idegen nyelv szempontjából azonban az is fontos, hogy egy bizo-
nyos tartalom kifejezésére hol érintkezik, illetve hol válik el élesen az igenevek használata 
(pl.: Tamás kiváló ember. – a melléknévi igenévvel jellembeli tulajdonságra utalunk; A társa-
ságból kiválva egyenesen hozzám lépett. – a határozói igenévvel állapotra utalunk) (vö. Kál-
mán 1980: 157). A melléknévi igenév tanítása során bevált módszer szerint az igenevekkel 
alkotott jelzős szerkezeteket az igenevek elé tett bővítményükkel gyakoroltatjuk (pl.: régen 
kiszáradt folyómeder), majd ezeket a szerkezeteket mint kész elemeket építtetjük be a monda-
tokba (pl.: A turisták a régen kiszáradt folyómeder útját követték.). Részletesen kell foglal-
koznunk a levő és a való igenevek szemantikailag tartalmas, illetve csupán grammatikai jelle-
gű szerepével is.  
      A szlovák anyanyelvűek számára különösen fontos a határozói igenév alkalmazásának 
elsajátítása. Jelentős különbség a magyar és az indoeurópai nyelvek között, hogy az utóbbiak-
ban sokkal szélesebb körű a határozói igenévi alakok használata. Az ekvivalens formák adek-
vát megválasztására elsősorban a magyarra való fordítás tanításakor térünk ki.  
 
 

3. Az igekötők 
 
 

A magyar igekötők tanítása s a szlovák nyelv azonos, hasonló vagy eltérő funkciójú elemeivel 
való összevetése két területen okoz nehézséget: a jelentéstanban és a mondat szórendjének 
alakulásában (Misad–Hurka 1997: 98). Az igekötők elsajátítását megkönnyíti az a tény, hogy 
többségüknek a konkrét helyet meghatározó jelentésén kívül más jelentése nem fejlődött ki. 
Több időt kell azonban fordítanunk azokra az igekötőkre, amelyek az alapige jelentését mó-
dosítják, és/vagy többféle jelentésárnyalatot kölcsönöznek neki (pl.: az el- igekötő befejezett-
séget jelölő funkciójára: elolvas, illetve a cselekvés tartósságát, folyamatosságát jelölő funk-
ciójára: elbeszélget). Ez a jelentésmódosítás az igekötős igék nagy részét jól körülhatárolható 
szemantikai csoportokba szervezi (pl.: a meg- igekötős ige a cselekvés egészének a megtör-
téntét, befejezettségét hangsúlyozza – megtanulja; az el- igekötős ige pedig azt a szemléletet, 
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ahogy az alany a cselekvésben fokozatosan jut el a célig – elolvassa) (Szili 1995: 8). A másik 
problémára, az igekötő elválásának eseteire a szórendi kérdéseknél mutatunk rá. 
 
 

4.  Az irányhármasság 
 
 

Nyelvünk határozórendszerének tanításakor a fokozatosság elvét alkalmazzuk: az egyszerűtől 
az összetett felé, a konkréttól az elvont felé haladunk. 
      A konkrétból való kiindulás alapján a helyhatározó kívánkozik az első helyre. A ma-
gyar nyelv térszemléletének legfontosabb sajátossága, hogy a mozgás iránya szerint differen-
ciálja és szervezi a helyhatározó kifejezésére szolgáló nyelvi eszközöket. Ennek két dinami-
kus vektora (a honnan? és a hová? kérdésre felelő) és egy statikus állapota (a hol? kérdésre 
válaszoló) van, amely nemcsak a térbeli, hanem az időbeli viszonyokat is jellemzi (Giay 
1997: 37). A térbeli viszonyok másik meghatározója az, hogy a mozgó tárgy vagy cselekvő 
személy milyen dimenziójú térben van. Ennek megfelelően megkülönböztetünk belső, felületi 
és külső viszonyokat. Az egyes aspektusok megértése után szemléletesen is megadható a 
rendszer, amely az alanynak a tér egy kijelölt részéhez való viszonyát érzékelteti. A tér- és 
időbeli dimenziók meghatározásánál meg kell még említeni a közeliség és a távoliság kifeje-
zésének sajátos formáját.  
 
 

5. A vonzatstruktúrák 
 
 

A magyar nyelvtudománynak a vonzat fogalmát még nem sikerült teljes mértékben tisztáznia 
(Hegyi 1997), a nyelvoktatásban viszont szükséges a vonzatnak mint nyelvtani fogalomnak a 
meghatározása. A nyelvtantanításban ezért azt a szót tartjuk vonzatnak, amellyel az ige, főnév 
vagy melléknév kötelezően kiegészül a mondatszerkesztés során (Giay 1997: 31). A vonzatot 
tehát a morfológia és a szintaktika egységének jegyében vizsgáljuk. Azt figyeljük, miként 
vesz részt, milyen lehetőségeket kínál a mondatok megformálásában. Ha a meghatározó tag-
ból, az igéből indulunk ki, az első relációt a tárgy irányában keressük: állhat-e az ige mellett 
tárgy vagy sem. A második reláció a határozók felé mutat: az ige s az ún. állandó határozók 
kapcsolódásában nyilvánul meg (pl.: kap valakitől valamit, beszél valamiről valakinek). A 
szótári vonzatstruktúra azonban szemantikailag nem teljes értékű, csak bővítéssel válik mon-
dattá. Az irányítás kulcsa a megfelelő kérdőszerkezet, amelynek végződésre utaló, illetve szó-
rendi szabályozó szerepe van. Az a kötöttség, amely a magyarban az ige és a vonzatstruktúrák 
kapcsolódásában mutatkozik, elősegíti a nyelv formai oldalról való megközelítését (Hegyi 
1989: 194). 
 
 
     6. A birtok és a birtokos közti kapcsolat kifejezése 
 
 
A magyar nyelv gazdag variációs lehetőségekkel rendelkezik a birtok és a birtokos közötti 
kapcsolat kifejezésére. A birtokos viszonyra utalhatunk személyjeles névszóval (pl. könyvem), 
birtokos jelzős szerkezettel (pl. a bátyám könyve, a bátyámnak a könyve), birtokos névmással 
(pl. a könyv az enyém), birtokjellel (pl. a bátyámé), sőt a van létige segítségével is (pl. van 
könyve). A szlovák a birtokviszonyt leggyakrabban birtokos névmási (pl. moja kniha), illetve 
birtokos melléknévi szerkezettel (pl. chlapcova kniha) vagy a mať birtoklásigével fejezi ki. A 
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birtokviszony tanítása során a legtöbb gondot a birtok és a birtokos számbeli formációinak az 
összetévesztése, illetve fölcserélése okozza: ha a birtokos többes számú főnév, akkor a birtok 
egyes szám 3. személyű személyjelet kap (pl. a lányok ruhája); ha azonban személyes névmás 
látja el a birtokos funkcióját, akkor a birtok kerül többes szám 3. személybe (pl. az ő ruhájuk), 
ha pedig mind a birtokos, mind a birtok többes számú, akkor az -i birtoktöbbesítő jelet alkal-
mazzuk (pl. a mi ruháink). 
 
 
     7. A szórend 
 
 
Azok, akik a magyart idegen nyelvként tanítják, s már az első óráktól kezdve javítják a szó-
rendi rendellenességeket, nem igazán tudnak támpontot adni, szabályokat felsorakoztatni, 
amelyeknek alapján a szórend tekintetében standard magyar mondat alkotható. A leíró nyelv-
tanokban található szórendi szabályok valójában csak az egyes grammatikai témák természe-
tes velejárói (ilyenek pl. a névelő, a névutó vagy az igekötő szórendjére vonatkozó útmuta-
tók). Az általános szabályszerűségek helyesbítésének, pontosításának szükségessége már az 
ilyen egyszerű mondatok tartalmának és szerkezetének végiggondolása során is felmerül: „Az 
apa a szobába bemegy”, „ Vittél el sok pénzt?” 
      É. Kiss Katalin A magyar mondatszerkezet generatív leírása című dolgozatában sok 
szórendi kérdésre válaszol, sőt Brassai Sámuel szórendszemléletére utalva azt is kimutatja, 
hogy ez az elmélet már több mint száz éve jelen lehetne a magyartanítás gyakorlatában. Esze-
rint a magyar szórend fő rendező elve a fókuszképzés (É. Kiss 1983: 22). A másik rendező 
elvre Klaudy Kinga Hogyan alkalmazható az aktuális mondattagolás a fordítás oktatásában? 
című tanulmánya hívja fel a figyelmet. Ebből kiderül, hogy a magyar mondatszerkesztésben a 
módosító-módosított sorrend dominál (tehát: a szobába megy) (Klaudy 108: 325–332). A 
szlovákban, de a többi szláv nyelvben, sőt a germán nyelvekben is módosított-módosító a 
sorrend (tehát: ide do izby). A fenti két elv alkalmazása nagy segítséget nyújt a mondat- és 
szövegalkotási törvényszerűségek megértésében. 
 
 

Összegzés 
 
 
A dolgozat valószínűleg nem öleli fel teljességükben azokat a nehézségeket, amelyekkel a 
magyart idegen nyelvként tanulónak és oktatóinak meg kell küzdeniük. Azt azonban szeret-
nénk hangsúlyozni, hogy a nyelvtan tanítása az idegennyelv-oktatásban nem önálló cél, csak 
eszköz. Gyakorlati, funkcionális grammatikatanításra van szükség, amely feltárja a nyelv mű-
ködését. Ha a nyelv elsődleges célja a kommunikáció, a nyelvoktatás fő célja csakis a kom-
munikatív kompetencia kialakítása lehet. Ez a beszélőnek az a képessége, amelynek segítsé-
gével a nyelv összetett szabályrendszerét grammatikailag helyesen és a beszédhelyzetnek, 
valamint a szövegösszefüggésnek megfelelően alkalmazza. 
 
 

Jegyzet 
 
 
1 Az előadás és a tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0791/08 sz. VEGA-projekt támogatásá-
val folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. A szerkesztett vál-
tozathoz fűzött hozzászólásért köszönettel tartozom Lőrincz Juliannának. 
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Zhrnutie 
 

Praktické otázky vyučovania maďarčiny ako cudzieho jazyka 
 
 
Dobrá úroveň ovládania cudzieho jazyka, ktorej cieľom je zrozumiteľná komunikácia, je 
okrem ovládania lexikálnych prostriedkov podmienená aj adekvátnym použitím gramatických 
prostriedkov. 
 Do procesu vyučovania cudzieho jazyka by gramatika mala vstúpiť ako systém 
pravidiel odhaľujúci fungovanie jazyka. Takéto chápanie pokladá gramatiku za organickú 
jednotku, v ktorej jednotlivé čiastkové systémy zapadajú do seba a fungujú vo vzájomných 
súvislostiach. 
 Vo vyučovaní cudzieho jazyka významnú úlohu zohráva kontrastivita. V našom 
prípade to znamená, že maďarský jazyk opíšeme s prihliadnutím na jazyk slovenský, pričom 
za relevantnú považujeme príbuznosť a odlišnosť cieľového a východiskového jazyka.  
 Kontrastívne priblíženie gramatiky maďarčiny ako cudzieho jazyka vymedzuje celý 
rad náročných gramatických javov, ktoré vyžadujú rozsiahlejší výklad. Príspevok prezentuje 
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gramatické štruktúry, ktoré v porovnaní s ostatnými prvkami jazyka spôsobujú slovenským 
študentom najväčšie ťažkosti. 
 
 

Summary 
 

Practical aspects of teaching Hungarian as a foreign language 
 
 
Proper proficiency in a foreign language, of which meaningful communication is the ultimate 
objective, is conditioned not only by extensive knowledge of its lexical means but also by 
adequate utilization of its grammatical properties. 

Grammar should enter instruction in foreign language as a system clarifying the 
functional principles of a foreign language. This approach perceives grammar as an organic 
unit in which all is individual partial systems are interrelated and operate in mutual relation. 

As regards the process of foreign language instruction, contrastiveness plays 
a significant role. In the case of the Hungarian language it means that the properties of the 
Hungarian language are reflected through the optics o the Slovak language while the 
similarities and differences of the mother tongue and the second language are of significant 
relevancy. 

The contrastive approach to teaching Hungarian as a foreign language defines a wide 
range of difficult grammatical phenomena requiring extensive explanations. The contribution 
is presenting the grammatical structures which, in comparison with other specifics of the 
language, tend to cause bigger difficulties to Slovak students. 
 
 
Lőrincz Julianna 
 

Hozzászólás Misad Katalin: A szlovák anyanyelvűek magyaroktatásában 
nehézséget okozó grammatikai részrendszerekről című dolgozatához 

  
 
Misad Katalin dolgozatában a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tan-
székén folyó magyar mint idegen nyelv oktatásának helyzetéről, az oktatás módszereiről ír. 
Az idegen anyanyelvűeknek történő magyar nyelv oktatásában a  funkcionális, a kontrasztív, 
a kognitív és a kommunikatív szemlélet szempontjainak érvényesítését tartja célszerűnek a 
szerző más hungarológiai szakemberekkel egyetértésben. A grammatika tanítása pedig nem 
önálló zárt rendszerben, hanem az elérendő cél,  a kommunikatív kompetencia  kialakításának 
szolgálatában folyik. Misad Katalin helyesen mutat rá, hogy forrásnyelvi környezetben, a 
szlovák anyanyelvűek magyar nyelvre tanítása esetében, nagyon fontos a kontrasztivitás. Mi-
vel eltérő típusú nyelvekről van szó, nem a magyar nyelv bonyolult szabályrendszerét kell 
megtanítani a nyelvtanulónak, hanem elsősorban a nem magyar anyanyelvűeknek nehézséget 
okozó nyelvtani jelenségeket.  

  A problémák és módszerek rövid bemutatása után a szerző kitér azokra a legfontosabb 
grammatikai témakörökre, amelyekkel célszerű és fontos foglalkozni a magyar grammatika 
tanítása során. Az egyes kategóriák tanításakor sokszor szükség van formalizálásra is, például 
a magyar szakirodalomban még kevésbé körülhatárolt vonzatok tanításakor. Ez a szemlélet 
egyébként jól tükröződik a magyar mint idegen nyelv más oktatóinak munkáiban, pl. Hegedűs 
Rita magyar grammatika könyvében is.  
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Misad Katalin tanulmánya jól szerkesztett, a legfontosabb problémák elméleti és gya-
korlati kérdéseire összpontosít, gazdag szakirodalmi háttérismeretről tanúskodik. Kötetben 
való megjelenését feltétlenül ajánlom.  



 

Hizsnyai Tóth Ildikó 
 

Magyarul – szlovákul 
Kommunikációközpontú magyar nyelvkönyv szlovák anyanyelvűek számára 

 
 
A bemutatásra kerülő, önképzési módszeren alapuló Maďarčina pre samoukov (Hizsnyaiová–
Husáriková 2010) című nyelvkönyv a Szlovák Tankönyvkiadó (SPN) felkérésére készült, 
azzal a céllal, hogy az azonos című, három kiadásban megjelent elődjét (Mussoniová–Tankó–
Kostolný 2000) felváltsa. A kiadó által megfogalmazott követelmények szerint a kezdőknek 
szánt tankönyvnek egyrészt tartalmaznia kell olyan rendszerezett nyelvtani alapismereteket, 
amelyek második ciklusbeli nyelvkönyvekkel (haladó szint) vagy szakirányú tankönyvekkel 
kompatibilisek, ugyanakkor kommunikáció- és szövegközpontú, emellett lehetővé teszi az 
önálló nyelvtanulást (szlovák közvetítő nyelv segítségével), valamint olyan alapkészségeket 
alakít ki, erősít meg a nyelvtanulóban, amelyeket a tankönyvtől függetlenül, önállóan és meg-
bízhatóan tud használni. 

A nyelvkönyv koncepcióját a pozsonyi Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének 
nyelvtanfolyamain szerzett több mint egy évtizedes nyelvtanári tapasztalataim alapján dolgoz-
tam ki, ahol elsősorban Erdős–Prileszky (1992), valamint Kovácsi (1993, 2000) tankönyvei-
ből, valamint saját készítésű táblázatok, beszédszituációs és szövegfeldolgozó gyakorlatok 
felhasználásával folyt az oktatás, tanári kézikönyvként pedig Hegedűs (2005) funkcionális 
nyelvészeti munkája szolgált alapul. A tervezet egy leendő társszerző részvételével is számolt 
(nyelvtani rész), akit később a magyar intézet nyelvtanára, Marianna Sitárová Husáriková 
személyében sikerült megtalálni. 
  
 

A nyelvkönyv célközönsége 
 
 
Noha a kiadó sikeres nyelvkönyvsorozatának egyik részeként megjelenő korábbi változatot 
számtalan kritika érte mind szakmai, mind pedig felhasználói oldalról, elgondolkodtató az a 
tény, hogy a nyelviskolai oktatás konjunktúrájának korában az önképzési módszeren alapuló 
magyar nyelvkönyv iránt – tekintet nélkül annak minőségére – még mindig fokozott érdeklő-
dés mutatkozik Szlovákiában. Nyilván komoly vonzerőt jelentett az is, hogy a könyv közvetí-
tő nyelve nem egy harmadik nyelv (angol, német, francia) volt, de mivel a szlovák nyelvű 
formális nyelvleírás teljesen figyelmen kívül hagyta a kontrasztív szempontokat (sőt, a 
könyvsorozat német nyelvkönyvének szerkezetét vette alapul, több nyelvlecke szövegét pedig 
egyszerűen lefordította, sajnos azt is magyartalanul) (vö. Vaverková 1995), a leírás nyelve 
nem teljesítette közvetítői szerepét. 

További magyarázatként kínálkozik a magyar nyelv társadalmi megítélése. Fontos jel-
zés számunkra, hogy az országos hálózattal rendelkező nagy nyelviskolák kínálatában nem 
szerepel a magyar, még az ún. kis nyelvek kategóriájában sem, holott az EU egyik hivatalos 
nyelve. Ez a gyakorlat tovább élteti a szlovák közgondolkozásban kialakult, nyelvi tapasztala-
tokon nyugvó vélekedést, miszerint magyarul csak az tud, aki magyar származású. 

A nyelvtudás és a nemzeti identitás egyfajta megbélyegzésként is felfogható összefüg-
gései nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a magyar idegen nyelvként való elsajátítása szin-
tén a magánszféra keretei közé utalva történjék.1 Mindez számos potenciális érdeklődőt visz-
szatarthat attól, hogy nyíltan felvállalja a magyar nyelvtanfolyamok látogatását, vagy akár-
csak egy nyelvkönyv megvásárlását is. Ezért az újonnan íródó tankönyv koncepciója eleve 
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célul tűzte ki a társadalmi előítéleteket megcélzó motivációs minták hangsúlyozását. A borító 
hátlapján olvasható Miért tanul junk magyarul?, valamint Kinek ajánljuk ezt a 
nyelvkönyvet? kérdésekre szellemes, kissé provokatív válaszok olvashatók a releváns mo-
tivációs mintacsoportok reprezentánsaitól, valamint a szerzőtől (l. 1. sz. melléklet). 
 
 

A nyelvkönyv szerkezete 
 
 
A nyelvkönyv – szakítva a formális grammatikák gyakorlatával – a nyelvtanközpontú, ha-
gyományos nyelvleckék helyett három önálló, de egymással összefüggő nagy egységre tago-
lódik: Nyelvtan („Gramatika” ), Dialógusok („Dialógy” ) és Szövegek („Texty” ). 

A tananyag ilyetén elrendezése elsősorban a dialógusok és a szövegek írójának ad sza-
bad kezet abban, hogy a beszélt nyelvbe vezesse be a nyelvtanulót, ne pedig a nyelvtan leírá-
sában érdekelt konverzációs szövegek szövevényes és életidegen világába. A nyelvtanuló 
szempontjából aktívnak nevezett nyelvi anyag tehát nem a paradigmatikus, hanem a 
szintagmatikus tengelyre helyezi a hangsúlyt, ami azért is fontos, mert az utóbbira való áttérés 
a tanulási folyamat legkomolyabb buktatója.  

A nyelvkönyv tagolása nemcsak a funkcionális nyelvszemlélet érvényesítésének ad te-
ret, hanem a nyelvtanulóknak is többféle tanulási módot tesz lehetővé. Lehetőséget teremt 
többek közt a szisztematikus tanulásra, ugyanakkor nem feltétele a tanulásnak a lapról lapra 
való haladás, mert a szövegfeldolgozó, valamint a strukturo-globális módszernek is kedvez. A 
módszerbeli sokszínűségnek főként felhasználói oldalról van nagy jelentősége, hiszen az ilyen 
típusú nyelvkönyvekkel szemben támasztott elvárások igen különböző és sokszor egymásnak 
ellentmondó igényeken alapulnak. 

A szerzői koncepció a nyelvtanulók három alaptípusával számol. 
Az első típusba sorolhatjuk azokat az elszánt, erős motivációval rendelkező nyelvtanu-

lókat – a magunk szempontjából nevezhetjük őket ideális nyelvtanulóknak is –, akik leg-
alább középszintű nyelvtudásra szeretnének szert tenni. Számukra a szisztematikus haladás 
ajánlott: a fokozatosság elve alapján építkező nyelvtani fejezetek elsajátítása, követve az ak-
tuális nyelvtani jelenséget tartalmazó dialógusokra való utalásokat, amelyek után a nehézségi 
sorrendben összeállított szövegek olvasása következik. 

A második típusba az érdeklődő nyelvtanulók tartoznak, akik szintén rendelkez-
nek konkrét motivációval (turizmus, magyar baráti kör, egy „egzotikus” nyelv iránti kíváncsi-
ság stb.), de a kommunikációs nyelvi kompetenciát első helyre helyezik. Számukra a Dialó-
gusok („Dialógy” ) fejezet ajánlott (CD-vel együtt), amely ún. túlélő vagy gyorstalpaló nyelv-
tanfolyamnak is nevezhető. 

A harmadik típus nyelvtanulóinak motivációja az utódállamok nyelvi specifikumaiból 
fakad, hiszen olyan szakemberekről van szó, akik számára a magyar a kutatás nyelve (le-
véltárosok, történészek, művészettörténészek stb.), amelyhez viszont nélkülözhetetlen a jó 
szövegértés. A levéltárosok és történészek egyetemi képzésében domináló fordításalapú ma-
gyar nyelvoktatás nem alakítja ki az önálló szövegfeldolgozáshoz szükséges készségeket, 
ezért számukra elsősorban a Szövegek („Texty” ) rész ajánlott.2 
 
 

A nyelvtani rész („Gramatika”) felépítése, nyelvezete 
 
 
A nyelvtani rész szerzője, Marianna Sitárová Husáriková a fokozatosság elvén kidolgozott 
koncepció alapján tizenhat fejezetben tárgyalja az anyagot, amelytől csak akkor tér el, ha az 
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egyes alfejezeteket záró mintamondatok megformálása ezt indokolja. Az egyes fejezetek, al-
fejezetek megnevezése nem egységes: megnevezi az adott nyelvtani jelenséget (pl. 
„Slovesá”), kérdő névmással utal rá (pl. „ Čí? Čia? Čie?” ), mintamondattal fejezi ki (pl. 
„Katka má psa”). A címadás következetlenségét a szerző a laikus felhasználók igényeivel, 
felkészültségével indokolja, hiszen nem feltétlenül rendelkeznek rendszerezett nyelvtani tu-
dással, terminológiai ismeretekkel, ráadásul egyes nyelvtani jelenségeknek nincs is szlovák 
megfelelője vagy pedig más funkcióban használatosak. Módszerének előnye, hogy közérthe-
tően tagolja az anyagot, illetve megkönnyíti a benne való tájékozódást, ezenkívül igyekszik 
egységben láttatni az egyenértékű nyelvi megoldásokat. (pl. a hol? kérdésre névmásokkal, 
ragos főnevekkel és főnévvel + névutóval is válaszolunk: itt, ott vagy bent, kint, fent, lent 
vagy az utcán, a házban vagy a fa mellett stb.) 

A bevezetőben kitér a magyar nyelv – indoeurópai nyelvektől eltérő – specifikumaira 
(magánhangzó-harmónia, alanyi és tárgyas ragozás, a birtoklás kifejezése stb.), ügyelve arra 
is, hogy a nyelvek közötti és a nyelven belüli analógiákat spontánul használó nyelvtanuló 
támpontokat kapjon. A szlovák–magyar kontrasztív szempontú nyelvleírás közérthetőségre 
törekszik, gyakran a tanári magyarázat élőnyelviségét idézi. A rendszeres és rendhagyó kép-
zés leírását követően a nyelvhasználat jellegzetességeire is kitér. Az újonnan szerzett isme-
reteket kisebb és nagyobb egységenként összefoglaló táblázatokban rendszerezi, amelyek-
ben a nyelvi szerkezet kognitív szerepe is megjelenik, hogy gondolkodás útján próbálja a 
nyelvi jelenségeket megértetni. Minden nyelvtani jelenség leírását egy rövid gyakorlat zárja, 
amely az aktuális képzési forma (pl. birtokos személyjelek) elsajátítását szolgálja, a fejezethez 
csatolt tematikus szójegyzék segítségével (pl. birtokviszony: testrészek, rokonságviszo-
nyok). A képzett forma mondatban való szerepét mintamondatok világítják meg. 

A szisztematikusan haladó nyelvtanulót utalások (pl. → 4/A-3)3 vezetik a Dialógu-
sok („Dialógy”) rész azon párbeszédeihez, ahol az adott nyelvtani forma megjelenik. Ez a 
megoldás látszólag megszakítja a tanulási folyamatot. Amennyiben elfogadjuk azt az elképze-
lést, hogy a nyelvtani fokozatosság elve nem lehet azonos a nyelv elsajátításá-
nak ideális folyamatával (ilyen nincs is) az előrelapozás nem minősül előretekintésnek. 
Mivel egy-egy dialógushoz több utalás is vezet (a beszédhelyzetekben nem hermetikusan je-
lenik meg egy-egy nyelvtani forma), a „grammatikus” mondatok bevésése helyett a nyelvta-
nuló nyelvi mintákat (dinamikus sztereotípiákat) tanul meg alkalmazni. 

 
 

A nyelvkönyv dialógusai („Dialógy”) 
  
 
A nyelvkönyv súlyponti részének szánt Dialógusok („Dialógy” ) a hétköznapi élet gyakran 
ismétlődő szituációiban elhangzó, a valóságos beszédhelyzetekhez közeli, lehetséges párbe-
szédeknek ad helyet. Elsajátításukkal a nyelvtani rész képzési gyakorlataival megszerzett is-
mereteket a nyelvtanuló nem ragozásra fecsérli, hanem kapcsolatteremtő eszközként vési be. 
A köznyelvben ezt a készséget szokták használható nyelvtudásnak nevezni, amelynek 
fontosságát – és az elsajátítás nehézségét – a nyelvtanárok nem győzik eléggé hangsúlyozni. 

A dialógusokat egy laza szerkesztésű kerettörténet fogja össze, egyfajta értelmezési 
mederben tartva a történéseket, amelynek egyes állomáspontjait tíz egész oldalas i l lusztrá-
ció jeleníti meg. A módszer előnye, hogy megkíméli az olvasót a leíró, puszta tényeket rögzí-
tő, valóságidegen leíró mondatoktól (pl. A kávéházban székek és asztalok vannak. A pincér 
magas és udvarias. Stb.), amelyek egyébként is érvényüket vesztik a tankönyv keretein kívül. 
Az illusztrációk a szituáció egyes jellemző mozzanatait ábrázolják, a buborékokban pedig a 
hozzájuk rendelt dialógus száma, alkalmanként egy-egy helyzetmondat, keretkifejezés is ol-
vasható (l. 2. sz. melléklet). 
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A történet főszereplője Jarka Nováková poprádi kezdő nyelvtanuló, aki a (jelen) 
nyelvkönyvből megszerzett magyar nyelvtudását szeretné próbára tenni vendéglátója, Szabó 
Eszter segítségével. A történet helyszíne – kimondva-kimondatlanul – egy dél-szlovákiai vá-
roska: Párkány, illetve a későbbiek során – miután főhősünk átkel a hídon – ennek ikervárosa: 
Esztergom. A főszereplőt párkányi vendéglátója kalauzolja a városban és a magyar nyelv rej-
telmeiben. Az egyes szituációk végén olvasható szlovák nyelvű tanácsadó rovatban 
(„Jazyková poradňa”) nyelvhasználati (pl. tegezés-önözés-magázás-tetszikezés), valamint 
interkulturális jelenségekkel ismerteti meg barátnőjét (pl. megszólítás, köszönési formák) 

A dialógusok jól használható – kontextusban rögzült, a memóriából könnyen lehívható 
– szókincset, szókapcsolatokat, helyzetmondatokat, keretkifejezéseket kínálnak fel a nyelvta-
nulónak, aki ily módon szemantikai elvek alapján ismerkedik meg a fogalmakkal. A dialógu-
sok kaptafaként is szolgálnak, hiszen a mellettük található táblázat további variánsokat tartal-
maz, amelyek behelyettesítésével újabb párbeszédek hozhatók létre (l. 3a, 3b, 3c, 3d sz. mel-
léklet). A szituációk megformálásakor az volt a legfontosabb szempont, hogy felidézzék a 
mindennapi élet gyakran ismétlődő helyzeteit (pl. bemutatkozás, köszönés, bocsánatkérés, 
vásárlás, útbaigazítás, telefonálás, rendelés stb.), gyakran ismétlődő helyszíneit (utca, étte-
rem, üzlet, gyógyszertár, orvosi rendelő, panzió stb.), valamint a leggyakrabban ismétlődő 
emberi magatartásmintákat (kérés, elutasítás, szabadkozás, döntési helyzet, érdeklődés, 
mérlegelés, sajnálkozás, pozitív és negatív vélemény kinyilvánítása stb.) 

A dialógusokhoz szükséges nyelvtani tudnivalókhoz utalások vezetnek vissza, így 
azok a nyelvtanulók is használhatják őket, akik a kommunikációs kompetencia megszerzését 
nem kötik feltétlenül rendszerezett nyelvtani tudáshoz. 
  
 

A nyelvkönyv szövegei („Texty”) 
 
 

A nyelvkönyv harmadik részében olvasható – nehézségi szint és témakörök alapján rendsze-
rezett – szövegeket a műfaji sokszínűség és az élőnyelviség jellemzi. Bevezetőjében egy 
szövegfeldolgozási útmutató (szótárhasználat mellőzése, a kulcsszavakra való fókuszálás, az 
ismertből az ismeretlen felé módszertani elv érvényesítése stb.) hangolja rá a nyelvtanulót az 
együttműködésre. A három tematikus alfejezetbe sorolt szövegek – az egyszavas figyelmezte-
tő tábláktól kezdve (pragmatikus szövegek, „Krátke texty”), az országismereti, kulturális, 
technikai érdekességeket bemutató cikkeken át („ Články”) egészen a személyes hangvételű 
interjúkig („Rozhovory”) – valamennyi tudásszintű nyelvtanulónak olvasmányélményt tudnak 
nyújtani. 

A szövegeket – nehézségi fokozattól függően – a szövegértést elősegítő kérdések, 
gyakorlatok, mondatminták, rövid fogalmazványok megírására ösztönző feladatok követik, 
amelyek a pragmatikus szövegek esetében az információszerzést (pl. vonatjegy, étlap, 
parkolójegy, plakát, időjárás-jelentés stb.), a második fejezetbe sorolt cikkek az ismeret-
szerzést (pl. magyar városok, megyék, találmányok, konyha, ismert magyarok stb.), az inter-
júk pedig a nyelvtanulási módszerekkel való ismerkedést helyezik fókuszba. Ez utóbbiak 
azzal a nem titkolt szándékkal készültek, hogy a már fentebb említett „rejtőzködő” nyelvtanu-
lóknak motivációs mintául szolgáljanak, ezért az interjúalanyok vagy az egyes mintacsopor-
tok ismert reprezentánsai (történész, művészettörténész, nyelvész stb.), vagy pedig közéleti 
személyiségek (színész, politikus), akiknek egyetlen közös nevezőjük, hogy már egy bizonyos 
szinten megtanultak magyarul.  

A kisnyomtatványok kivételével valamennyi szöveg az adott nyelvkönyv számára író-
dott, s alapvető törekvésük, hogy a tankönyvízű konverzációs stílusra oly jellemző nyelvi re-
dukciót minimalizálva az anyanyelvi beszélőknek szánt írások nyelviségéhez a lehető legkö-
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zelebb álljanak. Azok a nyelvtanulók, akik a szövegfeldolgozáson alapuló módszert részesítik 
előnyben, a tankönyv nyelvtani és dialógusokat tartalmazó fejezeteinek átrágása nélkül is 
használhatják, hiszen olyan nyelvi mikroklímát közvetítenek, amelyben biztos fogódzókat 
találhatnak a nyelvi rendszer megértéséhez, illetve – a szövegekhez készült egy- és kétnyelvű 
kisszótáraknak köszönhetően – a szókincs-kompetencia megszerzéséhez. 
 
 

Összegzés 
 
 

Mivel a nyelvkönyv megjelenése óta csupán néhány hét telt el, kritikai fogadtatásáról korai 
lenne beszélni. Az első visszajelzések főként a könyv szellemiségének interkulturális jellegét 
emelik ki. A könyv szerzői abban bíznak, hogy noha a határon túli műhelyekben született 
nyelvkönyvek – amelyek elsősorban saját nyelvi-kulturális közegükre reflektálnak – mindig 
csak részeredményeket tudnak felmutatni a magyarországi módszertani kutatás számára, az 
általuk képviselt „idegenség” új szempontokkal gazdagítja majd az anyanyelviség alapjain 
álló szemléletmódot. 
 
 

Jegyzetek 
 
 
1 Nyelviskolai tapasztalataim is azt mutatják, hogy azok a nyelvtanulók, akik professzionális motivá-
ciót tüntetnek fel a kérdőíveken, a későbbiekben, a diák-tanár viszony személyesebbé válása után, 
baráti beszélgetésben mégiscsak vállalják a magyar „érintettséget”. 
2 Ezt a vélekedést támasztja alá az a tapasztalat is, hogy a magyar intézetben folyó nyelvtanfolyamokra 
sokszor olyan diplomás szakemberek is beiratkoznak, akik korábban az egyetemen három évig tanul-
tak magyarul. 
3 Jelentése: 4. szituáció A-3-as dialógusa. 
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Zhrnutie  
 

Po maďarsky – po slovensky 
O novej učebnici maďarského jazyka pre Slovákov 

 
 

Predkladaná učebnica Maďarčiny pre samoukov je netradičná nielen stavbou, ale aj svojím 
funkcionálnym aspektom na jazyk. Funkcionálna gramatika vyzdvihuje komunikatívnu úlohu 
jazykových prvkov a dôraz kladie na používanie jazyka. Uľahčuje študentom nájsť analógiu 
medzi jednotlivými jazykmi, lebo neopisuje jazyk v statickom stave, ale vedie k pochopeniu 
ako daný jazyk funguje, ako sa v danom jazyku myslí. Tento prístup k jazyku nám umožňuje, 
aby sme viditeľnejšie odkryli komunikačné funkcie (logicko-gramatické kategórie) ako 
napríklad: prosba, výzva, želanie, porovnávanie, protirečenie, určenie času a miesta atď., na 
základe ktorých účastníci rozhovoru sformulujú svoje myšlienky. Veľkou výhodou tejto 
metódy je, že sa do popredia dostávajú bežné životné situácie, ku ktorým sa viažu pre ne 
typické gramatické javy a slovná zásoba. Učebnica je rozdelená na tri samostatné, voľne na 
seba nadväzujúce časti: Gramatika, Dialógy, Texty. 

V snahe čo najviac vyhovieť rôznorodým (často protichodným) očakávaniam 
študentov, sme sa rozhodli napísať učebnicu bez tradičných lekcií. Takáto štruktúra umožňuje 
rôzne učebné postupy. Študentom, ktorí by si chceli osvojiť maďarčinu na úrovni stredne 
pokročilých, odporúčame začať s kapitolou Gramatika, pričom by mali sledovať odkazy na 
odporúčaný dialóg či text, aby sa všetky štyri základné zručnosti u nich rozvíjali súmerne. 
Tým záujemcom, ktorí by si chceli osvojiť iba komunikačné základy maďarského jazyka, 
odporúčame časť Dialógy (spolu so zvukovou nahrávkou). V tomto prípade dôraz sa kladie na 
počúvanie a hovorenie. Tým, ktorí maďarčinu nepotrebujú ovládať aktívne, lebo ich cieľom je 
porozumieť maďarským textom (historici, archivári, kunsthistorici atď.), alebo ktorí 
uprednostňujú metódu učenia sa čítaním, odporúčame kapitoly Gramatika, Texty 
kombinovať. 

Prvá časť (Gramatika) oboznamuje samoukov s najdôležitejšími gramatickými javmi 
maďarského jazyka, ktoré sú vysvetlené zrozumiteľným jazykom z pohľadu slovenčiny. 
Okrem formálneho opisu upozorňuje aj na použitie jazyka v reálnych kontextoch. Kapitoly 
uzatvárajú vzorové vety a krátke cvičenia, zamerané na tvorenie nových tvarov na báze 
tematického slovníka, ktorým sa docieli aj osvojenie základnej slovnej zásoby. Pri zoskupení 
slov sme vychádzali z početnosti výskytov, t.j. na ktoré gramatické javy sa typicky viažu 
(napr. privlastňovacie tvary – rodina, časti tela). Za každou lekciou nasledujú odkazy na 
odporúčané dialógy a texty. Druhá časť učebnice (Dialógy) buduje komunikačnú 
kompetenciu študentov formou krátkych dialógov, ktoré sú zasadené do rámcového príbehu, 
pričom jednotlivé situácie znázorňujú ilustrácie. Za každým dialógom nasleduje cvičenie s 
odkazom na aktuálny gramatický jav. Záverečná, tretia časť (Texty) ponúka pestrú, zo 
žánrového hľadiska rozmanitú zbierku textov s cvičeniami zameranými na pochopenie textu, 
obohatenie slovnej zásoby a osvojenie základov vetnej štruktúry. 
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Summary 
 

Speaking Hungarian – speaking Slovak 

A communication-centred self-study students’ course-book of Hungarian for Slovak students 
 
 

Madarčina pre samoukov is a course-book of Hungarian language for self-study students 
which can be characterized by functional linguistic approach so the communivative role of 
linguistic elements is presented here. The most important features of this course-book are the 
followings: 1) the Hungarian language is described in Slovak from contrastive aspects. 2) the 
”hiding” language learners are addressed (this typically Slovak phenomenon comes from the 
social belief that Hungarian can be spoken only by those of Hungarian origin). 

Structure: the book is divided into three parts: Grammar, Dialogues, Texts. In the part 
Grammar the most important phenomena of the Hungarian language are described in 16 
chapters from contrastive aspect – added by exercises, schemes and actual vocabulary. In the 
part Dialogues beginners can learn linguistic competence needed for everyday use by 
dialogue situations  put into a frame story and full page illustrations. Each dialogue is 
followed by exercises and language corner. In the part Texts we can find modern language 
imitating (”authentic”) texts: starting with one-word-legends through documentary articles up 
to interviews. 

This structure of the course-book allows numerous kinds of methods for language 
learning. It allows systematic progress (page after page) – the learner can get until the level 
B2 (upper-intermediate). On the other hand if the learner would like to go through a 
communication crash-course, he may use the structuro-global method of the CD and the 
Dialogues. Finally, for those, who prefer text-centred learning (archivists, historians – 
researchers), the combination of the parts Grammar and Texts is advised.  
 
 
Misad Katalin 
 

Hozzászólás  
 

Gondolatok a Maďarčina pre samoukov (SPN Bratislava, 2010) c. nyelvkönyvről 
 
 

Hizsnyai Ildikó és Marianna Sitárová Husáriková formabontó nyelvkönyvét mind a szakmai 
közönség, mind a magyarul tanuló szlovák anyanyelvű felhasználók nagy érdeklődéssel vár-
ták. A Maďarčina pre samoukov (SPN Bratislava, 2010), ahogy a címe is mutatja, a szlovák 
mint közvetítő nyelv segítségével vezeti be a nyelvtanulókat a magyar nyelv rejtelmeibe. 
A könyv modern, a kommunikatív nyelvtanulás követelményeinek megfelelő anyagot tár 
elénk, amely alapos – és ami különösen fontos: élőnyelvi – tudást nyújt a magyarul tanulók-
nak. 
 A színes, külsőleg is tetszetős kiadvány három részre tagolódik. A nyelvtani fejezet 
koncepcióját a szerző (Marianna Sitárová Husáriková) a laikus felhasználók nyelvi-nyelvtani 
ismereteiből kiindulva s igényeinek eleget téve állította fel. Választott módszerének, a szlo-
vák–magyar kontrasztív szempontú nyelvleírásnak javára írható, hogy Marianna Sitárová 
Husárikovának sikerült érthetően megmagyaráznia a két nyelv közötti analógiákat és anomá-
liákat, miközben a magyar nyelvhasználat jellegzetességeire is felhívta a nyelvtanulók fi-
gyelmét. Az egyes grammatikai jelenségek leírását egy-egy rövid gyakorlat zárja, a sziszte-
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matikusan haladó nyelvtanulót pedig utalások vezetik a Dialógusok fejezet azon konkrét pár-
beszédeihez, amelyekben az éppen tanult nyelvtani forma megjelenik.  
 A nyelvkönyv érdemi részét alkotó Dialógusok fejezet szövegei kivétel nélkül nagyon 
találóak. A szerzőnek (Hizsnyai Ildikó) sikerült elkerülnie a „Mi ez? Ez tábla.” típusú szöve-
gek csapdáját, a dialógusok valós szituációkat tükröző élőnyelvi megnyilatkozások. A párbe-
szédeket egy laza szerkesztésű cselekményszál fogja össze: a magyarul tanuló poprádi Jarka 
Nováková egy dél-szlovákiai, többségében magyarlakta kisvárosba érkezik, ahol a nyelvtanu-
lók szempontjából tipikus élethelyzetekbe kerül. Az egyes szituációk végén található szlovák 
nyelvű tanácsadó rovat, amely nyelvhasználati (pl. tegezés-önözés-magázás-tetszikezés), va-
lamint interkulturális jelenségekkel szembesíti a nyelvtanulókat, Hizsnyai Ildikó ötletességét 
dicséri. 
 A nyelvkönyv harmadik fejezete különböző típusú szövegeket tartalmaz: 1. rövid 
pragmatikus szövegeket, 2. országismereti jellegű írásokat; 3. személyes hangvételű interjú-
kat. Az egyes szövegeket a szövegértést elősegítő kérdések, gyakorlatok, mondatminták, fel-
adatok követik, amelyek a szerző (Hizsnyai Ildikó) szerint a pragmatikus szövegek esetében 
az információszerzést, a második csoportba sorolt írásokban az ismeretszerzést, az interjúk 
esetében pedig a nyelvtanulási módszerekkel való ismerkedést helyezik előtérbe.  
 A kiadvány formai megoldásai is találóak: a grammatikai magyarázatokat kiemelő, 
valamint az egyéb nyelvi információkat közlő színhasználat jól illeszkedik a nyelvkönyv 
struktúrájába. Jónak tartom az országismereti és pragmatikai információkat hordozó illusztra-
tív anyagok alkalmazását (vonatjegy, belépőjegy stb.) s a könyv illusztrációit is (ez utóbbiak 
Gyenes Gábor nevét dicsérik). 
 Hizsnyai Ildikó és Marianna Sitárová Husáriková kommunikáció-központú nyelv-
könyve a nyelvtanári tapasztalatokat jól felhasználva, élőnyelvi szövegek és viszonylag jó 
felépítésű grammatikai struktúra kidolgozásával megbízható segítséget nyújt a magyarul tanu-
ló szlovák anyanyelvűek számára a gyakorlati nyelvtudás elsajátításához. 
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Szőnyi György Endre 
Szűcs Tibor 
 
T 
Tajovský, Jozef Gregor  
Takáts Sándor 
Talice, Stefano 
Tamás, Aquinói Szent 
Tandori Dezső 
Tankó, Ladislav 
Terestyéni Ferenc 
Thienemann Tivadar 
Tietäväinen-Untola, Algot 
Tikkanen, Märta 
Tolcsvai Nagy Gábor  
Tolkien, J. R. R. 
Tomiš, Karol  
Tőzsér, Árpád 
Trudgill, Peter 
Truhlář, Břetislav 
Tučná, Eva 
Tvarožek, Pavol 
 
U 
Utrio, Kaari 
 
V 
Vajanský, Svetozár Hurban 
Vajdová, Libuša 
Valkeapää, Nils-Aslak 
Valla, Lorenzo 
Vandrák András 
Váross, Marián 
Várossová, Elena 
Varpio, Yrjö 
Vaverková, Irena 
Veres András  
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Veres Péter 
Vergilius (Publius Vergilius Maro)  
Verino, Ugolino 
Violante (Boccaccio lánya) 
Vlach, Ján 
Voigt Vilmos  
von Krajan, Herbert  
V. Raisz Rózsa  
Vrbka, Stanislav 
 
W 
Wallerstein, Immanuel 
Waltari, Mika 
Wass Albert 
Weber, Samuel 

Wentko, Justinus Franciscus 
Weöres Sándor 
Winslet, Kate  
Wlachovský, Karol 
Woolard, Kathryn A. 
 
Z 
Zalay Baltazár 
Žilková, Marta 
Zimányi Árpád 
Žitný, Milan 
Zúbek, Ľudo  
 
Zs 
Zsámboky János 

 
 



 

TÁRGYMUTATÓ 
 

 
A 
alakváltozatok 
alakvariánsok 
általános nyelvi ideológia 
anyanyelvváltozatok 
aszimmetria 
 
B 
babona, nyelvi 
belletrizmus, nyelvi 
beszédhelyzetek 
birtok és birtokos közti kapcsolat 
bizalmas nyelvhasználat 
bizalmas-familiáris-vulgáris nyelvhasználat 
 
Cs 
csoportspecifikus változatok 
 
D 
defektivizmus, nyelvi 
demokratizmus, nyelvi 
denotatív jelentés 
domináns nyelvi ideológia 
 
E, É 
effektivizmus, nyelvi 
egalitarizmus, közösségi 
egzaktizmus, nyelvi 
egyenértékű nyelvi megoldások 
elitizmus, nyelvi 
ellenzéki nyelvi ideológia 
élőnyelviség 
esztétizmus, nyelvi 
etimologizmus, nyelvi 
explicit nyelvi ideológia 
expresszivizmus, nyelvi 
 
F 
familiáris nyelvhasználat 
feministická literatúra 
fetisizmus, nyelvi 
filozófia, nyelvi 
formális stílus 
főnévre vonatkoztatott ami  
funkcionális nyelvszemlélet 

~ variánsok 
 

G 
graficizmus, nyelvi 
grammatikai szinonímia 
 
Gy 
gyakoriság, használati 
 
H 
használati gyakoriság 
használható nyelvtudás 
helyénvalóság, nyelvi 
helyzetmondat 
hivatali nyelv 
homogenizmus, nyelvi 
homonímia 
hungarológia 
 
I 
ideológia 

~ nyelvhelyességi 
~ nyelvi 

idiomizmus, nyelvi 
igekötők 
igenevek 
igényes 
igeragozás 
implicit nyelvi ideológia 
információszerzés 
interkulturális 
internacionalizmus, nyelvi 
invariáns 
irányhármasság 
ismeretszerzés 
izomorfizmus, nyelvi 
 
J 
jogi szaknyelv 
 
K 
keretkifejezés 
„knižné vojny“  
kommunikáció- és szövegközpontú 
kommunikacionizmus, nyelvi 
kommunikációs kompetencia 
kompetencionizmus, nyelvi 
kontextus 
kontextusfüggőség 
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konzervativizmus, nyelvi 
korpuszalakítás 
közéleti nyelv 
közösségi egalitarizmus 
kultúra 1. a 2. stupňa 
kultúrna podmienenosť prijímania 
literatúry 
 
L 
laikus felhasználó 
laikusi nyelvi ideológia 
lexikai szinonima 
liberalizmus, nyelvi 
logicizmus, nyelvi 
 
M 
magyar mint idegen nyelv 
magyar nyelv társadalmi megítélése 
megengedő is szórendi helye 
menšinová literatúra 
mentalizmus, nyelvi 
mimetický kód čítania 
mindennapi beszélt nyelv 
mintamondatok 
modernizmus, nyelvi 
módszerbeli sokszínűség 
moralizmus, nyelvi 
morfológiai variáns 
motivációs minta 

~ tényezők 
motiválatlan szó 
motivált szó 
 
N 
nacionalizmus, nyelvi 
nákolás 
naturizmus, nyelvi 
necesszizmus, nyelvi 
 
Ny 
nyelvhelyesség 
nyelvhelyességi hiba 

~ ideológia 
nyelvi babona 

~ belletrizmus 
~ defektivizmus 
~ demokraizmus 
~ effektivizmus  
~ egzaktizmus 
~ elitizmus 

~ esztétizmus  
~ etimologizmus  
~ expresszivizmus 
~ fetisizmus 
~ filozófia 
~ graficizmus  
~ helyénvalóság 
~ homogenizmus 
~ ideológia 
~ ideológia, általános 
~ ideológia, domináns 
~ ideológia, ellenzéki 
~ ideológia, explicit 
~ ideológia, implicit 
~ ideológia, interaktív 
~ ideológia, laikusi 
~ ideológia, szakértői 
~ idiomizmus 
~ internacionalizmus 
~ izomorfizmus  
~ kommunikacionizmus 
~ kompetencionizmus 
~ konzervativizmus 
~ liberalizmus 
~ logicizmus 
~ mentalizmus 
~ mikroklíma 
~ minták  
~ mítosz 
~ modernizmus 
~ moralizmus 
~ nacionalizmus  
~ naturizmus  
~ necesszizmus  
~ patriotizmus 
~ perfekcionizmus  
~ platonizmus 
~ pluralizmus  
~ purizmus 
~ racionalizmus 
~ redukció 
~ regionalizmus 
~ relativizmus 
~ spontaneizmus 
~ stabilizmus 
~ standardizmus 
~ standardizmus 
~ szimplicizmus  
~ szintetizmus  
~ szisztemizmus 
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~ szituacionizmus 
~ tradicionalizmus 
~ utópizmus 
~ uzualizmus 
~ változó 
~ variáns 
~ vernakularizmus 

nyelvideológia 
nyelvi-kulturális közeg 
nyelvműködés 
nyelvműködési ideológia 
nyelvművelés 
nyelvművelő 
Nyelvművelő kézikönyv 
Nyelvművelő kéziszótár 
nyelvőr 
nyelvtanulási módszerek 
nyelvtudás és a nemzeti identitás 
 
O 
országismeret 
 
Ö 
önálló nyelvtanulás 
önképzési módszeren alapuló magyar 
nyelvkönyv 
 
P 
paradigmatikus tengely 
paralel beszédfordulatok 
paronimák 
paronímia 
páros testrészek és a hozzájuk tartozó ru-

hadarabok neve 
patriotizmus, nyelvi 
perfekcionizmus, nyelvi 
platonizmus, nyelvi 
pluralizmus, nyelvi 
poliszémia 
pongyola 
pragmatikai jelentés 
pragmatikus szövegek 
preklad z „druhej ruky“ 
purizmus, nyelvi 
 
R 
racionalizmus, nyelvi 
recepcia literatúry 
regionalizmus, nyelvi 
relativizmus, nyelvi 

rendpártiság 
rendszerezett nyelvtani tudás 
 
S 
sajtónyelv 
spontaneizmus, nyelvi 
stabilizmus, nyelvi 
standardizmus, nyelvi 
stílus, formális 

~ informális 
stílusérték 
strukturoglobális módszer 
 
Sz 
szakértői nyelvi ideológia 
szakmai diskurzus 
szaknyelv, hivatali 

~ jogi 
~ közéleti 
~ sajtónyelv 

szaknyelvi társalgás 
szimmetria 
szimplicizmus, nyelvi 
szinonima 
szinonimitás 
szintagmatikus tengely 
szintaktikai szinonímia 
szintetizmus, nyelvi 
szisztemizmus, nyelvi 
szituacionizmus, nyelvi 
szlovák–magyar kontrasztív szempontú 

nyelvleírás 
szociolektus 
szókincs-kompetencia 
szórend 
szóvariánsok 
szövegfeldolgozáshoz szükséges készségek 
szövegfeldolgozó módszer 
 
T 
tematikus szójegyzék 
tipikus változat 
többváltozatúság 
tradicionalizmus, nyelvi 
 
U 
utódállamok nyelvi specifikumai 
utópizmus, nyelvi 
uzualizmus, nyelvi 
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V 
variabilitás 
variativitás 
vernakularizmus, nyelvi 

viacnásobný preklad 
vojnový román 
vonzatstruktúrák 
vulgáris nyelvhasználat  

 
 



 

SZÓMUTATÓ 
 
 
A, Á 
Ágnes 
amely 
ami 
andalog 
 
B 
ballag 
(a) bátyám könyve 
(a) bátyámé 
(a) bátyámnak a könyve 
beszédhang 
bevásárolni megy 
bizonyos     
biztos 
bokor 
borja  
borjúja 
botorkál 
bridzsel 
bridzsezik  
 
C 
cammog 
 
Cs 
csikaja 
csikója 
 
D 
degradál 
 
E, É 
éberen      
ébren 
egyelőre 
egyenlőre    
egyhangúan 
egyhangúlag   
elbeszélget 
elolvas 
előtt 
előtte 
előzőleg 
enyém 
ezelőtt 
ezt megelőzően 

F 
fáradság 
fáradtság  
fej 
fonéma 
forduljatok meg! 
fotel 
fő 
 
G 
gereblyél 
gereblyéz 
gondatlan 
gondtalan 
 
H 
hátra arc! 
helyiség 
helység 
 
I 
is 
 
J 
jajce na oko 
jaje na oko 
járatos 
jártas 
jelentkezik 
 
K 
kapcsoló 
kempingel 
kempingezik 
késik az órám 
kiváló ember 
korábban 
követően 
közöl 
kuplung 
 
L 
lé 
le igekötő 
ledegradál 
leizzad 
lejelentkezik 
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leközöl 
lepontosít 
leredukál 
lerendez 
leszabályoz 
leterhel 
levő 
 
M 
mártás 
megállt az órám 
megelőzően 
meghibásodás 
meghibásodik 
megizzad 
megterhel 
megy 
mék 
mér ‘miért’ 
miért 
mögyök 
 
N 
nők napja 
nőnap 
 
O 
ochi de bou 
 
Ö 
ökörszem 
 
P 
platni 
pneumónia 
pontosít 
porozó 
porzó 
 
R 
redukál 
rendez 
 
 

S 
síel 
siet az órám 
sízik 
Spiegelei 
 
Sz 
szabályoz 
szaft 
szeresd 
szeressed 
szörföl 
szörfözik 
 
T 
tanítsad 
tanítsd 
(a) társaságból kiválva 
tengelykapcsoló 
tüdőgyulladás 
tükör 
tükörtojás 
 
U 
uovo all’ occhio di bue 
után 
 
V 
való      
varázsló 
varázsoló 
vendégelő 
vendéglő 
viszlát 
viszontlátásra, professzor úr 
volské oko  
 
Z 
zaft 
zongorál  
zongorázik 
 
Я 
яйца на очи 
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