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Előszó

Tavaly volt hatvanéves a pozsonyi Comenius Egyetem önálló magyar 
tanszéke. Ugyanakkor magyar nyelvet és irodalmat már közel száz 
esztendeje, 1923 óta oktatnak az intézményben. Az önálló tanszék 
létrejötte nemcsak a szlovákiai magyar értelmiség képzésében játszott  
kulcsszerepet, hanem abban is, hogy felszámolta azt a nemzeti ideoló-
giával igencsak fertőzött teret, melyet a Trianon utáni helyzet terem-
tett, ugyanis a maga szerepét sajátosan értelmező ún. magyar szemi-
nárium alapnyelve kezdetben paradox módon nem a magyar, hanem 
a szlovák volt. 

Sajnos, máig híján vagyunk a tanszéktörténeti kutatásoknak: 
Turczel Lajos, Csanda Sándor és néhány korábbi oktató munkáit, fel-
jegyzéseit, emlékezéseit leszámítva modern feldolgozások, kutatások 
gyakorlatilag nem, vagy csak egy-egy témára fókuszálva születtek. Ez 
az ünnepi kötet célul tűzte ki, hogy ebben a hézagos történetben né-
hány fehér foltot kitöltsön, noha tudatában van annak, hogy a feladat 
még alapkutatások szintjén sincs elvégezve. 

A kötet a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2019. 
november 13-án rendezett emlékkonferencia anyagát tartalmazza: az 
első egységben a tanszéktörténeti előadások szerkesztett szövegei kap-
tak helyet, melyek a nyelvtudományi, az irodalomtörténeti kutatásokat 
tekintik át egy-egy korszakban, illetve a magyarországi vendégoktatók 
helyzetével, tevékenységével és a tanszék hatvanéves publikációs tevé-
kenységével foglalkoznak. 

Külön örömünkre szolgál, hogy az évfordulót nemcsak visszaem-
lékezésként, történelemként kezelhettük, hanem mintegy iránymuta-
tásként is: a kötet második egységét ugyanis a tanszék fiatal kutatóinak 
és friss doktoranduszainak munkái töltik ki.
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A könyv egy speciális ünnepi közleményt is tartalmaz, mely a 
Hatvan év – hatvan könyv című kamarakiállítás katalógusát képezi: 
az első hatvan „cédula” a tanszék egykori és mai oktatóinak, hajdani 
hallgatóinak egy-egy jelentős könyvpublikációját jellemzi. A második 
hatvanas csoport hatvan, a tanszékhez köthető szépirodalmi, illetve 
műfordítói alkotást mutat be kiegészítve néhány korai kuriózummal 
is. Meggyőződésünk, hogy már ez az impozáns anyag is híven mutat-
ja a tanszék eddigi tevékenységének meghatározó jelentőségét a hazai 
magyar kulturális térben, s bízunk benne, hogy jelzi az ígéretes jövőt is.

A szerkesztők
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Predslov

Od roku 1959 samostatná Katedra maďarského jazyka a literatúry Filo-
zofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave minulý rok oslávila 
60. výročie založenia. Hoci maďarský jazyk sa na Univerzite Komenské-
ho vyučuje skoro sto rokov, vznik samostatnej katedry zohral dôležitú 
úlohu nielen vo vzdelávaní maďarskej inteligencie na Slovensku, ale 
prispel aj k skoncovaniu so skreslenou národnou ideológiou, stvorenou 
v potrianonskom období, v dôsledku ktorej vyučovacím jazykom svoju 
rolu svojrázne vysvetľujúceho tzv. maďarského seminára sa paradoxne 
stal slovenský a nie maďarský jazyk. Faktografické poznatky o histórii 
katedry, ktoré sú založené na krátkych prácach a poznámkach Lajosa 
Turczela, Sándora Csandu a iných, sú torzovité a často nepresné, na-
koľko v predchádzajúcom období sa v tomto smere žiadne výskumy 
ani zbery dát neuskutočnili. Jedným z cieľov tohto slávnostného zbor-
níka je preto – samozrejme s vedomím absencie – odkryť niektoré biele 
miesta.

Zborník obsahuje príspevky zo spomienkovej konferencie, ktorá 
sa konala 13. novembra 2019 na Filozofickej fakulte Univerzity Ko-
menskéhov Bratislave. V jeho prvej časti sa nachádzajú texty predná-
šok o jazykovednej a literárnovednej činnosti katedry za vybrané ob-
dobia, príspevok o pracovných úlohách a činnosti lektorov z Maďarska 
a súhrn knižnej publikačnej činnosti členov katedry za uplynulých 
šesťdesiat rokov. Je pre nás potešením, že výročie neslúžilo len na pri-
pomenutie si histórie katedry, ale aj na načrtnutie budúcnosti. O tom 
svedčí druhá časť zborníka, v ktorej sa so svojimi prácami predstavia 
mladí výskumníci a súčasní doktorandi katedry.

Obsah zborníka spestruje špeciálna štúdia, tzv. katalóg komornej 
výstavy s názvom Šesťdesiat rokov – šesťdesiat kníh. Prvých šesťdesiat 
„ceduliek” predstavuje významnejšie knižné publikácie súčasných a 
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niekdajších členov, ale aj niektorých absolventov katedry, kým ďal-
ších šesťdesiat „ceduliek” oboznámi čitateľa s literárnymi dielami, 
literárnymi prekladmi a rôznymi vzácnosťami viažucimi sa ku ka-
tedre. Veríme, že bohatý obsah zborníka približuje cenné informácie 
o činnosti katedry, o jej mieste v domácom maďarskom kultúrnom 
priestore a že v neposlednom rade naznačuje aj jej sľubnú budúcnosť.

Editori
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
kedves Kollégák!

Engedjék meg, hogy úgy karunk dékánja, Zouhar professzor úr, mint 
a magam nevében tisztelettel köszöntsem Önöket e konferencián, 
amely a pozsonyi magyar tanszék fennállásának 60. évfordulóját hiva-
tott méltóképpen megünnepelni. 

„60 éves a pozsonyi magyar tanszék”– áll a meghívóban, s így, ebben 
a nem formális elnevezésben él az én emlékezetemben is. Hadd legyek 
kissé személyes: bő negyven évvel ezelőtt, amikor a bölcsészkar hall-
gatója voltam, vidéki diákként a malomvölgyi kollégiumban töltöttem 
diákéveimet, többnyire az akkori magyar szakos diákokkal osztva meg 
a kvártélyt, minek következtében akaratlanul is a „magyar tanszéken” 
diákként való  létezés minden örömét és búját-baját megismerhettem. 
Ha nem is személyes, de valahogy mégis közeli ismeretségbe kerültem 
így a szigorú Jakab tanár úrral, hallottam Jaroslava Pašiaková izgalmas 
előadásairól, Szabómihály Gizelláról, akit ismerős diáktársaim Gizi ma-
maként emlegettek, eléggé pimasz módon, hisz alig volt náluk idősebb.  

Az akkor épp hogy csak fiatal felnőttkorba lépett magyar tanszék 
mára „érett korúvá” vált, ahogy azt a hatvanasakról (kis jóakarattal) 
mondani szokták. Az elmúlt évtizedek eredményes tudományos és ok-
tatói munkája – habár nyilván nem mindig folyhatott a legideálisabb 
körülmények között – a mai Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéket 
rendkívüli módon megerősítette. A tanszék volt és jelen munkatársai 
eredményeinek méltatása nyilván megjelenik majd az egyes ünnepi 
előadásokban, személyesen ilyen feladatra nem vállalkozom. Hadd fe-
jezzem ki azonban ama meggyőződésemet, miszerint a „mindenkori” 
magyar tanszék egyetemünk bölcsészettudományi karának szerves ré-
sze; helytállására, eredményeire joggal lehetünk büszkék. Meglátásom 
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szerint a tanszék hatósugara azonban sokkal tágabb teret ölel fel, hiszen 
egyrészt tudományos eredményeivel, de főleg végzett növendékei által 
nagy mértékben fejt ki formatív hatást a szlovákiai magyar tudomá-
nyosságra, a szlovákiai magyar kultúrára és közéletre, és nem utolsó-
sorban a szlovákiai magyar oktatásra. 

Egy évforduló megünneplése – legyen akár személyről, akár egy 
intézményről szó – gyakran visszapillantásra, az elmúlt időszak érté-
kelésére, emlékezésre sarkall, s ez talán helyén is van. Mégis külön örö-
mömre szolgál, hogy a mai konferencia dramaturgiája szerint is a jövő-
be tekint, hiszen fiatal kutatóknak és doktoranduszoknak (is) teret ad a 
szereplésre. Így ér össze „múlt, jelen s jövendő”, és én ehhez a jövendő-
höz kívánok mindnyájuknak sok kitartást és egészséget, szakmai sikere-
ket, erőt a küzdelemhez, ha esetleg nehezebb idők jönnek, legfőképpen 
pedig sok-sok örömöt. Vivát, Magyar Tanszék!

Szapu Marianna
dékánhelyettes
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Misad Katalin

Nyelvtudomány 60 év tükrében1

Kitekintés a pozsonyi magyar tanszék 
nyelvészeti kutatásaira

Bevezetés

A pozsonyi magyar tanszék napjainkban a Comenius Egyetem Böl-
csészettudományi Karának szerves egységeként, önálló katedraként 
tevékenykedik. Szlovákia legrégebbi felsőoktatási műhelyeként tartják 
számon, ahol az érdeklődők magyar nyelvet, irodalmat és kultúrát ta-
nulhatnak. A tanszéken, melynek keretében – Szlovákiában egyedül-
álló módon – finn lektorátus is működik, jelenleg négy akkreditált 
tanulmányi szakon folyik a képzés: a kiadványszerkesztő szakot 38, 
a tanár szakot 21, a magyar irányú tolmács-fordító szakot 18, a finn 
irányút pedig 24 hallgató látogatja. Az intézmény minden tanulmányi 
szakon alapfokú (bc.), mesterfokú (mgr.) és – a finn szakirány kivételé-
vel – doktori (PhD) képzést is biztosít. A tanszék feladatkörébe tartozik 

1  A témával kapcsolatos vizsgálódások a Kutatás- és Fejlesztéstámogató Ügy-
nökség APVV-17-0254 számú szerződése, valamint a Fórum Kisebbségkutató 
Intézet keretében működő Gramma Nyelvi Iroda munkaterve alapján folytak 
a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of Arts, Department of 
Hungarian Language and Literature, Bratislava).  
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továbbá a levéltár szakos hallgatók magyar nyelvi képzése, melyben a 
folyó tanévben 19 személy részesül. Az oktatói-kutatói feladatokat ez 
időben egy egyetemi professzor (Lanstyák István), három habilitált 
egyetemi docens (Csehy Zoltán, Misad Katalin, Polgár Anikó), négy 
adjunktus (Drábeková Zuzana, Dusík Anikó, Sebők Szilárd, Száz Pál), 
továbbá egy docensi címmel rendelkező magyarországi vendégtanár 
(Nádor Orsolya) és egy finnországi lektor (Timo Laine) látja el.

Jelen tanulmány az 1959-ben alakult Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszék fennállásának hatvanadik évfordulójára készült. Fő célja, hogy 
– az intézmény és elődintézményei történetének rövid felvázolása mel-
lett – az egykori és a jelenlegi nyelvész oktatók tudományos tevékeny-
ségét bemutatva kitekintsen az elmúlt időszak legfontosabb nyelvészeti 
kutatásaira. 

1. Az elődintézmények és az önálló tanszék 
megalakulásának története

Az első Csehszlovák Köztársaság megalakulásának idején Pozsonyban 
az Erzsébet Tudományegyetem2 Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudo-
mányi Karán lehetett magyar nyelvet és irodalmat tanulni. A nyelvé-
szeti diszciplínák oktatását két állományban lévő munkatárs – a nyelv-
történettel és összehasonlító finnugor nyelvészettel foglalkozó Zolnai 
Gyula, illetve a mondattan és a helyesírás tárgykörében jártas Gyomlay 
Gyula – mellett vendégelőadók biztosították (vö. Szabó 1940: 173–181, 
Lengvári 2014: 17, Polyák 2014: 120).

Az Erzsébet Tudományegyetem bezárása után Pozsonyban annak 
ellenére csaknem egy évtizedig szünetelt a magyar filológiai képzés, 

2  A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Pozsonyban való megalapítá-
sáról a magyar országgyűlés 1912. évi XXXVI. számú törvényében határozott. 
Az intézmény röviddel az első világháború kitörése után, 1914. október 3-án 
nyitotta meg először kapuit. Az első Csehszlovák Köztársaság kormánya 1919-
ben döntést hozott az egyetem működésének beszüntetéséről (vö. Polyák 2014: 
120).
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hogy 1919. június 27-én megalakult a Comenius Egyetem.3 Az intéz-
mény 1921-ben alapított Bölcsészettudományi Karán az 1923–1924-es 
tanév első félévétől kezdődően az 1926–1927-es tanév második félévé-
vel bezárólag Artbauer Gizella, a pozsonyi állami felsőbb leányiskola 
tanárának vezetésével magyar nyelvű lektori gyakorlatokat hirdettek 
meg. Magyar filológiai szakirányt 1928-ban, az ún. Magyar Szeminá-
rium keretében indítottak, melynek vezetésével az irodalomtörténész, 
ám az egyetemi bürokrácia folyományaként Prágában finnugor nyel-
vészetből4 habilitált Pavel Bujnákot5 (1882–1933) bízták meg. Bujnák 
1930-ban történt professzori kinevezése után a Magyar Szeminárium 
önálló tanszékké alakult, új oktatói státuszt azonban nem kapott. Az 
irodalomtörténeti tárgyak mellett az egyetlen nyelvészeti tárgyat, a 
finnugor összehasonlító nyelvtörténetet is Bujnák oktatta, előadásait 
azonban – megfelelő magyar nyelvtudás hiányában – szlovákul tartot-
ta. 1933-ban bekövetkezett halála után annak ellenére sem töltötték 
be a helyét, hogy a karon külön bizottság állt fel a magyar filológia 
oktatásának rendezése céljából, így a tanszék hosszú időre elveszítette 
az önállóságát (vö. Csanda S. 1983: 15; Turczel 2002a: 7, 2002b: 47–48; 
Januška ed. 2018: 40–43, 228–229; Csanda G. 2019).6 

A hallgatók és az ellenzéki magyar sajtó azonban – szlovák és cseh 
tudósok, többek között František Šalda, Emanuel Rádl, Milan Pišút 
és Ján Stanislav támogatását élvezve – sürgette a Bujnák halála után 
üresen maradt státusz betöltését, továbbá követelte a tanszék mielőb-
bi kiépítését és az előadások magyarul tartását. Bár az 1933–1934-es 

3  Az újonnan alapított intézmény hivatalos neve Univerzita Komenského, mely 
1939 és 1954 között Slovenská univerzita néven működik. 1954 őszétől az egye-
tem ismét az eredeti nevét viseli.  

4  A Praefixia verbalia v jazykoch ugrofínskych a zvlašte v maďarskom c. habilitá-
ciós munkát sem a korabeli, sem a kortárs nyelvészet nem tartotta/tartja jelen-
tős műnek. 

5  Bujnáknak az alsókubini (Dolný Kubín) anyakönyvi hivatal bejegyzése szerint 
kettős keresztneve volt (Pavol Juraj), ő azonban csak az elsőt használta, mégpe-
dig az evangélikus hagyománynak megfelelően a bejegyzettől eltérően, Pavel 
alakban (vö. Januška ed. 2018: 228).  

6  Mivel a hivatkozott szakirodalomban az évszámokat illetően akadnak eltéré-
sek, a szerző a vonatkozó időszak bemutatásakor a levéltári dokumentumokon 
alapuló megállapításokhoz igazodik (l. Januška ed. 2018). 
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tanévben a magyar filológia tárgykörében nem hirdettek meg órákat, 
a bölcsészkar vezetése az 1934–1935-ös tanévtől kezdődően a szlo-
vák orientalisztika megalapítóját, az Északi Sémi Nyelvek és Kultú-
rák Intézetének magándocensét, Ján Bakošt (1890–1967) bízta meg 
a nyelvészeti, František Jančovič (1873–1959) kerületi tanfelügyelőt, 
a pozsonyi állami magyar reálgimnázium nyugalmazott igazgatóját 
pedig az irodalmi tárgyak oktatásával. Ugyanebben a tanévben kül-
sős oktatóként alkalmazta Vojtech Cvengrošt (1891–1970), a pozsonyi 
magyar reálgimnázium tanárát, aki magyar lektori gyakorlatokat veze-
tett, illetve Daniel Rapant (1897–1988) történészt, aki a magyar nép és 
nyelv eredetével foglalkozó előadást hirdetett meg (vö. Csanda S. 1983: 
15; László 1998: 150–151; Popély Gy. 1998: 87–88; Turczel 2002a: 8, 
2002b: 49; Januška ed. 2018: 48; Csanda G. 2019).

A szlovákiai magyarok jogfosztottsága idején, 1945 és 1948 között 
a hatalom minden magyar tannyelvű, illetve vonatkozású oktatási in-
tézmény, így a pozsonyi műhely működését is felfüggesztette. A jogi 
visszarendeződés kezdetén, a negyvenes évek végén Bakoš ismét elin-
dította nyelvészeti előadásait az újjáélesztett tanszéken, mely a követ-
kező csaknem egy évtizedben, 1950-től 1959-ig a Szlovák Nyelvi Tan-
szék ún. magyar altanszékeként folytatta működését. Az intézmény 
egyedüli nyelvész oktatója ebben az időszakban Sima Ferenc volt. Mi-
után a Szlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága 1951-ben hatá-
rozatban mondta ki, hogy a magyar pedagógusképzés biztosítása cél-
jából magyar tagozatot kell indítani a Comenius Egyetem Pedagógiai 
Karán, 1951 és 1952 között ugyanannak a felsőoktatási intézménynek 
két különböző fakultásán működött magyar tanszék. Amikor kide-
rült, hogy a kapuikat újra megnyitó magyar tannyelvű alap- és kö-
zépiskolákban jelentkező pedagógushiány orvoslása gyorsabb képzési 
formát kíván, a Pedagógiai Karon megszüntették a magyar tanszéket, 
s 1953-ban létrehozták a magyar tagozatokkal is rendelkező Pedagó-
giai Főiskolát, illetve a Pedagógiai Felsőbb Iskolát. A középiskolai ta-
nárokat képező főiskola és az alapiskolák számára pedagógusokat biz-
tosító felsőbb iskola 1959-ig működött. A Pedagógiai Főiskola magyar 
tagozata oktatóinak és hallgatóinak jelentős részét ezután a Comenius 
Egyetem Bölcsészettudományi Kara vette át, ahol 1959 őszén megala-
kult az immár önálló szervezeti egységként működő Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszék (vö. Sima 1967: 54–55, Csanda S. 1983: 15, Turczel 
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2002a: 8, László 2006: 153–154, Popély Á. 2006: 188, Misadová 2011: 
14–15, Sokolovský 2011: 135–136, Csanda G. 2019). 

2. Nyelvészeti kutatások az önálló magyar tanszéken

2.1. Az 1959–1989-es időszak

A korabeli beszámolók szerint a tanszék helyzetének stabilizálódása 
lehetővé tette a tudományos kutatások tervének kidolgozását, illetve 
egybehangolását. Az irodalomtudományt illetően két kutatási terv is 
született (A magyar irodalom Szlovákiában a két világháború között, 
A szlovák–magyar és cseh–magyar kulturális kapcsolatok), a nyelvé-
szet területén azonban a három évtizedet felölelő időszakban egyetlen 
koordinált kutatási tervezet sem készült. Ennek okát a tanszék akkori 
tagjai a szervezeti feltételek támasztotta problémákkal, többek között 
tudományos munkatársak hiányával magyarázták; a legfontosabb ku-
tatási feladatterületeket azonban tudományos írásaikban, egyetemi be-
számolóikban, szakmai fórumokon többször is megnevezték. Ezek a 
következők voltak: a szlovákiai magyar nyelvjárások kutatása, rendsze-
res szlovák–magyar összehasonlító vizsgálatok, a szlovákiai levéltárak 
magyar nyelvű anyagának kutatása, a szlovákiai magyar nyelvműve-
lés tudományos alapokra helyezése (vö. Sima 1967: 57; Turczel: 1967: 
247–248, 1973: 5–7, 2002a: 10; Csanda S. 1983: 16–17; Fazekas 2005: 
3–4).

A fentebb megnevezett nehézségek ellenére a tanszék nyelvész tag-
jai a kezdetektől végeztek az általuk oktatott tantárgyakhoz kapcsolódó 
kutatómunkát, melyet az alábbiakban a konkrét oktatók-kutatók mun-
kásságát követve mutatunk be részletesebben.7

7  A tanszéken 1962 óta működő magyarországi vendégoktatók, név szerint Kä-
fer István, Gímesi István, Deme László, Szemere Gyula, Kázmér Miklós, Sza-
bó Géza, Benkő László, Mokány Sándor, Bencze Loránd, Szabó József, Vörös 
Ottó, Jakab Edit, Bogár Edit, Cs. Nagy Lajos és Nádor Orsolya tevékenységét a 
jelenlegi vendégtanár, Nádor Orsolya részletezi ugyanezen kötet egyik önálló 
írásában. 
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2.1.1. Sima Ferenc (1917–2005)

1950 és 1959 között a szlovák tanszék ún. magyar altanszékének okta-
tója, 1959-től 1983-ig, nyugalomba vonulásáig az önálló tanszék mun-
katársa. Fő tárgyai a nyelvtörténet és a dialektológia voltak, de foneti-
kát, uralisztikát és finn nyelvet is oktatott.

Tudományos tevékenysége több tudományágat is érintett, de el-
sődlegesen a dialektológia tárgykörére összpontosult.8 A nyelvjárások 
részrendszereiből főként a lexéma- és a fonémaállomány kérdései fog-
lalkoztatták: a nyelvjárási szókészletet illetően a valódi tájszavak, közü-
lük is a szlovák nyelvből átvett kölcsönszók keltették fel az érdeklődé-
sét; a fonémák tekintetében pedig a Nyitra vidéki magyar nyelvjárások 
jellemző fonémakapcsolatait vizsgálta mélyrehatóbban. E témakörbe 
tartozó írásainak nagy része magyarországi tudományos folyóiratok-
ban és hazai konferenciakötetekben jelent meg a múlt század ötvenes, 
hatvanas és hetvenes éveiben. A szakmai közönség részéről a Tájszók 
Nyitra vidékéről (In: Magyar Nyelvjárások. 1959: 140–146) és A Szlová-
kia területén levő dunántúli és palóc nyelvjárás közti átmenet kérdéséhez 
(In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 
1973: 239–244) c. közlemények iránt mutatkozott a legnagyobb érdek-
lődés. Szlovákul közzétett nyelvjárási témájú cikkei tudományos gyűj-
teményekben kerültek kiadásra: Tegez, vačok, vrecko na šaty (In: Sbor-
ník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 1959–1960: 66–72), 
K etymológii maďarského nárečového dub vo význame úľ (In: Sborník 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 1964: 43–
50). Néhány, a szlovákiai magyar nyelvjárások tájszavaival foglalkozó 
írását magyarországi és hazai idegen nyelvű kiadványokban németül 
és angolul is közölték (vö. Sándor 2007: 352–353). A nyelvjárások ku-
tatása mellett Sima értelemszerűen a nyelvtörténethez is közel állt. E 
tudományágban is több jelentős írása jelent meg különböző konferen-

8  A több mint negyven évig tartó nyelvjárásgyűjtési munkájába hallgatóit is be-
kapcsolta, így jött létre az a tájszavakat tartalmazó terjedelmes cédulaanyag, 
amelynek feldolgozását betegsége miatt végül nem tudta befejezni. A tájhagya-
ték számítógépes feldolgozását a nyitrai magyar tanszék vállalta magára, mely-
nek nyelvjáráskutatással foglalkozó munkatársai többek között tervbe vették 
egy Sima-gyűjtésen alapuló Nyitra vidéki tájszótár megjelentetését is.
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ciakötetekben, melyek közül a szakmai közönség elsősorban A ma-
gyar mássalhangzók hosszúsági korrelációja kifejlődésének módjaihoz 
és időrendjéhez (In: Jelentéstan és stilisztika. A magyar nyelvészek II. 
nemzetközi kongresszusának előadásai. Nyelvtudományi Értekezések. 
1974: 539–544) c. tanulmányát emelte ki. 

Tankönyvírói munkássága is a fenti két tudományterülethez kap-
csolható. A magyarországi nyelvtörténeti tankönyvekkel sok egyezést 
mutató, de több vonatkozásban a prágai iskola felfogását közvetítő 
Magyar nyelvtörténet I. A nyelvtörténet forrásai, hangtörténet, nyelvem-
lék-szemelvények (Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Bratislava. 
1971) c. egyetemi segédlete és a Magyar hangtan (Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského. Bratislava. 1960) c. egyetemi jegyzete a dialek-
tológia és a nyelvtörténet mentén végzett kutatások eredményeként ke-
letkezett (vö. Turczel 2002: 10, Sándor 2007: 353). 

A fentieken kívül Sima érdemleges kutatásokat végzett az összeha-
sonlító nyelvészet területén is. Magyar–szlovák kontrasztív vizsgálódá-
sainak folyományai a következő tanulmányok: A magyar és a szlovák 
igekötő-rendszer szótani természetéhez (In: Összevető nyelvvizsgálat, 
nyelvoktatás. Tankönyvkiadó. Budapest. 1971: 179–184), K problema-
tike maďarsko-slovenského a slovensko-maďarského školského slovní-
ka s prizeraním ku kontrastívnym ekvivalenciám (In: Z konfrontácie 
maďarčiny a slovenčiny – A magyar és a szlovák nyelv egyes jelensége-
inek konfrontálása. Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Bratislava. 
1977: 201–206) (vö. Sándor 2007: 354). 

Összehasonlító nyelvészeti tevékenységével egyeztethető össze 
szótárírói munkássága is. 1966-ban Edita Chrenkovával és Kazimír 
Máriával társszerzésben kétnyelvű szlovák–magyar/magyar–szlovák 
zsebszótárat jelentetett meg Maďarsko-slovenský a slovensko-maďarský 
vreckový slovník (Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Bratislava) 
címen, melynek második kiadása 1987-ben került nyomtatásba. 1992-
ben kétnyelvű iskolai szótárat adott ki Maďarsko-slovenský a sloven-
sko-maďarský školský slovník. Magyar–szlovák/szlovák–magyar iskolai 
szótár (Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Bratislava) címmel, 
mely 2006-ban átdolgozott és bővített második kiadásban is megjelent.
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2.1.2. Jakab István (1928–2013)

1961-ben kapott oktatói státuszt a tanszéken, melynek 1994-ig, nyu-
galomba vonulásáig volt a munkatársa. Oktatási tárgyai a leíró nyelvé-
szet, ezen belül az alaktan és a mondattan, valamint a nyelvművelés és 
a helyesírás voltak.

Tudományos tevékenységét egyetemi pályafutásának kezdetén a 
leíró nyelvészethez igazította, a jelzős szerkezetek vizsgálatára irányu-
ló cikkei magyarországi nyelvész körökben is visszhangot keltettek. 
Vonatkozó közleményei közül A jelzős szerkezetek redukciójának szó-
szerkezeti vizsgálata (In: Magyar Nyelvőr. 1972: 38–50) c. írásban a 
mondatrészi funkciót váltó szószerkezeti tagok szintaktikai szerepét 
vizsgálta; Az értelmező és az értelmezett szószerkezeti viszonya (In: 
Magyar Nyelvőr. 1977: 9–19) c. tanulmányban az értelmezővel kap-
csolatos funkcionális és rendszertani ellentmondások felszámolására 
tett kísérletet; a Gondolatok az összetett mondatrészekről (In: Magyar 
Nyelvőr. 1981: 286–292) c. dolgozatban a jelzős szerkezetek redukciós 
törvényszerűségeinek az összetett mondatrészekre tett hatását fejtette 
ki, a Mi az -é birtokjel szerepe? (In: Magyar Nyelvőr. 1985: 407–414) 
c. értekezésben pedig a kérdéses toldaléknak a birtokos jelzős szer-
kezetek összevonása következtében kialakult funkcióját körvonalazta. 
Nyelvőr-beli cikkei mellett a szakmai közönség az igekötő tárgykö-
rében publikált írásaira figyelt fel. Az önálló kötetben megjelenő, A 
magyar igekötők állományi vizsgálata (Nyelvtudományi Értekezések 
91. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1976) c. dolgozatban Jakab a klasz-
szikus értelemben vett igekötőket és az igekötői szerepű határozószó-
kat a szótári megterheltség, illetve a szövegbeli megterheltség alapján 
vizsgálta; Az igekötő szófajtani vonatkozásai a legrégibb magyar nyelv-
tanokban (In: Universitas Comeniana. Philologica XXXI. Univerzita 
Komenského. Bratislava. 1981) c. tanulmányban a vizsgált szófajcso-
port leíró és nyelvtörténeti összefüggéseit vázolta fel; míg A magyar 
igekötő szófajtani útja (Nyelvtudományi Értekezések 112. Akadémi-
ai Kiadó. Budapest. 1982) c. értekezésben az igekötők nyelvtörténeti 
változásait és jelentésbeli sokarcúságát mutatta be (vö. Misad 2008: 
162–163).

Kutatói pályája második és harmadik szakaszának középpontjá-
ban azonban nyelvművelői tevékenysége állt. A szlovákiai magyar 
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nyelvművelés feladatait a magyarországi hagyományos nyelvművelő 
gyakorlathoz igazodva több cikkben és vitacikkben is megfogalmaz-
za: A magyar nyelv szlovákiai változatai (In: Magyar Nyelvőr. 1989: 
140–149), A nemzeti nyelvművelés „liberalizmusának” és a kisebbségi 
nyelvművelés „radikalizmusának” okai, gondjai (In: Magyar Nyelvőr. 
1993: 473–475), Nyelvművelésünk múltja, jelene, jövője (In: Irodalmi 
Szemle. 1994/4: 46–57), A szlovákiai magyarság gondjai az ezredfor-
dulón (In: Irodalmi Szemle. 1999/11–12: 112–121).  A szlovákiai ma-
gyar nyomtatott sajtóban megjelenő, valamint a szlovák rádió magyar 
nyelvű adásában elhangzó, nyelvhelyességi kérdésekkel foglalkozó 
válogatott írásai először a Hogyan mondjuk? (Madách. Bratislava. 
1976) c. kiadványban jelentek meg, melyet további nyolc, ezúttal már 
önálló nyelvművelő kötet követett. A Nyelvünkről – nyelvünkért (Ma-
dách. Bratislava. 1980), a Nyelvünk és mi (Madách. Bratislava. 1983), a 
Nyelvi vétségek és kétségek (Madách. Bratislava. 1987), az Értsünk szót 
egymással! (Kalligram. Pozsony. 1995, a Nyelvünkről – önmagunkért 
(Kalligram. Pozsony. 1998) c. cikkgyűjteményekben Jakab a hagyo-
mányos nyelvművelő felfogást követve mutatta be a kétnyelvű kör-
nyezetben élő szlovákiai magyar beszélők nyelvhasználatára jellemző 
sajátosságokat. Az Érthetően, alkalomhoz illően! (NAP Kiadó. Duna-
szerdahely. 2000) és az Anyanyelv és magyarságtudat (Madách-Po-
sonium. Pozsony. 2006) c. köteteiben a nyelvhasználati tanácsokat 
nyelvi ismeretekkel bővítette, a Nyelvhasználat – nyelvtudomány – 
nyelvművelés (Madách-Posonium. Pozsony. 2011) c. kiadványában 
pedig nyelvi jogi, nyelvészeti és nyelvművelési kérdésekben korábban 
megjelent állásfoglalásait tette közzé. 

Egyetemi oktatóként tankönyvírói tevékenységet is végzett. A le-
író nyelvtan témakörében társszerzőkkel készült, két kiadást megért 
egyetemi jegyzetben a Szótan c. fejezetet írta (In: A magyar nyelv leíró 
nyelvtana. Univerzita Komenského. Bratislava. 1964, 1968). Önálló 
egyetemi segédlete 1992-ben jelent meg A mai magyar nyelv I. Lexi-
kológia és alaktan (Univerzita Komenského. Bratislava) címen.  
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2.1.3. Zeman László (1928–2019)

1962 végén pályázat útján nyerte el a pozsonyi magyar tanszéken meg-
hirdetett oktatói állást, melyet 1989-ig, nyugalomba vonulásáig töltött 
be. Nyelv- és irodalomtudományi tárgyakat egyaránt tanított: előadá-
sokat az általános nyelvészet, a stilisztika, a fonetika, az irodalomel-
mélet és a szakmódszertan tárgykörében tartott, de vezetett ezekhez 
kapcsolódó szemináriumokat, továbbá fordítói gyakorlatokat is. 

Tudományos munkásságának kiindulópontja a prágai iskola nyel-
vészeti koncepciójának két alapvető sajátossága, a strukturális és a 
funkcionális nyelvszemlélet volt. Fő kutatási diszciplínája, a stilisztika 
területén elsősorban a funkcionális stilisztika kategóriáit, szemlélet- és 
eljárásmódjait, továbbá a funkcionális stílusrétegeket és stílusfajtákat 
tanulmányozta; kiegészítve mindezt az ún. nyitrai iskola által vizsgált 
aspektusok – a szöveg struktúrája, hierarchiája, esztétikai funkciója 
– kutatásával. Ez irányú vizsgálódásainak eredménye a Stílus és fordí-
tás (Madách. Pozsony. 1993) c. kötet, melyben a szépirodalmi művek 
elemzését – cseh és szlovák nyelv- és irodalomtudományi kutatások 
fordításelméleti dimenzióira hivatkozva – a funkcionális stilisztika 
nézőpontjából, vagyis az általánosabb, egyetemes nyelvi közlés saját-
ságait kiemelve közelítette meg. Ugyanennél a témakörnél időzve, Az 
epikától a líráig. Az irodalmi mű stilisztikai vizsgálata (NAP Kiadó. Du-
naszerdahely. 2000) címen tolmácsolta magyarra pályatársa, František 
Miko Od epiky k lyrike. Štylistické prierezy literatúrou c. művét, mely-
lyel nemcsak a funkcionális stilisztika mikói szemléletét mutatta be a 
magyar szakmai közönségnek, hanem egyúttal meg is alapozta a tudo-
mányterület magyar nyelvű fogalomrendszerét (vö. Turczel 2002a: 10; 
Fazekas 2008a: 8–9, 2008b: 169; Simon 2019: 78, 85).

Következő jelentős kutatási területe a szaknyelvek, a szaknyelv-
használat és a szaknyelvi fordítás volt. Ebben a témában több kiváló, 
a szakfordítás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó, napja-
inkban is korszerű szemléletű tanulmányt jegyzett. A tudományos 
nyelvhasználat (In: Magyar Nyelv. 1978: 316–333) c. írásában elméleti 
kérdéseket fejtegetett: a szakszó motiváltságát, szófaji és szerkezeti sa-
játosságait, terminológiai értékét vizsgálta általánosan, s a magyar el-
nevezéstípusok tekintetében is. Jegyzetek a szaknyelvi fordításról (In: A 
szlovák–magyar szak- és műfordítás kérdései. Slovenské pedagogické 
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nakladateľstvo. Bratislava. 1981) c. közleményében a szaknyelvi fordí-
tást mint fordítási alapmodellt mutatta be, miközben részletes szakiro-
dalmi vonatkozásokat közölt a vizsgált tárgykörből; Jegyzetek a szak-
nyelvi nominalizáltságról. (In: A magyar nyelv rétegződése. A magyar 
nyelvészek 4. nemzetközi kongresszusának előadásai. II. Budapest. 
1988: 1040–1053) c. dolgozatában pedig a szaknyelvi kifejezés fogalmi 
jellegét biztosító egyik fő kategória, a nominalizáltság kérdését járta 
körül. A fenti témában jelent meg összehasonlító terminológiai mun-
kája, a Príspevok ku konfrontačnému skúmaniu slovenskej a maďarskej 
odbornej terminológie (In: Z konfrontácie maďarčiny a slovenčiny – A 
magyar és a szlovák nyelv egyes jelenségeinek konfrontálása. Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo. Bratislava. 1977: 187–199) c. tanulmány 
is, melyet a szlovákiai magyar szakmai közönség a szlovák–magyar ké-
miai nevezéktan fejlesztését segítő forrásműnek tart.

A modern nyelvészeti irányzatok hatása Zeman tankönyvírói tevé-
kenységében is kifejezésre jutott: Leíró hangtan c. jegyzetfejezetét (In: 
A magyar nyelv leíró nyelvtana. Univerzita Komenského. Bratislava. 
1964, 1968) arra a Trubeckoj által megfogalmazott s Roman Jakobson 
által továbbgondolt elméletre építette, mely szerint a fonológiai leírás 
középpontjában az ún. disztinktív jegyek alapján megállapított fonoló-
giai oppozíció és a korrelatív sorok fogalma áll (vö. Fazekas 2008a: 8, 
2008b: 168–169). 

Nevéhez továbbá egy magyar és szlovák szempontból egyaránt 
jelentős művelődéstörténeti munka is fűződik. A Gymnasiologia. Az 
eperjesi Kollégium és áthagyományozódásai (Fórum Kisebbségkutató 
Intézet–Lilium Aurum. Somorja–Dunaszerdahely. 2003) a kelet-szlo-
vákiai Eperjes városnak és az eperjesi evangélikus kollégiumnak ál-
lított emléket, miközben könyvét a neves intézményről (melynek ő 
maga is diákja volt) szóló legkiválóbb munkákkal, tanulmányokkal és 
saját értékes kutatási eredményeivel egészítette ki (vö. Fazekas 2008b: 
170–171). 

Két utolsó kötetében, a Visszalapozásokban (NAP Kiadó. Duna-
szerdahely. 2008) és az Újabb visszalapozásban (NAP Kiadó. Dunaszer-
dahely. 2011) aktív éveiben keletkezett írásokat, szűkebb értelemben 
vett elméleti-filológiai tanulmányokat, valamint könyvismertetéseket 
közölt. 
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2.1.4. Szabómihály Gizella (1956 –)

A tanszék hallgatója, nyelvész doktorandusza, majd 1992-ig oktatója. 
Fordításelméletet és nyelvművelést tanított, valamint leíró nyelvtani, 
stilisztikai és fordítói szemináriumokat vezetett. Kutatási területei a 
magyar–szlovák összehasonlító nyelvészet, a szociolingvisztika, a for-
dításelmélet és -gyakorlat, de korábban nyelvműveléssel is foglalko-
zott. E tárgykörökből Szlovákiában és külföldön számos publikációja 
jelent meg. 

Az oktatói státuszban töltött pozsonyi évek alatt elsősorban a ma-
gyar–szlovák kontrasztív nyelvészet témakörében publikált. Konfron-
tácia slovenských predložiek s maďarskými pádovými príponami (In: 
Studia Academica Slovaca. 1989: 479–494) c. tanulmányában a nyel-
vi rendszer hagyományos leírásának szempontjaitól eltérő módon, a 
funkcionális leírás alapelveit követve végzi el a szlovák elöljárószók 
és a magyar esetragok összehasonlító vizsgálatát. Következő fontos, 
A szlovákról magyarra fordítás problémái (In: Magyar Nyelvőr. 1989: 
277–283) c. írásában a társadalmi-gazdasági viszonyokhoz, az állam-
szervezethez, az államon belüli viszonyokat alapvetően meghatározó 
egyéb normarendszerekhez kapcsolódó szlovák nyelvű szövegek ma-
gyarra fordításának sajátos problémáit veti fel, melyeket saját gyűjtésű 
példaanyaggal támaszt alá. Elméleti nyelvészeti kérdésekkel foglalko-
zik A grammatikai tradíció és a modern vonzatgrammatikák (In: Kiss 
Jenő – Szűts László szerk.: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány 
témakörének történetéből. A magyar nyelvészek V. nemzetközi kong-
resszusának előadásai. 1991: 639–643) c. tanulmányában, melyben a 
hagyományos nyelvtanok és az igeközpontú grammatikák közötti lé-
nyeges különbségekre mutat rá, kiemelve a vonzatgrammatikáknak a 
nyelv grammatizálását csökkentő sajátosságait.

A tanszékről való távozása után szabadfoglalkozású tolmácsként és 
szakfordítóként tevékenykedik, de ez idő alatt is részt vesz tudományos 
jellegű kutatásokban, s több értékes dolgozatot is közöl. A kisebbségi 
helyzetnek és az iskola tanítási nyelvének a szlovákiai magyar középis-
kolások nyelvére gyakorolt hatását Lanstyák Istvánnal kutatja, a vizs-
gálat eredményeit a társszerzőségben jegyzett Magyar nyelvhasználat 
– iskola – kétnyelvűség (Kalligram Könyvkiadó. Pozsony. 1997) c. kö-
tetben teszik közzé. Lanstyákkal társszerzésben jelenik meg a Magyar 
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nyelvtervezés Szlovákiában (Kalligram Könyvkiadó. Pozsony. 2002) c. 
tanulmány- és dokumentumgyűjtemény is, melyben a kisebbségi hely-
zetben végzett nyelvi tervezés témakörében született írásaikat olvaszt-
ják egységes egésszé. 

Szabómihály Gizella 2009 óta a Konstantin Filozófus Egyetem Ma-
gyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, kutatói 
és publikációs tevékenysége attól kezdődően a nyitrai intézményhez 
kapcsolódik.

2.2. 1989-től napjainkig

A rendszerváltást megelőző és követő időszakban az intézmény állo-
mányában jelentős változások kezdődtek. A nyugalomba vonuló nyel-
vész oktatókat újak váltották: Lanstyák István 1986-ban, Misad Kata-
lin és Simon Szabolcs 1992-ben, Hurka Katalin 1993-ban kezdte meg 
működését a tanszéken. Az új tagok érkezésük sorrendjében szereztek 
PhD-fokozatot, Lanstyák István jelenleg professzori, Misad Katalin 
docensi minőségben tevékenykedik. A tanszék nyelvész munkatár-
sainak száma 2005-ben – egy vezetői döntés következtében – a felére 
csökkent, az eredeti létszámot máig nem sikerült visszaállítani.9 

A tanszék – részben az oktatók tudományos tevékenységét össze-
fogó kutatások hiányában, részben a kari vezetés értékelési szempont-
jaihoz igazodva – tudatosította, hogy kollektív kutatási munkálatokat 
kell kezdeményeznie. A szlovák oktatási minisztériumtól 2008-tól nap-
jainkig elnyert, közös nyelv- és irodalomtudományi kutatási projektek 
a következők voltak: Hungarológia a szlovák nyelv kontextusában (hi-

9  Mivel a kar értékelési szempontrendszere alapján a tanszék tudományos te-
vékenysége évek óta a várt alatt maradt, elbocsátásokra került sor. Az akko-
ri tanszékvezető nem a megkérdőjelezhető teljesítményt nyújtó munkatársak 
közül választotta ki az elküldendő személyeket, hanem két nyelvészt javasolt 
elbocsátásra, melynek következtében az állományban lévő nyelvész oktatók 
száma kettőre csökkent. Nyelvészeti tárgyakat rajtuk kívül a mindenkori ma-
gyarországi vendégtanár oktatott/oktat. 2018-ban nyelvész jelentkező nyerte el 
a tanszék egyik oktatói helyére meghirdetett pályázatot, ezzel az állományban 
lévő nyelvészek száma háromra emelkedett.
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vatalos címe: Hungarológia v kontexte slovenskej kultúry. 2008–2010), 
Nyelvi és irodalmi menedzsment multikulturális térben (hivatalos címe: 
Jazykový a literárny manažment v multikultúrnom priestore. 2011–
2013), A nemi identitás az irodalomtudomány és a nyelvtudomány 
aspektusából (hivatalos címe: Rodová identita z aspektu literárnej vedy 
a jazykovedy. 2011–2013), Ideológiák, identitások és önreprezentáció 
nyelvészeti és irodalomtudományi kontextusban (hivatalos címe: Ideo-
lógie, identity a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej 
vedy v multikulturálnom prostredí. 2014–2016), Fordítás, kulturális 
hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtu-
domány kontextusában (hivatalos címe: Preklad, kultúra, hybridita 
a polylingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky. 
2017–2019). A Magyar nyelvi tankönyv levéltárosok és történészek szá-
mára (hivatalos címe: Vysokoškolská učebnica maďarského jazyka pre 
archivárov a historikov. 2015–2017) c. módszertani projektnek kö-
szönhetően kísérlet történt továbbá egy levéltáros és történelem szakos 
egyetemi hallgatók számára készült tankönyv kiadására is.10

A tanszék nyelvész oktatói jelenleg egy folyamatban lévő, a tanszék 
által a Kutatás- és Fejlesztéstámogató Ügynökségtől elnyert, Nyelvi és 
kommunikációs problémák Szlovákiában és menedzselésük (hivatalos 
címe: Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manaž-
ment. 2017–2022) c. tanszékközi projektben vesznek részt.

2.2.1. Lanstyák István (1959 –)

1986-tól a tanszék munkatársa. Nyelvészeti tárgyakat oktat, jelenleg 
a lexikológia, az általános nyelvészet, a szociolingvisztika, valamint 
a kétnyelvűség tárgykörében tart előadásokat, illetve vezet szeminá-
riumokat. Fő kutatási területe a magyar–szlovák nyelvérintkezés, de 
korábban nyelvjáráskutatással, anyanyelvi neveléssel, nyelvműve-
lés-kritikával, nyelvpolitikával és fordításelmélettel is foglalkozott. 

10  A tervezett tankönyv kézirata a Comenius Egyetem kiadójában várja a törde-
lést, a korrektúrát és a nyomtatást.
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Napjainkban leginkább a nyelvalakítás, a lexikológia és a lexikográfia 
különféle területein folytat kutatásokat. 

Tudományos munkásságának meghatározó részét a kétnyelvű 
helyzetben élő szlovákiai magyar beszélőközösség nyelvváltozatainak 
és nyelvhasználatának, valamint a kétnyelvűség következményeinek 
kutatása képezi. E témakörben sok kiváló tanulmánya születik, melyek 
közül többet nemzetközileg elismert angol nyelvű szakmai folyóiratok-
ban, tanulmánykötetekben, illetve cseh és szlovák nyelvészeti lapokban 
publikál. A fent megjelölt tárgykörben lát napvilágot első monográfiája, 
a Nyelvünkben – otthon (NAP Kiadó. Dunaszerdahely. 1998) is, mely-
ben a szlovákiai magyarok nyelvhasználatával foglalkozó rövidebb 
írásait fogja össze. Következő tanulmánygyűjteménye, mely Nyelvből 
nyelvbe (Kalligram Könyvkiadó. Pozsony. 2006) címen jelenik meg, öt 
hosszabb – részben elméleti, részben alkalmazott nyelvészeti jellegű – 
tanulmányt tartalmaz. Témája a kétnyelvűség egyik legfeltűnőbb kö-
vetkezményeként számon tartott szókölcsönzés, a két nyelv együttes 
használata, az ún. kódváltás, valamint a különböző nyelvű emberek, 
társadalmak, kultúrák érintkezését szolgáló fordítás. A magyar nyelv 
Szlovákiában (Osiris Kiadó – Kalligram Kiadó – MTA Kisebbségkuta-
tó Műhely. Budapest – Pozsony. 2000) c. munkája az Osiris Kiadónak 
és társkiadójának a Szlovákiában élő magyar beszélőközösség nyel-
vét, nyelvhasználatát bemutató önálló kötete, melynek makroszocio-
lingvisztikai adatai a szlovákiai magyarok történelmi, demográfiai és 
gazdasági jellemzőiről, Szlovákia nyelvpolitikájáról, a magyar nyelv-
használat színterek szerinti megoszlásáról, valamint a nyelvmegtartás, 
illetve a nyelvcsere állapotáról adnak számot; mikroszociolingvisztikai 
adatai pedig a szlovákiai magyar beszélőközösség kétnyelvűségének 
nyelvi következményeiről (l. kódváltási szokások, kontaktusjelensé-
gek, nyelvcserehelyzetben jelentkező maradványhatás) számolnak be. 
Legújabb, Nyelvalakítás és nyelvi problémák (Fórum Kisebbségkutató 
Intézet – Gramma Nyelvi Iroda. Somorja. 2018) c. kötetében nyelvi 
és kommunikációs problémákkal foglalkozik többféle – nyelvi, nyelv- 
ideológiai, nyelvalakítási és általános problémakezelési – megközelí-
tésben (vö. Simon 2001: 141–145). 

Tankönyvírói tevékenysége magyar szakos hallgatók számára ké-
szített egyetemi tankönyvek és jegyzetek megjelentetésében realizáló-
dik. Ez irányú munkálkodásának első bizonyítéka az Egyetemi Füzetek 
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c. sorozat első kötete, A magyar nyelv szlovákiai változatainak sajátos-
ságai (Lilium Aurum. Dunaszerdahely. 1998), melynek kezdő fejeze-
tében a nyelvünk szlovákiai és magyarországi változatai között lévő 
különbségeket mutatja be, míg második fejezetében a magyar nyelv 
három legfontosabb szlovákiai változatát, illetve változattípusát (l. 
szlovákiai magyar standard, mindennapi nyelv, nyelvjárások) jellemzi 
(vö. Simon 2001: 143). Következő, Nyelvművelés, nyelvtervezés, nyelv-
menedzselés (In: https://stella.uniba.sk/texty/FIF_Lanstyak_Istvan_
Nyelvalakitas.pdf. Comenius Egyetem. Pozsony. 2009) c. tankönyve 
elektronikusan jelenik meg. Három tematikus egysége közül az első 
az egyes nyelvalakítási irányzatok keretében megmutatkozó nyelvi vo-
natkozású tevékenységekkel, a második a nyelvművelés kérdéseivel, a 
harmadik a nyelvi tévhitekkel, ideológiákkal és filozófiákkal foglalko-
zik. Nyelvalakítás és nyelvi ideológiák. Jazykový manažment a jazykové 
ideológie (In: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracovis-
ka/kmjl/lanstyak_istvan-nyelvalak_es_nyelvi_ideol_2014__1_.pdf. 
Univerzita Komenského. Bratislava. 2014) című, szintén elektronikus 
tankönyve hat tematikus egységből álló segédlet, melynek fő témakörei 
a szervezett nyelvalakítás, a magyar nyelvművelés, a nyelvi tévhitek és 
nyelvi ideológiák, a szótárírás és nyelvi ideológia, a nyelvművelés és 
nyelvi ideológia, valamint a nyelvhelyességi ideológiák. 

2.2.2. Misad Katalin (1961 –)

Hallgatója, majd 1992-től oktatója a tanszéknek. Fő tárgyai a leíró 
alaktan és mondattan, a helyesírás és a nyelvtantanítás módszertana. 
Kutatási területe a magyar–szlovák nyelvérintkezés, de nyelv- és okta-
táspolitikával, tankönyvkutatással és a szlovákiai magyar írásgyakorlat 
helyesírási kérdéseivel is foglalkozik. Korábban a magyar mint idegen 
nyelv módszertana területén is folytatott kutatásokat.

Tudományos tevékenységét, mely az alkalmazott nyelvészet több 
részterületéhez is kapcsolódik, a magyar–szlovák nyelvérintkezés 
tágykörében műveli. Rendszeresen jelennek meg írásai hazai és kül-
földi tanulmánykötetekben, konferenciakötetekben, szakmai folyóira-
tokban. Szlovákul megjelent publikációi a nyelvpolitika, a szaknyelvek 
és a magyar mint idegen nyelv; angol nyelvű írásai a nyelvpolitika, 
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ezen belül a névpolitika, valamint a magyar mint kisebbségi nyelv 
használata témakörébe tartoznak. 

Első önálló kötete, a Nyelvi kontaktusok. Szlovákiai magyar vo-
natkozású alkalmazott nyelvészeti tanulmányok (Lilium Aurum. 
Dunaszerdahely. 2009) c. tanulmánygyűjtemény a magyar–szlovák 
nyelvérintkezés különféle színterein végzett kutatásainak eredménye-
it foglalja össze. A kiadvány fő vizsgálati témái a szlovákiai magyar 
szaknyelvek, a kisebbségi helyzetben folytatott nyelvi tervezés, vala-
mint az anyanyelvoktatás és a másodnyelvoktatás. Következő önálló 
könyve, a Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben. Tanulmányok a ma-
gyar–szlovák nyelvi kapcsolódások köréből (Fórum Kisebbségkutató 
Intézet – Gramma Nyelvi Iroda. Somorja. 2019) c. kötet az utóbbi tíz 
évben publikált fontosabb írásait egységesíti. Az egyes fejezetek négy 
vizsgálati tematikához kapcsolódnak: az első a nyelvpolitika, melyben 
a szlovákiai többségi–kisebbségi nyelvi együttélés törvényi szabályo-
zásával és a törvénnyel élés gyakorlatával foglalkozik; a másodikban a 
nyelvi kapcsolatoknak a nyelvi rendszerben való sajátos tükröződését 
vizsgálja; a harmadikban a szlovákiai magyar írásgyakorlat helyesírási 
szintjének bemutatására vállalkozik; a negyedikben pedig a kisebbsé-
gi oktatásról, anyanyelvi nevelésről és ezek tankönyveiről értekezik. 

Oktatói munkálkodása keretében végzett tankönyvírói tevé-
kenységének eredménye a Kapitoly z morfológie maďarského jazyka. 
Kontrastívny opis niektorých morfologických javov maďarského jazyka 
(In: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kmjl/
Misad_Kapitoly_z_morfologie_madarskeho_jazyka.pdf. Univerzita 
Komenského. Bratislava. 2011) c. elektronikus egyetemi jegyzet, mely a 
tanszék korábbi, szlovák anyanyelvű hungarológia szakos hallgatói szá-
mára készült. Magyar nyelv a gimnázium és a szakközépiskolák 1. osz-
tálya számára (Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Bratislava. 2009, 
2019) címen Simon Szabolccsal és Szabómihály Gizellával szocioling-
visztikai szemléletű középiskolai anyanyelvtankönyvet írt.
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2.2.3. Simon Szabolcs (1963 –)

A tanszék hallgatója, majd 1992 és 2005 között munkatársa. Szöveg-
tant, stilisztikát, nyelvművelést és szakmódszertant oktatott. Fő ku-
tatási területe az írott sajtó nyelve, emellett nyelv- és oktatáspolitikai 
kérdésekkel, valamint tankönyvkutatással is foglalkozik. 

Egyetemi pályája kezdetén figyelme a szlovákiai magyar sajtó 
nyelvére irányul. E témakörben született írásai az újságcímek stilisz-
tikai és funkcionális sajátosságaival, a szlovákiai magyar sajtóban elő-
forduló nyelvi változók kontaktusváltozataival, valamint a két nyelven 
megjelenő szlovákiai regionális lapok címeire vonatkozó kérdésekkel 
foglalkoznak. A szlovák államnyelvtörvény, majd a kisebbségi nyelv-
használati törvény hatályba lépése után megjelent írásai a szlovák 
nyelvpolitika 1989 és 1990 közötti időszakát elemzik. A pozsonyi évek 
alatt önállóan megjelent dolgozatait a Nyelvi szondázások. Alkalma-
zott nyelvészeti tanulmányok a szlovákiai magyar nyelvhasználat köré-
ből (Lilium Aurum. Dunaszerdahely. 2010) c. tanulmánykötetben fűzi 
egységgé. Következő, Nyelvi tallózások (NAP Kiadó. Dunaszerdahely. 
2011) c. gyűjteményében Zalabai Zsigmond, Lanstyák István és Zeman 
László munkásságára, illetve Vámbéry Ármin szellemi örökségére, írá-
saira reflektál.     

A tanszékről való távozása után, 2005 és 2010 között az Állami 
Pedagógiai Intézet munkatársa. Figyelme középpontjába ekkor a szlo-
vákiai nemzetiségi oktatás, ezen belül az anyanyelvi nevelés kerül. Ez 
irányú közleményeinek főbb témái a magyar tannyelvű közoktatást is 
érintő tanterv-átalakítás, valamint a magyar tanítási nyelvű alap- és 
középiskolák anyanyelvtankönyvei. Jelenleg a komáromi Selye János 
Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, tudomá-
nyos tevékenységét az intézmény kereteiben végzi.

2.2.4. Hurka Katalin (1970 –)

A tanszéknek 1993 és 2005 között volt a munkatársa. Mondattant, a 
hungarológia és levéltár szakos hallgatóknak pedig magyart mint ide-
gen nyelvet tanított. Doktori értekezésében a számbeli egyeztetés sajá-
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tosságait vizsgálta kétnyelvűségi helyzetben. Ebben a témakörben még 
két írása jelent meg hazai tanulmánykötetekben. A tanszékről való tá-
vozása óta a dunaszerdahelyi Neratovicei Téri Magyar Tannyelvű Ma-
gánszakközépiskolában tanít.  

2.2.5. Sebők Szilárd (1989 –)

2007-től a tanszék hallgatója, 2012-től nyelvész doktorandusza, 2018 
őszétől munkatársa. Elsősorban fordításelméleti és -gyakorlati tárgya-
kat, valamint fonetikát oktat. Fő kutatási területe a metanyelv, a nyelv-
leírás módszertana, a nyelvi ideológiák és a nyelvi problémák.

Publikációs tevékenységének kezdetei egyetemi tanulmányai ide-
jére nyúlnak vissza. Ekkor jelenik meg Az igekötő-használat változása-
inak néhány jellegzetes esetéről, avagy „ledöbbentő igekötős formák be-
vállalása” (In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2010: 111–128) c. 
dolgozata, melyben az igekötő-használatban megfigyelt változásokkal, 
főként a meglévő igekötős igék új jelentéseivel és jelentésárnyalataival, 
valamint igekötős neologizmusokkal foglalkozik. Doktori tanulmányai 
idején elsősorban a nyelvi ideológiák és a nyelvi problémák témaköré-
ben publikál. A nyelvi ideológiák működési mechanizmusairól, avagy 
nyelvi ideológiák szem előtt tartása és „szembe állítása” (In: Fórum Tár-
sadalomtudományi Szemle. 2012: 87–108) c. írásában azokat a nyelv-
használat, illetve a tudományos diskurzusok beszéd- és gondolkodás-
módja mögött húzódó metaforákat térképezi fel, melyekből a nyelvi 
ideológiák működésére lehet következtetni. A Jazykovo-politické prob-
lémy ako „záludné“ problémy (In: Jazyk v politických, ideologických 
a interkultúrnych vzťahoch. Veda. Bratislava. 2015: 194–210) c. dol-
gozatában azt vizsgálja, milyen nyelvi ideológiák és nyelvi problémák 
dominálnak egyes, a szlovák politikai színtérhez kapcsolódó metanyel-
vi diskurzusokban. Language cultivation vs. pluricentricity: the debate 
on Hungarian language use outside of Hungary (In: Pluricentric Lan-
guages and non-dominant Varieties worldwide: Pluricentric Langua-
ges across continents – Features and usage. Peter Lang Verlag. Wien. 
2016: 359–369) c. közleményében a múlt század 90-es éveiben lezajlott 
nyelvművelő–szociolingvista vitát foglalja össze, külön figyelmet szen-
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telve a magyar nyelv többközpontúságáról folytatott diszkussziónak. 
Obraz jazyka v denníku Új Szó medzi rokmi 1949 a 1999 (In: Jazyky a 
jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku. Univerzi-
ta Komenského v Bratislave. Bratislava. 2017: 145–166) c. írásában a 
nyelv fogalmának az Új Szó c. szlovákiai magyar napilapban való meg-
jelenítését vizsgálja.

Önálló kötetben eddig megjelent elméleti munkája a Meta és nyelv: 
Kísérletek a nyelvleírás nyelvének leírására (Univerzita Komenského v 
Bratislave. Bratislava. 2017) c. doktori értekezés, melyben a nyelv és 
a metanyelv fogalmának dekonstrukciójával foglalkozik elsődlegesen.  

Összegzés

A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Ma-
gyar Nyelv és Irodalom Tanszéke – elődintézményeit is beleértve – a 
szlovákiai magyarság legrégebbi tudományos műhelye. Szakmaisága, 
tudományossága a modern egyetemi eszmény mentén formálódik, de 
olyan értékeket is képvisel, melyek a szlovákiai magyarok kultúrájához 
s ezáltal az egyetemes magyar kultúrához kapcsolják. 

A fenti áttekintés a hatvan éve önálló szervezeti egységként mű-
ködő tudományos műhely nyelvészeti kutatásaira irányul. Utal a tan-
széken folytatott/folyó kollektív tudományos kutatásokra, valamint 
számot ad az egykori és a jelenlegi nyelvész oktatók tudományos tevé-
kenységéről, beszámol kutatómunkájuk fő eredményeiről, és említést 
tesz legfontosabb tudományos közleményeikről. 
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Mészáros András

Irodalomtudomány a magyar tanszéken 
a rendszerváltásig
(Hagyomány és kontextus)

Ez a rövid áttekintés azokat az irodalomtudományi – esetünkben zöm-
mel irodalomtörténeti – kezdeményezéseket érinti, amelyek 1959-től 
1989-ig zajlottak a magyar tanszéken. Mivel az a korszak az ún. reális 
szocializmus ideje volt, amelyen belül egy hegemón ideológia határozta 
meg, miről és hogyan lehet az egyes tudományos diszciplínákon belül 
gondolkodni, a tanszéken folyó irodalomoktatás és irodalomtudomá-
nyi tevékenység sem vonhatta ki magát ez alól a determinációs erő alól. 
Vagyis a téma kifejtése is kell, hogy figyelembe vegye ezeket a feltételeket. 

Mire gondolok? Arra, hogy a leegyszerűsített – a múlt század hat-
vanas éveiben ugyan már nem a legdogmatikusabb, de mégis eléggé 
merev – marxista doktrína az irodalomértelmezést materialista, szo-
ciologizáló és ideológiai mércékkel mért megítélés alá vonta. A mate-
rializmus itt azt jelentette, hogy az irodalom (más művészeti ágakkal 
egyetemben) az ún. ideológiai felépítmény részeként jelent meg, és 
mint ilyen a gazdasági alapzatot volt hivatott tükrözni.1 Konkrétan: 

1  Maga a „tükrözés, visszatükrözés” kifejezések is egy, már a 19. század közepén is el-
avult ismeretelméleti koncepcióból származnak, és azt evokálják, hogy a megismerés 
a lét passzív leképezése. Ez az elmélet, persze, érthető, ha a marxizmus klasszikusai-
nak a Fichte-féle projekciós tannal szembeni ellenérzéseire gondolunk. Nem beszél-
ve aztán Lenin leegyszerűsítő és a mechanikus materializmust követő tanításáról.
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a szocialista élet (idealizáló) bemutatását kérték számon az irodalmi 
alkotásokon. Vagyis az irodalom (mint minden eszmei jelenség) csak 
másodlagos lehet a társadalmi valósággal szemben. Minden olyan 
elmélet, amely az irodalom alkotta fiktív világokat tette volna meg 
kutatása tárgyának, eleve marxistaellenesnek, ergo politikailag veszé-
lyesnek nyilvánult. A volt Csehszlovákiában egyedül a strukturalista 
iskola volt képes részben kitörni ebből a keretből, és a magyar tanszé-
ken ez az irányzat a hatvanas évek végén, a hetvenes években jelent 
meg, de ott is főként a nyelvtudomány, a transzlatológia, a poétika és 
a stilisztika területén. A szociologizáló felfogásnak megvoltak a maga 
pozitivista gyökerei, amelyek a pozsonyi felsőoktatást tekintve visz-
szanyúltak a 19. század végébe, és ez a felfogás alapvetően azt jelen-
tette, hogy az irodalmi mű megértéséhez fontos tekintetbe vennünk 
azokat a társadalmi viszonyokat, intézményi feltételeket, amelyek 
megmagyarázhatják a szerzői attitűdöket esetleg szándékokat, ame-
lyekről a klasszikus pozitivizmus is feltételezte, hogy egy kauzális lán-
colaton belül magyarázó erővel bírnak. Áttekintésünkben nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül azokat az ideológiai normákat sem, amelyek 
közvetlenül a munkásosztály avantgárd jellegéhez és az ezt kifejező 
pártossághoz kapcsolódtak. És ki kell térnünk arra is, hogy az ideo-
lógiai normák nem csupán külső orientációs és ellenőrző pontokként 
működtek, hanem – az ideológia posztmodern értelmezése szerint – 
olyan diskurzusformaként is, amelyen belül eldőlt, hogy az irodalom 
értelmezésében milyen eszméket fogadunk be, terjesztünk és kultivá-
lunk. Vagyis ez a marxista diskurzusforma identitásképző erőként is 
működött. A korszak gondolkodóinak egyik alapdilemmája az volt, 
hogy milyen módon lehet ezt a diskurzusformát működtetni, ugyan-
akkor kifejezni a distanciát is vele szemben. Vagyis hogyan lehetséges 
a szubverzív magatartás a rendszeren belül. Ebben az áttekintésben 
a legizgalmasabb kérdés éppen az, hogy a tanszék egyes tanárainál 
hogyan nyilvánult meg ez a kettősség. Ezért szükséges publikációik 
értelmezéséhez a „szoros olvasás” is, hogy felfejthessük azokat a szá-
lakat, amelyek termékeny „skizofréniát” mutatnak ki szövegeikben.

A megoldás, tehát az a stratégia, amelyik végighúzódik a tárgyalt 
korszakon, az volt, hogy az örökölt pozitivizmust beleoltották a mar-
xizmusba. Ennek megvalósítását lehetővé tette egyrészt az, hogy a 
mindenkori hivatalos vagy önjelölt cenzorok nem voltak olyan el-
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méleti szinten, hogy a két irányzat elemeit el tudták volna választani 
egymástól, és a pozitivista eszméket marxistáknak tudták be, másrészt 
az, hogy a két irányzat elméleti alapjai sok tekintetben átfedik egy-
mást. Tehát a szerzők esetleges szakmai alapú lelkiismereti aggályai 
is megoldódtak ezzel. Mindezt azért érdemes előzetesen megemlí-
teni, mert a rendszerváltás után megszűntek és elfelejtődtek azok a 
bonyolult belső viszonyok, amelyek a szerzők elméleti alapvetését, 
tárgyismeretét, önként vagy kényszerből vállalt ideológiai tájékozó-
dását, tudományos és kritikusi megnyilvánulásait összekapcsolták, és 
ezek ismerete nélkül a művekből a szerzők személyes tulajdonságaira 
következtethetnénk. Amiben az a poén, hogy valójában a pozitiviz-
mus és a marxizmus által is hirdetett tételt – a szerző intenciójából 
következtethetünk a mű jelentésére – fordítanánk meg, és jutnánk el 
a szerzőkhöz. Azt pedig már Hegel óta tudjuk, hogy egy tétel megfor-
dítása vagy egyszerű negációja még nem vezet el bennünket a tétel 
megcáfolásáig.

Nézzük tehát, hogy a korszak, a személyes adottságok, a „kínálat-
ban” szereplő elméleti keretek és a csehszlovákiai magyar irodalom 
„anyaga” mit vetett fel témaként a tárgyalt szerzők esetében. Megjegy-
zem, hogy nem egyetlen narratíván belül mutatom be a szereplőket, 
hiszen az, ami esetünkben összekapcsolja őket, egyedül a magyar 
tanszék. Sas Andorról, Turczel Lajosról, Csanda Sándorról, Garaj La-
josról, Jaroslava Pašiakováról, Zeman Lászlóról, Fónod Zoltánról és 
Zalabai Zsigmondról lesz szó az alábbiakban. Személyi és tanári vo-
násaikat tekintve aligha találhatnánk egymástól ennyire elütő embe-
reket, de a tanszéken élettörténeteik összeérnek.

Még egy összefüggést fel kell itt mutatni, mégpedig azt, ami a 19 
század végi magyarországi pozitivizmust fél évszázadot átívelve ösz-
szekapcsolja a magyar tanszéken is megjelenő pozitivizmussal. Akkor, 
amikor Sas Andor, a tanszék első vezetője kezdi irodalomtörténészi 
pályáját Budapesten, Pozsonyban a két legjelentősebb tanügyi intéz-
ményben, az evangélikus líceumban valamint a Királyi Akadémián is 
ez az irányzat az egyeduralkodó mind a történet-, mind a jog, mind 
pedig irodalomtudományban. Ha csupán az irodalomtudománynál 
maradunk, akkor Albert József és Vutkovich Sándor nevét kell említe-
nünk. Az összekötő kapocs pedig az Egyetemes Philologiai Közlöny, a 
magyarországi pozitivista irodalomtudomány reprezentatív folyóirata 
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valamint a filozófiai szaklap, az Athenaeum, amelynek lapjain Sasnak 
mint a Magyar Filozófiai Társaság tagjának megszámlálhatatlan re-
cenziója és könyvismertetése, de jelentős tanulmánya is megjelent. 

*
„Mintegy kényszerből élt saját korában” – írja Sas Andorról (1887–

1962) Szalatnai Rezső (Szalatnai 1963: 402). Ez az a jellemzés, ahon-
nan ráláthatunk Sas Andor munkásságára, hiszen ahogyan ugyanitt 
olvashatjuk, „igazi intellektuális, egyéni és partikuláris érdekektől 
mentes magatartás” jellemezte őt. Az az attitűd, amelyik végigkísérte 
őt azokon a sorsfordulókon, amelyek a huszadik században számtalan 
értelmiségit állítottak szinte megoldhatatlan problémák elé. Elég, ha a 
korabeli filozófusok közül Lukács Györgyre vagy Martin Heideggerre 
utalunk, akik közül az első a szellemtörténeti irányultságát váltotta fel 
a marxizmussal, a másik pedig kokettált a német fasizmussal. Gondol-
junk csak bele, hogy Sas, a politikailag már hanyatlóban levő, de kultú-
ráját tekintve Európa huszadik századi inspirációkat nyújtó légkörének 
Monarchiájában született, egyetemet végzett, több nyelven beszélő iro-
dalomtörténésszé vált, majd életét megtöri a Tanácsköztársaság rövid 
ideje, ami után emigrációba kényszerül. Először Bécsben, utána a pol-
gári demokratikus első Csehszlovák Köztársaságban találjuk őt, ahol 
középiskolai tanárként és történészként működik. A második világhá-
ború következményeként megalakult Tiso-féle fasiszta szlovák állam-
ban bujkálnia kell, ami után 1945-öt valódi felszabadulásként éli meg, 
és eredendő pozitivizmusát egy rövid időre vulgármarxista színekkel 
festi át. Ennyi politikai rendszerben élni, és tudományos meggyőződé-
sét fel nem adni nem sok ember képes. Sas mégis csak az ötvenes évek 
elején idomul némiképp az ideológiai elvárásokhoz, és nevezi a kom-
munista rendszerváltást „jégtörő és gyümölcshozó Februárnak”. Élete 
vége felé aztán visszacsempészi írásaiba a pozitivizmust.

Sas egyedül hiteles beállítottsága a pozitivista orientáció. Ennek 
bizonyítására elegendő két dolgozatát felhozni. Az első, Hölderlinről 
szóló még a század elejéről való, és az Egyetemes Philologiai Köz-
lönyben jelent meg (Sas 1909). Ebben mindjárt a tanulmány legelső 
mondata Scherert, a pozitivista irodalomtörténet-írás korifeusát idézi, 
de itt találhatók azok a kulcsszavak is, amelyek egyértelműen utalnak 
Sas orientációjára: „Egy német költő egyéniségének rajzát kísérti meg 
(…) Teljes bibliográfiára és a legújabb kutatásokra támaszkodik. (…) 
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A vizsgálódás lélektani és esztétikai értékénél nem kisebb z irodalom-
történeti. Hölderlin egyéniségének viszonya korához…” (Sas 1909: 3) 
Sas 36 oldalon keresztül elemzi Hölderlin fő műveit, és mutat rá azokra 
a kapcsokra, amelyek Hölderlint Hegelhez, Fichtéhez és Schellinghez 
kötötték. Sas alapos ismeretei a német romantikáról számos, EPhK-
ban és az Athenaeumban megjelent tanulmányában, (Sas 1919: 206–
222) recenziójában is megnyilvánulnak.

Ez az alapos tudás mutatkozik meg Sas egy másik, későbbi dolgoza-
tában is, amelyben Riedl Szendének, a neves pozitivista irodalomtörté-
nész és komparatista Riedl Frigyes édesapjának a prágai munkásságát 
elemzi (Sas 1937). Riedl gondolkodásának hegeliánus megalapozottsá-
ga mellett azt emeli ki, hogy a Bach-korszakban, amikor a magyarság 
körében terjedni kezdett a pánszlávizmustól való félelem, ő tanulmá-
nyozni kezdi a cseh tudományos és irodalmi életet, hogy feltárja, mit 
is gondolnak a csehek a magyarokról és saját magukról. Ugyanakkor 
pontosan látja azt is, hogy Riedl „a maga nemében egyedülálló képvi-
selője a hegelianizmus utolsó hullámfodrának, amely a magyar szelle-
mi életet 1850 és 1860 között (…) megtermékenyítette” (Sas 1937: 34). 
Riedl két írásában is kiállt a hegeli filozófia mellett. Az elsőt Prágában 
jelentette meg németül a Kritische Blätter für Literatur und Kunst c. 
lap 1858-as második számában, és ebben a korabeli magyar filozófiát 
mutatja be (Beöthy 1979: 516–528). A másikat ugyanebben a folyóirat-
ban 1860-ban, de itt a hegelianizmus szerepéről ír általában, azért is, 
hogy a cseh hegeliánusok mellé álljon. A dolog pikantériája az, hogy 
ennek a tanulmányának a magyar változatát már Pesten publikálta 
az általa szerkesztett Kritikai Lapokban, amiért Gyulai Pál keményen 
megbírálta őt. Riedl aztán ugyanolyan őszinteséggel válaszolt, és leír-
ta azokat a sorokat, amelyek erkölcsi alapállásáról és a műveltségről 
vallott nézeteiről adnak tanúbizonyságot. Riedl szerint Magyarorszá-
gon – mindezt Prágából való hazatérése után – „azok szeretnek írni, 
akik nem szeretnek tanulni, s akik szeretnek tanulni, azok nem írnak” 
(Riedl 1862: 331). Sas szerint Riedl „passzív humanista”, aki „a parla-
giságnak, a maradiságnak, a sallangos nacionalizmusnak nem barátja” 
(Sas 1937: 33). Mintha Sas önjellemzését olvasnánk. Ezért nem vélet-
len, hogy annyi empátiával, de ugyanakkor filológiai pontossággal ír 
Riedlről, akit ebből a szempontból a pozsonyi magyar tanszéken Sas 
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által elindított és Csanda, Garaj és Pašiaková révén folytatott cseh(szlo-
vák) – magyar komparatisztika előfutárának is tekinthetünk.

*
A „két (irányzat) mezsgyéjén” mozgó Turczel Lajos (1917–2007), 

aki Sas Andort követte a tanszék élén, megörökölte elődje filológiai 
pontosságra törekvő alapállását, amit alighanem jogászi műveltsége is 
felerősített. Ugyanakkor megjelenik nála a dogmatikusságot levetke-
zett marxizmus is, amely a hatvanas-hetvenes években megkerülhe-
tetlen volt a humán tudományokat művelők számára. De az ő mar-
xizmusa más, mint a Sas által az ötvenes években kényszerből vallott 
világnézet. Turczel már megengedheti magának azt, hogy megfogal-
mazza a korábbi időszak kultúrpolitikájának a következményeit, és 
úgy foglaljon állást a dogmatizmust és az irodalmi sematizmust elítélő, 
Tőzsér Árpád által elindított vitában, hogy szerves egységben láttassa a 
szerzők erkölcsi kiállásának meglétét vagy hiányát az egyik oldalon és 
a társadalmi körülmények szorítását a másik oldalon. Pontosan tapint 
rá arra – a magyar kultúrában a reformkor óta állandóan újraéledő 
– dilemmára, amely a elmaradottságot, a parlagiságot nevezi meg az 
egyik fő bajnak, és amire Sas is utalt fent említett cikkében. Az egész-
nek a sajátságos „kisebbségi bája” az, hogy az ötvenes évek vége után a 
kilencvenes évek elején újrafogalmazódott az a kritika, amelyet 1963-
ban Turczel az „irodalmi lemaradottság és továbbélő sematizmus” oka-
it keresve úgy határozott meg, hogy azok „a művészi tapasztalatlanság 
és felkészületlenség permanenssé válásában és a sematizmus által en-
gedélyezett ábrázolási könnyítésekben való kényelmes kielégülésben” 
(Turczel 1965: 258) mutatkoztak meg. Turczel ezt felismerve vállalta 
fel a „konstruktív kritikus” szerepét, amelyben a pedagógiai küldetés-
re kerül a hangsúly. Ez a pozíció, persze, messze van attól a kritikusi 
státusztól, amelyik immanens irodalmi kritériumok mentén bírálja el 
az egyes műveket, de az adott korban – úgy tűnik – ez volt az egyetlen 
elfogadható megoldás. Turczel ugyan azt állítja, hogy „nem a kritika 
szüli az irodalmat, hanem az irodalom a kritikát” (Turczel 1965: 259), 
vagyis hogy ne a kritikától várjuk el a minőségi irodalom megszüle-
tését, de valójában a maga „pedagógus-kritikusi” szemléletével szinte 
megelőlegezte a későbbi posztmodern gyakorlatot, amelyben az iro-
dalmi mű és a kritika szimbiózisában felbomlik ez a proklamált időbeli 
kapcsolat, és valamiféle egyidejűség formálódik meg.
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Turczel ugyanakkor a kritikusi munkát kívülről jött, szinte rákény-
szerített küldetésnek tekintette (ahogy Turczel visszaemlékezéseiből 
tudjuk, Sas Andor ajánlására is). Személyiségéhez közelebb állt az iro-
dalomtörténet művelése. Ennek két oka is volt. Az egyik a tanszéken 
végzett munkájához, az irodalomtörténet oktatásához írt tankönyvei-
hez (Turczel 1968; Turczel–Rákos 1965), a másik pedig a két háború 
közötti, csehszlovákiai magyar irodalom létezésének feltárásához kap-
csolódott (Turczel 1963). Ha Turczel irodalomtörténészi szemléletének 
alapelveire vagyunk kíváncsiak, akkor érdemes beleolvasni egyetemi 
jegyzeteibe, de főként a csehszlovákiai magyar irodalom két háború 
közötti korszakát feldolgozó publikációiba. Az első esetben expressis 
verbis nem fejti ki ezeket, viszont az anyag megragadásának és kifej-
tésének módszere valamint a marxista alapozás nem különbözik a 
korszak reprezentatív irodalomtörténeti szintézisétől, a híres-hírhedt 
„spenóttól”. Talán csak a stílus az, ami kifejezetten turczeli, azaz ol-
vasmányos. Turczel ezekben az egyetemi jegyzetekben megmentett 
valamit tanári képességeiből, mégpedig az anyagátadás plaszticitásá-
ból. A Két kor mezsgyéjénben aztán tételszerűen felsorakoztatja azokat 
az elveket, amelyekre irodalomtörténészként támaszkodott. Pozitiviz-
must és modern filológiát ugyan nem említ, de a dolgozatot lezáró 100 
oldalas jegyzetanyag önmagáért beszél. Magát a dolgozatot „marxista 
igényű összefoglaló munkának” tekinti (Turczel 1963: 7). De milyen 
is ez a marxista igényű feldolgozás? Elsősorban „jellege és struktúrája 
alapján könyvem olyan irodalomszociológiai munkának tekinthető, 
amely társadalmi és irodalmi életünk összefüggéseinek nagyobb ará-
nyú feltárásával és vizsgálatával irodalomtörténetírásunk számára kí-
ván forrásmunkául szolgálni” (Turczel 1963: 8–9) – mondja Turczel. 
Az irodalomszociológia az irodalom társadalmi beágyazottságával, in-
tézményeivel és aktőreivel foglalkozik, és ebből a szempontból Turczel 
pontosan fogalmaz, hiszen dolgozata nem klasszikus irodalomtörté-
net, hanem az irodalom társadalomtörténete. Ugyanakkor nyugodt 
szívvel nevezhető marxista jellegűnek is, hiszen a marxizmus éppen-
séggel a művészetek társadalmi determináltságát emelte ki egyik fő 
vonásként. Másodsorban „a nagy mennyiségű és heterogén összetételű 
anyag osztályozása és értékelése már eleve kizárta az esszé módszerét, 
s a pozitivista tárgy- és tényszerűséggel rögzítő objektív rendszerezést 
és felmérést tette szükségessé” (Turczel 1963: 9). Ez az, amit az elején 
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a jegyzetapparátus révén elmondtunk. Harmadsorban „az elmúlt idő-
szak dogmatikus történelem- és irodalomszemléletének egyik túlzása 
az volt, hogy csak a forradalmi hagyományokat és nevelő szerepüket 
emelte ki, és a rajtuk kívül eső haladó polgári jelenségeket mellőzte” 
(Turczel 1963: 9). Turczel az első a sorban, aki a Csandánál és Fónod-
nál kiemelt szerepet kapott „haladó hagyományokat” a helyére tette, 
és éppen a marxizmusba oltott pozitivista objektivitással meghaladta 
a dogmatikus marxizmus egyik alaptételét. Összegzésként elmond-
ható, hogy Turczel egyértelműen határozta meg irodalomtörténészi 
működésének alapelveit. Az ő dolgozata jellegét tekintve irodalom-
szociológia, a módszer szempontjából pozitivista, szemléletében pedig 
antidogmatikus. Ez a pozicionálás jellemezte aztán Turczel későbbi 
munkásságát is.

*
Csanda Sándor (1927–1989), Turczelhez hasonlóan, szintén össze-

kapcsolta tanári működését az irodalomtudományi orientációval. Ami 
azt jelenti, hogy régi magyar irodalmat előadójaként legjelentősebb 
kutatási témája a régiséghez kapcsolja őt. Gondolunk itt főként az Aka-
démiai Kiadó gondozásában megjelent monográfiájára (Csanda 1961), 
amelyben a kuruc-kor magyar-szlovák irodalmi kapcsolatait valamint 
a Szilágyi és Hagymási széphistória eredetét boncolgatja, valamint a 
Balassiról írt dolgozatára (Csanda 1973). Ez utóbbiban nemcsak Ba-
lassi költészetét veti poétikai és prozódiai elemzés alá, hanem kitér egy 
állandó témájára is, a kelet-közép-európai népek kultúrájának és iro-
dalmának összehasonlítására is (Csanda 1962). Így kerül egymás mellé 
Balassi szerelmi költészete a Fanchali Jób-kódexben fellelhető azonos 
témájú szlovák versekkel. (Amelyek persze bibliai cseh nyelven íródtak, 
hiszen abban a korban még szlovák irodalmi vagy köznyelvről nem 
beszélhetünk.) Csanda rámutat, hogy nemcsak antik vagy reneszánsz 
itáliai minták jelennek meg Balassinál, hanem motívumátvételekkel is 
számolnunk kell a korabeli magyar, cseh, szlovák, lengyel költészet-
ben. Ennek hátterében ő azt látja, hogy a reneszánsz korában még nem 
léteztek „burzsoá jellegű nacionalista ellentétek”, tehát csupán a nyelv 
volt elválasztó elem a jövőbeli nemzetek között. Ez a megállapítás nem 
szorul alaposabb kritikára, hiszen a volt Felső-Magyarországot tekint-
ve valóban virulens volt a Hungarus- tudat egészen a 19. század első 
harmadáig. Ami azonban irodalomtudományi felülvizsgálatra szorul 
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ezzel kapcsolatban, az a komparatisztika és a kapcsolattörténet általa 
történt szétválasztása a kelet-közép-európai irodalmak esetében. Ez a 
bifurkáció jelenik meg abban a két – kommentárokkal ellátott – szö-
veggyűjteményben, amelyekben a szlovák – magyar kapcsolatokat kí-
vánta megjeleníteni (Csanda 1959; 1963). A probléma nem az, hogy 
Csanda irodalmi szemelvényekkel illusztrálja a régió nemzeteinek egy-
másra utaltságát és gyakran párhuzamos sorsát, hiszen ez történelmi 
tény. A problémák abból adódnak, amikor tendenciózusan kiválasztott 
szövegekkel támasztja alá az ideológiai követelményeket, nevezetesen 
a szocialista internacionalizmus eszméjét. Ebből következően a kap-
csolattörténet – a pozitivizmus által megalapozott komparatisztikával 
ellentétben – nem a hatásmechanizmusokkal, motívumátvételekkel 
(amivel pedig a Balassi-kötetben számot vet) és irodalmi toposzok 
vándorlásával foglalkozik, hanem „a pozitív jelenségekre irányítja a 
figyelmet”. „A pozitív irodalmi kapcsolatok kutatásában lényegében 
ugyanabból a marxista szempontból kell kiindulnunk, mint a haladó 
irodalmi hagyományok feltárásában. A haladó hagyomány fogalma 
azt jelenti, hogy a történelmi jelenségeket marxista szempontból néz-
zük: a reakciós irodalmi és szellemi törekvéseknek nem tulajdonítunk 
olyan jelentőséget, mint a haladóaknak” (Csanda 1963:8). A „haladó 
hagyomány”, „haladó író” fogalmai egy teleológiai szemléletű felfogás 
elemei, amelyek csak a felszínen kapcsolódnak ahhoz a komparatiszti-
kai szemlélethez, amelyet még Sas Andor képviselt, az elmélet szintjén 
azonban eltérő eredményekhez vezet. De eltér Turczel módszerétől is, 
aki a maga marxizmusát nem kapcsolta kizárólag a „forradalmi ha-
gyományokhoz” és azok nevelő szerepéhez. Csanda ilyen jellegű írá-
sait olvasva valamifajta szomorúság vesz erőt rajtunk amiatt, hogy egy 
erudícióval megáldott és invenciózus kutató hogyan tudott alkalmaz-
kodni az uralkodó ideológiához, és annak elvei szerint értelmezni az 
irodalmi életet.

A marxista szemlélet megmarad Csandának a csehszlovákiai 
magyar irodalomról írt könyveiben, tanulmányaiban, kritikáiban is 
(Csanda 1968; 1971), de nem a fent megfogalmazott, sarkított módon. 
Ennek legszembetűnőbb formája az, hogy pl. a két háború közötti 
csehszlovákiai magyar irodalom képviselőit nem egy összefüggő, előre 
haladó történelmi narratíva keretébe állítja, hanem esettanulmányo-
kat, íróportrékat vázol fel. Ugyanakkor a költészetet is világszemléleti 
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oldalról értelmezi. Ilyen szempontból jellemző, ahogyan Mécs László 
költészetének a summázatát nyújtja: „Nem kétséges, hogy Mécs hábo-
rúellenessége keresztényi humanizmusból fakad (…) világszemlélete 
távol áll a szocializmustól s lírája a szociális problémák igazi átélésétől 
(…) költészetének egésze nem haladja meg a középszerűséget, s a je-
lenkor olvasója számára már alig van mondanivalója” (Csanda 1968: 
88). Mondanunk sem kell, hogy a „jelenkor olvasója” a szocializmus 
polgára lenne. Mindenesetre le kell szögeznünk, hogy Csandának ez, 
az 1968-as véleménye Mécsről sokkal cizelláltabb, mint amit 1954-
ben fogalmazott meg, ahol ezt írja: „Mécs László, Csehszlovákiában 
még humanista és demokratikus színben tetszelgő pap-költő, a máso-
dik világháború idején Magyarországon a szélsőséges klerikális reak-
ció lírikusává vált” (Csanda 1962: 317). A két idézet összehasonlítá-
sán lemérhető Csanda marxizmusának a finomodása a hatvanas évek 
végére.

*
Az ún. haladó hagyományok ápolásában Csanda utódja volt a tan-

széken Fónod Zoltán (1930), aki – bár Turczelnél és Csandánál is ké-
sőbb kezdte irodalomtörténet-írói és publicisztikai munkásságát, tehát 
már nem kötötte őt gúzsba a dogmatikus marxizmus eszmerendszere 
– megmaradt azon a platformon, amelyet a hatvanas évek második fe-
létől a baloldali gondolkodók is elhagytak. Ezért írhatta le még a nyolc-
vanas évek végén is azt, hogy az 1945 utáni csehszlovákiai magyar 
irodalom értékelésénél nem hagyhatjuk figyelmen kívül a két háború 
közötti „haladó hagyományokat”. Hozzátéve, persze, hogy „nemcsak 
a szocialista irodalmi irányzat, hanem a haladó polgári irodalom is (a 
humanista eszmények megőrzésével, antikapitalista és antifasiszta ten-
denciáival) előzményévé vált annak az irodalmi fejlődésnek, mely az 
új társadalmi helyzetben bontakozott ki” (Fónod 1990:10). Ezt viszont 
már Turczel is leírta néhány évvel korábban megjelent fő művében. De 
Fónod nemcsak Turczelt követte – sőt: plagizálta2 – hanem Csandát 
is, hiszen Mécs Lászlóról írva Csanda véleményét nem idézve átvette 

2  Lásd az Irodalmi Szemlében 1991-ben Csanda Gábor által elindított vitát, 
amelybe Turczel és Fónod is beszállt, és amelyben Fónod elutasította még a fil-
ológiailag megalapozott érveket is, és jogi lépésekkel fenyegetőzött Turczellel 
szemben.
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annak szófordulatait: „keresztény humanizmus”, „középszerűség” (Fó-
nod 1993: 110; 1990: 91). Ha komolyan vesszük Fónod itt feltüntetett  
könyvének címét – Kőtábláink –, és nem vagyunk tekintettel Umberto 
Eco véleményére, miszerint egy könyv címe legyen félrevezető, akkor 
nagyon sajátos tudományetikai parancsok jelenhetnek meg ezeken a 
kőtáblákon.

Na de ne legyünk igazságtalanok, és nézzük meg, mit gondolt Fó-
nod a kisebbségi magyar irodalomtörténet-írás alapelveiről. A saját fő 
művének tartott Üzenetben ilyen vonatkozásban egyedül a periodizálás 
kérdése merül fel, és ezzel kapcsolatban említi Kemény Gábor és Szvat-
kó Pál kísérletét az irodalom korszakolására, és jegyzi meg, hogy Szvat-
kóé „volt a legreálisabb”. Csupán 2014-es kétkötetes összefoglalásában 
utal arra, hogy az Üzenet korszakolása „Szvatkó Pál elképzeléséhez (s 
ezzel az irodalom belső folyamatai kétségtelen tényeihez) igazodott” 
(Fónod 2014 I: 14). Itt bírálja is Csanda Első nemzedékét, amelyben 
– szerinte – az ideológiai, irodalompolitikai szempontok érvényesül-
tek, és ezért nem mindenben felel meg az objektivitás igényeinek. A 
Mérlegen bevezetőjének alcíme aztán azt ígéri, hogy belőle megkapjuk 
a kisebbségi magyar irodalomtörténet-írás szempontjait. Sajnos, ez a 
szöveg nem teljesíti azt, amit a cím ígér. Fónod a különböző nemzet-
karakterológiai viták tanulságaiból csupán azt vonja le magának, hogy 
az irodalom teszi tudatossá a nemzet létezését. És ebben az összefüg-
gésben kap értelmet a „hagyomány” fogalma is a magyar kisebbségi 
irodalom vonzatában. Az irodalomtörténet-írás kritériumait illetően 
írásából kiderül, hogy egy koherens rendszerként elképzelt narratívát 
próbál megfogalmazni, amelyben elhelyezhetők a pozitivizmus iroda-
lomtörténeti kategóriái, azaz az irodalmi mozgalmak, iskolák, korsza-
kok. Szimptomatikus, hogy elsőkézből csak Horváth János és Lukács 
György témát illető munkáit ismeri, a posztstrukturalizmust és a re-
cepcióesztétikát Kulcsár Szabó Ernő közvetítésével ismerteti. Említi 
ugyan az esztétikai kritérium fontosságát, de ő maga ezt nem határoz-
za meg, csupán egy sértődöttséget kifejező gesztussal utasítja el a „ha-
gyományos értékekkel” szemben fellépő „új értékeket”, és ebbe építi be 
az 1991-es „kommandós” támadást saját magával és Fábry Zoltánnal 
szemben. Fónod utolsó könyvének lapjairól egy megkeseredett ember 
szól hozzánk, aki nehezen viseli el, hogy a szlovákiai magyar irodalom 
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nem azon az úton jár, amelyet ő „hagyományosnak” tartott, és annak 
írt le.

*
A komparatisztikára alapozott hungarológia felé: Jaroslava Pašia-

ková (1931–2017) és Garaj Lajos (1932–2008). Ha tanulmányunk ki-
indulópontjával ellentétben egységes narratívát keresnénk a tanszéki 
irodalomtudomány művelőinek bemutatásához, keresve sem talál-
hatnánk jobb példát, mint Pašiaková életútján az a pont, amikor el-
döntötte, hogy Prágában magyar nyelvet és kultúrát fog tanulni. Saját 
közlése szerint (Pašiaková 1990a: 9–10) Ludvík Svoboda professzor a 
felvételi megbeszélésen azt tanácsolta neki, hogy nordisztika helyett 
inkább annak a népnek a kultúrájával foglalkozzon, amelyiknek a nyel-
ve egyedülálló, de sorsában, történelmében hasonlatos a csehéhez: a 
magyarokéval. Érvként felhozta annak a Riedl Szendének a munkás-
ságát is, akiről éppen Sas Andor, a tanszék első vezetője írt terjedel-
mes tanulmányt. Ezután Pašiaková felsorolja mindazok nevét, akik a 
kelet-közép-európai komparatisztika, nevezetesen a cseh – szlovák – 
magyar irodalmi és kulturális kapcsolatok terén bevezették őt a hun-
garológia rejtelmeibe. Közöttük kiemelt szerepet kap Rákos Péter, a 
prágai hungarológia spiritus rectora, akit túlzás nélkül nevezhetnénk a 
pozsonyi magyar tanszék „externistájának” is, hiszen ő, Zeman László 
és Pašiaková közvetítésével pozsonyi magyar szakosok generációjának 
mutatott példát a fanatizmus nélküli szellemiséghez és ahhoz, hogy az 
irodalomnak etikai szerepet is kell vállalnia.

Ha fellapozzuk Pašiaková írásait, akkor a szövegekből ez a szel-
lemiség mutatkozik meg, párosulva egyrészt a Nyugat felé tájékozó-
dó cseh kultúra tartalmaival, másrészt annak a tudatosításával, hogy 
a kettős identitás sajátságos színezetet ad a „magyar útnak”. (Maga 
Pašiaková fogalmazott így: „az én magyar utam”.) Pašiaková kompa-
ratisztikai és hungarológiai írásainak éppen az ad különleges jelentést, 
hogy a két kultúrát – a csehet és a magyart – belsőleg élte át, ezért 
az egyidejűtlenség egyidejűségét (současnost nesoučasného) is a gyö-
kereinél tudta megragadni. Jó példa erre az a tanulmánya, amelyben 
a 19. század végének csaknem elfelejtett költőnőjét, Czóbel Minkát 
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hasonlítja össze Karel Hynek Máchával (Pašiaková 1990a: 82–89).3 
Konkrétan a romantikus Mácha Máj című lírai-epikai költeményét 
(amelyik a cseh irodalmi köztudat egyik alapköve) Czóbel Minka új-
romantikus-szimbolista-szecessziós Donna Juanajával (amelyikről vi-
szont a magyar irodalmi köztudat szinte semmit sem tud). Mácha azt 
az erkölcsi farizeizmust pellengérezi ki, amelyben a társadalom válik 
bűnössé azzal, hogy embertelen törvényeket szentesít, Czóbel Minka 
pedig a férfi-nő kapcsolatban fogalmazza meg a szabad útkeresés le-
hetőségét. Mindkét esetben azt tartja fontosnak kiemelni Pašiaková, 
ahogyan a szerzők – saját koruk jellemzőit magukon hordozva – ki-
lépnek ebből a korból, és meg tudják valósítani azt, ami az irodalom 
létének egyik alapjellemzője: a mozgó halhatatlanságot. Pašiaková ko-
rábbi könyvének (Pašiaková 1981) írásait is tanulsággal forgathatjuk, 
hiszen az egyes magyar és cseh szerzők összehasonlításakor mindig 
a téma érdekli, amelynek az egyes irodalmakban való megjelenési 
formái nemcsak a recepcióról, hanem a recepció miértjéről is árul-
kodnak. De nemcsak a cseh és magyar irodalom kapcsolatrendszere 
érdekelte, hanem a szlovák befogadók felé is közvetítette a modern 
magyar irodalom, például az avantgárd szerzőit, nevezetesen Kassák 
Lajos életművét (Pašiaková 1973).

Ha összehasonlítjuk Pašiaková hungarológiai-komparatisztikai 
írásait egyetemi tankönyveivel, akkor arra a megállapításra jutunk, 
hogy – expressis verbis ugyan nem – de szemléletében mindenütt a 
szellemtörténeti iskola hagyománya jelenik meg. Ennek egyik meg-
nyilvánulása a világirodalom-tankönyve (Pašiaková 1990b), amely-
ben ugyan megállapítja, hogy az egyes társadalmi formák változásai 
maguk után vonják az irodalmi élet módosulásait is, de a meghatározó 
módszertani elv az, hogy „a kor általános világnézete, a valóságról és 
összefüggéseiről alkotott alapvető szemlélete olyan keretet ad, amelyet 
a kor művészete általában nem léphet át” (Pašiaková 1990b: 4). Vagyis 

3  (Csupán zárójelben jegyzem meg, hogy ez az írás 1957-ben jelent meg elő-
ször, tehát akkor, amikor még más korabeli szerzők a dogmatikus marxizmus 
közhelyeit hangoztatták, Pašiaková azonban nem tartja fontosnak, hogy ezekre 
hivatkozzon. Ezzel szemben az emberiség elvesztett illúzióival kapcsolatban az 
emberi cselekvés értelmetlenségét és a szellem vereségeit említi. 1956 után. Sa-
pienti sat.)
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a kor szemléleti kategóriái, mitológiája, a kor emberének önszemlélete 
az a keret, amelyen belül az irodalom is értelmezhető. És nem gazda-
sági-politikai forradalmak változtatják meg ezeket a kereteket, hanem 
– ahogyan a felvilágosodás esetében megjegyzi: „Az igazi forradalmak 
először a gondolatok rendjét módosítják” (Pašiaková 1990b: 102). Ez 
már valóban nem marxista értelmezés, hiszen ott a gondolatok csak 
a már lezajlott politikai forradalom következményeit tükrözik. Ha 
metodológiai különbségeket keresünk Pašiaková és a tanszék eddig 
ismertetett, irodalomtörténettel foglalkozó tanárai között, akkor azo-
kat egyértelműen a marxizmushoz való viszonyban találjuk.

Szellemiségben Garaj Lajos áll legközelebb Pašiakovához, érdeklő-
dési területük azonban némileg eltérő. Garaj főként a kortárs magyar 
irodalom szlovák közegben való megjelentetésében jeleskedett fordí-
tásokkal és a fordításokhoz írt utószavakkal. Ezen kívül egyetemi tan-
könyvek szerzőjeként mutatta meg tanári kvalitásait. Mind tankönyvei, 
mind pedig a fordítások révén olyan irodalmárként ismerhetjük meg 
őt, aki az ismeretterjesztés területén érzi otthon magát.4 Ebbe a kate-
góriába tartozik az a szlovákul publikált könyve is, amelyik Gömör és 
Kishont régiójának magyar íróival ismertette meg a szlovák közönséget 
(Garaj 1997). A kötet leíró jellegű, csupán az 1945 utáni („harmadvi-
rágzás”) szerzők esetében tartalmaz értékelő elemzéseket is, de a téma 
megragadásának ez a módja természetes, hiszen olyan közegnek szánta 
a dolgozatot, amelyik az alapvető információkkal sem bír ezen a terü-
leten. Van azonban a könyvnek egy olyan vonatkozása, amelyik az iro-
dalomtörténet-írás (de például az eszmetörténet-írás) szempontjából is 
említést érdemel. Ez pedig az, hogy milyen módon lehet megragadni a 
regionalitást valamint azt, hogy egyes szerzők túlnőnek a régión, mások 
pedig leragadnak a helyi viszonyoknál. Arról nem is beszélve, hogy a 
beazonosítást a személyek származását illetően, vagy – ellenkezőleg – a 
művek megjelenési helyéből vagy hatásának leméréséből végezzük el. 

4  Csupán lábjegyzetként utalok arra, hogy Garaj még abban a „szerencsés” idő-
szakban működött az egyetemen, amikor nem lógott a tanárok felett a „Publi-
kálj, vagy dögölj meg!” Damoklész-kardja, és élhetett azzal a lehetőséggel, hogy 
kedvenc témáival foglalkozhasson anélkül, hogy közben szcientometriai muta-
tókkal kellett volna bíbelődnie.



48 49

Garaj ezt a kérdést sommásan intézi el, és a hangsúlyt a régió három-
nyelvűségére helyezi, valamint ebbe az összefüggésrendszerbe helyezi 
be főként a korábbi korok tárgyalt szerzőit. Ebben közelít a jelenleg dívó 
areális szemlélethez. A periodizáció esetében pedig egyrészt a történel-
mi Magyarország sajátosságaira, másrészt pedig a „spenót” korszakolási 
sémájára támaszkodik. Ami lehetővé teszi számára, hogy a regionalitást 
nagyobb keretekbe helyezze.

Az általa írt tankönyvek magukon hordozzák a műfaj minden sa-
játosságát, legfőképpen pedig a kompendium-jelleget, valamint azt, 
hogy megjelennek bennük születésük irodalomtörténet-írásának jel-
legzetességei. Az 1960-ban kiadott tankönyv (Garaj 1960) még az ötve-
nes évek ideológiai terminológiáját és szemléletét, az 1989-ben megje-
lent, romantikáról szóló (Garaj 1989) viszont a marxizmustól távolodó, 
és az irodalomtudomány inherens szabályait prezentáló kézikönyv. Ez 
az utóbbi jellemzés vonatkozik a hungarológiai oktatást megalapozó 
kézikönyvre is (Pašiaková–Garaj 1992) amelyet Pašiakovával közösen 
írt és publikált.

*
Strukturalizmus: Zeman László (1928–2019) és Zalabai Zsigmond 

(1948–2003). Ha Zeman László jellemzéséből indulunk ki, miszerint 
a tanszéken folyó kutatások egyrészt az egyetemes magyar nyelv- és 
irodalomtudomány hagyományába sorolódnak be, másrészt pedig – 
kontextuálisan – a cseh és szlovák nyelv- és irodalomtudomány ismere-
teivel gazdagodtak, akkor teljesen természetes, hogy a strukturalizmus 
is megjelent itt. Méghozzá nem is közvetett hatások, hanem közvetlen 
kapcsolatok révén. Hiszen Sima Ferenc a Prágai Nyelvészkör tagjá-
nak, J. M. Koříneknek volt a tanítványa, Zeman pedig V. Skaličkánál 
doktorált (Zeman 2002: 41–50) .Vagyis a strukturalizmus első sorban 
a nyelvészeti munkálatokat határozta meg, és csak a második lépcső-
ben került be az irodalomtudományba is. Ez azért is így történt, mert 
Zeman elméleti érdeklődése is főként a nyelvészet, a transzlatológia és a 
stilisztika iránt volt erősebb (Zeman 1993),5 míg irodalomelméleti dol-

5  Fazekas József írja Zemanról, hogy őt „joggal tarthatjuk a funkcionális stilisz-
tika magyar nyelvű fogalom-, illetve terminológiai-nevezéktani rendszer egyik 
megalapozójának”. (Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára, Dunaszer-
dahely: Lilium Aurum, 2008: 9.)
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gozatai az oktatás kényszeréből adódtak. Ugyanakkor a nyelvészet és 
az irodalomtudomány egységének eklatáns példáját adja azon kis dol-
gozataiban, amelyekből a narratológiát és a posztmodern intertextua-
litást megtanulni akarók máig okulhatnak (Zeman 1997: 43–46). Sőt, 
még alkalmi írásaiban is megmutatja széleskörű és mélyreható isme-
reteit, mint például Hugo Dyserincknek az irodalmi komparatisztiká-
ról 1991-ben kiadott könyvéről megjelentetett recenziójában (Zeman 
2001: 167–170). Persze, itt is külön kiemeli a recenzált könyvnek azon 
részleteit, amelyek a műfordításról mint a komparatisztika részeleméről 
szólnak, és bevezet bennünket azokba a szlovák tanulmányokba (Ďu-
rišin, Miko), amelyek révén képet kaphatunk a kelet-közép-európai 
összehasonlító irodalomtörténet állapotáról. Inkább eszmetörténész-
ként jelenik meg Zeman abban a könyvében, amellyel szülővárosának, 
Eperjesnek, de főként az eperjesi evangélikus kollégiumnak állít emlé-
ket (Zeman 2003). Tehát annak az iskolának, amelynek humanisztikus, 
toleráns és a tudományosságot mindig preferáló légkörét vitte tovább ő 
is tanári munkásságában.

Ha az ún. nyitrai iskola jelenlétét említettük Zeman esetében, ak-
kor ezt kétszeresen ki kell emelnünk Zalabai Zsigmondnál. Az iroda-
lomtudományi szempontból legjelentősebb művének tartott Tűnődés 
a trópusokon (Zalabai 1981) egyértelműen arra a kontextusra utal, 
amelynek a kontúrjai a (cseh)szlovák strukturalizmus oldaláról vehe-
tők szemügyre. Ezt csak árnyalja az amerikai Új Kritika felé való tájé-
kozódása is. Zalabai meg is maradt a strukturalizmus keretei között, és 
a posztmodern irodalomtudományi irányzatok – főként a dekonstruk-
tivizmus – nem érintették meg őt. Kritikusként az Egyszemű éjszaka 
generációjával együtt lépett be a szlovákiai magyar irodalomba. Ő már 
egyértelműen alkalmazott esztétikai és irodalomtudományi gyakorlat-
nak fogta fel a kritikát, amelybe azonban – nem tudni, hogy a még 
mindig virulens marxista szempontok elfogadása miatt, vagy pedig 
a Fábrytól áthagyományozódott valóságirodalom eszményének elfo-
gadásával – beépítendőnek tartotta azt az etikai kritériumrendszert, 
amely a küldetéstudatot emelte ki. Munkásságának ez a mozzanata, 
amely a pátosz elburjánzásával sajnos a tragikusan rövidre szabott pá-
lya második felében felerősödött, és kritikai dolgozataiban is megjelent 
(Zalabai 1995). Szociográfiai tartalmú könyvei pedig már teljesen eb-
ben az irányban tájékozódtak.
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A trópusokról szóló monográfiája – amelyik a szakdolgozatából 
nőtt ki – olyan, példa nélküli elméleti vállalkozás a (cseh)szlovákiai 
magyar irodalom berkeiben, amely megpróbál szakítani a meggyö-
keresedett kritikai hagyományokkal, és amely – végiggondolva és a 
konkrét anyagra alkalmazva – egy más irodalomtörténeti kánont is 
megalapozhatott volna. Itt valóban az elmélet absztrakt jellegét hang-
súlyoznám ki, annak ellenére is, hogy Zalabai rendkívül gazdag példa-
anyaggal illusztrálja állításait. Hiszen az érvelés hátterében mindenütt 
kibogozhatók a strukturalizmus nyelvészeti és irodalomtudományi 
elvei, de a szélesebb filozófiai-logikai meggondolások is. Ennek egyik 
eklatáns példája, amikor terminológiai újításának, a kettőskép6 beve-
zetésének a fontosságát Hankiss Elemérnek a logikai és az esztétikai 
világleírás megkülönböztetését leíró szövegére támaszkodva emeli ki. 
Konkrétan azt hangsúlyozza ki, hogy milyen különbség van a tudomá-
nyok alá- és fölérendelést valamint kauzális kapcsolatokat felmutató 
világképe, és a mellérendelésre épülő irodalmi-költői valóságábrázo-
lás között. A gondolat maga ugyan a strukturalizmusnak még az orosz 
formalizmusban gyökerező és elterjedt tétele, de ahogyan Zalabai ezt 
bekapcsolja a saját érvrendszerébe, az már mutatja a szerző eredeti-
ségét. Nem véletlen, hogy a reagálások is többrétűek voltak az iroda-
lomszemiotikai szempontok koherens érvényesítésének kiemelésétől 
a kifejtés nem teljes következetességének a felrovásáig (Dusík 2014, 
184–194). Óriási vesztesége a (cseh)szlovákiai magyar irodalomtudo-
mánynak, hogy Zalabai monográfiájának első kiadása után megszűnt 
foglalkozni a témával, és elméleti meglátásait csak elenyésző részben 
alkalmazta későbbi kritikai dolgozataiban, irodalomtörténeti jellegű 
kötetei pedig nem minden esetben vették tekintetbe a filológiai meg-
kötéseket.

Sarkítva fogalmazva megállapítható, hogy az ígéretes strukturalista 
orientáció zárvány maradt a tanszék tanárainak irodalomtudományi 
kísérletei között. Zalabai is – alkalmazva itt Zeman distinkcióját – el-

6  A kettősképnek Zalabai egy szűkebb és egy tágabb meghatározását is megadja. 
A szűkebb definíció: „A metafora kettőskép: két – más-más mezőösszefüggés-
hez tartozó – jel (fogalom, jelenség) szemantikai kölcsönviszonya.” (Tűnődés a 
trópusokon, 1989: 111.)
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hagyta a kontextust, és visszatért a hagyományhoz. Ennek a hagyo-
mánynak a dekonstrukcióját aztán a tanszékhez különböző módokon 
köthető, és az 1990-es években fellépő generáció kezdte el.
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Csanda Gábor

A tanszék publikációs tevékenysége

Az alábbi dolgozat óhatatlanul enumerációs, inventár, ezzel együtt 
kényszerűen, de vállaltan pozitivista jellegű, mindemellett igyek-
szik új adalékokkal is szolgálni a pozsonyi Comenius Egyetem Böl-
csészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszékének tör-
ténetéhez. Hiányosságai, esetleges tévedései egyebek közt annak a 
tapasztalatkülönbséggel járó korkülönbségnek számlájára is írható, 
amely a szerző és a megalakulása hatvanadik évfordulóját ünneplő tan-
szék közt fennáll. Ugyanakkor ez a számvetés óhatatlanul szubjektív is, 
hiszen szerzője kétszeresen is érintett, lévén ennek az alma maternek 
egykori diákja, másrészt apja ugyanitt oktatott.1

Bevezetés. A tanszék előzményei

A Fórum Kisebbségkutató Intézet negyedéves folyóirata, melyet 
főszerkesztője, Fazekas József teljes egészében a 45 évét ünneplő tan-
széknek szentelte, mégpedig erősen bővített, 292 oldalnyi terjedelem-
ben, egyebek közt megállapítja: „igénylődik a teljes kép felvázolása, 
nem is szólva a tudománytörténeti feldolgozásról. Ennek kapcsán pe-

1  Akkoriban az egyetemisták, de nem csak ők, kis Csandának szólítottak, amit 
ma már nem bánok, de megjegyzem, hogy Kisújfalun, ahol sok Csanda élt és él, 
a nagyszüleimet Kis-Csandáknak nevezték, megkülönböztető jelül, minthogy 
valóban alacsony növésűek voltak.
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dig megkerülhetetlen annak a sajátos helyzetnek a taglalása, amely a 
magyar tanszék tudománytörténeti helyét alapvetően meghatározta” 
(Fazekas 2005: 3.).2 A tanszék teljes képének vázlata, de még inkább 
tudománytörténeti helyének feltárása máig várat magára, ugyanakkor 
valószínűsíthető, hogy ezt a munkát a tanszék valamelyik tehetséges 
diákja vagy doktorandusza előbb-utóbb elvégzi. Mindenki legnagyobb 
örömére. Fontos megemlíteni, hogy ez az elvégzendő munka jelentős 
interdiszciplináris és diszciplínánként is nagyon rétegezett és bőven 
árnyalt leend, gondoljunk csak arra, hogy a (főként a ’89-es rendszer-
váltás utáni) tanárgárda nem csak a maga szakterületén (helyesebb 
volna a többes szám: szakterületei) fejtett és fejt ki figyelemreméltó te-
vékenységet, hanem markánsan és potensen jelen van a szépirodalom 
és a társművészetek térfelein is. Ennek már Fazekas József is tudatában 
volt, amikor említett bevezetőjében leszögezi: „Amikor elhatároztuk, 
hogy a Fórum Társadalomtudományi Szemle Műhely rovatában a po-
zsonyi egyetem magyar tanszékét bemutatjuk, tudatában voltunk an-
nak, időben és térben mennyire szerteágazó területekről, kutatásokról 
számolhatunk be” (Fazekas 2005: 4).

A pozsonyi magyar tanszék távoli előzményei közt említhető a száz 
évvel ezelőtti impériumváltást követő ötödik évben beindult magyar ta-
nítóképzés: „A felvidéki magyar tanítóképző intézetek majdnem teljes 
körű felszámolása következtében, négy-öt év elteltével, a magyar peda-
gógushiány is kezdett érzékelhetővé válni Szlovákiában. Ez a tény bírta 
rá az Iskolaügyi és Nemzetművelődési Minisztériumot, hogy az –1924
-1925ös3 tanévtől a Pozsonyi Csehszlovák Állami Tanítóképző Intézet 
kebelében – a már létező szlovák mellett – magyar tannyelvű abituri-
ensi tanfolyam megnyitását engedélyezze, érettségizett magyar fiúk és 
lányok számára” (Popély Gy. 1998: 29). Az előzmények közt említendő, 

2  E dolgozatnak nagyban segítségére lehetett volna egy, a tanszék oktatóinak 
publikációs jegyzékét összefoglaló lista, de mint Fazekas József egyebek mellett 
a lapban megjegyzi: „a tanszék oktatóinak válogatott bibliográfiáját helyszűke 
miatt kénytelenek vagyunk mellőzni.” (Uo. 4.) Másfelől, íme, adott a lehetőség, 
hogy ezt itt és most ez a dolgozat próbálja meg bepótolni. (A teljes folyóiratszám 
letölthető az alábbi címen: http://forumszemle.eu/archiv/?szemle=2005-4)

3  Turczel Lajos egy évvel korábbra, 1923-ra teszi a magyar tanszéknek nem, csak 
szemináriumnak tartható elődöt, élén Bujnák professzorral. (Turczel 2002: 7)
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hogy 1927-ben a fent említett tanítóképző intézeten belül párhuzamos 
magyar osztály megnyitását engedélyezték: „Az 1927 szeptemberében 
beinduló első évfolyamba háromszoros volt a túljelentkezés: a felvehe-
tő 40 növendéket a felvételiztető bizottságnak 120 jelentkezőből kellett 
kiválogatnia” (Popély Gy. 1998: 40). A magyar nyelvű felsőfokú oktatás 
hiánya folyamatosan meghatározta a két háború közti időszak okta-
tásügyét, s a magyar sérelmek egyik sarkalatos pontja volt: „Kezdetben 
a felvidéki magyarság egyértelműen a megszüntetett magyar egyetem4 
visszaállítását szorgalmazta. Az évek múlásával azonban mérséklődtek 
az elvárások. A napisajtó szintjén ugyan továbbra is folyt a harc a teljes 
magyar egyetemért, valójában azonban egy csonka egyetem felállítása 
is kielégítette volna a felvidéki magyarság vezetőit” (Popély Gy. 1998: 
46). A változás, legalábbis részben, 1928-ban5 következett be, amikor 
is a pozsonyi Komenský Egyetem BTK-n magyar nyelvi és irodalmi 
tanszék létesült, de Pavel Bujnák6 tanszékvezető professzor 1933. évi 
halálával „a tanszéket szándékosan betöltetlenül hagyták” (Popély 
Gy. 1998: 49). Hasonlóan vélekedik Turczel Lajos is: „a nacionalista 
iskolapolitika merev magatartása miatt a magyar tanszék ügye a po-
zsonyi egyetemen sem oldódott meg kielégítő módon; az ott létesített 
magyar intézetben az előadásokat és gyakorlatokat nem rendszeresített 
tanerők, hanem ideiglenes előadók, szuplensek tartották (szlovák nyel-
ven)” (Turczel 1967: 130). A harmincas évekbeli pozsonyi tanszék ettől 
függetlenül okkal tartható a mai jogelődjének, de – Mészáros András 

4  Az 1912-ben alapított s 1921-ben Pécsre költöztetett (Pozsonyi Magyar Királyi) 
Erzsébet Tudományegyetemről van szó.

5  „1928 novemberében a pozsonyi egyetem egyik előadótermében összegyűlt 
diákság hevesen tiltakozott az iskolaügyi miniszter beígérte előadások elma-
radása miatt; a gyűlés után memorandumot nyújtottak be Pražák rektorhoz, 
amelyben – az előadások sürgős megkezdésén kívül – többek között azt kíván-
ták, hogy több szakember bevonásával rendes tanszék létesüljön, és az előadá-
sok és vizsgák magyar nyelven folyjanak […] Az előadások néhány napon belül 
meg is indultak, de az előadási nyelv szlovák lett. (Turczel 1967: 248)

6  Turczel Lajos irodalmi lexikonbeli szócikkéből: „Előadásait csehül, illetve szlo-
vákul tartotta. […] Szlovák irodalomtörténészként jelentős munkásságot fejtett 
ki […] A professzori habilitációként késztett finnugor nyelvészeti munka jelen-
téktelen, a magyar irodalmat feldolgozó mű pedig teljesen értéktelen.” (Turczel 
2004: 57)
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szavaival – maga a szeminárium is „valamiképpen egy létező hagyo-
mányhoz kapcsolódott” (Fazekas 2005a: 246).

Sajnálatos, és egyben jóvátehetetlen mulasztás, hogy a pozsonyi 
magyar tanszék jelene és múltja, tevékenysége és jelentősége az újabb 
kori összefoglalókból olyannyira hiányzik, hogy esetenként csak az 
említés szintjéig terjed ki rá a figyelem. Mind közül elsőként a Tóth 
László és Filep Tamás Gusztáv szerkesztette A (cseh)szlovákiai magyar 
művelődés története 1918–1998 című nagy ívű összefoglaló említendő, 
melynek 2. kötete az oktatásügyet tárgyalja a feltüntetett időszak-
ban. Az összeállítás szerzője 16 sort szentel a Komenský Egyetemen 
1951-megalakult Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék és utódai kérdé-
sének, ebből a tanszék jellemzése három sort kapott: „Az egyre súlyo-
sabb felső tagozatos és középiskolai tanárhiányt volt hivatott enyhíteni 
az 1951–1952-es tanévben a Komenský Egyetem Pedagógiai Karán 
5 tanulmányi szakon 44 hallgatóval megindult magyar tanárképzés” 
(László 1998: 151).

Sajnos, árnyalatnyival sem jobb a pozsonyi magyar tanszék megíté-
lése és jellemzése a Fórum Kisebbségkutató Intézet reprezentatív, hét-
kötetes sorozata – Magyarok Szlovákiában – László Béla, A. Szabó Lász-
ló és Tóth Károly szerkesztette IV. kötetnek: Oktatásügy 1989–2006. 
Ennek egy fontos alfejezetét (A magyar nyelvű felsőoktatás és felsőokta-
tási intézményeink kialakulása) és az öt fejezetből álló A szlovákiai ma-
gyar pedagógusképzés és felsőoktatási intézmények első három fejezetét 
László Béla jegyzi. Tanszékünk első említése egy bővített mondat: „A 
pozsonyi Comenius Egyetemen a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 
képezett magyar nyelv és irodalom szakos tanárokat, ahol a másik tan-
tárgy oktatása már teljesen [sic!] szlovák nyelven folyt” (László 2006: 
130). Második említése még rövidebbre veszi a tanszék jellemzését: 
„Mindenekelőtt a magyar pedagógusképzést szolgálta a Comenius 
Egyetemen már 1951-ben megalakított Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszék is” (László 2006: 154). A rövidség akkor szembetűnő, ha figye-
lembe vesszük, hogy a kötet külön fejezetben tárgyalja a nyitrai tanító- 
és tanárképzőt, majd egyetemet, a komáromi Selye János Egyetemet, 
de még a Komáromi Városi Egyetemet is. Jól látható, hogy az össze-
állítók a három fő fejezet megírását a nyitrai és a két komáromi egye-
tem egy-egy vezetőjére bízták, s mivel a pozsonyi magyar tanszékről 
nem kértek fel senkit, az kívül maradt a tárgyalás körén. Részrehajlás 
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nélkül kijelenthető, hogy a pozsonyi magyar tanszék ezekben az 
összefoglalókban nem a súlyának megfelelően van tárgyalva. Az alábbi 
katalógusszerű jegyzékek így ezt a hiányt is igyekeznek pótolni, hogy 
látható legyen: kiemelt fontosságú intézményről volt és van szó.

A pozsonyi magyar tanszék előtörténete tehát valahol az 1930-as 
évek Bujnák-féle7 Magyar Szemináriummal kezdődik, majd 1951-ben 
másodszor is újrakezdődik,8 az egyetem Pedagógiai Karán ugyan-
is magyar tanárképzés indul be (ezt 1956-ban megszüntették), majd 
szintén Pozsonyban, 1953-tól a Pedagógiai Főiskola magyar tanszékén 
folytatódik, Sas Andor vezetésével (ezt 1959-ben szüntették meg). Az 
1951–1959 közötti pedagógiai főiskolabeli állapotokra Csanda Sándor 
így emlékszik vissza:„a pártközpont engedélyezi a magyar tanárkép-
zést a Pedagógiai Fakultáson, melynek első és egyetlen tanársegéde 
lettem. Más szakokra rövidesen találtak még néhány tanársegédet, 
de tanszékvezetőnket, Sas Andort is csak hosszú közbenjárások után, 
1953-ban nevezték ki (docensként). Rosszul tudott szlovákul, ezért a 
tanszék ügyeit évekig én intéztem. Az első felvételizőink közé tartozott 
Dobos László és Turczel Lajos (levelező hallgatóként), akiket később 
tanársegédeknek javasoltam. 1954-ben nyelvészetre felvettük Pesthy 
Máriát, externistaként pedig kezdettől tanított Orbán Gábor, Mayer 

7  Bujnák halálát követően üresen maradt a – nem tanszéknek, hanem Magyar 
Szemináriumnak nevezett – tanszékvezetői szék, a nyelvészetet Ján Bakoš pro-
fesszor, az irodalmat František Jančovič gimnáziumi tanár vitte, 1945 nyaráig, 
természetesen szlovákul. (Turczel 2002: 8)

8  L. „1951. július 13. Az SZLKP KB Titkársága határozatban mondja ki, hogy a 
magyar pedagógusképzés biztosítása céljából a pozsonyi Szlovák Egyetem Pe-
dagógiai Karán magyar tagozatot kell indítani” (Popély Á. 2006: 188), valamint: 
„1951. szeptember 1. A pozsonyi Szlovák Egyetem Pedagógiai Karán Sas Andor 
decens vezetésével megnyílik a magyar tagozat, amelynek 5 tanulmányi szakán 
44 hallgató kezdi meg tanulmányait.” (Popély Á. 2006: 188) Az egyetem 1954-
től viseli a Komenský/Comenius nevet.
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Imre, később Tóth Ferenc” (Csanda 2004: 44).9 Kezdetben a Pedagógiai 
Főiskola oktatói állományát úgy oldották meg, hogy a frissen diplomá-
zott diákok legjobbjaival bővítették a tanszéket, így került oda például 
az 1951–1954 közt ott tanuló Dobos László10 tanársegédnek, s oktatta 
a főiskolásokat 1954-től 1959-ig irodalomelméletre, e diszciplínában 
főiskolai jegyzete is megjelent.11 (Dobos kézzel írt óravázlatai megta-
lálhatók a szerző hagyatékában, melyet a somorjai Fórum Kisebbség-
kutató Intézet őriz.)

A tanárképzést a megszűnt Pedagógiai Főiskola magyar tanszéké-
nek beolvadásával a Komenský Egyetem vette át ugyanabban az évben, 
tehát 1959-ben – és ettől a dátumtól számítjuk a magyar tanszék máig 
tartó, folytonosságában meg nem szakadó működését.12

9  L. még: „– 51-ben azután valahogy úgy Rákosiék nyomására felengedett et a 
fagy, de hát mai szemmel nem lehet nagyon megítélni, mert minden kornak 
ugye megvan a saját problémája […] Gondoltuk tényleg, hogy magyar főiskolát 
nyitunk, s akkor kiderült, hogy valahol gyorstalpaló érettségiket kell, úgyhogy 
a legtöbb tanítónk, ezt kevesen tudják és az iskoláink elmaradottságán máig is 
meglátszik, kurzusokon végezte el néhány hét vagy néhány hónap alatt. Tanítók 
úgy lettek, hogy először iskolák lettek, és akkor egy gyorskurzuson beállították 
a tanítókat. Egyenesen az eke szarvától mentek. […] Arra emlékszem, hogy 
megalapítottuk Sas Andorral a magyar tanszéket 51-ben, és akkor iratkozott be 
Turczel, Dobos, mindenki hozzánk hallgatónak, és 52-ben már nem volt hall-
gatónk, mert kimerítettük azt a 40 embert, akinek itt érettségije volt. […] – A 
tanár úr elvégezte az egyetemet, és aztán ott is maradt? – Igen, hát én is egyúttal 
már az utolsó éven tanítottam is meg még befejeztem, úgyhogy az 52-es év 
olyan volt, hogy még nem fejeztem be, de már tanítottam.” (Tóth 1979)

10  „…a diploma megszerzése után a főiskolán maradtam tanársegédként. Iro-
dalomelméletet tanítottam, esztétikát; zöldfülű kezdőként. És nyilván fontos-
kodón.” (Dobos 1979)

11  Irodalomelmélet. Bratislava, SPN, 1955.
12  „1959. szeptember 1. A pozsonyi Comenius Egyetem magyar szemináriumába 

beolvad a megszűnő Pedagógiai Főiskola magyar tanszéke, s ezzel az egyetem 
Bölcsészettudományi Karán Sas Andor vezetésével megalakul a Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszék.” (Popély Á. 2006: 234)
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A tanszék oktatói, tanszékvezetői

A kezdetekről Turczel Lajos a következőket írja: „1959 őszén aztán 
tanszékünk Sas Andor docens vezetésével önállóvá és véglegesen is 
magyar nyelvűvé vált. Három korábbi tagja: dr. Sima Ferenc, Jaroslava 
Pašiaková és Ľudovít Garaj velem együtt adjunktusok voltak, és Sas 
rövid tanszékvezetése alatt még Jakab István nyelvész került közénk. 
[…] Sas Andor […] halála után engem neveztek ki tanszékvezetőnek. 
Az első fontos teendőm Zeman László felvételének kieszközlése volt” 
(Turczel 2002: 8–9). A tanárképző főiskolában külsősként alkalmazott 
Orbán Gábor a bölcsészkari magyar tanszéken óraadó tanárként foly-
tatta oktatói munkáját, úgyhogy a hatvanas évek elejéig a tanszéknek 
hét egyetemi oktatója volt.

A magyar–latin szakos nyelvész Orbán Gábor13 az első köztársaság 
idején a hosszú nevű Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi 
és Művészeti Társaság (CSMTIMT – közkeletű nevén a Masaryk Aka-
démia) elnöke volt. (Az intézmény legnagyobb kritikát és botrányt ki-
váltó lépéseként az akadémia első díjkiosztóján maga Orbán kapta a 
nagydíjat.) Az intézményről Popély Gyula írt monográfiát, ebben közli 
Orbán Gábor portréját is.14 A tanszéken nyelvészetet és nyelvművelést 
adott elő; egyik korai kötetéről (A magyar nyelv. Prága, 1935) Koszto-
lányi írt recenziót (Kosztolányi 1971). 1934-ben lefordította Comenius 
Gentis felicitas c. művét.

Sas Andor15 történész, irodalomtörténész kétszeres tanszékvezető-
ként (előbb a Pedagógiai Főiskolán, majd a Komenský Egyetemen) je-

13  (Kőszeg, 1883. jan. 1. – Pozsony, 1958. jan. 28.) nyelvész, szótáríró. Számos 
általános, szakközépiskolai és főiskolai tankönyv és oktatási segédlet szerzője. 
A pozsonyi Márton temetőben nyugszik.

14  Popély Gyula: A Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti 
Társaság. Bratislava, Madách, 1973. (A Popély-könyv is botrányt váltott ki, mert 
leírta, hogy a megszüntetett akadémia vagyonát és pozsony-belvárosi székhá-
zát 1945 tavaszán a Csehszlovák–Szovjet Kulturális és Gazdasági Társulat és 
a Szovjetunió Barátainak Szlovákiai Szövetsége közt osztották el. A könyvet 
bezúzták és újranyomták azonos címen, de az inkriminált részek kihagyásával, 
valamint s. a., s. l.)

15  (Budapest, 1887. jan. 22. – Pozsony, 1962. aug. 23.) docens; történész, iroda-
lomtörténész. A pozsonyi Csalogányvölgyi temetőben nyugszik.
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lentős tudományos, levéltári kutatásokon alapuló munkásságát az ’50-
es években kénytelen volt a tudomány-népszerűsítés céljaiból apróra 
váltani: mind az akkori lapokban a kevésbé művelt olvasók, mind a 
tanszéken a nem igazán felkészült diákok tudásszintjéhez kellett alkal-
mazkodnia. Erről, bensőséges kapcsolatukról, színes egyéniségéről a 
tanszéken a hozzá legközelebb álló Turczel Lajos vall egy rádióbeszél-
getésben.16 Két fontos műve is posztumusz jelent meg. Párkány Antal 
írt róla monográfiát (Párkány 1975, lásd még: Filep–Tóth 1995: 58). 
Kéziratos hagyatéka a Szlovák Nemzeti Múzeum (SNM) Levéltárában 
található. Bővebben l. Gaucsík 2005.

Sima Ferenc17 nyelvész hat évig tanított a Pedagógiai Főiskola ma-
gyar tanszékén, majd megalakulása óta (1959) nyugdíjazásáig (1983) 
a Komenský Egyetem magyar tanszékén oktatott fonetikát, fonoló-
giát, dialektológiát, magyar és finnugor nyelvtörténetet. A szigorú és 
következetes, szaktekintélynek számító tanárok közé tartozott. Ma-
gyar–szlovák, szlovák–magyar szótárat is írt. A hetvenes évek végén 
négy éven át a Jyväskyläi Egyetem (Finnország) vendégtanára volt. 
Felbecsülhetetlen értékű hanganyagot hagyott hátra diákjai hatvanas 
évekbeli nyelvjárási gyűjtéséből; a mintegy 200 órát kitevő felvételeket 
a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet őrzi és kezeli. 1983 decem-
berében kellett volna nála az egyszemeszteres dialektológiából tesztet 
írnunk, s előre szólt, hogy nagyon nehéz lesz megfelelnünk: ehelyett 
az egész órát végigmesélte, majd elbúcsúzott tőlünk, kis elsősöktől és a 
tanszéktől; ez volt az ő karácsonyi ajándéka.

16  Lásd: Beszélgetések szlovákiai magyar közéleti személyiségekkel. Turczel Lajos 
Sas Andorról beszél Lacza Évának. 1997. február 20. A felvétel meghallgatható 
a Bibliotheca Hungarica hangarchívumában: http://adatbank.sk/hang/turczel-
lajos-sas-andorrol-beszel/

17  (Alsócsitár, 1917. márc. 28. – Pozsony, 2005. ápr. 24.) docens; nyelvész, nyelv-
járáskutató. A pozsonyi Kecskekapu utcai evangélikus temetőben nyugszik.
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Turczel Lajos18 irodalom- és művelődéstörténész, irodalomszer-
vező Sas halála után, 1962-től vezette a tanszéket 1975-ig. Elképesztő 
lexikai tudásán, emlékezőtehetségén, könyv- és levéltári kutatásokon 
alapuló műveltségén kívül megnyerő, kedves és minden iránt nyitott 
természete, örökifjú lelkesedése okán mind a szakma, mind a széle-
sebb közvélemény, mind a diákság körében nagy megbecsülésnek 
és szeretetnek örvendett. A két háború közti időszak kisebbségi kér-
déseivel, irodalmával, sajtótörténetével stb. foglalkozott, alapozó és 
hiánypótló művek sorát létrehozva. Számos gyűjteményes munka, 
antológia összeállítója és szerkesztője. A tanszéken irodalomtörténetet 
és irodalomelméletet tanított. A másként gondolkodó értelmiséghez 
tartozott, a hasonló szellemiségű diákokat lakásán fogadta. Szeberényi 
Zoltán írt róla monográfiát (Szeberényi 2002). Születésének kilencve-
nedik évfordulójára emlékkönyv19 jelent meg tiszteletére (Mészáros 
2007). Tanszékünk a centenáriuma alkalmából jelentetett meg emlék-
könyvet tiszteletére (Csehy–Mellár–Mészáros 2018). A tanszék égisze 
alatt 1991. január 28-án az ő adományából létrejön a Szenczi Molnár 
Albert Alapítvány. Egyik aláírója az 1988. október 20-i, a Csehszlová-
kiai magyarok memoranduma 1988 c. dokumentumnak csakúgy, mint 
az ún. Harminchármak 1989. február 6-i memorandumának (Popély 
Á. 2006: 499, 424 és 427). Zeman László a neki írt egyik levelében ek-
ként jellemzi: „Ami a csehszlovákiai és szlovákiai magyar irodalmat 
és irodalomtörténetet illet, a hiteles dolgok csak Tőled származnak.”20 
Ugyanakkor ment nyugdíjba, mint Sima Ferenc. Kisgyerekkorom óta 

18  (Ipolyszalka, 1917. szept. 2. – Érsekújvár, 2007. szept. 26.) docens; irodalom- 
és művelődéstörténész. 1968-ban (Két kor mezsgyéjén) és 1978-ban (Portrék 
és fejlődésképek) Madách-díjjal tüntették ki kötetét. Az MTA (posztumusz) 
Arany János-érmese (2007). Az ipolyszalkai alapiskola viseli nevét, ugyanitt lát-
ható az emlékszobája. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT) 2009-ben 
Turczel Lajos-díjat alapított, az első kitüntetett Vadkerty Katalin volt, 2019-ben 
pedig Simon Attila. Az ipolyszalkai temetőben nyugszik.

19  Szerzői: Mészáros András, Grendel Lajos, Liszka József, Csehy Zoltán, Polgár 
Anikó, Dusík Anikó, L. Erdélyi Margit, Bárczi Zsófia, Lanstyák István, Sándor 
Anna és Baráth László.

20  Zeman László levele a Turczel-hagyatékban maradt fenn, másokkal együtt a 
somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet gondozza. Az itt közölt levél keltezése: 
Eperjes, 1995. január 9. (a Fórum Intézet Levéltára. Dobozszám: 10. Év: 1995.)
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ismertem őt, mert a szomszédunkban lakott, s apám gyakran velem 
küldött neki valamit, vagy tőle hozatott át magának valamit. (Turczel 
Lajos elmondása szerint „borzasztóan rossz” gyerek voltam.)

Csanda Sándor21 irodalomtörténész 1975 és 1986 között állt a tan-
szék élén, régi magyar irodalmat oktatott, előbb a pozsonyi Pedagógiai 
Főiskola, majd a Nyitrai Pedagógiai Főiskola tanára volt, 1969-ben ke-
rült tanszékünkre. A két háború közti csehszlovákiai magyar iroda-
lom és a szlovák–magyar kapcsolatok érdekelték. Utóbb nem azok a 
munkái váltak értékessé, melyeket életében ő annak tartott. Szeberényi 
Zoltán szerint „maradandó tudományos eredménye a Szigetvárról szó-
ló magyar és szlovák históriás ének eredetét feltáró, Matunák Mihály 
álkuruc dalait leleplező és a Rákóczi-felkelés szlovák vonatkozásait is-
mertető tanulmánya” (Szeberényi 2004: 64). Turczel Lajos szerint „több 
jó munka született a tollából. Ilyen volt a már 1961-ben megjelent ta-
nulmánygyűjteménye A törökellenes és kuruc harcok magyar-szlovák 
kapcsolatai című könyve, melyben sok régen vitatott kérdésben döntő 
szót tudott kimondani” (Turczel 2002: 11).

Jakab István22 nyelvész, 1961-től nyugdíjazásáig (1994) a tanszék 
oktatója, 1992–93-ban megbízott tanszékvezetője. 2004–2010-ben a 
komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának óraadó 
tanára. A tanszéken a leíró nyelvtan és a nyelvhelyesség diszciplíná-
kat oktatta, s ezeket a rettegett Jakab-vizsgákon kérte számon. Nagyon 
büszke volt A jelzős szerkezetek redukciójának szószerkezeti vizsgálata 
címmel a Magyar Nyelvőrben23 megjelent tanulmányára, melyet tovább 
bővítve nekünk is előadott; a „vettem csizmát, pirosat” szintagma és 
társai azóta mindannyiunkban kellően rögződtek, az évfolyamismét-

21  (Kisújfalu, 1927. aug. 3. – Pozsony, 1988. júl. 10.) egyetemi tanár; irodalom-
történész. Első nemzedék c. könyvét Madách-díjjal tüntették ki (1969). A po-
zsony-vereknyei temetőben nyugszik.

22  (Nagyráska, 1928. szept. 29. – Komárom, 2013. nov. 23.) docens; nyelvész, 
nyelvművelő, az MTA köztestületi tagja. A komáromi református temetőben 
nyugszik.

23  96. évf., (1972) 38–50.
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lőkben talán örökre. Nyelvművelőként a sajtóban és a rádióban is rend-
szeresen megszólalt. „Szófajtani vizsgálatai különösen jelentősek.”24

Zeman László25 a Pozsonyi Pedagógiai Főiskola magyar tagozata 
Biológiai Tanszékén kezdte tanári pályafutását (1953–1958), közben 
és utána, 1962-ig a pozsonyi és a kassai magyar gimnáziumban ta-
nít, 1962-től tanszékünk adjunktusa nyugdíjazásáig, 1989-ig. A Márai 
Alapítvány Nyitott Európáért díjasa (2003), František Miko kötetének 
lefordításáért Madách-díjat kap (2001). Univerzális, többnyelvű, nagy 
tudású egyéniség volt – akiben a klasszikus és a modern egyedi módon 
társult –, a nyelvészet és az irodalom sok-sok diszciplínáját oktatta, 
már A magyar nyelv leíró nyelvtana26 c. egyetemi (társszerzős) jegyze-
te is keresett és ritka jó, időtálló segédletnek számított. Nyolcvanadik 
(Fazekas 2008)27 és kilencvenedik születésnapjára emlékkönyv jelent 
meg (Misad 2019).28

Jaroslava Pašiaková29 irodalomtörténész a prágai Károly Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán magyar és cseh szakot végzett, Rákos Pé-
ter-tanítvány. Előbb (1955-től) a Pedagógiai Főiskola, majd a pozso-
nyi magyar tanszék oktatója 1991-ig. Komparatisztikával foglalkozott, 
világirodalmat oktatott. „Érdeklődésének fókuszában a cseh–magyar 
kapcsolattörténet, a világirodalom és a magyar avantgárd állt. Kassák-
ról cseh nyelvű monográfiát írt. A modern cseh és magyar irodalom 
összehasonlító vizsgálata is foglalkoztatta. Több jelentős tanulmányt 

24  Forrás: a tanszék honlapja: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-praco-
viska/kmjl/magyar-nyelven-v-madarskom-jazyku/bueszkesegfal/j/

25  (Eperjes, 1928. nov. 7. – Pozsony, 2019. máj. 17.) adjunktus; nyelvész, hungaro-
lógus, műfordító. A pozsonyi krematóriumban vettek tőle végső búcsút.

26  Jakab Istvánnal, Kazimirné Pesthy Máriával közösen. Bratislava, SPN, 1964, 
újabb kiadása: 1968.

27  Szerzői: Fazekas József, Szarka László, Lanstyák István, Mészáros András, 
Szabómihály Gizella, Žilka Tibor, Kónya Péter, Grendel Lajos, Misad Katalin, 
Hushegyi Gábor és Simon Szabolcs.

28  Szerzői: Mészáros András, Dusík Anikó, Csehy Zoltán, Polgár Anikó, Száz Pál, 
Simon Szabolcs, Sándor Anna, Lanstyák István, Misad Katalin és Csanda Gá-
bor.

29  (Prága, 1931. jún. 9. – Pozsony, 2017. nov. 29.) docens; irodalomtörténész. 
Életrajzához l. https://www.litcentrum.sk/autor/jaroslava-pasiakova/zivo-
topis-autora. A pozsonyi krematóriumban vettek tőle végső búcsút.
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publikált cseh, szlovák, magyar és francia nyelven.”30 Előadásait – me-
lyeket francia–cseh akcentusú magyarsággal tartott –, nagy műveltsé-
gére alapozva és az irodalom szenvedélyes népszerűsítőjeként tartotta, 
de szinte baráti kapcsolatokat ápolt a diáksággal.31 A franciák közül 
Flaubert, az ókoriak közül Arisztophanész volt a kedvence.

Garaj Lajos32 irodalomtörténész, műfordító, a tanszéken a reform-
kor33 volt a diszciplínája. Megalakulásától, 1959-től nyugdíjazásáig 
(1997) volt a tanszék alkalmazottja. Szlovákra fordította egyebek közt 
Sánta Ferenc, Szabó Magda, Kodolányi János, Duba Gyula, Rácz Oli-
vér és Mesterházi Lajos műveit. A magyar–szlovák irodalmi kapcsola-
tokon belül Petőfi, Arany, Mikszáth, Madách népszerűsítője. Joviális, 
hatalmas hangú és humorú tanár volt, rekedtes hangja alapján a folyo-
só végén vagy a forgalmas utca másik oldaláról is azonosítani lehetett.

Tőzsér Árpád34 költő, műfordító, irodalomtörténész „tanszékünkön 
1991-től óraadóként, majd 1992-től nyugdíjazásáig (2002) egyetemi 
adjunktusként működött”.35„Kutatóként elsősorban régi magyar iroda-
lommal, kortárs irodalommal és kisebbségi irodalommal foglalkozott” 
(Uo.). Költőként és műfordítóként egyaránt kiemelkedő a folytonosan 
megújuló életműve.

30  Forrás: a tanszék honlapja: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-praco-
viska/kmjl/magyar-nyelven-v-madarskom-jazyku/bueszkesegfal/p/

31 Nekem pl. egy mulaszthatatlan 45 perces előadás erejéig az irodájában tologatta 
babakocsis fiamat.

32  (Miglészpataka, 1932. aug. 25. – Pozsony, 2008. jan. 7.) docens; irodalomtörté-
nész. Turczel Lajos – alighanem elfogultan – Ľudovít Garajként említi. (Turczel 
2002: 8)

33  A vizsgán – minő fáydalom – Fáy Andrást húztam, legnagyobb bánatomra, de 
Garaj az ötperces mondandómat egy negyvenperces előadással egészítette ki, s 
végül magát osztályozta – nem engem. Itt köszönöm meg segítségét.

34  (Gömörpéterfala, 1935. okt. 6.) adjunktus; József Attila- (1993) és Kossuth-dí-
jas (2004) költő, műfordító, irodalomtörténész, négyszeres Madách Imre-díjas 
(1980, 1984, 2013, 2017). Monográfusai: Pécsi Györgyi (Pécsi 1995) és Németh 
Zoltán (Németh 2011). Kerek jubileuma alkalmából a SZMÍT tanulmányköte-
tet (Csanda–H. Nagy 2015) adott ki tiszteletére. L. még: Grendel 2019: 393–396 
és Csehy–Polgár 2017.

35  Forrás: a tanszék honlapja: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-praco-
viska/kmjl/magyar-nyelven-v-madarskom-jazyku/bueszkesegfal/t/
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Rudolf Chmel36 irodalomtörténész 1993-tól 1997-ig oktatott a tan-
széken, melynek ugyanekkor – Jakab István után – vezetője is volt,37 
emellett 1996 és 2006 között a prágai Károly Egyetem vendégoktatója. 
Munkásságának homlokterében a szlovák–magyar irodalmi és kultu-
rális kapcsolatok álltak, s több magyar író (Petőfi, Mikszáth, Ady, Kaff-
ka, Karinthy, Illyés) szlovák nyelvű kiadásához írt elő- vagy utószót.38 
A Függelék csak a magyar nyelvű könyveit tartalmazza.

Zalabai Zsigmond39 irodalomtörténész óraadó tanárként kezd-
te (1987) a tanszéken,40 1988-ban viszont már a tanszék rendes tag-
ja volt, 1990–1992 között vezetője. Az irodalomelmélet, a szlovákiai 
magyar irodalom és a régi magyar irodalom szakokat oktatta. A mi 
évfolyamunknak (1988–1983) többek közt Illyést és Weörest adott 
elő, lenyűgözően. Az alaposság, a legapróbb részletre is kiterjedő és a 
tárgynak szentelt maximális figyelem volt egyik ismérve. Kiemelkedő 
irodalomelméleti műve a saját definíciója szerint a „kettős kép”-nek 
nevezett metaforáról íródott. Filep Tamás Gusztáv írt róla monográfi-
át. A somorjai Bibliotheca Hungarica alapítója volt, nevét a somorjai 
városi könyvtár viseli (Filep 1998).

36  (Plzeň, 1939. febr. 11.) docens, az irodalomtudományok doktora; irodalomtör-
ténész, hungarológus, közíró, politikus, a rendszerváltás után Cseh-Szlovákia 
magyarországi nagykövete, a Nyitott Társadalomért Alapítvány elnöke, képvi-
selő, művelődésügyi miniszter, kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes. 
Forrás: https://sk.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Chmel

37  A tanszékvezetésben Mészáros András váltotta őt (1997-ig), majd Dusík Anikó 
következett (2003–2011), akit Misad Katalin váltott (2011–2014), őt Csehy Zol-
tán követte (2019-ig); 2019 őszétől ismét Misad Katalin a tanszékvezető. For-
rás: Bolemant Lilla szlovák nyelvű interjúja Misad Katalinnal: http://madari.
sk/magazin/skola/katedra-madarciny-v-bratislave-tradicia-a-buducnost

38  Chmelről és Zalabairól, valamint a szlovák–magyar kapcsolatokról l. bőveb-
ben Tóth László interjúkötetében (Tóth 2006) és Görözdi Judit interjújában. 
(Görözdi 2009)

39  (Ipolypásztó, 1948. jan. 29. – Somorja, 2003. dec. 26.) docens; irodalomtörté-
nész, kritikus. Az MTA (posztumusz) Arany János-érmese (2004).

40  Felvételi kálváriájáról l. bővebben: Zalabai 2002: 16–21.
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Grendel Lajos41 író, irodalomtörténész 1997-től nyugdíjazásáig 
(2011) volt a tanszék tagja, de oktatott a prágai Károly Egyetemen is. 
Nagy világirodalmi és kortárs magyar irodalmi áttekintése-olvasottsá-
ga volt; első főszerkesztője volt a Kalligram folyóiratnak (1992–1994). 
Talamon Alfonz után Száz Pált is ő fedezte fel s támogatta. Életmű-
sorozatának a Kalligram Kiadó a gondozója. Szépirodalmi művei a 
magyaron és a szlovákon kívül franciául, lengyelül, olaszul, néme-
tül, angolul és oroszul42 is megjelentek. Súlyos agyvérzése után újra-
tanult írni-olvasni és beszélni, s még számos további könyve jelent 
meg. Jó kedélyű, műveiben az iróniát és szarkazmust gazdagon kiak-
názó alkotó volt. Fontos irodalomtörténeti műve Mészöly Miklósról 
prózaesztétikájáról szól.

Mészáros András43 filozófus, irodalomtörténész 1993-tól 2019-ig 
volt a tanszék oktatója, a világirodalmat vitte. Fő érdeklődési területe 
filozófia és irodalom kapcsolata;filozófia, irodalom és szerelem köl-

41  (Léva, 1948. ápr. 6. – Pozsony, 2018. dec. 18.) adjunktus; író, irodalomtörté-
nész, a legbefutottabb kortárs – a szlovák közt is ismert és kedvelt – prózaíró. 
József Attila- (1990) és Kossuth-díjas. (1999) Számos társadalmi, köztük po-
litikai funkciót is vállalt (a rendszerváltás után volt parlamenti képviselő és 
Csemadok-alelnök is); Turczel Lajos mellett az Iródia-nemzedék és a moz-
galom (1983–1986) legfőbb mentora és támogatója volt. Szirák Péter írt róla 
monográfiát. (Szirák 1995)

42 Tir à balles (Éleslövészet), ford. Ghislain Ripault és Virág Ibolya, utószó Kiss 
Gy. Csaba. Párizs, L’Harmattan, 1986. /Domaines Danubiens/; Les Cloches 
d’Einstein (Einstein harangjai), ford. Véronique Charaire és Virág Ibolya. Pá-
rizs, La Baconnière, 1998; Que ton régne arriv (És eljön az ő országa), ford. 
Véronique Charaire. Lausanne, L’ Age d’ Homme, 1999; Poświęcenie hetma-
na (Vezéráldozat), ford. Miłosz Waligórski. Wrocłav, Biuro Literackie, 2014; 
Dzwony Einsteina (Einstein harangjai. Abszurdisztáni történet), ford. Miłosz 
Waligórski. Wrocłav, Biuro Literackie, 2016; Życie w cztery tygodnie (Négy 
hét az élet), ford. Miłosz Waligórski. Sejny, Pogranicze, 2018; Le campane 
di Einstein (Einstein harangjai), ford. Alexandra Foresto. Milano, Edizioni 
Anfora, 2004; Einsteins Glocken. Eine Geschichte aus Absurdistan, (Einstein 
harangjai. Abszurdisztáni történet), ford. Gyula Kárpáti. Berlin, edition q; 
Live Fire (Éleslövészet), ford. Paul Olchváry. Pozsony, Kalligram, 1999; Teszej 
i csernaja vdova (Thészeusz és a fekete özvegy), ford. Vjacseszlava Szeredi. 
Moszkva, MIK, 2011.

43  (Bélvata, 1949. júl. 11.) egyetemi tanár; filozófus, irodalomtörténész. Bővebben 
l. Fazekas 2005a, Mester 2010 és Csanda–Mester 2019.
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csönhatásai és viszonyai; valamint a filozófia Magyarországon. Érvelé-
se elsődlegesen filozófiai ihletettségű és logikus, ahogy ő maga nevezte: 
kazuista.44 Diderot, France és Kundera lelkes híve és értelmezője. Ma-
gyarul és szlovákul egyaránt publikál. A Szlovákiai Magyar Akadémiai 
Tanács (SZMAT) elnöke, az MTA külső tagja. Kiváló humorú, szenve-
délyes debatter.

Szabómihály Gizella45 nyelvész 1979-től 1991-ig volt a tanszék tag-
ja; nyelvpolitikával, nyelvtervezéssel, kontaktusnyelvészettel, szocio-
lingvisztikával, kontrasztív nyelvészettel, fordításelmélettel foglalko-
zott s foglalkozik. Örök talány marad, mit követhettünk el, mert a mi 
évfolyamunk (1983–1988) volt az utolsó, mellyel tegeződött.

Drábeková Zuzana46 orosz–svéd tolmács és fordító szakirányú ok-
levele után finn nyelvből is felsőfokú vizsgát tett. 1990-től az egyetem 
Bölcsészettudományi Karán dolgozik, tanszékünköna finn nyelv és 
kultúra, a finnországi svéd irodalom és a fordítástudomány a szakte-
rülete. A kortárs finn és finnországi svéd irodalommal is foglalkozik. 
Tucatnyi svéd és finn nyelvű könyv fordítója, a Szlovák Műfordítók 
Egyesületének (SSPUL) vezetőségi tagja, számos fordítása folyóiratok-
ban jelent meg.

Lanstyák István47 nyelvész 1989-ben került a tanszékre. Nagyon 
sokoldalú tudós, fő kutatási területei a szociolingvisztika, a kétnyelvű-
ség-kutatás, a kontaktológia, a nyelvalakítás és a nyelvi problémák, a 
nyelvi ideológiák,48 a lexikológia és lexikográfia, valamint a bibliafordí-

44  L. ehhez: „a kazuista tevékenységének semmilyen gyakorlati haszna nincs, ha-
csak annak nem nevezzük azt, hogy ő maga élvezi azt, amit csinál.” (Mészáros 
2013: 9)

45  (Sajószárnya, 1956. jan. 9.) adjunktus; az MTA Arany János-érmese (2010). 
Számos alapvető nyelvészeti tanulmánygyűjtemény összeállítója és szerzője. L. 
pl.: Magyar nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség (Lanstyák Istvánnal, Pozsony, 
Kalligram, 1997); Magyar nyelvtervezés Szlovákiában (Lanstyák Istvánnal, Po-
zsony, Kalligram, 2002); Nyelv. Magyarok Szlovákiában VII. (Lanstyák István-
nal, Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011).

46  (1958. máj. 29.) adjunktus; műfordító.
47  (Losonc, 1959. júl. 13) egyetemi tanár; nyelvész. A tanszék valamennyi tagja 

közül ő publikál a leggyakrabban a Fórum Társadalomtudományi Szemlében. 
Ezt e helyt is köszönöm neki.

48 l. még: nyelvi ejnyebejnyizmusok
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tás. Fáradhatatlan kutató, számos APVV-projekt vezetője, a Gramma 
Nyelvi Iroda vezetője, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatótaná-
csának tagja, a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tagja, az MTA 
köztestületi tagja. A diákokhoz – akik körében Lanstyiként ismert 
– szigorú, a vizsgákon következetes, csak a minőségi teljesítményt 
fogadja el. Bibliaismeretek terén is verhetetlen.

Hushegyi Gábor49 esztéta, műkritikus a Nyitrai Pedagógiai Főis-
koláról jött a tanszékre 1994-ben, ahol 2004-ig oktatott. „Szakmai 
munkásságának fő területei a 20. századi és kortárs képzőművészet és 
műkritika, valamint a kurátori tevékenység a kortárs képzőművészet 
témakörében. Mind szakmai, mind közéleti publicisztikai tevékenysé-
ge gazdag” (Kubicska Kucsera 2004: 159).

Misad Katalin50 nyelvész 1992-től tagja a tanszéknek. A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság tagja, az MTA köztestületénekkülső tagja. 
Fő kutatási területe a magyar–szlovák kontrasztív nyelvészet, de nyelvi 
tervezési, kisebbségi oktatási és nyelvpolitikai kérdésekkel is foglalko-
zik. Több VEGA projekt vezetője, a Comenius Egyetem BTK Tolmács- 
és Fordítóintézete magyar nyelvi bizottságának tagja.

Dusík Anikó51 irodalomtörténész 1987 óta tagja a tanszéknek, fő 
kutatási területe a 19. századi magyar próza. Magyarul minden bizony-
nyal ő tud a legtöbbet Ján Chalupka életművéről, de talán ugyanez el-
mondható a szlovák irodalomtörténet térfeléről is.

Simon Szabolcs52 nyelvész1989-ben szerzett magyar–szlovák szakos 
tanári oklevelet; 2003-ban doktorált; 1992 és 2005 között adjunktus volt 
tanszékünkön. Jelenleg a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző 
Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője, az MTA külső 
köztestületi tagja. Anyanyelv-pedagógiával, a magyar–szlovák a két-
nyelvűséggel és a nyelvpolitika kérdéseivel foglalkozik.

49  (Pozsony, 1959. nov. 14.) adjunktus; esztéta, műkritikus.
50  (Dunaszerdahely, 1961. jan. 19.) docens; nyelvész, elsősorban leíró nyelvészeti 

tárgyakat tanít.
51  (Léva, 1963. aug. 6.) adjunktus; irodalomtörténész.
52  (Dunaszerdahely, 1964. márc. 20.) adjunktus; nyelvész.
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Hizsnyai Tóth Ildikó53 műfordító 1994–2005 a pozsonyi Magyar 
Kulturális Intézet nyelvtanáraként, módszertani vezetőjeként dolgo-
zott, 1997-től 2018-ig pedig a magyar tanszék oktatója, fő kutatási te-
rülete a műfordítás és a magyar mint idegen nyelv tanítása. Hushegyi 
Gáborral kidolgozta a – közben megszűnt – hungarológia programot, 
itt a nyelven kívül fordítást, országismeretet és interkulturális ismere-
teket oktatott. A tolmács–fordítói szakon minden főtárgyat ő vitt, a 
tanárin stilisztikát és műfordítást, a szerkesztőin kommunikációelmé-
letet, multimediális ismereteket, internetes kultúrát, kreatív írást, a le-
véltárosi kurzuson magyart mint idegen nyelvet, paleográfiai gyakorla-
tot. Szlovákból nagyon jelentős szépirodalmi művek sorát fordította le, 
szinte mindegyiketműfordítói Madách-díjban részesítették (2000-ben, 
2003-ban, 2012-ben).

Hurka Katalin54 nyelvész, 1993-tól 2005-ig leíró nyelvészetet okta-
tott a tanszéken.

Csehy Zoltán55 irodalomtörténész, költő, műfordító 2002-től a tan-
szék oktatója, az MTA külső köztestületének külső tagja. „Csehy révén 
pedig először rendelkezünk a régi magyar irodalom olyan oktatójával, 
aki klasszika-filológusként elismert határainkon túl is” (Fazekas 2005a: 
249). Rendszeresen publikál tanulmányokat magyar és olasz nyelven, 
zenével és képzőművészettel foglalkozó írásai is jelentősek. „Tudomá-
nyos érdeklődési területei: a reneszánsz, a humanista és neolatin köl-
tészet alakváltozatai; a magyarországi és itáliai humanista irodalmi 
hagyomány kölcsönhatása; az erotográfia kultúrtörténeti hagyomá-
nyai; szerzői önreprezentáció és humanista énformálás; az antikvitás 
továbbélésének nyomai; másságfelfogások és queer irányulások a ma-

53  (Vágsellye, 1966. márc. 30.) adjunktus; háromszoros Madách-díjas (1999, 
2003, 2012) műfordító.

54  (Kassa, 1970) adjunktus; nyelvész.
55  (Pozsony, 1973. nov. 26.) docens; irodalomtörténész, költő, műfordító. József 

Attila-díjas (2009), kétszeres Madách-díjas (2003, 2008). AZ MTA Arany Já-
nos-díjasa (2008). Nevére Tőzsér Árpád az Epitáfiumok felvidéki sírkertekből c. 
ciklusában az alábbi sírverset szerezte: „Csak elnyaklott Csehy Zoltán, / sír az 
ég korai holtán. – / Parentálják szegény Zolit, / nincsen, aki nem gyászol itt. / 
Könnyét senki se restelli: / nagyobb volt, mint Beccadelli!” (Tőzsér 2009, 98).
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gyar irodalomban; zene és irodalom kapcsolatrendszere; kortárs költé-
szet, műfordítás.”56

Polgár Anikó57 irodalomtörténész, költő, műfordító, korábban 
(2004–2013) a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen oktatott, 2013-
tól tanszékünk tanára. Magyar–latin–ógörög szakon végzett. 20. száza-
di magyar irodalmat, filológiát és finn nyelvet oktat, szövegelemző sze-
mináriumokat tart, ezenkívül a latin–magyar műfordítás történetével, 
műfordítás-elmélettel és az antikvitás hatástörténetével is foglalkozik.

Száz Pál58 a pozsonyi Színművészeti Egyetem és a budapesti Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem után 2013–2017 között volt a tanszék 
doktorandusza. Szépirodalmi munkásságát díjak követik.

Sebők Szilárd59 fő kutatási területe a metanyelv, a nyelvről szóló 
diskurzusok, ezenkívül több publikációja jelent meg a nyelvi ideo-
lógiák és a metaforák témakörében. 2012-től volt a tanszék dokto-
randusza, disszertációját 2016-ban védte meg. A tanszék legfiatalabb 
oktatója.

A tanszék és a tanszéken folyó tudományos 
munka felvirágzása

Megalakulásakor (1959. szeptember 1.) a pozsonyi magyar tanszék el-
sősorban a sürgető és megoldatlan tanárképzés szolgálatában állt, de 
nagyjából a hetvenes évek végére, a nyolcvanas évek elejére az igényes, 
a bölcsészettudományi kari képzésre való fokozatos áttérés jellemezte. 
Vagyis abban az időben, amikor az akkori hivatalos – és nacionalista 
– kurzus a magyar iskolarendszer leépítésében, a tanárképzés vissza-
fejlesztésében volt érdekelt, a tanszék a minőségi oktatást képviselte, 

56 Forrás: a tanszék honlapja: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-praco-
viska/kmjl/magyar-nyelven-v-madarskom-jazyku/a-tanszek-munkatarsai/
doc-csehy-zoltan-phd/

57 (Vágsellye, 1975. szept. 2.) docens; irodalomtörténész, költő, műfordító. Verses-
kötetét (2010), majd fordításkötetét is (2017) Madách Imre-díjjal tüntették ki.

58  (Vágsellye, 1987. ápr. 20.) adjunktus; író.
59  (Galánta, 1989. jan. 7.) adjunktus; nyelvész.
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a mennyiségi tényezőt nem vette figyelembe. Ez természetesen nem a 
tanszék deklarált szándékából vagy vezetésének irányvonalából eredt, 
hanem a szigorú szakmai követelményrendszeréből, melyet olyan ok-
tatói képviseltek, mint Zeman László, Sima Ferenc, Turczel Lajos és 
Jakab István. Nem volt egyszerű bejutni a pozsonyi magyar tanszékre, 
de megmaradni sem: voltak évfolyamok, melyeknek a fele volt kényte-
len az első két szemesztert követően búcsúzni az intézménytől, holott 
az évek során az évfolyamlétszám is fokozatosan csökkent. A mai tan-
székre mindez fokozottabban érvényes: mindenki tudja, hogy aki csak 
diplomát akar, tudást gyarapító sok tanulást nem, az nem a pozsonyi 
magyar tanszékre jelentkezik. A nyolcvanas évek végén, a kilencvene-
sek elején olyan rangos oktatók kerülnek a tanszékre, mint Lanstyák 
István és Mészáros András, akik a maguk tudományos területén nagy 
és megérdemelt szakmai elismerésnek örvendnek. Az ezredforduló 
után már nincs olyan oktatója a tanszéknek, aki ne rendelkezne PhD 
fokozattal.

Mészáros András nyugdíjba vonulásáig a pozsonyi magyar tanszék-
nek két professzora is volt, ami nem mellesleg azt jelentette, hogy mind 
nyelvészetből, mind irodalomból folyamatosan képezhetett doktoran-
duszokat.60 Az ezredfordulón pedig két Kossuth-díjas oktató emelte a 
tanszék rangját és hírét: Tőzsér Árpád és Grendel Lajos. Mára a több-
nyelvű nyelvész Lanstyák István mellett Misad Katalin docens biztosít-
ja a magas szintű képzést és kutatást, az irodalmi pedig két olyan do-
censt tudhat magáénak – Csehy Zoltán és Polgár Anikó személyében 
–, akik többnyelvű klasszika-filológusként a minőség letéteményesei. 
Az itt PhD titulust szerzők közt – csak illusztrációként, minden terület 
egy-egy reprezentánsaként – olyanokat találunk, mint Bolemant Lilla, 
aki a genderkutatás és a nőirodalom szakértője, Beke Zsolt61 irodalom-
történész és kritikus, a hungarológia szakon végzett rangos műfordító 
Deák Renáta, vagy a nyelvész Sebők Szilárd. A sor természetesen na-
gyon hosszan folytatható. „Ha most végigtekintjük az itteni oktatók 
névsorát, akkor látható, hogy az adott korszakban a magyar tanszéken 

60  Jelenleg öt nappali tagozatos doktorandusza van a tanszéknek: Czucz Enikő, 
Dančo Jakab Veronika, Kusala Orsolya, Mellár Dávid és Takács Henrietta.

61  Bolemant Lilla létrehozta a könyvkiadással is foglalkozó Phoenix Polgári Tár-
sulást, Beke Zsolt pedig a dunszt kulturális portál alapítója és működtetője.
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összpontosultak azok a nyelvészek és irodalmárok, akik a hazai tudo-
mányosságot megalapozták és képviselték” – mondja Mészáros András 
(Fazekas 2005a: 248), s ugyanez érvényes a mai helyzetre is azzal, hogy a 
tudományosság kiemelkedő képviselőihez már nem az alapozás, hanem 
a tanszék rangjának emelése társítható. Nekem, mint a Fórum Társada-
lomtudományi Szemle szerkesztőjének különösen hízelgő, hogy ebben a 
negyedéves folyóiratban a tanszék oktatói rendszeresen publikálnak, az 
pedig, hogy növendékeik záródolgozatából, doktori munkájából részle-
teket küldenek, illetve hogy ide irányítják recenzióikat, a tanári kar és 
a hallgatók közti jó kapcsolatról tanúskodik. Lényegében minden egyes 
olyan végzőssel, akinek a tudományos pályafutását segítik és egyenge-
tik, a maguk utánpótlását nevelik ki.

Tudományos diákköri konferencia mindig is zajlott a tanszéken, 
valamint emberemlékezet óta volt vendégtanára, ám az oktatók közül 
korábban mindössze Jaroslava Pašiaková (Budapesten 1973–1976 kö-
zött) és Sima Ferenc (Finnországban 1976–1979 között) volt vendégta-
nár, míg ma az ösztöndíjasok és külföldön vendégtanároskodó tanszéki 
oktatók előtt teljesen szabad a pálya. (Csehy Zoltán pl. a bécsi, a szegedi, 
a helsinki egyetemen töltött be vendégtanári posztot.)

A tanszéken egyéni és kollektív tudományos munka folyik, a 
kettő gyakran elválaszthatatlan egymástól. Több sikeres VEGA- és 
APVV-projekt megvalósítói és folytatói. Nagyon gazdag és sokrétű a 
tanszék gyűjteményes munkáinak és tanulmánygyűjteményeinek sora, 
s külön említendő a tanszéki Szenczi Molnár Albert Egyesület Nova Po-
soniensia (A pozsonyi magyar tanszék évkönyve)62– évente egy kötettel 
gyarapodó – sorozata, melynek most íródik kilencedik kötete. A szak-
maiság mellett szól a tanszék strukturált és sok információt tartalma-
zó, könnyen áttekinthető honlapja, s talán említeni sem kellene, ezen 
a tanszéki kiadványok mindegyike olvasható, letölthető. A tanszéken 
jelenleg négy oktatási program fut: a magyar nyelv és irodalom – ta-
nár szak; magyar nyelv és kultúra – tolmács–fordítói szak; finn nyelv és 
kultúra – tolmács–fordítói szak és a kiadványszerkesztő szak. A Nova 

62  A sorozatban nemcsak a tanszék oktatóinak tanulmányai olvashatók, hanem 
teljes természetességgel integer részét képezik a doktoranduszok, végzős hall-
gatók dolgozatai vagy szépirodalmi munkái is. (A IV. kötetig a Kalligram a 
társkiadó, azóta egyedül a Szenczi Molnár Alapítvány.)
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Posoniensia (alkalmanként nem csak magyar nyelvű tanulmányokat-
tartalmazó) évkönyvön kívül a tanszéken eddig 1363 monografikus és 
társszerzős (sőt tanszékközi) kötet jelent meg.

63 Beke Zsolt–Lanstyák István–Misad Katalin (szerk.), Hungarológia a szlovák 
kultúra kontextusában. Hungarológia v kontexte slovenskej kultúry. Pozsony 
/Bratislava: STIMUL, 2010.; Bogár G. Edit (szerk.), Kontrasztok. Kontrasty. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2008.; Csehy Zoltán–Mellár 
Dávid–Mészáros Veronika (szerk.), Írások mérlegen. Emlékkötet Turczel La-
jos születésének centenáriuma alkalmából. Pozsony: Szenczi Molnár Albert 
Egyesület, 2018.; Csehy Zoltán–Polgár Anikó: Gyakorlati magyar verstan. 
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Dolgozatom témája a tanszék publikációs tevékenysége; igyekez-
tem ezt a tárgyat kontextusában elhelyezni, de nyilvánvaló, hogy mind 
a tárgy, mind a kontextus tovább bővíthető és mélyíthető. Ami a tan-
szék publikációs tevékenységét illeti, nem hipotézis, ha azt állítjuk: a 
pályájuk zenitjén alkotó oktatóitól még nagyon sokat várhatunk. S lé-
nyegében ez is a tanszék presztízsének további növelését, nemzetközi 
ismertségét és elismerését vonja maga után.
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ről. Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2004, 80 p.
Történetek Mittel úrról, a gombáról és a magánvalóról. Versek. Bratislava, 

Madách, 1989, 52 p.
Tőzsér Árpád legszebb versei. Pozsony, AB-ART Könyvkiadó, 2005, 127 p.
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Turczel Lajos69

Arcképek és emlékezések. Pozsony, Madách-Posonium, 1997, 254 p.
Hiányzó fejezetek. Tanulmányok a két világháború közötti csehszlovákiai ma-

gyar irodalomról és sajtóról. Bratislava, Madách, 1982, 326 p.
Írás és szolgálat. Kritikák 1964–1958. Bratislava, SVKL, 260 ,1965 p.
Írások mérlegen. Tanulmányok. Bratislava, Szlovákiai Szépirodalmi Könyvki-

adó, 1958, 220 p.
Irodalmi hódolások és szeretetnyilvánítások. Pozsony, Madách-Posonium, 

2000, 168 p.
Két kor mezsgyéjén. A magyar irodalom fejlődési feltételei és problémái Cseh-

szlovákiában 1918 és 1938 között. Bratislava, Tatran, 1967, 312 p.
Két kor mezsgyéjén. A magyar irodalom fejlődési feltételei és problémái Cseh-

szlovákiában 1918 és 1938 között. 2. kiadás. Bratislava, Madách, 1983, 314 
p. (Csehszlovákiai magyar írók)

Magyar sportélet Csehszlovákiában 1918–1938. Pozsony, Madách, 1992, 180 
p.

Portrék és fejlődésképek. Bratislava, Madách, 1977, 278 p.
Tanulmányok és emlékezések. Két háború közti kisebbségi irodalmunkról és 

kulturális életünkről. Bratislava, Madách, 1987, 324 p.
Visszatekintések a szlovákiai magyar kisebbségi lét első szakaszára. 2., bővített 

kiadás. Dunaszerdahely. Lilium Aurum, 2002, 222 p.
Visszatekintések kisebbségi életünk első szakaszára. Dunaszerdahely, Lilium 

Aurum, 1995, 216 p.

Zalabai Zsigmond70

A költői nyelv trópusainak szemantikája. (Kandid. diz. práca). Bratislava, 
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 1981, 244 p.

A látók titka. Válogatott írások. Somorja, Méry Ratio, 1998, 350 p.
A vers túloldalán. Tanulmányok. Bratislava, Madách, 1974, 128 p.
Hazahív a harangszó. Ipolypásztó népélete 1918–1945. Bratislava, Madách, 

1985, 244 + 24 p.
Irodalom és ’iroda-lom’. Tanulmányok, cikkek, interjúk. Dunszerdahely, 

Nap, 1997, 118 p.
Koszorúk. Dunaszerdahely, Csemadok T. V., 1998, 80 p.

69  Vö. Turczel Lajos (2007–1917) személyi bibliográfiája. Elérhető a Fórum 
Intézet adatbankjában: http://adatbank.sk/bibliografiak/turczel-lajos-szemelyi-
bibliografiaja/

70  Vö. Zalabai Zsigmond személyi bibliográfiája: http://adatbank.sk/bibliografiak/
zalabai-zsigmond-szemelyi-bibliografiaja/
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Mérlegpróba. Bratislava, Madách, 1978, 184 p.
Mindenekről számot adok. Bratislava, Madách, 1984, 264 + 32 p.
Mindenekről számot adok. Hazahív a harangszó. Bratislava, Madách, 1988, 

518 p.
Tűnődés a trópusokon. Bratislava, Madách, 1981, 212 p.
Tűnődés a trópusokon. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986, 254 p.
Tűnődés a trópusokon. 3. kiad. Pozsony, Kalligram, 1998, 252 p.
Verstörténés. A szlovákiai magyar líra újabb nemzedékei 1970–1988. Dok-

tori értekezés tézisei. [A szerző kiadása], Pozsony, 1994, 18 p.
Verstörténés. A szlovákiai magyar líra újabb nemzedékei 1970–1988. Fo-

lyamatrajzok, pályaképek, portrék, adalékok. Pozsony, Kalligram, 1995, 
352 p.

Zeman László
Gymnasiologia. Az eperjesi Kollégium és áthagyományozódásai. Somorja–

Dunaszerdahely, Forum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum, 2003, 
184+16 p.

Miko, František: Az epikától a líráig. Az irodalmi mű stilisztikai vizsgálata. 
Ford.: Zeman László. Dunaszerdahely, NAP Kiadó, 2000, 298 p.

Stílus és fordítás. Pozsony, Madách, 1993, 268 p.
Újabb visszalapozás. Dunaszerdahely, NAP Kiadó, 2011, 268 p.
Visszalapozások. Dunaszerdahely, NAP Kiadó, 2008, 264 p.
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Csehy Zoltán

Hatvan év – [kétszer] hatvan könyv

Tudomány, ismeretterjesztés, művészet és műfordítás a 
pozsonyi magyar tanszéken és környékén

Ez az írás részint az önálló pozsonyi magyar tanszék hatvanéves fenn-
állásának tiszteletére szervezett könyvkiállítás speciális, szerkesztett 
„katalógusa”, részint több annál: részleges, de intenzív feltérképezése 
a tanszék tudományos és művészi hatókörének. A kerek évfordulóra 
való tekintettel (jómagam, Czucz Enikő és Mellár Dávid ötletéből ki-
indulva) hatvan rangos tudományos vagy igényes tudományos-isme-
retterjesztő munkát állítottunk ki a tanszéki és a kari könyvtár állo-
mányából: a szerzők vagy a tanszék jelenlegi és hajdani oktatói, vagy 
egykori növendékei (esetenként a kettő egybeesett). Mindenkitől csak 
egyetlen munka szerepelhetett: a saját magunk szabta „számmisztikus” 
korlátnak köszönhetően igyekeztünk megtalálni a gazdag életművek 
legjellegzetesebbnek tűnő reprezentánsát. A vendégoktatók és lektorok 
munkáit, az egyetemi jegyzeteket, évkönyveinket, konferenciakötete-
inket „mellőznünk” kellett, s még így is maradtak hiányok. Világosan 
kiderült, hogy a szlovákiai magyar kultúrát, tudományosságot e köny-
vek nélkül szinte koldusszegénynek mondhatnánk: ami a tanszék hat-
van éve alatt történt, egyívású a szlovákiai magyar humán értelmiség 
legjobb és legigényesebb szellemi törekvéseivel. 
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Az alábbi „katalógus” fő része, mely enyhén finomítva ugyan, de 
végeredményben hűen rögzíti a kiállításon szereplő tételeket, hatvan 
tudományos vagy tudományos jellegű munkát listáz és jellemez rövi-
den: afféle apró kísérőszövegek ezek, melyek kijelölik a szerző érdeklő-
dési körét, összegzik az adott monográfia tartalmi jellemzőit, céloznak 
szakmai hozadékára, egykori és mai szerepére. Kis szerzői portrékat 
nem nyújthatunk, a fókusz a könyvtárgyon van. A könyvek időrend-
ben következnek, a lista végén pedig betűrendes bibliográfia található.

A hatvanas listát kiegészíti egy másik, többrészes, összességében 
ugyancsak hatvan könyvből álló melléklista is. Nem mellékes ugyanis, 
hogy a tanszék nem csak a tudományosság terén nevelte ki generációk 
sorát, hanem a művészeti és műfordítói tevékenységet is pártolta, ezért 
az ünnepi tudományos listát a fentiekhez hasonló módon itt és most 
számszerűleg megdupláztuk, ám ezúttal szépirodalmi munkákat sora-
koztattunk fel a virtuális tárlókban (számszerűleg huszonhatot), sőt: 
a tanszékhez kötődő műfordítók egy-egy fontosabb könyvpublikációit 
is számba vettük (ugyancsak huszonhatot). A függelék harmadik ré-
sze pedig olyan kötetekből válogat, melyek vagy a tanszék önállósulása 
előtti viharos időszakban, 1923 és 1959 között születtek, vagy olyan 
szerzők tollából valók, akik ebben az időszakban voltak hallgatói a po-
zsonyi magyar szemináriumnak (nyolc ilyen munkát listáztunk). 

Hatvan év. Kétszer hatvan könyv. Százhúsz tudományos, tudo-
mánynépszerűsítő, szépirodalmi munka és műfordításkötet. És mind-
ez csak ízelítő, mindez csak pillanatfelvétel egy dinamikusan fejlődő, 
sokféleképpen és folytonosan gyarapodó szellemi műhely egyre na-
gyobb kisugárzású erőteréről.

Tudomány

1967
Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén. A magyar irodalom fejlődési fel-
tételei és problémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között
Turczel Lajos két kiadást is megért, beható tárgy- és forrásismereten 
alapuló kultúrtörténeti összefoglalása a cseh/szlovákiai magyar ki-
sebbségi lét első korszakával foglalkozik. A szerző a kisebbségi hely-
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zet determináltságától kezdődően a nemzetiségi oktatás elindulásán, 
a kisebbségi önvédelem politikai, társadalmi lehetőségein, az ifjúsági 
mozgalmak bemutatásán, az irodalmi és a tudományos élet kialakulá-
sán át a folyóiratkultúra megteremtéséig foglalja tematikus egységek-
be nagyszabású tablókká kidolgozott helyzetrajzait. A szerző alapvető 
tudományos módszerként a pozitivizmus modifikált hagyományaira 
támaszkodik. Turczel Lajos műve a két háború közti Csehszlovákia 
magyar kultúrájának tanulmányozásához máig alapkönyvnek számít.

1971
Sima Ferenc: Magyar nyelvtörténet I. A nyelvtörténet forrásai, 
hangtörténet, nyelvemlék-szemelvények
Sima Ferenc dialektológusként, szótáríróként, finnugor nyelvtörté-
nészként egyaránt ismert nyelvész volt. Műve a nyelvtörténetkuta-
tás-módszertanával, történeti fonetikával és nyelvemlék-értelmezéssel 
foglalkozik. Kivált a hangtörténeti rész váltott ki jelentősebb szakmai 
visszhangot, nagyrészt a dialektológiai összefüggéseknek köszönhe-
tően, illetve azért, mert Sima támaszkodott a szláv strukturalizmus 
nyelvészeti eredményeire is. A munkát, mely egykor egyetemi alaptan-
könyvként funkcionált, Bárczi Géza és Deme László javasolták kiadásra. 

1973
Csanda Sándor: Balassi Bálint költészete és a közép-európai szláv 
reneszánsz stílus
Csanda Sándor a kisebbségi magyar irodalom kutatása mellett a régi 
magyar irodalom kutatásában is számos érdemet szerzett: részt vett 
Balassi Szép magyar komédiájának, illetve a Fanchali Jób-kódex szö-
vegeinek feltárásában, egy wittembergi nyomtatvány kötéstáblájában 
felfedezte a Clitophon és Leucippe címen számon tartott széphistória 
korábban nem ismert töredékét, vizsgálta többek közt Beniczky Pé-
ter kétnyelvű költészetét, és a kuruc kori magyar és szlovák költészet 
kapcsolatait. Balassi-könyve a Fanchali Jób-kódex magyar és szlovák 
szövegeinek kontextusában értelmezi az életművet. Csanda elsősorban 
a motívumkölcsönzést, a költői frazeológiát vizsgálja, illetve a nemzet-
közi motívumtipológia módszerét alkalmazza, de verstani, versszerke-
zeti párhuzamokat is feltár Balassi és a szláv reneszánsz világ költészete 
között.



96 97

1973
Jaroslava Pašiaková: Lajos Kassák. Vývojové problémy a tendencie 
maďarskej avantgardy
Jaroslava Pašiaková a cseh–szlovák–magyar kultúra és irodalom 
„hármaskötésében” tevékenykedett. Kapcsolattörténeti tanulmányai 
(Irodalmi hármaskötésben, 1991) mellett Kassák Lajosról és a magyar 
avantgárd problémáiról írt irodalomtudományi dolgozata a legjelen-
tősebb. A szerző Kassák munkásságát közép-európai kontextusban 
vizsgálja.  Pašiaková értelmezői nyelve, invenciója és értelmezéseinek 
közegteremtő ereje különösen izgalmassá teszi a munkát a magyar 
Kassák-recepció szempontjából is. 

1973
Popély Gyula: A Cseh-szlovákiai Magyar Tudományos és Művészeti 
Társaság
Popély Gyula monográfiája a két világháború közti Csehszlovákia 
egyik magyar intézményének, a Masaryk Akadémiának is nevezett 
Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság 
megalakulásának, működésének és ellehetetlenedésének történetét 
dolgozza fel levéltári források alapján. 

1974
Kováts Miklós: Magyar színjátszás és drámairodalom Csehszlová-
kiában (1918–1938)
Kováts Miklós 1972-ben doktorált a pozsonyi magyar tanszéken. Ér-
deklődésének középpontjában a két háború közti csehszlovákiai ma-
gyar színjátszás története és a hazai drámairodalom alakulása állt. 
Monográfiája a pozsonyi és a kassai színjátszás történetével indul, 
majd a kisebbségi lét önszerveződési lehetőségeit veszi számba, illetve 
a szlovákiai és kárpátaljai magyar színészet helyzetét analizálja különös 
tekintettel Faragó Ödön, Földes Dezső és Iván Sándor tevékenységére. 
A csehszlovákiai magyar drámairodalom történetéből Bihari Mihály, 
Lányi Menyhért, Merényi Gyula, Sándor Imre, illetve Sziklay Ferenc 
munkásságát emeli ki. Könyve utolsó része a szlovákiai magyar színpa-
dokon előadott cseh és szlovák drámákkal foglalkozik. 
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1974
Zsilka Tibor: Stilisztika és statisztika 
Zsilka Tibor mind a magyar, mind a szlovák irodalom-, illetve 
nyelvtudomány elismert képviselője. Nevezetes Poétikai szótára 
máig haszonnal forgatható, utolsó kiadása 2019 -es keltezésű. Stilisz-
tika és statisztika című könyve a maga korában úttörő jelentőségű 
volt, elsősorban szokatlan metodológiájának köszönhetően. Zsilka 
itt vezette be a kvantitatív szempontok szerepét a stíluselemzésbe a 
szöveg fonetikai, ritmikai és morfológiai szintjén egyaránt. Módszerét 
négy novella statisztikai elemzésén, illetve Cselényi László és Juhász 
Ferenc költői nyelvezetének vizsgálatán demonstrálja. Zsilka különle-
ges nyitottságát jelzi, hogy pl. külön fejezetet szán a képvers hírérté-
kének.

1975
Párkány Antal: Sas Andor helye a csehszlovákiai magyar kulturális 
életben
Párkány Antal monográfiája a pozsonyi magyar tanszék alapítójának 
munkásságát, gazdaság-és kultúrtörténészi, irodalomtudományi, for-
dítói életművét dolgozza fel beleértve egyes, a Sas-hagyatékban fellel-
hető kéziratos dolgozatokat is (pl. egy tanulmányát a pozsonyi zsidóság 
helyzetéről a 18–19. században, néhány versét). A szerző részletesen 
kitér az Egyetemes Philológiai Közlönyben megjelent Sas-szövegek 
szellemtörténeti hátterére, Sas szerepére a Csehszlovákiai Magyar Tu-
dományos, Irodalmi és Művészeti Társaságban. A fordulatos pályakép 
integráns részét képezi Sas tanári habitusának érzékeltetése, szlovák 
nyelvű publikációinak bemutatása. Párkány műve kirajzolja Sas gon-
dolkodásának változatos ideológiai háttérmintázatait is.

1976
Jakab István: A magyar igekötők állományi vizsgálata 
Jakab István neve tájainkon szinte egyet jelent a nyelvműveléssel: e 
területen számos kötetet publikált (pl. Nyelvünk és mi, Nyelvi vétsé-
gek és kétségek, Értsünk szót egymással!). Tudományos munkásságá-
nak legjelentősebb részét azonban alighanem az igekötővel kapcso-
latos kutatásai képezik. A magyar igekötők állományi vizsgálata című 
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munka az MTA Nyelvtudományi Értekezések című sorozatában (91. 
kötet) látott napvilágot: az értekezés az igekötők szótári és szövegbeli 
megterheltségének összevető vizsgálatán alapszik, majd többek közt 
az igekötők szerkesztettségének, jelentésének és lexikai-morfológiai 
beágyazottságának vizsgálatát végzi el. Az értekezést a tanszék egy-
kori vendégtanára, Deme László lektorálta. Az 1982-ben publikált A 
magyar igekötő szófajtani útja című munka e dolgozat folytatásának 
is tekinthető.

1981
 Zalabai Zsigmond: Tűnődés a trópusokon
A szóképek, trópusok, vagy az ún. „kettősképek” rendszerét új meg-
világításba helyező munka többek között az angol new criticism és 
a szláv strukturalizmus elméleti bázisából kiindulva tárgyalja az in-
dexek, az ikonok tanát, a metaforák felszíni és mélystruktúráit (az 
analógiaelmélet és az interakcióelmélet nyomvonalán), a hasonlatot, 
a szinesztézia szemiózisát, az ikonok poétikai, modelláló, stilisztikai 
és lélektani funkcióit. Zalabai komplex rendszerjavaslattal áll elő, 
melybe beépítette többek között T. S. Eliot, I. A. Richards, J. S. Mill, J. 
Tinyanov és J. Mukařovský fogalmi apparátusát, illetve, ha szükséges 
volt, annak kritikai korrekcióját is. A több kiadást is megért munka a 
szlovákiai magyar irodalomtudomány egyik alapművévé vált.

1981
Koncsol László: Ívek és pályák
Koncsol László költőként, verstanszerzőként (Ütemező, 2000) is tevé-
kenyen kapcsolódott be a szlovákiai magyar irodalom vérkeringésé-
be. Ívek és pályák című kötete érzékeny, esztétikai alapú műelemzői 
képességeit mutatja be. A kötet első egysége szlovákiai magyar 
költők (Rácz Olivér, Tőzsér Árpád, Zs. Nagy Lajos, Cselényi László 
stb.) verseit elemzi, nem egyszer provokatív módon, de mindig 
szövegcentrikusan, a szoros olvasás fegyelmezett logikáját követve. A 
kötet középpontjában a kisebbségi irodalom történetét, korszakolását 
érintő tanulmányok kerültek, majd a társművészeteket és a kulturális 
élet más kérdéseit érintő írások következnek. Koncsol kötetéből egy a 
korban különösen modernnek tűnő irodalomkritikus portréja bon-
takozik ki.
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1981
Virágh Józsefné: A komáromi magyar színészet története 1792–
1918
Virágh Józsefné elsősorban Radnóti-kutatóként ismert (írásait Virág-
hné T. Szonja majd Egriné T. Szonja néven publikálta, lánykori neve: 
Tamaskovics), már szakdolgozatát is Radnóti munkásságából írta 1971-
ben. Színháztörténeti monográfiája a komáromi magyar színjátszáz 
kezdeteitől, az első színtársulatok működésétől kezdődően az első vi-
lágháború végéig tekinti át a város kulturális életét. Munkája a Komá-
rom Megyei Honismereti Kiskönyvtár sorozatban jelent meg.

1987
Szénássy Zoltán: Új Komáromi Olympos
Szénássy Zoltán 1984-ben publikálta Komáromi Olympos című hely- 
és kultúrtörténeti munkáját, melynek szerves folytatása ez a kötet. A 
könyv portrészerű tanulmányaiból többek között Jókai Mór, Mindszenti 
Sámuel, Csokonai, Kultsár István, Katona Mihály, Hetényi János alakja 
rajzolódik ki, de külön írások foglalkoznak a Beöthyekkel (Zsigmond-
dal, Lászlóval és Zsolttal), Takáts Sándor történész munkásságával, va-
lamint id. Szinnyei Józseffel, a „gőzhangyával”. A szerző odafigyel a két 
háború közötti Komárom magyar szellemi életének történetére is, így 
kerül fókuszba Alapy Gyula és Baranyai József tevékeny életpályája. 

1992
Edita Chrenková – Valéria Hamzová – Stelczer Árpád – Tankó Lász-
ló: Magyar–szlovák kéziszótár
Chrenka Edit és Tankó László szótárírók mindketten a pozsonyi ma-
gyar tanszék hallgatói voltak. Nevükhöz számos, több kiadást megért, 
sokat használt szlovák–magyar és magyar–szlovák szótár fűződik (az 
első még 1973-ban jelent meg). Az 1992-es kiadású, bővített munka-
csoport által megalkotott szótár az egyik legelterjedtebb könyv a maga 
műfajában.

1993
Sas Andor: A szlovákiai zsidók üldözése (1939–1945)
Sas Andor a tanszék alapító atyjainak nemzedékéhez tartozott, kiváló 
gazdagságtörténeti munkák (pl. Egy magyar nagybirtok történetéhez, 



100 101

1931, Egy kárpáti latifundium a hűbéri világ alkonyán, 1955) szer-
zőjeként tartották számon. A szlovákiai zsidók üldözése (1939–1945) 
című munkáját kéziratból publikálták (a munkát Csanda Gábor 
szerkesztette), és csak a szerző halála után harmincegy évvel jelent 
meg. Sas részletesen analizálja Európa és Szlovákia korabeli zsidóelle-
nes intézkedéseit a fasizmus térnyerésének idején, vizsgálja a szlovákiai 
zsidóság társadalmi összetételét, az arizálás és a likvidálás stratégiáit, 
nyomon követi a jogfosztást és a deportálást, számba veszi a védeke-
zés és ellenállás szerény lehetőségeit. Sas dokumentumcentrikus elbe-
szélésmódja a korabeli politikai viszonyok döbbenetes anatómiája is 
egyben. 

1993
Fónod Zoltán: Üzenet. A csehszlovákiai magyar irodalom 1918–
1945
Fónod Zoltán éveken át gondozta Fábry Zoltán életművének összki-
adását, Fábry-monográfiát is publikált, mely több kiadást is megért. 
Üzenet című irodalomtörténeti munkája ugyan heves vitákat váltott 
ki, mégis a korszak egyik leghivatkozottabb összefoglalása lett. A 
monográfia eredetileg tankönyvnek íródott, és egyetemi jegyzet-
ként jelent meg 1992-ben. Talán ez magyarázza a szöveg erőteljesen 
kompilációs jellegét és reflektálatlan kölcsönzéseit. A kisebbség iro-
dalomtörténeti szintézis igénye mutatkozott meg a Mérlegen I–II. 
című, 2014-ben és 2015-ben kiadott Fónod-tanulmánykötetekben 
is, melyek a cseh/szlovákiai magyar irodalo 1945 től 2010 ig tartó 
szakaszával foglalkoztak.  

1993
Szarka László: A szlovákok története
Szarka László a szlovákiai magyar kisebbség múltjával és a 20. századi 
csehszlovák–magyar kapcsolatok dinamikájával, a nemzetiségi politi-
kával, a multietnikus nemzetállamok problémáival, a patriotizmus és a 
lojalitás jelenségeivel számos magyar és idegen nyelvű könyvben fog-
lalkozó kimagasló történész, a Selye János Tudományegyetem oktatója 
és egykori dékánja megkerülhetetlen szakmai életművet tudhat ma-
gáénak. Népszerű könyve a szlovákok történetét tekinti át mértékadó 
objektivitással és módszertani következetességgel.

- -
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1993
Zeman László: Stílus és fordítás
Zeman László úttörő szerepet játszott a cseh strukturalizmus, az ún. 
prágai iskola irodalom- és nyelvszemléletének magyar meghonosí-
tásában. Könyve a funkcionális stilisztika, valamint a cseh-, illetve 
szlovák strukturalista fordításelméleti gondolkodás módszertanát 
használja magyar irodalmi alkotások elemzéséhez a stílusjelölés 
egyetemes törvényeinek föltárhatósága jegyében. Zeman többek kö-
zött sort kerít Déry Tibor A befejezetlen mondat című regényének 
szókincselemzésére, Márai Sándor prózájának stílusvizsgálatára, a 
szlovák és cseh Ady-, illetve Babits-fordítások analízisére.

1994
Pukkai László: A Hanza Szövetkezeti Áruközpont Galánta 
Pukkai László helytörténész elsősorban Mátyusföld gazdaságtörté-
neti vonatkozásaival foglalkozott. A Hanza Szövetkezeti Áruközpont 
noha hivatalosan már 1923-ban megalakult, csak az 1925. június 18-i 
galántai alakuló közgyűlés után kezdett el tervszerűen és intenzíven 
működni. Pukkai László részletesen feltérképezi a szövetkezet jelen-
tőségét, az áruforgalom konkrét lebonyolítási kérdéseit, hatását a szlo-
vákiai magyar közösség gazdasági törekvéseire.

1994
Tóth Károly: Leányvári ébredés. Esszék és tanulmányok
Tóth Károly a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet alapítója, a 
kisebbségi magyar kultúra meghatározó alakja volt. A kötet a szerző 
irodalomtörténeti, publicisztikai írásaiból, valamit politológiai elem-
zéseiből ad ízelítőt. Tanulmányt olvashatunk pl. a prózai és kisebbségi 
önreflexió összefüggéseiről, Tsúszó Sándorról, helyzetjelentést a cseh-
szlovákiai magyar tudomány fejlődéséről, értekezést a nemzetiség és 
a nemzeti kisebbség fogalmainak retorikájáról és lehetséges töltetéről. 
A kötetet Filep Tamás Gusztáv forrásértékű interjúja zárja.

1995
Varga Erzsébet: Pozsony
Varga Erzsébet elsősorban szerkesztőként, költőként és műfordítóként 
vált ismertté. Pozsony című, mély erudícióval és tárgyismerettel megírt 



102 103

útikönyve máig népszerű kiadványnak számít. A könyv egyszerre nyújt 
objektív történeti tájékozódást, gyakorlati ismereteket és szórakozást, 
ugyanis a szerző beavat a városi legendák, mendemondák világába is. 
Varga Erzsébet könyvének fókuszában természetesen elsődlegesen Po-
zsony magyar emlékei állnak.  

1997
Ľudovít Garaj [Garaj Lajos]: Gemer a Malohont. Kultúrna a 
literárna tradícia regiónu maďarskej proveniencie
Garaj elsősorban műfordítóként volt ismert, szlovákra ültette át töb-
bek közt Szabó Magda, Sánta Ferenc és Hernádi Gyula műveit. Könyve 
a történelmi Gömör és Kishont vármegye magyar irodalmi-kulturális 
életének fontos alakjait és jelenségeit foglalja össze szlovák nyelven (a 
kötet magyar nyelvű rezümét is tartalmaz). 

1998
Cselényi László: A nélkülözhetetlen 100 könyv. Bevezetés a vilá-
girodalom tanulmányozásához
A József Attila-díjas neoavantgárd költő montázskönyveiben gyakor-
ta bukkannak fel esszészerű vagy irodalomtudományi fejtegetések is 
(A megíratlan költemény, 1990), noha maga sosem foglalkozott klasz-
szikus értelemben vett irodalomtudománnyal. Cselényi Hamvas Béla 
koncepciója nyomán megalkotott „bevezetése“ miniesszék sorozata, 
melyek pár jellemző vonás megragadásával kívánják népszerűsíteni 
a világirodalom nagy alkotásait a Gilgamestől a kortársakig. 

2000
Lanstyák István: A magyar nyelv Szlovákiában
Lanstyák István könyve a magyar nyelv kisebbségi használatának szo-
ciolingvisztikai szempontú bemutatását és helyzetértékelését felkíná-
ló tudományos könyvsorozat (harmadik) része. A szlovákiai magyar 
nyelvi helyzetet mutatja be a szociolingvisztika, a kétnyelvűségkutatás 
és a nyelvpolitika irányából: hangsúlyt helyez a nyelvi attitűdvizsgála-
tokra, a regionális nyelvhasználat sajátosságaira, a nyelvtörvények ha-
tására és a kétnyelvűség szerepére, helyzetére a közéletben, illetve az 
oktatásban. Lanstyák István a hazai nyelvészeti kutatások iskolateremtő 
megújítójának számít: empirikus kutatásokon alapuló monografikus 
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szintézise a kisebbségi nyelvhasználat kutatásának mind módszertani, 
mind nyelvpolitikai szempontból mértékadó fegyverténye. Későbbi 
munkáiban a nyelvalakítás, a nyelvmenedzselés kérdései mellett a nyel-
vi ideológiák vizsgálata is előtérbe került.

2000
Mészáros András: A filozófia Magyarországon. A kezdetektől a 19. 
század végéig
Mészáros András, noha egyes munkáiban irodalom és filozófia köl-
csönhatásait is vizsgálja (Idő által homályosan, 1999), elsősorban filo-
zófia- és iskolatörténettel foglalkozik. A magyarországi filozófia tör-
ténetét modern szellemben elsőként feldolgozó nagyívű vállalkozás 
alaposan reflektál a magyar filozófiatörténet-írás használható hagyo-
mányaira, majd Szent Gellérttől Böhm Károlyig tekinti át a magyar-
országi filozófia irányulásait, diskurzusait (pl. kartezianizmus, hege-
lianizmus, liberalizmus), történeti és kultúrtörténeti kontextusait. A 
kötet ugyancsak hiánypótló párdarabja A felső-magyarországi iskolai 
filozófia lexikona (2003) című adattár.

2000
Kovács László – Simon Attila: A magyar nép története 1–3.
Kovács László és Simon Attila háromkötetes munkája a Katedra 
Könyvek sorozatban, oktatási segédletként jelent meg. A kiváló arány- 
és didaktikai érzékkel megírt történelemtankönyv a magyar nép 
történetét követi nyomon a honfoglalástól a 20. század történéseiig, 
különös tekintettel a kisebbségi helyzet alakulástörténetére.  A könyv 
hivatalosan ugyan nem emelkedhetett tankönyvi rangra, a szlovákiai 
magyar oktatásban mégis markánsan van jelen, és nagyban határozza 
meg a magyar történelemről kialakított hiteles képet.   

2001
Hushegyi Gábor: Németh Ilona
Hushegyi Gábor kiváló monográfiája Németh Ilona képzőművészeti 
munkásságáról több nyelven (szlovák, angol) is megjelent. Németh 
Ilona művészi pályáját az új festészettől az installáción át a public és a 
street artig követi. Miközben részletesen elemzi Németh metaforizált 
tereit, elméleti és művészi tájékozódását (posztfeminizmus, multime-
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diális művészet), a csehszlovákiai és a magyarországi képzőművészet 
alternatíváiról is látványos körképet ad. A könyv egyike a Kalligram 
Kiadó legszebb kiállítású munkáinak: egyszerre művészeti album és 
értelmező monográfia.

2002
Grendel Lajos: A tények mágiája. Mészöly Miklós időskori prózája
A Kossuth-díjas prózaíró Grendel egy népszerű irodalomtörténeti 
szintézis mellett (A modern magyar irodalom története, 2010, 2019) 
számos irodalomtudományi jelentőségű esszét és tanulmányt is pub-
likált. Ezek egyike a Mészöly-próza kései alkotásait értelmező-elemző 
kötet, mely radikális érveket sorakoztatott fel az ún. „szövegirodalmi” 
szempontú kritikusi attitűd érvényességével szemben. A világszerű-
ség, a történetelvűség hangsúlyozása mellett Grendel mégis elsősor-
ban szövegpoétikai aspektusokat vizsgált, és szinte mikrofilológiai 
mélybúvárlatai a Mészöly-féle prózapoétika számos finom árnyalatát 
is a felszínre hozták.

2002
Kozsár Zsuzsanna: Meseirodalmunk fája. A XX. század utolsó évti-
zedének szlovákiai magyar prózai mesetermése
Kozsár Zsuzsanna, aki elsősorban a gyermek- és ifjúsági irodalom mű-
velőjeként vált ismertté, úttörő vállalkozásában huszonnyolc szlovákiai 
magyar gyerekkönyvet elemez. Kozsár könyvének nyelvezete esszéisz-
tikus, gyakran a tárgyából merítő, módszertana hibrid. A szerző a fa 
metafora segítségével kategorizálja a szövegeket, melyekben a motí-
vumrendszert, az intertextualitást, a varázsmesei hagyomány továbbé-
lését, illetve a műfajköziséget kutatja. 

2003
Polgár Anikó: Catullus noster. Catullus-olvasatok a 20. századi ma-
gyar költészetben
Polgár Anikó műfordításelméleti és hatástörténeti munkája négy, 
a szerző által elkülönített paradigmatikus fordításfelfogás (domeszti-
káció, integráció, rekonstrukció, applikáció) mentén vizsgálja a ma-
gyar Catulllus-recepció történetét a huszadik században Csengery 
János fordításaitól kezdve a nyugatos hagyományon és a kanonikus 
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Devecseri Gábor-féle szövegváltozaton át többek közt Rákos Sándor 
vagy Kovács András Ferenc Catullus-átirataiig. Polgárt elsősorban 
a fordítói stratégiák identifikálhatósága, az ősszöveg és a célnyelvi szö-
vegek termékeny párbeszéde, a kultúrtörténeti interpretációs kontext-
usokban változó Catullus-képe érdekli. A szerző által kialakított szak-
terminológia azóta számos fordítástörténeti munkában cseng vissza. 
A kötetet Madách-díjjal jutalmazták.

2003
Fukári Valéria: Egy régi alma mater. A pozsonyi evangélikus líceum 
és teológiai akadémia utolsó negyven éve 1882–1923 
Fukári Valéria kultúrtörténész iskolatörténete hiánypótló vállalkozás: 
a mű Markusovszky Sámuel líceumi tanár 1880-as évekig tartó iskola- 
és oktatástörténeti összefoglalásának folytatása. Fukári pontos látlele-
tét adja az intézmény sokirányú szellemi tájékozódásának, kiemelten 
figyel egyes nagy személyiségek (pl. Schöpflin Aladár, Peéry Rezső, 
Štefan Krčméry) fejlődésrajzára, visszaemlékezéseket, emlékiratfosz-
lányokat, naplórészleteket iktat be, közzé teszi levéltári kutatásainak 
legfontosabb, forrásértékű dokumentumait.

2003
Cs. Liszka Györgyi: Ezüstszálon
Cs. Liszka Györgyi interjúkötete több, mint egy hagyományos interjú-
kötet: jeles írókkal, irodalmárokkal folytatott beszélgetései több pon-
ton is árnyalhatják a megkérdezett, kifaggatott írók portréját, életmű-
vének bizonyos vonatkozásait, valóságos alternatív portrék. A kötet 
egyszerre felszabadító és egyszerre elmélyült beszélgetést tartalmaz 
többek közt Esterházy Péterrel, Grendel Lajossal, Tőzsér Árpáddal és 
Varró Dániellel.

2004
Tőzsér Árpád: Milétoszi kumisz. Tanulmányok, kritikák, jegyzetek
A Kossuth-díjas Tőzsér Árpád kiemelkedően jelentős költői és mű-
fordítói (többek közt Holan, Hrabal műveit magyarította) munkássá-
ga mellett irodalomtudománnyal és tanulmányírással is foglalkozott. 
A régi magyar irodalomról szóló filológiai esszék mellett (Régi költők 
– mai tanulságok, 1984) különösen fontosak kor- és nemzedéktársa-
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iról írt munkái (Grendel Lajos és Cselényi László életművének kö-
zös monográfiát is szentelt, 1998). A Milétoszi kumisz a posztmodern 
elméleti iskolák fogalomkészletével közelít többek között Nagy László, 
Lator László, Tandori Dezső, Orbán Ottó, Rakovszky Zsuzsa, Ester-
házy Péter és Závada Pál munkáihoz. A kötet nemzetközi kontextu-
sát nem csak az irodalomelméleti megfontolások alapimpulzusaiban 
(Hans Robert Jauss, Jacques Derrida) érezni, hanem abban a kon-
cepcióban is, hogy Tőzsér a kötetbe emeli Mila Haugová, Vladimír 
Holan, Tomas Tranströmer és Zbigniew Herbert költői műveiről írt 
szövegeit is.

2004
Sándor Anna: A Nyitra-vidéki nyelvjárások atlasza
Sándor Anna, a nyitrai egyetem oktatójának kutatói tevékenysége első-
sorban a Nyitra-vidéki nyelvhasználatra fókuszál (lásd pl. Anyanyelv-
használat és a kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, 
Kolonban című munkáját, mely 2000 -ben jelent meg). Nyelvjárási 
atlasza az első szlovákiai magyar regionális nyelvatlasz. A szerző a 
Nyitra-vidéki nyelvjárási terület legjellegzetesebb hangtani, alakta-
ni és lexikai sajátságait gyűjtötte fel. A munka módszertani háttere a 
nyelvjáráskutatás és a szociolingvisztika eszköztárából építkezik.

2004
Beke Zsolt: ’Jel’-en lét. A vizuális költészet írásmódjairól
Beke Zsolt monográfiája részint a hagyományos jelelméleti felfogás 
problémáival szembesíti olvasóját, részint a vizuális költészet befoga-
dásának stratégiáit, szemiotikai kérdéseit veszi számba. Beke érzékeny 
elemzései az intermediális határon mozgó kép és szöveg jelszerűsé-
gének egzisztenciális tétjeire kérdeznek rá, a látás „nyelvtana” érdeli, 
Papp Tibor verstérképein bolyong, a paranomázis alakzatának bujkáló 
természete izgatja.

2004
Öllős László: Emberi jogok – Nemzeti jogok. Emberi és polgári jo-
gok-e  a kisebbségek jogai?
Öllős László politológus munkája jogelméleti kérdéseket boncolgat: 
a kisebbségi jogok viszonya érdekli az emberi és polgári jogok 
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vonatkozásában, miközben a nemzetállami ideológia és a nacionalizmus 
természetét is górcső alá veszi. Vizsgálja többek közt a nacionális és 
prenacionális identitást, a jogok és az esélyegyenlőség kérdését, a nem-
zeti szerveződés és tisztelet stratégiáit.

2004
Strba Sándor–Lang Tamás: Az érsekújvári zsidóság története
Strba Sándor, Érsekújvár elhivatott helytörténésze, muzeológus és 
Lang Tamás az érsekújvári zsidó közösség dokumentumokkal és fény-
képanyaggal illusztrált autentikus történetét dolgozták fel a holokauszt 
előtt és után. A forrásértékű kiadvány közép-európai kontextusban 
vizsgálja a történelemformáló erők működését, melyek a holokauszt 
tragédiájához vezettek, de feltárja az érsekújvári zsidóság gazdasági, 
kulturális, vallási és sportéletét is. 

2005
Németh István: Csontváry Kosztka Tivadar családtörténete. Új ada-
tok és szempontok Csontváry Kosztka Tivadar festőművész életé-
nek és művészetének vizsgálatához
A szépíróként is tevékeny szerző Csontváry Kosztka Tivadar életrajzá-
nak pontosítását, árnyalását tűzte ki maga elé célul. „Tiszteletre méltó 
vállalkozás az övé, amellyel az alig hozzáférhető levéltári anyagokat fel-
kutatja, a korabeli újságoknak a tárgyba vágó cikkeit tanulmányozza, 
és általuk számos személy, név, adat kibogozásával a Csontváry-élet-
rajzban a lyukakat, a földerítetlen hiányokat számba veszi, heroikus 
küzdelmet folytatva Szlovákiában az életút homályos részeinek ki-
derítéséért” – írta a könyvről Szabadi Judit a Holmiban, aki a munka 
legjelentősebb részének a család kisszebeni történetének feldolgozását 
tartja.

2006
Görözdi Judit: Hangyasírás, csillagmorajlás. Elhallgatásalakzatok 
Mészöly Miklós írásművészetében
Görözdi Judit könyve Mészöly Miklós prózaírói művészetének egyik 
markáns jellemzőjét, az elhallgatásalakzatok termékeny jelenlétét 
vizsgálja. Épp a szövegbeli elhallgatások „beszédessége” irányítja rá a 
figyelmet a nyelv korlátaira, az elbeszélés nehézségeinek megragad-
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ható problémáira, a nyelvben létezés determináltságára. Görözdi az 
elhallgatásalakzatokban a kortárs nyelvfilozófiai gondolkodásra adott 
poétikai választ lát, s ebben a késő modern poétikai orientáltságának 
jegyeit véli felfedezni. A kiváló értekezés 2010-ben Figúry odmlčania 
v próze Miklósa Mészölya címmel szlovákul is megjelent a Szlovák 
Tudományos Akadémia kiadásában.

2006
Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 
1944–1992
Popély Árpád, a Selye János Egyetem oktatója a cseh/szlovákiai ma-
gyarság történetének egyik legfontosabb kutatója. Kronológiája egy 
potenciális történettudományi szintézis pontos háttérmintázatát képe-
zi. Popély a jogfosztottság éveitől Csehszlovákia felbomlásáig, illetve 
a kisebbségi intézményrendszer kiépüléséig öt egységre bontva építi 
fel kronológiáját. A kiadvány a források ellenőrizhetőségére, adatolása 
különös gonddal figyel, épp ezért tekinthető Popély műve alapszakiro-
dalomnak.

2006
Vajda Barnabás: Monoszlóy Dezső
A napjainkban inkább történészként aktív szerző monográfiája Mo-
noszlóy Dezső emigráns költő, próza- és drámaíró életművének máig 
egyetlen szisztematikus feldolgozása. Vajda egyszerre érvényesít élet-
rajzi és esztétikai kritériumokat, miközben nagy szakmai biztonsággal 
és tárgyismerettel igazít el a meglehetősen bonyolult szerkezetű élet-
műben. Elemzési stratégiái a pedagógiai szempontot is figyelembe ve-
szik, ennek köszönhetően munkája könnyen megközelíthető.

2008
Rudolf Chmel: Egy érzelmes (közép-)európai
Ruldof Chmel könyve a Kárpát-medence kis népei közti etnikai, poli-
tikai és történelmi sztereotípiák, makacs legendák hálózataival foglal-
kozik, illetve a sérelemretorikák mélyanalízisét végzi el, miközben egy 
közép-európai közös tudat szellemi horizontja is megcsillan. Az első 
egységben a szlovákkérdés huszadik századi alakulástörténetét vizsgál-
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ja számos aspektusból, a második fejezet központi kérdése a szlovák–
magyar viszony helyzete az etnokráciától a demokráciáig, a harmadiké 
pedig az előítéletek és a sztereotípiák tarthatatlan makacssága.  

2008
Szabómihály Gizella: Üzleti levelezés
Szabómihály Gizella a kétnyelvűségkutatás és a hazai szociolingvisz-
tika meghatározó jelentőségű kutatója. Számos alapvető, a bilingviz-
must és a nyelvtervezés kérdéseit érintő nyelvészeti munkát publikált, 
illetve szerkesztett Lanstyák Istvánnal közösen (pl. Magyar nyelvhasz-
nálat – iskola – kétnyelvűség, 1997; Magyar nyelvtervezés Szlovákiá-
ban, 2002). Üzleti levelezés című speciális tankönyve gyakorlati cé-
lokat követ: magyar és szlovák nyelven ismerteti az üzleti levelezés 
szabályait, stílusproblémáit gazdag példaanyaggal és típusszöveg-
tárral ellátva.

2008
Menyhárt József: Nyékvárkony nyelve
Menyhárt József doktori értekezésének könyvváltozata a nyitrai 
egyetem kiadványaként látott napvilágot.  A szerző széles spektru-
mú vizsgálatot végez, miközben feltérképezi a csallóközi település 
szinkron nyelvi állapotát: a nyelvhasználat szociolingvisztikai és di-
alektológiai aspektusai mellett jut érvényre a nyelvi attitűdök vizsgá-
lata, illetve a nyelvtervezési, nyelvpolitikai kérdések is felszínre ke-
rülnek. 

2008
Simon Attila: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két vi-
lágháború között
Simon Attila a cseh/szlovákiai magyarság történelmének egyik leg-
ismertebb szakértője. Számos tényfeltáró, forrásértékű és szintetizáló 
munkában foglalkozott a kérdéskörrel. Monográfiája a Trianon utáni 
csehszlovák nemzeti politika egyik törekvését, a magyar területeken 
kialakított telepesfalvak történetét dolgozza fel. A szerző érzékeny ob-
jektivitással kíséri nyomon a betelepített csehek, szlovákok és morvák 
sorsát, a területek etnikai átalakulásainak dinamikáját.
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2009
M. Pintér Tibor: Nyelvi találkozások Dunaszerdahelyen. Kisebbsé-
gi nyelvhasználat egy szlovákiai magyar városban
M. Pintér Tibor, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója mun-
kájában Dunaszerdahely város nyelvi helyzetét térképezte fel szocio-
lingvisztikai megközelítésben. A városban élő etnikai csoportok (szlo-
vák, magyar, cigány, zsidó) nyelvhasználatát, nyelvi attitűdjét, (nyelv)
politikai helyzetét vizsgáló értekezés időkerete 2001-től 2007-ig tart. A 
szerző a beszélőközösségek feltérképezése után a nyelvhasználat és a 
nyelvcsere kérdéseire fókuszál. Módszere empirikus, szociolingviszti-
kai alapozottságú, vizsgálja mind a hivatali, mind a magánéleti, mind 
a szóbeli, mind az írásbeli nyelvhasználat alakváltozatait, intenzitását, 
interakcióját.

2009
Vida Gergely: Babits-olvasatok. Játék, konvenció és trópus a fiatal 
Babitsnál
Az elsősorban költőként ismert szerző Babits Mihály fiatalkori mun-
káiban vizsgálja a játékosság és a választott trópusok szemiotikai ösz-
szefüggéseit. Vida nem egzakt jelentéseket akar kicsikarni a szövegből, 
hanem a jelölők „csalfa” játékaira figyelve tárja fel a Babits-szövegek el-
fedett jelentésrétegeit. A szemiózist újraszituáló vagy korrigáló ismét-
lésalakzatok, a kiazmus vagy az aposztrofé működési elve sokat elárul a 
költői hang fikcionalitásáról vagy a szövegek lezáratlanságáról is.

2010
Simon Szabolcs: Nyelvi szondázások. Alkalmazott nyelvészeti ta-
nulmányok a szlovákiai magyar nyelvhasználat köréből
A tanulmánykötet három tematikus egység gócpontja köré szervező-
dik: Simon a nyelvpolitika, a sajtónyelv és a szlovákiai magyar nyelvi 
nevelés kérdéseivel foglalkozik. Kardinális csomóponttá válik a nyelv-
törvény kiváltotta nyelvi helyzet elemzése, a nyelvtervezés, illetve a 
kétnyelvűség szlovákiai alakváltozatainak vizsgálata. Fontosak Simon 
környezettanulmányai, melyek a nyelvválasztás hátterét fürkészik, a 
regionális sajtó nyelvi elemzéseivel foglalkozó írások és a nyelvi puriz-
mus tendenciájának analízisei is.
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2013
Gaucsík István: Lemorzsolódó kisebbség. A csehszlovákiai magyar-
ság jogfosztottságának gazdasági háttere 1945–1948
Gaucsík István gazdaságtörténész, a Szlovák Tudományos Akadé-
mia Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa nagy 
visszhangot kiváló szakmonográfiában dolgozta fel a cseh/szlovákiai 
magyar kisebbség gazdasági jogfosztottságának szövevényes történe-
tét. A szerző a korabeli gazdaságtörténet politikai szennyezettségének 
tudományos analízisét adja, de az államszocializmus és a nacionaliz-
mus viszonyrendszerére is rávilágít. A munka gazdag, eddig feltáratlan 
forrásanyagra támaszkodik, elméleti megalapozottsága is kimagasló, a 
szerző többek között Ernst Gellner, Pierre Bourdieu, Pierre Nora és 
Jan Assmann fogalomrendszerére is támaszkodik. Gaucsík nevéhez 
számos jelentős forrás- és dokumentumgyűjtemény kiadása, gondo-
zása is fűződik.

2013
Németh Zoltán: A posztmodern magyar irodalom hármas straté-
giája
Parti Nagy Lajos és Talamon Alfonz monográfusának, Németh 
Zoltánnak kézikönyv jellegű kötete aktuális látlelete a kortárs ma-
gyar irodalom irányulásainak, esztétikai folyamatainak. A sokat 
idézett monográfia komplex modellt kínál egyes irodalmi alkotások 
értelmezéséhez, történeti kontextualizálásához, melynek lényege, 
hogy a posztmodernt nem homogén egységként képzeli el, hanem 
a „korai posztmodern – areferenciális posztmodern – antropológiai 
posztmodern” tengely mentén szerveződő összetett folyamatként. 
Németh nyitott az új kulturális kontextusokra, diskurzusokra (test, 
kép, médium), érzékenyen figyeli a posztmodern kódcseréit, a 
modernitás és a posztmodernitás határelmosódásait, retorikai csap-
dahelyzeteit, teszteli azok vitaképességét, cáfolja, hogy a posztmodern 
afféle diszfunkcionális korszaktudat lenne. Németh munkája jelen-
tősen hozzájárult a kanonizációs stratégiák átrendeződéséhez.
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2014
Csehy Zoltán: Szodoma és környéke. Homoszocialitás, barátságret-
orika és queer irányulások a magyar költészetben
A Szodoma és környéke című monográfia a kezdetektől a kortársakig 
tekinti át a magyar LMBTQ+ költészet genezisét, a másságról 
való beszéd fogalomkészletének történeti alakulását, költői 
metaforarendszerének, jelzéseinek, kódjainak és maszkjainak 
rendszerét. „Hihetetlen tudással, döbbenetes anyagismerettel, bámu-
latos elemzőkedvvel megírt, kézikönyvként is forgatható kötetet tett 
asztalunkra Csehy Zoltán. Kis irodalomtörténeti szenzáció” – írta a 
kötetről Bán Zoltán András 2015-ben.

2015
B. Mánya Ágnes: Arcképek és homlokzatok. Fejezetek Pozsony épí-
tészetéből 1890–1914
B. Mánya Ágnes alapos építészettörténeti munkája speciális várostör-
ténetként, sőt útikönyvként is olvasható, hiszen folyamatosan reflektál 
a mára, nemcsak leírja, jellemzi, értékeli, de meg is adja pl. az Alpár 
Ignác, Lechner Ödön vagy Pártos Gyula által tervezett pozsonyi épü-
letek konkrét lelőhelyét. B. Mánya Ágnes behatóan ismerteti Pozsony 
korabeli építészeinek tevékenységét, életpályáját, beszámol az uralko-
dó stiláris elképzelésekről, és bepillantást enged a „boldog békeidők” 
korszakának nagyvárosi forgatagába is. A könyv ősváltozata 2014-ben 
jelent meg szlovák nyelven Belle époque címmel.

2016
Bolemant Lilla: Női hangok. Berde Mária, Földes Jolán, Szenes Pi-
roska és Zilahy Lajos regényei
Bolemant Lilla könyve a magyar irodalom női irodalmi hagyomány-
történéseire, illetve a nőkép változásaira, alakulástörténetére fóku-
szál. Elemzéseinek tárgya a női hang megjelenése, illetve az ellhallga-
tás, a hang hiányának jelentősége. Berde Mária, Földes Jolán, Szenes 
Piroska és Zilahy Lajos munkáin keresztül értekezik a szövegekben 
megképződő nemi és genderkonstrukciókról, miközben felkínálja a 
szociokulturális háttér előítéleteinek, sztereotípiáinak feminista ana-
lízisét is.
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2016
Dusík Anikó: Bendegúznak neve hangzik fülünkbe
Dusík Anikó monográfiája Ján Chalupka munkásságának magyar és 
német vonatkozásaival, a 19. századi szlovák és magyar irodalom kap-
csolattörténetével foglalkozik. A munka szoros egységben látja a kora-
beli magyarországi kulturális közeg sokféleségét és nyelvi diverzitását, 
föltárja az intertextuális összefüggések, illetve interetnikai kapcsolatok 
bonyolult rendszerét.

2017
Ötvös Anna: Lola könyve. Kassától Márai Sándorig
Ötvös Anna levéltári és sajtóforrások alapján írt portréja Márai Sándor 
feleségéről, Matzner Loláról egyszerre forrásértékű életrajz és elmélyült 
korrajz. A munka számos ponton segít értelmezni a Márai-életmű 
személyesebb helyeit, illetve jelentős korrekciókat is elvégez, miközben 
hajszálpontos alapossággal térképezi fel Kassa kulturális és polgári 
életmódját, mutatja be két jelentős polgárcsalád (a Moskovicsok és a 
Matznerek) történetét a 19. század végén, illetve a 20. század viharos 
sorsfordulóinak idején. 

2017
Sebők Szilárd: Meta és nyelv. Kísérletek a nyelvleírás nyelvének le-
írására
Sebők Szilárd a nyelvleírás és a nyelvről való gondolkodás ideológiai 
mozgatóit, metanyelvi szintjeit, metaforahasználatát vizsgálja. Foglal-
koztatja többek között a metanyelv mibenléte, meghatározhatósága, 
a metanyelvi szinteződés logikája. A könyv három esettanulmányon 
keresztül demonstrálja a nyelvleírás nyelvének megragadhatóságát: 
előbb a nyelvi ideológia terminust vizsgálja mint „cselekvőt”, majd 
ugyanezt vetíti rá az igekötőre, végül az ellipszis terminusra fókuszál. 

2017
Bilász Boglárka. Nyelv és ideológia. Iskolai metanyelvi diskurzus 
szlovákiai magyar középiskolákban
Bilász Boglárka a kétnyelvűségkutatás és a nyelvi ideológiák viszony-
rendszerét kutatja, majd különféle metanyelvi diskurzusok aprólékos 
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analízisét végzi el tankönyvelemzések és kérdőíves vizsgálatok nyo-
mán. Érdeklődésének középpontjában a nyelvi standardizmus, a nyelvi 
norma kérdése, illetve a kétnyelvűségi helyzetből fakadó oktatási prog-
ramok vizsgálata áll.

2017
Vojtek Sándor: Olvasásközpontú irodalomtanítás
A gyűjtemény Vojtek Sándor publikált és hátrahagyott munkáiból ké-
szült válogatás. Az írások zöme didaktikai, pedagógiai, módszertani 
szempontokat érvényesítő, kreatív feladatokkal ellátott gyakorlati szö-
veg, melyek speciális módszertani kézikönyvvé állnak össze. Az első 
fejezet konkrét kanonikus irodalmi szövegek, versek és drámák olva-
sás- és élményközpontú iskolai feldolgozásával foglalkozik, a második 
a prózai szövegek oktatására fókuszál, a harmadik a témák és motívu-
mok köré szerveződik, a negyedik rész pedig az irodalomtankönyvek 
szemléletét elemzi. 

2019
Misad Katalin: Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben. Tanulmá-
nyok a magyar–szlovák nyelvi kapcsolódások köréből
Misad Katalin könyve 16 tanulmányt tartalmaz. Munkája első része a 
szlovákiai magyar nyelvi helyzettel, nyelvpolitikával foglalkozik a több-
ségi–kisebbségi nyelvi együttélést szabályozó dokumentumok tükré-
ben. Elemzi és értékeli továbbá a kétnyelvű szlovák–magyar szótárak 
nyelvi anyagát terminológiai és fordítási szempontból, a szlovákiai 
magyar írásgyakorlat helyesírási szintjét, a kodifikált írásmód viszo-
nyát a konkrét kisebbségi nyelvi helyzethez, illetve behatóan vizsgálja 
az anyanyelvtanítás kérdéseit, nyelvhasználati sajátosságait, a magyar 
mint idegen nyelv oktatásának lehetőségeit. 

2020
Száz Pál: „A haszid, vérző kisjézuska”. Kultúraköziség és szöveg-
köziség Borbély Szilárd műveiben 
A monográfia Borbély Szilárd művét elemzi a kulturális beágyazódott-
ság, motívumhasználat szempontjából. A szerző kíváncsi, hogy a fel-
használt keresztény és a zsidó elemek hogyan alkotnak új, kulturálisan 
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hibrid, művészileg mégis koherens struktúrákat, illetve, hogy milyen ta-
nulságokkal jár az értelmezés számára a költő különleges bricolage-tech-
nikája. 

Szépirodalom

1961
Rácz Olivér: Puffancs, Göndör és a többiek
Rácz Olivér posztimpresszionista költőként indult, ám realista pró-
zaíróként lett sikeres. Regényei (Megtudtam, hogy élsz, A Rogozsán 
kocsma, Az utolsó beugratás) mellett Puffancs, Göndör és a többiek 
című, a szocializmus hétköznapi kalandjait bemutató, a Frangepán 
utcai iskola ötödik bé osztálya pionírjainak kalandjait elmesélő szoc-
reál ifjúsági regénye generációk emlékezetes olvasmánya volt. A mű 
számos kiadást ért meg (1961, 1974, 1980), és sokáig kötelező olvas-
mánynak számított.

1979
Tőzsér Árpád: Genezis
A Kossuth-díjas költő egyik legkiválóbb kötete fordulatot hozott a pá-
lyáján: a személyes létélmény magánmitológiává teremtődése, a nyelv-
be zártság érzetének tapintható jelenléte, az irodalmi és a kulturális ha-
gyományhoz való viszony újraértelmezése, az intellektuális-bölcseleti 
versnyelv megszületése szempontjából is markáns kötet a szlovákiai 
magyar irodalom máig egyik legjelentősebb fegyverténye. Ráadásul 
egy esszéklasszikussal (Gyalog egy vers határában) indul.

1980
Kövesdi János: Álom a ködbikáról
Kövesdi János elbeszélései a kamasz vagy gyermek szemével tudósí-
tanak az ötvenes évek szorongató, egészségtelen társadalmi-politikai 
légköréről. Realisztikus novelláinak tárgyszerűsége jobbára mély em-
pátiával párosul.
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1986
Grendel Lajos: Éleslövészet. Galeri. Áttételek
Grendel Lajos trilógiájának darabjai gyors egymásutánban keletkez-
tek az 1980-as évek elején. A regénytrilógia a török időktől kezdve a 
kisebbségi magyar sors viszontagságain, a közép-európai létezés ab-
szurditásán át, a modern nagyvárosi értelmiségi létszorongatottságáig 
széles skálán mozog. Grendel prózapoétikája forradalmian új, szinte 
posztmodern karakterű, kivált a „lebegő történelmi irónia” (Mészá-
ros Sándor kifejezése) jelenlétének köszönhetően: épp ez a tendencia 
emelte Grendelt az ún. prózafordulat legjelentősebb  képviselői közé. 
A teljes trilógia olvasható szlovákul is, az Éleslövészet franciául is meg-
jelent.

1988
Varga Erzsébet: Jégmadárkék télben
Varga Erzsébet közéleti jellegű költészetet művelt, melyben nagy sze-
repet játszottak a természeti képek, a korabeli sajtónyelv elemei és az 
érzékeny megfigyelések. A kötet központi ciklusa, a Heterogén versek 
épp erre a regiszterkeverő beszédmódra utal.

1998
Cselényi László: Aleatória
Az Aleatória Cselényi többszólamú avantgárd szövegmontázsának ösz-
szegző változata, melyben a világirodalmi szövegfoszlányok archeoló-
giai töredékekként, palimpszesztusokként szerveződnek (Stockhausen, 
Bartók, Cage, Boulez, Messiaen nevével fémjelezhető) zenei alapelvek 
alapján megkomponált szövegtömbökbe.

1988
Talamon Alfonz: A képzelet szertartásai
Talamon Alfonz tanulmányait a pozsonyi tanszéken kezdte meg, de 
nem fejezte be, az irodalom maga sokkal jobban foglalkoztatta, mint 
a tudomány. Különleges, sűrű, kafkai értelemben véve analitikus pró-
zanyelvet teremtett, mellyel azonnal a hazai magyar széppróza élvona-
lába emelkedett. A képzelet szertartásainak novellái (a kötet hat írást 
tartalmaz) zömmel egyetemi évei alatt íródtak. Életművéről Németh 
Zoltán írt monográfiát.
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1999
Kozsár Zsuzsanna: Tél király cinkéje
Kozsár Zsuzsanna mesekönyve tizenhat, költői nyelven, biztos kézzel 
megírt mesét tartalmaz. Különleges szerephez jutnak a téli hangulatok, 
a metaforákban bujkáló többletjelentések és a klasszikus mesehagyo-
mányra tett ironikus reakciók. 

2000
Koncsol László: Csontok
Koncsol László verskötete apja és anyja halálának állít emléket, s ahogy 
Tőzsér Árpád írja, ezt a szövegvilágot az „isa pur és chomuu vogymuk” 
hangulata és szorongató tudata lepi be. A drámai szerkezetű kötet köl-
tői rekviemként is értelmezhető.

2002
Tallósi Béla: Megégett tulipánok
Tallósi Béla elbeszélései a hétköznapok és a letűnt világok, a régi pa-
rasztkultúra viszonyát taglalják. Központi elemük a magány és az 
idegenség, a kommunikációképtelenség. Tallósi az orosz realista elbe-
szélők közvetlenségével és eleganciájával nyúl témáihoz. 

2003
Béla von Goffa [Hajtman Béla]: Szivarfüstben. Samuel Borkopfnak, 
egy Trianon utáni lakosztályból 
Hajtman Béla regénye Talamon Alfonz Samuel Borkopf álnéven írt re-
gényének, a Barátaimnak, egy Trianon előtti kocsmából című irodalmi 
remeklésnek az oldalága. Béla von Goffa, Hajtman Béla alteregója 
a Talamon-regényből lép ki és értelmezi újra viszonyát a talamoni 
szövegvilággal és  a közép-európai létszorongatottsággal.

2004
Gazdag József: Kilátás az ezüstfenyőkre
Gazdag József egyetemi tanulmányait a pozsonyi tanszéken kezdte, ám 
végül a pécsi egyetemen szerzett magyar–filozófia szakos oklevelet. 
A kötet kilenc elbeszélése az ember eredendő létszorongatottságát tárja 
fel gyakran analitikusan burjánzó, máskor zeneileg visszafogott nyelven. 
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Gazdag „kegyetlen csodái“ önálló írói univerzumot teremtettek, a kötet 
2005-ben mind a Madách-, mind a Bródy Sándor-díjat elnyerte.

2005
Németh István: Dőrejárás
Németh még az Egyszemű éjszaka című antológiában tűnt fel az 
1970 -es években, ám önálló kötete 2005 -ig nem látott napvilágot. 
Verseit klasszikus alaphangoltság, tárgyszerűség, visszafogott, olykor 
impresszionista hangnem jellemzi.  

2006
Juhász Katalin: Makacs foltok
Juhász Katalin költészetében a nyelv retorikai kitárulkozása, a köz-
vetlen tárgykezelés, az angolszász lírai beszédmód jegyei dominál-
nak: a hétköznapok költészete ez minden modorosság nélkül. A lélek 
szennyeződéseire utaló makacs foltok egyes versek értelmezhetőségét 
megnyitják a traumairodalom felé is.

2009
Polgár Anikó: Régésznő körömcipőben
A verskötet anyaság, női sors és mitológia kapcsolatát tárja fel: a mi-
tológiai szerepek megelevenednek, felszínre hozzák a létszorongatott-
ságot, a kiszolgáltatottságot, a testi szenvedést és az empátiát. A könyv 
lengyel fordításban is megjelent.

2010
Csehy Zoltán: Homokvihar
Csehy Zoltán verskötete irodalom és kortárs zene, illetve mitológia és 
zene kapcsolatát vizsgálja a költészet eszközeivel. A kötet egyik hang-
súlyos szövege a Cage Pozsonyban című „időzáras” költemény, mely 
John Cage halála előtti, utolsó, pozsonyi előadásának állít emléket, 
s melyről a Fiatal írók Szövetsége 2017 -ben önálló szimpóziumot 
rendezett Pozsonyban.  
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2010
Haraszti Mária: Maty Rógyina nagylábujja
Haraszti Mária egy Volgográdban cserediákként eltöltött szemeszter 
groteszk viszontagságait írta meg nem mindennapi humorral és min-
dent átható iróniával. A könyv egyszersmind a korabeli szocialista tár-
sadalom remek szatírája is.

2010
Vida Gergely: Horror klasszikusok
Vida ironikus alaphangvételű könyve a hétköznapi léthelyzetek hor-
rorját kombinálja össze a klasszikus horrorfilmek sémáival: a tévéné-
zés és a magunkba nézés kontrasztjából fakadó ellenpontozás a kötet 
szövegeinek különleges dinamikát kölcsönöz. A kötet szlovákul is 
megjelent.

2013
Veres István: Dandaranda. Szerelem, biztonság, kutyák
Veres István groteszk, fanyar humorú, abszurdba hajló munkája a biz-
tonsági őrök lelki világába kalauzolja el az olvasót. Az ironikus sze-
relmi vágyódások, sodró lendületű párbeszédek, váratlan fejtegetések 
rendkívül eredeti prózapoétikát eredményeznek.

2014
B. Mánya Ágnes: Lechner
B. Mánya Ágnes rendkívüli leleménnyel megírt regényes Lechner-pá-
lyaképe a fiatal olvasókat célozza meg. A munka Lechner pozsonyi 
tevékenységére fókuszál, a híres kék templom felépítésére, miközben 
élénk körképet ad a nagyvárossá alakuló Pozsony multikulturális for-
gatagáról is.

2014
Németh Zoltán: Kunstkamera
Németh Zoltán apró, számozott szövegekből álló versgyűjteménye  
a test és a nyelv átszabásainak kérdéseivel foglalkozik,  a marginalitás 
agresszív szépségével, a poszthumán látásmód provokatív attitűdjével, 
a szenvedés, a testbe zárt szorongások mélyanalízisével.



120 121

2017
Kacsinecz Krisztián: Batka, a pozsonyi muzsikamester
Kacsinecz könyve Batka János pozsonyi „mindenes” regényes élet-
rajzát kínálja: bepillantást enged a levéltáros, a műkedvelő, a műpárto-
ló, a szabadkőműves Batka hétköznapjaiba, miközben megelevenedik 
előttünk a háromnyelvű, sokkultúrájú Pozsony korabeli forgataga. A 
könyv szlovákul is megjelent.

2017
Bogyó Noémi: Vakfoltok
Bogyó Noémi kiváló, szlovákul is megjelent regényének fő tárgya 
a 1989-es forradalom élménye. Négy fiatal mozaikosan megszer-
kesztett történetén keresztül meséli el az eseményeket. Adam Zajac 
festő az állambiztonsággal és a forradalommal kerül szembe, Helena 
kiszámíthatatlan egyénisége tragikus eseményeket indít el, Sofit profi 
szervezőkészség jellemzi, az empátia nélkül Martin pedig maga lesz a 
megtestesült forradalom.

2018
Száz Pál: Fűje sarjad mezőknek
Száz Pál Artisjus-díjas, tájszólásban, regionális nyelven írt regénye 
a füveskönyvek, a népi anekdoták, a legendamesék hagyományát az 
oral history technikáival ötvözve meséli el egy szlovákiai magyar falu 
életét a történelmi megpróbáltatások viharaiban.

2018
Veres Erika: Duett a sárban
Veres Erika verseit a szinte mámoros képhalmozás, a felfokozott vizua-
litás jellemzi. Költeményei általában apró impressziókból szőtt szöveg-
konglomerátumok, melyek az idegenség, az empátia, a felhorgadó ér-
zelmesség extrém módon versbe kondenzált problémáit boncolgatják. 

2019
Mácza Mihály: Életem emlékcserepei
Mácza Mihály Komárom közismert helytörténésze. A városról szóló 
útikönyve (1992-ben jelent meg) különösen népszerű. Komárom és 
Alsó-Csallóköz történetével foglalkozó szakmunkái ugyancsak közké-
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zen forognak. Irodalmi igényű önéletírásából eleven színekkel rajzo-
lódik ki egy szlovákiai magyar értelmiségi sorsa, szakmai pályaképe, 
a helytörténészi munka megannyi izgalma.

Műfordítás

1935
T. G. Masaryk: A modern ember és a vallás. Ford. SAS Andor
T. G. Masaryk cseh(szlovák) államférfi bölcseleti esszéfüzére 1896 
és 1898 között jelent meg. Masaryk a modern ember fogalmáról el-
mélkedik, részletesen elemzi többek közt Hume vallással kapcsolatos 
szkepszisét, Kant valláserkölcs-fogalmát, Comte pozitivista valláské-
pét,  Alfréd de Musset „titanizmusát”, vagy Goethe Faustjában a „fe-
lettes ember” megjelenését. Sas Andor fordítása hiánypótló, magas 
tudományos nívót képviselő munka. Sas átültette Karel Čapek Beszél-
getések M. G. Tamással című munkáit is (1935, 1937).

1968
Magda Szabó: Esterine dve tváre. Ford. Ľudovít GARAJ
Garaj Lajos több magyar író művét ültette át szlovákra (Hernádi Gyu-
la, Sánta Ferenc, Duba Gyula, Rácz Olivér stb.). Egyik legsikerültebb 
munkája Szabó Magda nagy sikerű Az őz című regényének átültetése, 
mely szlovákul Eszter két arca címmel jelent meg, érdekes módon 
az ugyancsak 1968 -as cseh fordítás (Vladislav Šimerka munkája) 
megtartotta az eredeti címet.

1978
RÁCZ Olivér: Csillagsugárzás. Műfordítások a világ népeinek köl-
tészetéből
A többszörös Madách-díjas Rácz Olivér fordításantológiája az antik 
költészettől kezdve a kortárs irodalomig számos évszázadot, korstílust 
fog át. A nagy nevek mellett (Horatius, Goethe, Villon stb.) a korabe-
li kortárs cseh és szlovák líra is jelentős mértékben szerepel: a kötete 
egyszerre idézi meg a nyugatosok műfordításantológia-eszményét, és 
igazodik kora elvárásaihoz. 
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1978
Klára Jarunková: A csavargó. Ford. KÖVESDI János
Klára Jarunková ifjúsági történetei, meseszerű, kalandos elbeszélései 
elsősorban naiv bájuknak köszönhették korabeli sikerüket. Az írónő 
gyerekkönyveit rendszeresen ültették át magyarra: Kövesdi fordítása 
a sikerültebbek közé tartozik. 

1979
Viktor Dyk: A patkányirtó. Ford. CSÉFALVAY Eszter
Cséfalvay Eszter többek közt Zdeněk Miler megunhatatlan kisva-
kondtörténeteinek fordítójaként ismert. Dyk regénye egy különösen 
szellemes középkori monda parabolaszerű újrafeldolgozása: a hamel-
ni patkányirtó megleckézteti a saját maga pszeudoetikai korlátaiba és 
közönyébe feledkezett polgárokat, miközben egy szerelmi történet is 
kibontakozik. A fordító érzékletes nyelven, minden regiszterre egy-
aránt odafigyelve nagy erudícióval tolmácsolta a művet. A regény 
A patkánybűvölő címmel 2006-ban második kiadásban is megjelent 
Budapesten.

1980
Vojtech Zamarovský: A görög csoda. Ford. VARGA Erzsébet 
Varga Erzsébet költő, szerkesztő magyar–latin szakon végzett, az ókori 
kultúra szerelmeseként több Zamarovský-művet is magyarra fordított. 
Zamarovský közérthető, szemléletes stílusban foglalja össze az ókori 
Hellász kultúrtörténetét, átfogó képet kínál az antik világról. Varga Er-
zsébet fordítása pontos és alapos munka: nemzedékek kedves olvas-
mánya lett. 

1985
Jakub Arbes: Newton agya. Ford. P. OLEXO Anna 
Jakub Arbes (1840–1914) klasszikus cseh író kisregényei, ún. romanet-
tói a vakhit, a vallási túlbuzgóság és a babona kérdéseit tárgyalják. 
A kötet négy kiváló,  kisregénnyi terjedelmű prózai írást (Szent Xavér, 
A csodatevő madonna, A keresztre feszített lány, Newton agya) tartal-
maz. A kötet előszavát Zalabai Zsigmond írta.
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1986
CSELÉNYI László: A pitypang mítosza
Cselényi fordításantológiája a francia (Reverdy, Breton, Michaux, Bon-
nefoy), a szlovák (Fábry, Rúfus, Feldek), a lengyel (Rózewicz) és a cseh 
(Holan, Holub, Nezval, Závada) lírából nyújt válogatást. Az első ciklus 
mitikus költemények, népballadák magyarításait tartalmazza. Cselényi 
a munkájáért elnyerte a fordítói Madách-díjat.

1990
Božena Němcová: Nagyanyó. Ford. NÓTA János 
Božena Němcová a cseh irodalom nyelvteremtő klasszikusa, regénye 
a cseh irodalom mérföldköve. A falusi élet tisztaságát, köznapi mél-
tóságát és szépségét mesteri erővel ábrázoló írónő munkáját Nóta Já-
nos friss, modern fordítása hozza a legközelebb a magyar olvasóhoz. 
A fordítás előszavát a tanszék oktatója, Jaroslava Pašiaková írta. A mű 
elnyerte a fordítói Madách-díjat.

1990
Jiří Brdečka: Egy faun megkésett délutánja. Cseh nyelvből ford. 
BERTHA Mária 
Brdečka humoros elbeszéléseit gyakorta rokonítják Čapek világszem-
léletével. Bertha Mária szellemesen adja vissza a kötet sajátos stílusát, 
az irónia, a szarkazmus és a humor számtalan árnyalatát.

1991
 Dominik Tatarka: A bólogatás démona. Ford. KONCSOL László 
A bólogatás démona először 1970-ben, közvetlenül a kommunista re-
zsimet bíráló szerző ellehetetlenítése előtt jelent meg magyarul, majd 
1991-ben végre megjelenhetett a cenzúrázatlan változat is Fantasztikus 
értekezés a sztálini korszak végéről alcímmel. Koncsol költői tolmácso-
lása egyszerre kínál művészi élményt és egyszerre fedi fel a korabeli 
politikai gondolkodás kényszerű anomáliáit.
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1992
Peter Karvaš: Minifreskók. Kis moralitások és amoralitások. Ford. 
ILLÉS Anna és RÁCZ Olivér 
Peter Karvaš szellemes prózája egyszerre kortünetanalízis és speciá-
lis füveskönyv. Illés Anna és Rácz Olivér fordítása hűen és élvezete-
sen adja vissza a kötet számtalan árnyalatát az irónia sejtelmességétől 
a merő szarkazmus érzékeltetéséig.

1993
Karel Kaplan: Csehszlovákia igazi arca, 1945–1948. Ford. FAZE-
KAS József 
Fazekas József számos fontos, a szlovák–magyar viszonyt érintő mun-
kát utószavazott, szerkesztett, jegyzetelt meg. Kaplan-fordítása hiány-
pótló történelmi forrás, mely a csehszlovák politika ismeretlen arcát 
mutatja be közvetlenül a háborút követő években. Fazekas kiváló isme-
rője a szaknyelvnek, a történelmi kontextusnak egyaránt.

1999 
Pál Závada: Jadvigin vankúšik. Ford. Renáta DEÁKOVÁ
Deák Renáta a szlovák műfordítás meghatározó alakja: nevéhez kötő-
dik pl. Esterházy Péter, Zilahy Péter, Háy János, Örkény István, Spi-
ró György vagy Závada Pál több remekművének szlovák fordítása is. 
A Jadviga párnája magyarul 1997-ben jelent meg: a fordítót a magyar-
országi szlovák környezet és nyelv poétikai jelenléte miatt nehéz fel-
adat elé állította. Hogy a feladatot milyen sikeresen oldotta meg, azt 
a fordításért elnyerhető legrangosabb szlovák elismerés, a Ján Hollý-díj 
odaítélése is bizonyítja.

1999
Alta Vášová: Szorításban. Ford. GÖRÖZDI Judit
Alta Vášová regénye egy szlovákiai magyar nő sorsát mondja el egy 
szlovák írónő szemszögéből. A viszontagságos történelmi válsághely-
zetek és az identitáskérdések mellett a finom lélekrajzra esik a hang-
súly, melynek rezdüléseit a fordító mély empátiával tolmácsolja. 



124 125

2000
Vladimír Holan: Éjszaka Hamlettel. Ford. TŐZSÉR Árpád  
Az egyik legnagyobb cseh költő létösszegző poémája Tőzsér fordítá-
sában valósággal új életre kel. A Shakespeare-  és más kultúrtörténeti 
utalásokkal terhelt szöveg a nő és férfi kapcsolatát analizálja, a lét és az 
elmúlás, az emlékezés és a felejtés dinamikáját  térképezi fel, miközben 
saját kora bezártságának pontos látleletét adja.

2000
 František Miko: Az epikától a líráig. Ford. ZEMAN László
František Miko a szlovák strukturalista irodalomtudomány meghatá-
rozó alakja volt. Zeman László nagyszerű fordítása hiteles betekintést 
enged Miko elemzéstechnikájába, különbejáratú, inspiratív, a magyar 
kultúrából hiányzó értelmezői módszerébe. 

2002
Pavel Vilikovský: Az utolsó pompeji ló. Ford. HIZSNYAI TÓTH Il-
dikó 
Vilikovský a szlovák próza klasszikusa: regénye a sztereotípiák és az 
átideologizált történelemértés lebontásában érdekelt, a kötet egyik 
alapeleme az irónia, melyet a fordító remekül ad vissza. A londoni ösz-
töndíjas főhős kora valósága elől menekül, a szláv érzelmesség nyomait 
kutatja Conrad írásművészetében, miközben számtalan finom allúzió, 
árnyalt elemzés, szatirikus ötlet kápráztatja el az olvasót. A mű 2003-
ban műfordítói Madách-díjban részesült. A háromszoros Madách 
műfordítói díjas Hizsnyai Tóth Ildikó összesen négy könyvet fordított 
szlovákból, ezek közül három Vilikovský-mű. 

2005
Štefan Holčík: Pozsonyi koronázási ünnepségek. Ford. 
[BROGYÁNYI ] NAGY Judit – MAYER Judit 
A fordítói Madách-díjas Brogyányi Judit magyar–német szakon vég-
zett, számos ellenzéki gondolkodású szlovák szerző munkáját jelen-
tette meg magyar fordításban (M. Kusý, R. Chmel, K. Wlachovský). 
A kegyvesztett Peter Karvaš egyik betiltott drámáját az ő fordításában 
mutatták be Magyarországon. Legnépszerűbb, több kiadást megért, 
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Mayer Judittal együtt készített fordítása azonban a pozsonyi koronázá-
sokat feldolgozó monográfia átültetése lett.

2011
Sofi Oksanen: Očista. Ford. Zuzana DRÁBEKOVÁ
Zuzana Drábeková a szlovák–finn műfordítás meghatározó szemé-
lyisége: nevéhez klasszikus és kortárs finn, illetve svéd szerzők (Da-
niel Katz, Tove Jansson, Arto Paasilinna, Astrid Lindgren, Mika 
Waltari, Anna-Leena Härkönen, Tiina Nopola stb.) nagyszerű tolmá-
csolása fűződik. Oksanen lélegzetelállító látlelete a szocializmus kor-
szakáról (magyarul Tisztogatás címmel jelent meg) a női szenvedés és 
a diktatúra számtalan arcát mutatja be. A fordító munkásságát rangos 
finn állami kitüntetéssel honorálták.

2013
Pier Paolo Pasolini: Korom vallása. Ford. CSEHY Zoltán
Pasolini áradó, a dantei tercinák, az antik epigrammák hagyományát 
és az indázó szabadverset ötvöző lírája  a szociális érzékenységet a ka-
tolikus miszticizmussal kapcsolja össze, miközben pazar, mélyen szo-
lidáris és felkavaróan provokatív látleletét adja a római proletariátus 
életének. A fordítás elnyerte a Janus Pannonius Műfordítói Díjat.

2016
Jana Bodnárová: Insomnia. Ford. TÓTH OZSVALD Zsuzsa 
Jana Bodnárová felfokozott líraiságú szövegei álom és ébrenlét határán 
lebegő asszociatív kisprózák. A Mandolin filmfogatókönyv, az Éjszakai 
monológ  egy mélyreható női sorsanalízis, az Utótörténetek pedig egy 
laza reflexiófüzér. Mindhárom műben fontos szerephez jut a konkrét 
és a metaforikus értelmű álmatlanság.

2016
Peter Pišťanek: Egy szlovák vendéglős kedvenc receptjei. Ford. BI-
LÁSZ Boglárka 
Peter Pišťanek (1960-2015) szlovák prózaíró, zenész irodalmi ret-
ró-szakácskönyve igazi csemege. Pišťanek nagyapja bécsi pincér volt, 
majd dévényújfalusi kocsmáros lett: az író az ő receptgyűjteményéből 
válogatott össze egy kötetnyit. „Bundázott kvargli sonkával, csirke pil-
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seni módra, Malakov-torta, Pilsudski-szelet, pozsonyi kifli, Sacher-tor-
ta, szarvasgulyás. Jobb, mint a korszak, amelyből vétetett!” – írta a kö-
tetről Váncsa István.

2018
POLGÁR Anikó : A föld, a tenger és az ég. A bizánci költészet 
gyöngyszemei
A fordítói Madách-díjas (Peter Juščák regényének magyarításáért kap-
ta) Polgár Anikó a bizánci költészet eddig ismeretlen szigetét hódítja 
meg az olvasó számára: görögből készült fordításai képet adnak a leg-
különfélébb költői műfajokról és formákról, a kötet az epigrammá-
tól a verses regényig számos beszédmódba nyújt bepillantást. A késő 
ókortól többek közt Romanosz Melodosz himnuszain, Kasszia tropa-
riónján, a prodromoszi költeményeken és Eusztathiosz Makremboli-
tész verses találós kérdésein át a 12. századi Nikétasz Eugeneianoszig 
jutunk.

2018
Irena Brežná: Hálátlan idegen. Ford. VÁLYI HORVÁTH Erika 
A Svájcan élő, németül író szlovák Irena Brežná kiváló regénye (Die 
undankbare Fremde) nemcsak az identitáskérdések mélyrétegeit tár-
ja fel, hanem a női sors nagyszerű analízise is. Vályi Horváth Erika 
a női prózára szakosodott műfordítónak látszik: magyarította többek 
közt Jana Juráňová három, Uršula Kovalyk két könyvét, de nevéhez 
fűződik Ivana Dobrakovová és Jaroslava Blažková könyveinek magyar 
fordítása is.

2018
Viera Kamenická: Pozsonyi zsidó mesék. Ford. CSANDA Gábor 
Viera Kamenická könyve a fiatal olvasókat vezeti be a hagyományos 
zsidó szokások, ünnepek világába, miközben feltárja Pozsony zsidósá-
gának történetét, egykori életmódját, kultúráját is.
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Függelék – Az ún. magyar szeminárium és környéke 

1924
Pavel Bujnák: Ján Arany v literatúre slovenskej. Úvaha z oboru srov-
návacich dejín literárnych 
Pavel Bujnák volt az 1923-ban létrehozott magyar szeminárium vezető-
je, aki szlovákul adott elő. A monográfia Arany János költészetesztétikai 
hatását mutatja ki a szlovák irodalom klasszikus szerzőire többnyelvű 
kontextusban. Aranyt egy negatívra stilizált, a szlovák származását 
megtagadó Petőfivel szembeállítva tárgyalja és emeli ki, s nem ritka 
nála más hasonló, a korabeli zsurnálkritika nacionalista szólamait 
idéző etnopszichológiai megállapítás „tudományos” diskurzusba való 
váratlan beemelése sem. Nacionalista irodalomszemléletének csúcsa 
alighanem az 1933-ban publikált Literatúra maďarská na území ČSR 
című dolgozata, mely a szlovákiai magyar irodalom kezdeteit a Ha-
lotti Beszéd és Könyörgésig vezeti vissza, melyet szerinte egy magyarul 
gyengén tudó cseh vagy szlovák szerzetes vetett papírra, a tájainkhoz 
kötődő szerzők (Valentín Balassa, Štěpán Gyöngyösi, Desider Győry) 
neveit következetesen szlávosította.

1925
Jančovič Ferenc: Retorika a Csehszlovák köztársaság magyar taní-
tásnyelvű középiskolái számára
Jančovič Ferenc tankönyvét a 1925-ben hagyta jóvá a Csehszlovák 
Iskolai és Nemzetművelődési Minisztérium. A hagyományos retori-
katankönyv részint példaszövegekből, irodalmi szemelvényekből, ré-
szint elméleti ismeretek rendszerezéséből áll. A koncepció az „új haza” 
ideológiáját követi, a leírásra egyaránt példa Achilleus pajzsának leí-
rása Homérosznál, illetve Svetozár Hurban Vajanský Fél napig a folyó 
mellett címen közölt munkája. Beszédek, „irányművek”, dialógusok és 
levelek szemelvényei mellett történelmi olvasmányok is szerepelnek. A 
könyv vége a részletes szerkesztéstan prózai műfajait veszi górcső alá. 
Jančovič 1933-tól a tartotta a magyar szakos hallgatóknak az irodalmi 
előadásokat.
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1932
Orbán Gábor: A finnugor nyelvek számnevei. Értekezés a finnugor 
összehasonlító nyelvészet köréből
Orbán Gábor alig százoldalas nyelvtudományi értekezése a finnugor 
számnevek összevetésével foglalkozik. A szerző sorra veszi a tőszám-
neveket, majd a sorszámneveket, a gyűjtőszámneveket,  a számnévi 
határozókat, illetve a számnevek többi alkalmazásait, és ősi etimo-
lógiai összefüggésrendszerükre koncentrálva igyekszik megmagya-
rázni az eredetüket. „Örömmel üdvözöljük ezt a munkát, amely 
a szerzőnek a szakirodalomban való alapos tájékozottsága és éles 
megfigyelései alapján nyelvtudományi irodalmunk értékes gyarapo-
dását jelenti” – írta a munkáról Fokos Dávid a Magyar Nyelvőr ha-
sábjain 1932-ben.

1956
Ján Bakoš: Psychologie d’Ibn Sīnā (Avicenne) d’après son œuvre aš-
Šifā’, I–II. (fordítás, szövegkiadás)
Turczel Lajos visszaemlékezései szerint Ján Bakoš (1890–1967), a nem-
zetközi hírű orientalista a pozsonyi magyar szemináriumban 1934 -től 
1945 -ig oktatott magyar nyelvészetet. Valódi kutatási terepe azonban 
az arab nyelv volt: őt tartják a szlovákiai arabisztika atyjának. Számos 
szír, arab és héber forráskiadvány mellett publikálta Avicenna lélekfi-
lozófiai munkáit is, melyeket franciára fordított. E szövegkiadás máig 
alapműnek számít.

1971
Kovács Endre: Magyar–lengyel kapcsolatok a két világháború kö-
zött
Kovács Endre 1935-ben szerzett magyar–szlovák–filozófia szakos ta-
nári képesítést. Monográfiája a magyar–lengyel viszony 1919-től 1926-
ig tartó szakaszának tárgyalásával indul, majd a közép-kelet-európai 
problémakör és a lengyel–magyar viszony elemzése következik. A 
harmadik fejezet a fasizmus uralomra jutásának hatását mutatja be a 
tárgyalt kérdéskör viszonylatában, majd az agresszív politika diadalra 
jutásának periódusa következik. A könyv az 1939-es év eseményeivel 
zárul. 
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1976
Schleicher László: Énekkari intonáció, ritmus és hangképzés
Schleicher László 1935-ben végzett a Comenius Egyetemen magyar–
latin–zenei nevelés szakon. A pozsonyi jezsuita és a Szenthárom-
ság-plébániatemplom karnagya és orgonistája volt, a korban ismert 
zeneszerzőnek számított. Több zeneelméleti és módszertani tárgyú 
tankönyvet publikált. Ezek egyike a fenti módszertani segédanyag is, 
mely egyfajta gyakorlati útmutatóvá áll össze karvezetők számára.

1980
Juraj Furdík, Pavel Ondrus, Ján Horecký: Súčasný slovenský spisov-
ný jazyk. Lexikológia
Juraj Furdík, a kiváló szlovák nyelvész 1958-ban szerzett szlovák–ma-
gyar szakos tanári oklevelet a pozsonyi egyetemen. Magyar–szlovák 
komparatisztikai tanulmányokat is publikált, kutatási területe azonban 
a szlovák lexikológia, lexikográfia és morfológia lett. Társszerzőkkel írt 
szlovák leíró nyelvészeti összefoglalói máig használatosak.

1981
Jókai-kódex. XIV–XV. század. A nyelvemlék betűhű olvasata és latin 
megfelelője, közreadta, a bevezető tanulmányt írta Balázs P. János
Balázs P. János 1938-ban szerzett magyar–latin szakos tanári oklevelet 
a pozsonyi egyetemen. Miután családját kitelepítették, Budapestre ke-
rült, ahol az MTA munkatársa lett. Szótárkiadással, nyelvtörténettel, 
a magyar nyelvű kódexszövegek latin forrásaival foglalkozott. A Jó-
kai-kódex magyar szövegének és latin forrásainak kiadása a régi ma-
gyar filológia egyik jelentős teljesítménye.
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Nádor Orsolya

Magyarországi vendégtanárok a pozsonyi 
magyar tanszéken

Bevezető gondolatok

Hatvan év akár egy ember életében, akár egy intézmény életében olyan 
hosszú idő, amire érdemes visszatekinteni. Ezúttal a pozsonyi magyar 
tanszék érte el ezt a tisztes kort. Az évforduló alkalmából rendezett 
konferencián jelen voltak a tanszék állandó „építőelemei”, a többnyire 
ebben a műhelyben diplomát szerzett tanárok és adiákok, a már vég-
zettek és a mostaniak, valamint jogállásukat tekintve ugyan kívülálló-
ként, de a tanszéket teljes egészében magukénak érző vendégtanárok 
is. A jelenlét azonban nem minden esetben valósulhatott meg igazi 
részvétel formájában, hiszen az alapítókra már csak tisztelettel emlé-
kezhettek a jelenlévők, s az egymást váltó vendégtanárok többsége is 
már csak a valamikori diákok emlékezetében él.

A jelen tanulmány célja az, hogy képet adjon a vendégtanárság tör-
ténetéről és sokszínűségéről, a szolgálat sokféle módjáról, valamint az 
ennek hátterében lévő kulturális diplomáciai folyamatokról, emellett 
pedig a rendelkezésre álló, meglehetősen szűkös dokumentáció fel-
használásával bemutassa, kik, mikor vendégeskedtek a tanszéken, és az 
itt töltött évek alatt mit adtak hozzá az itt folyó munkához. 
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1. A kulturális diplomáciáról és a vendégtanárság 
történetéről

A magyar nyelv és kultúra tanítása kétféle hangsúllyal és iránnyal, de 
az első néhány évtizedben részben megegyező tartalommal jelent meg 
a felsőoktatásban. Az egyik irány befelé mutat, és az anyanyelv mint 
identitásformáló tényező térhódításával függ össze: a magyar nyelvte-
rületen helyet kellett szorítani az anyanyelvű ismeretátadásnak a latin 
és német nyelvű egyetemi oktatásban annak érdekében, hogy létrejö-
hessen a magyar nyelven is gondolkodni, dolgozni tudó értelmiség. Ez 
rendeleti szinten a 18. század végén, az 1791/92-es tanévben történt 
meg. Az országgyűlés 1791. évi XVI. törvénycikkéhez kapcsolódó in-
tézkedésként a pesti egyetemfrissen létrehozott magyar nyelvi katedrá-
jára Vályi Andrást nevezték ki, aki fiatalos lendülettel látott munkához: 
kezdő és haladó szintű magyar tanfolyamot hirdetett, emellett a nyelv 
funkcióira és tanulásának módjára fókuszáló, latin–német közvetí-
tőnyelvű könyvet adott diákjai kezébe (Éder 1992, Nádor 2014). Ez 
azonban csak az első lépés volt, és még több évtizedig tartott, mire a 
magyar a felsőoktatásban elfogadott tanítási nyelv lett. 

A másik irány kifelé, a külföldi egyetemek felé mutat, és elterje-
dését nagyrészben a történeti összehasonlító nyelvtudomány tér-
hódításának köszönheti, bár látni fogjuk, hogy a soknemzetiségű 
Osztrák–Magyar Monarchia belpolitikai indíttatású oktatáspolitikai 
tevékenysége, valamint a későbbiekben a mindenkori magyar külpo-
litika irányultsága sem elhanyagolható szempont. A hangsúly a nyelv-
tanításon volt – és ma sincs ez másként: a külföldi oktatóhelyek több-
sége magyar mint idegen nyelv tanárt igényel.

 A magyar nyelv, amely tipológiai jegyei miatt más nyelvekkel való 
összevetésre igen alkalmasnak bizonyult, a 19. század folyamán több 
külföldi egyetem kínálatában is megjelent. Bár legelőször – éppen a 
fentebb említett birodalmi szempontok miatt – Bécsben lett választha-
tó nyelv az egyetemi oktatásban a magyar. Ennek tehát nem a nyelv-
tudományhoz, hanem az uralkodó család önként vállalt magyartanu-
lásához volt köze, ami a bécsi arisztokrácia és nagypolgárság körében 
követendő példa lett. Talán sehol annyi nyelvkönyvet nem írtak és 
adtak ki egy helyen, mint a 19. századi Bécsben. Az első nyelvtanár 
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– ma lektornak mondanánk – „meghívásos alapon” került az egyetem-
re, az akkor már ismert bécsi nyelvtanár, Görög Demeter ismerőse-
ként, aki új feladatot kapott: a császári udvar hivatalos nyelvtanára és a 
trónörökösök nevelője lett. Ugyancsak politikai döntés volt az a lépés, 
amikor 1848-ban egyidőben megalapították a bécsi magyar és a szláv 
tanszéket. A politika és a tudomány között félúton helyezhetők el a 19. 
század közepén Prágában, August Schleicher összehasonlító történeti 
nyelvtudománnyal foglalkozó tanszékén meghirdetett magyar stúdiu-
mok. A nyelvrokonsági kutatásokkal összefüggésben az 1860-as évek-
től kezdve a Helsinki Egyetemen is elindul a magyartanítás (Szathmári 
1990: 296), 1894-től pedig megjelennek a finnugor stúdiumok és a ma-
gyar nyelv oktatása az uppsalai egyetem kínálatában. Ezt követi Párizs 
(1907), ahol az irodalom élvezett elsőséget, majd Berlin (1916), a ké-
sőbbi modell értékű tanszék megalapítása.

Az első vendégoktatónak a Prágába kiküldött Riedl Szendét (1854–
1860) tekinthetjük, aki a magyar nyelv és kultúra különféle területe-
it oktatta. Jiří Januška és Petr Píša levéltári kutatásai nyomán (2018) 
kirajzolódik a tanszékalapítás háttere és a legelső vendégoktatói kivá-
lasztás módszere, ami pontosítja a Sas Andor monográfiájában (1937) 
foglaltakat. Érdemes kitérni ezeknek a kutatási eredményeknek a be-
mutatására, mert lényegében ma is hasonló módon történik a folyamat, 
amelynek a végállomása a külföldi egyetemi oktatómunka megkezdé-
se. A Vallás- és Közoktatási Minisztérium a sajtó útján pályázatot írt ki 
a vendégtanári hely elnyerésére. A bírálók a pesti egyetem professzorai 
voltak. Itt is érdekes a mai korral vonható párhuzam: ma is egy testület 
dönt a kiküldendő pályázókról, a végső szó pedig a fogadó egyetemé. 
A Pesti Hírlap1854. január 5-én közölte a hirdetést a Hivatalos Értesítő 
rovatban egy megüresedő szülésznői hely és egy postajáratra való pá-
lyázat között: 

„Az emlitett tanszék elnyerésére pályázni szándékozók tartoznak a cs. k. val-
lás- és közoktatási ministeriumhoz intézendő kérvényeiket legfeljebb 1854-
dik évi február 1-ig a budai cs. k. helytartósági osztálynál átnyujtani s azo-
kat a szükséges okmányokkal – melyekben életkoruk, vallásuk, állapotuk, 
végzett tanulmányaik (legalább a már végzett philosophiai tanúlmányok 
vagy a jó sikerrel kiállott érettségi vizsgálatról szóló bizonyitvány megkiván-
tatik); továbbá a végzett tanulmányaik után netáni eddigi alkalmaztatásuk, 
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s végre nyelvismereteik kimutatandók – ellátni. Ez utóbbira vonatkozólag 
a magyar nyelvnek tökéletes és alapos tudományos ismeretén kivül ki kell 
még mutatni a német nyelvnek is legalább oly mértékbeni tiszta és folyékony 
tudását, – mely megkivántatik, hogy ezen nyelvet a tanitásnál biztossággal 
használhassa; a cseh vagy valamely rokon szláv nyelv tudása, ha ezzel a töb-
bi kivántatóságok is egyesülvék, mint igen kivánatos tekintetik.” (Pesti Hírlap 
1854. jan. 5: 1740 – idézi Januška és Píša 2018: 657).

A pályázók között találunk orvost, tanárt, jogászt, hivatalnokot egy-
aránt, akik az elvárt nyelvtudás szempontjából megfelelhettek a kiírás-
nak, viszont – ugyanúgy, ahogy ma is – mindössze a három legjobbnak 
ítélt jelentkező maradhatott fenn a rostán. Ezek között ott volt Riedl 
Szende is, aki lőcsei főgimnáziumi tanárként dolgozott ekkor. A bizott-
ság döntésében fontos szerepet játszott a jelölt nyelvismerete mellett ta-
nári, ezen belül főként a magyartanári gyakorlata.

Lektorként nyelvet tanított több szinten, hasznos stúdiumokat kí-
nált a nyelvtanulóknak (kereskedelmi nyelv és stílus), bemutatta a kor-
társ magyar irodalmat az óráin és a prágai irodalmi fórumokon is. A 
hungarológiai – tehát nem anyanyelvi – kötődésű egyetemi tanszékeken 
és lektorátusokon dolgozó vendégoktatók ma is hasonló feladatokat lát-
nak el, főként, ha egyedüliként felelősek a magyar stúdiumokért. Riedl 
Szende 5 tanév leteltével visszatért Magyarországra – pontosan úgy, 
ahogy a mai vendégoktatók is. Sajnos a helyét akkor nem töltötték be, 
így Prágában egészen 1882-ig, František Brábek munkába állásáig szü-
netelt a magyar nyelv tanítása. Ez sem szokatlan a hungarológia okta-
tástörténetében – most például Bordeaux és New Brunswick egyetemén 
nem mutatkozik igény magyarországi vendégoktatóra.

A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia külföldi egyetemi 
jelenléte, a felsőoktatással kapcsolatos kulturális külpolitika alakítá-
sa szempontjából jelentős tudománytörténeti állomás, amikor Grag-
ger Róbert vezetésével megalakul a berlini egyetem magyar műhelye 
(1916–1923). Gragger életútját – egyben a berlini magyar tanszék sor-
sát és a modern hungarológia létrejöttét a véletlenek sora egyengette: 
Aranyosmaróton, többnyelvű környezetben született német–magyar 
vegyesházasságban, egyetemista korában egyebek között Klebelsberg 
Kunó, a későbbi magyar kultuszminiszter és Carl Heinrich Becker, 
későbbi porosz kultuszminiszter barátságát élvezte. Az Eötvös Col-
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legiumban magyar– német irodalmi kapcsolatokkal foglalkozott, és 
Berlinben készült habilitálni 1915-ben – ekkor kapott meghívást arra, 
hogy tartson előadásokat a magyar irodalomról (Brandt 2019: 21). 
Rövidesen azonban a német és a magyar politikai összefonódás egyik 
bizonyságtételeként létrehozott magyar tanszék megszervezésére és 
vezetésére kérték fel. 

A hungarológia szempontjából itt kezdődik a tudománytörténet. 
Gragger már ifjú kutató korában is kitűnt átfogó szemléletével és 
koncepcióalkotó képességével. Ez Berlinben a magyar kulturális dip-
lomácia első sikeres időszakát, egyben az intézményesített, komplex 
hungarológiai modell körvonalazódását jelentette. A tanszék mellett 
létrejött egy tudományos intézet, valamint a peregrináció idején mű-
ködő kollégiumok alapötletéből kiinduló, Collegium Hungaricumnak 
elnevezett intézmény, amely reprezentatív körülményeket teremtett a 
tudományos és szakmai kapcsolatok építéséhez. Gragger kezdetben 
mindent egyedül vállalt, a nyelvtanítást és minden egyebet, azonban 
rövid idő alatt kiderült, hogy itt nagyobb az elvárás, fontos szerepet 
szánnak a hungarológiának. A kialakult modell egy lényeges oktatás-
szervezési elemet is tartalmazott. Ahol fogadókészség mutatkozott, 
érdemes volt személyi fejlesztésre és munkamegosztásra törekedni: 
a nyelvtanár kezdetektől a mai napig meghatározó munkája más fel-
készültséget, szaktudást, sőt más tanári személyiséget követel, mint a 
modell másik pillérét alkotó vendégtanáré, aki leginkább az irodalmi 
és nyelvészeti szaktudás átadására alkalmas. Berlinben jól működött 
ez a rendszer, és nem túlzás, ha modellről beszélünk, mivel később is 
ezt a kettősséget tekintette ideálisnak mind a magyar küldő fél, mind 
a külföldi fogadó egyetem akkor, ha a magyar stúdiumok tanszéki 
rangot kaptak. Vendégtanár persze mindig kevesebb volt, mint nyelv-
tanár, és egyszemélyes lektorátus is lényegesen több helyen jött létre, 
mint ahány helyen tanszék létesülhetett.

Arról, hogy hogyan kerülhetett valaki vendégoktatói pozícióba, a 
20. század első felének felsőoktatáspolitikai és kulturális külpolitikai 
dokumentumaiban csak közvetett utalásokat lehet találni. Legtöbb-
ször a „külföldi egyetem meghívása alapján” utalással találkozunk 
(Magyary 1931), ennek az alapja pedig a nemzetközi szakmai ismert-
ség volt, a pályáztatás nem tartozott a kiválasztás módszerei közé –a 
prágai egyszeri alkalmat egyszerűen elfelejtették. A hungarológiai in-
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tézményfejlesztést a külpolitikai kapcsolati háló, azon belül pedig a 
személyi kapcsolatok kiterjedtsége határozta meg – és azóta sincs ez 
másképp. A 30-as évek közepén jelent meg az a kulturális diplomáci-
ai megoldás, amely szabályozta a kétoldalú kapcsolatok időtartamát 
és a kölcsönös kötelezettségvállalást. A kulturális egyezmények egyik 
fontos pontja az oktatási cserekapcsolat, a paritásos alapon történő 
vendégoktatói és ösztöndíjas diákmobilitás. A hungarológiai intézmé-
nyek baráti és szakmai kapcsolatokra felépített hálózata egészen addig 
meghatározó volt, amíg a „körforgásos”, nyílt pályázati rendszer létre 
nem jött, arra pedig még több évtizedet kellett várni.

Az 1920-as években Berlin mellett Rómában és Bécsben is létrejött 
a Collegium Hungaricum – ezek a mai kulturális intézetek elődei vol-
tak, bár a funkciójuk jelentősen eltért a maitól. Akkor az volt a fontos, 
hogy a körültekintően kiválogatott ösztöndíjasok helyi viszonylatban 
is különleges környezetben lakjanak, ahová meghívhatják egyete-
mista barátaikat, munkatársaikat, kutatótársaikat. Ma is létezik ez a 
„láthatósági” funkció: a kulturális intézeteknek a mindenkori alapító 
igyekszik központi helyen lévő épületet találni, ahogy ezt a múlt szá-
zadi kultúrpolitikusok tették. A vendégszobákban azonban ma már 
csak a rövidebb időre érkező ösztöndíjasoknak jut hely, a befogadó 
funkciót felváltotta a magyar kultúra megismertetésének feladata. 
A kulturális intézetek számos olyan koncertnek, kiállításnak adnak 
teret, amelyek a befogadó ország közönségét szólítják meg, és ami 
nem tartozott a húszas években alapított három Collegium Hunga-
ricum feladatai közé. Klebelsberg minisztersége alatt, a legnehezebb 
időszakban, az akkoriban éppen csak formálódó kulturális külpolitika 
eredményeképpen több mint tíz egyetemi oktatóhely és kutatóintézet, 
valamint néhány egyedi, főként könyvtárakhoz kötődő egyéb intéz-
ménytípus jött létre. A fejlesztést utódja, Hóman Bálint is folytatta, sőt 
egy új elemmel, a fentebb említett kétoldalú kulturális egyezmények-
kel egészítette ki. A második világháború utolsó évében már 38 város-
ban 69 hungarológiai intézmény létezett –igaz, a háború miatt ezek 
többsége nem működhetett. Emellett nyolc országgal kötöttek kétol-
dalú kulturális egyezményt, többek között Olaszországgal, Németor-
szággal, Észtországgal, Finnországgal, Japánnal. Ezek az egyezmények 
meghatározzák az együttműködés kereteit a tudományos kutatástól a 
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művészeti területekig, de kitérnek az oktatási kérdésekre is, így ahol 
csak lehet, paritásos alapon működtetnek tanszékeket, lektorátusokat 
egymás országában (Gönyei 1988: 33–41, Ujváry 2004: 25–59).

Lényegében ma is hasonló alapokon, kétoldalú szerződéseken 
nyugszik a teljes kulturális diplomácia, beleértve az intézeteket és a 
vendégoktatói hálózatot is. A második világháború után az azonos 
politikai rendszerhez tartozó országok nemcsak gazdasági és ka-
tonai, hanem kulturális szövetségesek is lettek, és ez utóbbi keretbe 
foglalásához továbbra is a harmincas-negyvenes évek jól bevált 
gyakorlatát, a kétoldalú kulturális egyezményt alkalmazták. Itt érkez-
tünk el ahhoz a ponthoz, amelytől kezdve – a történetiséget továbbra 
is szem előtt tartva – áttekintjük a (cseh)szlovák–magyar kulturális 
kapcsolatok vendégoktatókra vonatkozó elemeit.

2. Csehszlovákia és Magyarország első kulturális 
egyezménye (1951) és az ezt követő 

kölcsönös megállapodások

A második világháborút követő években Csehszlovákia és Magyar-
ország között megfagyott a levegő, a magyar kisebbség jogfosztása, a 
deportálások, a lakosságcsere hatásai,a reszlovakizáció hosszú időre 
visszavetették az 1945-ben éledező diplomáciai próbálkozásokat. A 
magyar politikusok – főként szovjet nyomásra – az új szövetségi rend-
szernek megfelelően alakították a kulturális kapcsolatokat is, és sor-
ra írták alá az egyezményeket – Csehszlovákia kivételével. Ebben az 
esetben 1951-ig húzódott az aláírás, miközben a korszakra vonatkozó 
dokumentumkötetből az derül ki, hogy a magyar fél már 1948-ban 
elkészítette a szerződés tervezetét. De – ahogy a jelentés első mondata 
írja, ekkor még „rendszeres kulturális kapcsolatokról nem beszélhe-
tünk” (Gönyei 1988: 562). A kulturális együttműködésről szóló egyez-
ményt végül 1951-ben írták alá.  Szövegében nem szerepel nevesítve 
a vendégoktatói csere, de a 2. és a 4. cikkben közvetetten mégis benne 
van a lehetőség (Föglein 2013):  
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2. cikk
„A Szerződő Felek igyekezni fognak főiskoláikon a másik Szerződő Fél nem-
zeti nyelvének és irodalmának oktatására tanszékeket és lektorátusokat léte-
síteni, ezek működését biztosítani és főiskoláikon, valamint más tanintézete-
ikben a másik Fél nyelvét és kultúráját jól ismerő szaktanerőket kiképezni.”

A 4. cikk csak általánosságban szól a tudományos, a kulturális és a 
tanulókat, egyetemi hallgatókat érintő cseréről. A korabeli sajtó is be-
számolt az eseményről, de a két nép megbonthatatlan barátságát hang-
súlyozó, teljes oldalas szólamokon túl alig található egy-két konkrétum 
arra vonatkozóan, hogyan fog működni a kölcsönösség az oktatás és 
a kultúra területén (Népszava 1951. november 14.). Ugyanakkor ez a 
szerződés adott jogalapot arra, hogy 1957-ben Kovács István középis-
kolai tanár elkezdjen az akkor még nem önálló szervezeti egységként 
létező tanszéken dolgozni. De témánk szempontjából nem ez a dátum, 
hanem az 1959/60-as tanév az első állomás, amikor Käfer István, a 
szlovák–magyar művelődéstörténeti és irodalmi kapcsolatok kutatója 
megkezdte vendégtanári működését Pozsonyban, a Comenius Egye-
tem önállóvá vált Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. 

Az oktatás, kultúra, sport legkülönbözőbb területeit érintő kultu-
rális egyezményeket tízévente újítják meg a partnerországok. Ez Cseh-
szlovákia és Magyarország között először 1961. február 24-én történt 
meg. Ennek a szerződésnek az első és a második cikke már valamivel 
pontosabban fogalmaz a vendégoktatók fogadásáról is: 

1. cikk
1. A Szerződő Felek támogatják a két ország között a nevelésügyi együtt-
működés és tapasztalatcsere fejlesztését, oktatók és pedagógiai tudományos 
dolgozók, valamint egyetemi és főiskolai hallgatók kölcsönös kiküldését, to-
vábbá oktatásügyi szakanyagok, folyóiratok, tankönyvek és más kiadványok 
cseréjét.

2. cikk
1. A Szerződő Felek támogatják a másik ország nyelvének, irodalmának, 
történelmének, földrajzának, és a másik országra vonatkozó egyéb ismeretek 
terjesztését iskoláikban és művelődésügyi intézményeikben. Ebből a célból 
különösen támogatják a lektorátusok, valamint egyetemi, főiskolai tanszé-
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kek működését, melyeknek célja a másik Szerződő Fél nyelvét és kultúráját 
jól ismerő tanerők képzése.

A vendégtanárok ebben a periódusban 3-4 tanévenkénti váltásban 
már folyamatosan dolgoztak a tanszéken: a szlovák nyelv és irodalom 
iránt is elkötelezett irodalom- és művelődéstörténész Käfer Istvánt Gi-
mesi István követte (róla semmiféle adatot nem sikerült találnom). Ez-
után Deme László következett, aki a tanítás mellett rendszeres vendége 
volt a rádiónak, felfigyelt a kétnyelvűség, a helyi nyelvhasználat jelen-
ségeire akkor, amikor ez még nem volt téma a magyar nyelvészetben 
– könyvet állított össze erről nyelvművelő célzattal, és tankönyvet írt az 
általános nyelvészetről. Végül, ezt az időszakot a helyesírás-történész, 
mondattanos Szemere Gyula zárta.

A tízévenként megújított szerződések alapvető változásokat nem 
tartalmaztak, a szövegük is hasonló volt, ezért a legközelebbi fontos 
dokumentum, amit érdemes kiemelni, az 1996. májusában aláírt Szlo-
vák–magyar alapszerződés, amelynek 12. cikke foglalkozik a kultúra és 
az oktatás kérdéseivel, de meglehetősen széles keretek között, a 6. és 7. 
cikkben foglaltak szerint így:

„(6) A Szerződő Felek támogatják a másik állam nyelvének oktatását az is-
kolákban és a nem oktatási intézményekben egyaránt. E célból kölcsönösen 
segítséget nyújtanak a tanárok nyelvi felkészítésében és továbbképzésében. 
(7) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a felsőoktatási intézményeikben 
bővítsék a másik Szerződő Fél kultúrája, irodalma és nyelve megismerésének 
és a hungarisztika és a szlovakisztika tanulmányozásának a lehetőségeit.”

Végül, a teljesség igénye nélkül, a meghatározatlan időrekötött, te-
hát ma is hatályos 120/2005 (vi. 28.) Kormányrendelet ide vonatkozó 
14. cikke így fogalmaz:

„A Szerződő Felek megkülönböztetett figyelmet fordítanak felsőoktatási in-
tézményeik magyar nyelv és irodalom, illetve szlovák nyelv és irodalom tan-
székeinek működésére és igényeire. Viszonossági alapon nyelvi és irodalmi 
vendégoktatókat - lektorokat, vendégprofesszorokat - küldenek a másik 
Szerződő Fél országába, résztvevőket - elsősorban tanárokat és hallgatókat 
- küldenek nyári nyelv- és irodalmi kurzusokra, valamint információkat cse-
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rélnek a másik országban történő nyelv- és irodalomoktatáshoz szükséges 
kiadványokról és szakirodalomról.
A Szerződő Felek támogatják azt az elgondolást, hogy létesüljön hungaroló-
giai központ egy kiválasztott szlovákiai egyetemen és szlovakisztikai központ 
egy kiválasztott magyarországi egyetemen.” (https://net.jogtar.hu/jogszaba-
ly?docid=A0500120.KOR)

A fentiekből fontos kiemelni, hogy a szerződés a viszonossági alapot 
hangsúlyozza, amit a magyar fogadó fél valószínűleg nehezebben tud 
teljesíteni, tekintettel a magyarországi szlovák lakosság számarányára 
és a mostanra szinte teljesen lezárult magyar dominanciás kétnyelvű-
ségre, valamint a nyelvcserére. A szlováknak mint kevéssé választott 
idegen nyelvnek – a magyarhoz hasonlóan – soha nem volt tömeges 
hallgatósága a magyarországi egyetemeken, de az utóbbi években ez 
a terület, ahogy a szláv filológia egésze is, igen nehéz helyzetbe került. 
Pedig a rendszerváltások után, amikor a kelet-közép-európai országok 
átmenetileg nyitottak egymás felé, Käfer István vezetésével a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen önálló Szlovák Intézet is alakulhatott. Ma 
ez a központ egy nagyobb intézeti egységbe tagolódva működik. To-
vábbi jelentős oktató- és kutatóműhelyek: az ELTE Szlovák Tanszéke 
(mai nevén: Szláv és Balti Filológiai Intézet), valamint a Szegedi Tu-
dományegyetem Szláv Filológia Tanszéke, ahol nemzetiségi tanárkép-
zés folyik, és ahol szlovákiai lektorok is tevékenykednek. A szlovákiai 
felsőoktatásban azonban a jelenleginél nagyobb igény is lenne ma-
gyarországi oktatókra. Ez az egyenlőtlen háttér újra és újra problémát 
okozhat a viszonosságra alapuló kétoldalú oktatási kapcsolatok fenn-
tartásában akkor, ha esetleg más téren is egyet nem értés mutatkozik a 
két érintett fél között. 

A fentebb bemutatott kétoldalú szerződések, kormányrendeletek 
alapján több évtizede folyamatosan dolgoznak magyarországi vendé-
goktatók Csehszlovákia, majd később Csehország és Szlovákia egyete-
mein, így a két fővárosban, Pozsonyban és Prágában, valamint néhány 
nagyobb egyetemi városban, így Nyitrán, Eperjesen és legújabban 
Kassán – ugyanakkor Besztercebányán és Brnóban megszűntek azok 
a képzések, amelyekhez a magyarországi oktatók segítséget nyújthat-
tak.
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3. A vendégtanár helye és szerepe a fogadó egyetem 
rendszerében – különös tekintettel a 

pozsonyi Comenius Egyetemre 

Riedl Szende és versenytársai pályáztatása óta másfél évszázad telt el. 
Azonban a feladat lényege nem változott. Aki vendégoktatóként dol-
gozik egy másik ország egyetemén, sokszor a magyar nyelv és kultúra 
egyedüli képviselője, ezért az „egyszemélyes” lektorátusokon ma is az 
a gyakorlat, hogy a nyelvórák mellett a lektor a fogadó országban elfo-
gadott nyelvek valamelyikén országismereti órákat is hirdet. Ha a szer-
vezeti keretek lehetővé teszik, akkor a lektor egy tanszék vagy intézet 
tagjaként dolgozik, még szerencsésebb esetben pedig, ha a magyar stú-
diumok önálló tanszéket alkotnak, akár munkamegosztás is létrejöhet. 

A pozsonyi Comenius Egyetem és a valamikori nyitrai tanárkép-
ző főiskola (ma Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Ta-
nulmányok Kara) különleges helyet foglal el a vendégoktatói hálózat 
történetében, mivel a többi, a magyar nemzeti kisebbség nyelvészeti 
és irodalomtudományi képzését, tanárképzését ellátó egyetemen csak 
a rendszerváltások után fogadhattak vendégtanárt (így Kolozsváron, 
Újvidéken). 

A vendégoktatók általában négy évet töltenek egy tanszéken. Van-
nak ettől eltérő megállapodások is, például Bécsben, Kolozsváron és 
Nagyváradon rövidebb időre szól a szerződés, de előfordulnak igen 
hosszú, 6-8 éves szolgálatok is. Erre vagy a munka elismeréseként, vagy 
esetleg a jelentkezők hiányának pótlása érdekében mindig megvolt és 
ma is megvan a lehetőség. Így például a pozsonyi születésű Kázmér 
Miklós először kettő, majd négy év múlva újabb hat tanévet töltött Po-
zsonyban (1971–73, 1977–1983 között), Mokány Sándor hét tanévet 
(1983 és 1990 között), Vörös Ottó pedig nyolc egymás utáni tanévet ta-
nított a tanszéken (1997 és 2005 között). Ők olyan hosszú időt töltöttek 
a pozsonyi egyetemen, hogy szinte nem is számítottak „vendégnek”. Ez 
alatt az idő alatt megfordultak a rádióban, a magyar kulturális szerve-
zeteknél, volt, aki rendszeresen, volt, aki ritkábban publikált a tanári 
munkája mellett. Az említett oktatók között kiemelkedő Vörös Ottó 
munkássága, aki dolgozott Nyitrán, Pozsonyban, végül Komáromban, 
és nemcsak a szűkebb területe, a nyelvjáráskutatás, hanem a nyelvpoli-
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tika, a nyelvoktatás-politika, a kétnyelvűség területén is számos értékes 
írással gazdagította a tanszékeket és a magyar közösséget. 

1950–59 Kovács István 1990–92 Bencze Lóránt
1959–62 Käfer István 1992–97 Szabó József
1962–65 Gimesi István 1997–2005 Vörös Ottó
1964–69 Deme László 2005–2006 ---
1969–71 Szemere Gyula 2006–2007 Jakab Edit
1971–73 Kázmér Miklós 2007–2011 Bogár Edit
1973–74 Szabó Géza 2011–2016 Cs. Nagy Lajos
1974–77 Benkő László 2016–2018 Szépe Judit
1977–83 Kázmér Miklós 2018– Nádor Orsolya
1983–90 Mokány Sándor

1. táblázat: Magyarországi vendégoktatók a Comenius Egyetem magyar tanszékén
(1959–2019)

Ha végigtekintünk a pozsonyi vendégoktatók névsorán, főként 
nyelvészeket találunk, akik az általános és alkalmazott nyelvészettől a 
névtanon, nyelvjáráskutatáson át a helyesírásig, stilisztikáig és retori-
káig, a finnugrisztikáig és a fordítástudományig, a komparatisztikáig 
sokféle területen kiemelkedő szakemberek. A vendégnyelvészek domi-
nanciájának talán az is oka lehet, hogy a bölcsészeket már az egyete-
men is többnyire az irodalmi érdeklődés jellemzi, és a lehetséges he-
lyi tudós-tanár utánpótlás is ebből a körből kerül ki. Nyelvészek jóval 
kevesebben voltak és vannak, bár a rendszerváltással megjelenő tár-
sadalmi aspektusok, nyelvpolitikai, alkalmazott nyelvészeti, kétnyel-
vűségi kutatások vonzóbbá tették ezt a szakterületet is. De mégis ez 
maradt az a diszciplína, ahol a tanszék folyamatosan hasznosíthatta a 
vendégként érkezők tudását. A legtöbben, főként a hetvenes-kilenc-
venes évek vendégoktatói a nyelvjárások kutatásával foglalkoztak, de 
Pozsonyban élve nem kerülték el a figyelmüket a helyi nyelvváltozatok 
sem. Kázmér Miklós, Mokány Sándor, Szabó József, valamint a koráb-
ban már Nyitrán tanító Vörös Ottó és Cs. Nagy Lajos számára az egyik 
fő vállalás éppen a szlovákiai magyar nyelvváltozatok kutatása lett. A 
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vendégtanárok kettős kötődésűek: valamelyik magyarországi egyetem 
kinevezett docensei, esetleg professzorai, akik az elmúlt évtizedekben 
jellemzően egy-egy terület oktatói és kutatói voltak, a határon túli ma-
gyar tanszékeken azonban mindenki azt tanítja, amire az adott helyen 
és helyzetben szükség van. Ez néha meglehetősen nagy kihívás elé ál-
lítja mind a pályázat kiíróját (lesznek-e megfelelő jelentkezők), mind 
a sikeres pályázót, még akkor is, ha az utóbbi évek pályázati kiírásai 
többnyire pontosan megfogalmazzák az elvárásokat. Pozsony ebben a 
tekintetben is tiszta helyzetet kínál, hiszen a vendégoktatók egy-egy 
eltéréssel ugyanazokat a tantárgyakat tanítják, az egymást váltók pedig 
a tapasztalatok átadásával biztosíthatják a folyamatosságot. 

A külföldön dolgozó vendégtanárok megítélése, értékelése a rend-
szerváltásig erősen eltolódott a nem magyar nyelvű területek felé, az 
oktatási minisztérium őket tekintette az „igazi” vendégoktatóknak, 
azt a két-három oktatót, aki a magyar nemzetiségű értelmiség után-
pótlásáért dolgozott, másodrangúként kezelte. Ezt nehezményezi egy 
hozzászólásában Deme László is, aki egy különleges időszakban, az 
1968–69-es tanévben is Pozsonyban tanított. Mivel máig szóló tanul-
ságai is vannak ezeknek az 1969 nyarán elhangzott gondolatoknak, ér-
demes szó szerint is idézni belőle (Deme 1969: 54). Először is rávilágít 
arra, hogy mennyire más a feladata és a felelőssége a kisebbségi magyar 
területen dolgozóknak, mint a többi kollégának: 

„E helyeken a magyarországi vendégoktató korántsem ’nyelvtanár’, illető-
leg semmiképp sem alapfokon az: az egész társadalom nyelvi fejlődésének, 
’nyelvi közéletének’ segítő megfigyelése – de közben a be nem avatkozásra 
is ügyelő segítése – a minimális feladata. Gyakran abban kell tanácsaival 
közreműködnie, hogy e ’mikrotársadalom’ felismerje és megoldja saját társa-
dalomszervezési feladatait. Ennek érdekében nem is tanítványokat kell hát-
rahagynia, hanem partnerokat.”  

Ezt követően rátér arra, hogy a vendégoktatók kötelessége a kap-
csolattartás a küldő féllel, tehát a magyarországi minisztériummal. 
Abban az időben ez ún. referensi rendszerben történt, az egyes nyelv-
területek referenseihez tartoztak a vendégoktatók is. Deme talán a 
hozzászólás megjelenésének időszakában kicsit szokatlannak tűnő, 
szókimondó stílusban nehezményezi, hogy abban a rendkívüli – hat-
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vannyolcas – helyzetben senki sem állt vele szóba. Bár aki hallotta őt 
vitatkozni, érvelni, nem csodálkozik a kissé érdes megfogalmazáson 
(Deme 1969: 54–55):

„Hallom itt, hogy szerencsésebb kollégáim munkájáról évenként futottak be 
jelentések illetékesekhez: mégpedig tőlük is, róluk is. Érdekes módon ötévi 
működésem alatt – az első évet kivéve – sem tőlem, sem rólam senki nem 
kért jelentést. Pedig működési területem, a szlovákiai magyar nemzetiségi 
tömb sok probléma elé állított, és sok tanulságot nyújtott. Néha szerettem 
volna beszélgetni is valamely illetékessel egyikről-másikról. Csak épp ezt az 
’illetékest’ nem találtam soha. Lehet, hogy mindezek a kérdések nem tartoz-
nak ide. De sokszor úgy éreztem: máshová sem tartoznak, sőt sehová sem. 
Hát hadd mondjam el e helyen: hasznos és fontos mindazoknak a működé-
se, akik évi öt vagy tíz idegen anyanyelvűt magyarra tanítanak, s közben 
más nemzetek fiai barátkoztatják a magyar kultúrával. De nem volna ennél 
alábbra becsülendő az sem, aki egy magyar anyanyelvű, de helyzeténél fogva 
önállóságra kényszerült mikrotársadalomnak segít…”

A nemzetiségi területeken dolgozó vendégtanárok megítélése csak 
a rendszerváltásokat követően változott meg gyökeresen, attól kezdve 
mind a hivatalosság, mind a többi vendégoktató egyenrangú félként 
kezelte a Pozsonyban, Nyitrán, Besztercebányán, Kolozsváron, Ung-
váron, Eszéken, Mariborban dolgozó nyelvészeket és irodalmárokat.

Befejezésül (?)

A kérdőjel kicsit szokatlanul, alcímhez nem illő módon azért került 
oda, mert még számos fehér folt maradt a Pozsonyban szolgáló ven-
dégoktatók munkásságának feldolgozásában. Történetileg nem volt 
nehéz elhelyezni magát a vendégtanárság fogalmát, de a kétoldalú kul-
turális egyezményeknek csak néhány darabja található meg a Jogtár-
ban (köszönettel tartozom Végh Lászlónak és Orosz Helénának ezek 
felkutatásáért), ami pedig a leginkább hiányos terület: hiányoznak a 
munka érdemi részét feltáró írásbeli dokumentumok. Sajnos maguk a 
vendégtanárok sem gondoltak arra, hogy a Pozsonyban töltött éveiket 
visszaemlékezés formájában megörökítsék.
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A pozsonyi magyar vendégtanárok munkásságának, a tanszé-
ken betöltött szerepének feltárása tehát több nehézségbe is ütközött. 
Az egyik az, hogy a vendégtanárokat említő publikációkban (Csan-
da 1983; Turczel 2002: 7–11; Csehy 2020; Mészáros 2005, 2020; Mi-
sad 2020), valamint a rendelkezésre álló nyilvántartásokban nem volt 
egyértelmű, hogy ki mikor dolgozott a tanszéken és mi volt a feladata, 
milyen tárgyakat tanított – ez a filológiai statisztikai pontosság miatt 
okozott nehézséget. A másik, a tartalmi munka feldolgozását nehezítő 
elem pedig a fentebb említett visszaemlékezések hiányán túl az, hogy 
az évente kötelezően megírt ún. lektori jelentésekhez sajnos nem le-
het hozzáférni – az újabbakhoz adatvédelmi okokból, a régiekhez pe-
dig azért nem, mert a minisztériumok, a Magyar Lektori Központ és 
a Nemzetközi Hungarológiai Központ átszervezései miatt nem lehet 
tudni, hova kerültek a dokumentumok. 

A fentiekből tehát látható, hogy a pozsonyi Comenius Egyetem 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén az alapítástól kezdve jelen 
vannak a magyarországi vendégoktatók, akik elsősorban a nyelvtu-
domány területén vesznek részt az oktatómunkában. Érdemes lenne 
feltárni külön-külön is a munkásságuk Pozsonyhoz köthető részét, bár 
ez számos akadályba ütközik. A munkát azonban folytatni kell – és 
nemcsak filológiai és tudománytörténeti szempontból, hanem pél-
dául az oral history módszer alkalmazásával annak érdekében, hogy 
megmaradhassanak az elmúlt hat évtized személyes emlékei is –, és 
nem utolsósorban azért, mert ilyen kutatás még nem volt, viszont 
példaadó lehet a többi, évtizedek óta lektorokat és vendégtanárokat fo-
gadó oktatóhely számára is. 
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Száz Pál

Menekültek a mahalában 

A magyar–bosnyák történelmi kapcsolatok emlékezete a 
boszniai evliják legendáiban – I. rész 

A tanulmány a boszniai szóbeliség azon monda- és legendakörét vizs-
gálja, amelyek a helyi evlijákhoz, muszlim szentekhez kötődnek. E tör-
ténelmi-vallásos mondák közül számos kapcsolódik olyan történelmi 
eseményekhez, tapasztalatokhoz, amelyek a magyar történelemhez 
kapcsolódnak – pl. a török kiűzése Magyarországról, a későbbi oszt-
rák-oszmán háborúk, az osztrák-magyar okkupáció. E muszlim mon-
dák azért is bizonyulnak különlegesnek, mert egyrészt a történelem és 
a kulturális emlékezet bonyolult kapcsolatának reprezentánsai, más-
részt pedig olyan szemléletet kínálnak, amely különbözik a magyar 
történelem és a török hódoltság megítélésétől, és amely a kulturális 
dialógus helyzetét kínálva  árnyalhatja a magyar kultúrában élő képet. 

Bevezetés 

A tanulmány tárgyának és szemléletmódjának specifikuma, amely 
már a hosszú és barokkos alcímből is látszik, előzetes megjegyzéseket 
kíván. A nyugati délszláv szellemi folklór alkotásainak azon tetemes 
része, amely történelmi eseményeket dolgoz fel, olyan gazdag anyagot 
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kínál, amelyen remekül vizsgálható a történelmi emlékezet működé-
se a szóbeli kultúra világában (Assmann 2013: 43–46). Mivel a Kár-
pát-medence és a Nyugat-Balkán régióira gyakran azonos történelmi 
események, körülmények hatottak, egyáltalán nem meglepő, hogy az 
epikus folklórban történelmi eseményekkel és személyekkel – például 
magyar uralkodókkal (Szent László, Mátyás, Hunyadi János) találko-
zunk. Az epikus folklór idevágó alkotásait már feldolgozták Dávid 
András (1978, 1993), Jung Károly (2008), Bori Imre (1970: 9–25), és 
Borislav Jankulov (1990) tanulmányai. A kutatás főként szerb és hor-
vát epikus énekek középkori magyar történelmi kapcsolataira össz-
pontosított. Igaz, nem mellőzte teljesen a muszlim (bosnyák) epikus 
énekeket, ám alig szentelt figyelmet neki. E tárgy vizsgálata a török 
hódoltság korának és törökök kiűzését követő időszak történelmi em-
lékezetére vethetne fényt a délszláv muszlim kultúra szemszögéből. 
Azokról az epikus énekekről van szó elsősorban, amelyet a kutatás 
a muszlim epikus költészet szakértője, Đenana Buturović nyomán 
unđurske pjesme cím alatt tart számon.1 E tárgykör beható vizsgálatára 
e tanulmány már csak terjedelménél fogva sem vállalkozhat – pedig 
az epikus éneke mellett a népballadák is bőséges anyagot kínálnak. A 
következő fejezetek vizsgálati köre szerényebb: nem az (epikus) nép-
költészetben (a hőseposzokban/epikus énekekben, népballadákban, 
de a szellemi szövegfolklór egyéb, prózai anyagában, szóbeli hagyo-

1  „Epika bosanskih Muslimana u Ugarskoj, koja se po nastanku i sadržaju vezuju 
za period osmanlijske vlasti u Slavoniji i Ugarskoj – na drugi je način, prema 
mojim dosadašnjim istraživanjima, uticala na sadržinu bosanskomuslimanske 
epske tradicije kao cjeline. Sadržina i obim ove epike, a posebno neke njene 
stilske osobenosti Muslimana u Ugarskoj na sveukupnu bosanskomuslimansku 
epsku tradiciju. Tako na temelju dostupne građe i vlastitih terenskih istraživan-
ja u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini mogu da govorim o uticajima koje su 
u epskom narodnom stvaralaštvu Hercegovine, istočne, sjeveroistočnei srednje 
Boste izvršili Muslimani iz Ugarske, i to u 18. vijeku i u 19. vijeku oni Muslima-
ni iz Ugarske koji su došli u Bosnu iz Srbije u drugoj etapi vraćanja. Muslimani 
iz Ugarske koji su došli u Sandžak uticali su također na epsku muslimansku 
tradiciju Sandžačkoj područja, što se osječa u pjesama o ugarskim junacima, 
koje su zabilježene u Sandžaku. Osim toga, repertoar unđurskih pjesama je u 
svijesti pamtilaca usmene tradicije ovoga kraja sve do 30-tih godina 20. vijeka.” 
Buturović 1992: 24.
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mányozásaiban (usmene predaje) vizsgálja azokat a történelmi em-
lékeket, amelyek Magyarországhoz kötődnek. Bosnyák-magyar kul-
turális kapcsolatokról beszélni botorság volna, hiszen egyrészt ezek 
a kollektív identitások ekkor még nem léteztek (vagy legalábbis más 
konstrukciókba rendeződtek az identifikációk). Másrészt a vizsgálan-
dó anyagban elsősorban nem a kulturális transzfer, adásvétel, cserefo-
lyamatok esetei sorjáznak. Ám mivel mindig történelmi események-
hez kapcsolódnak, a kollektív történelmi emlékezet produktumaiként 
válhatnak értelmezhetővé. 

A vizsgálat köre: a bosnyák történeti-vallásos mondák

Vizsgálati körünket azonban alaposabban át kell tekintenünk. A szó-
hagyomány azon rétegét illeti, amelyek a magyar folklorisztikában a 
monda, a németben (utalva Grimm Deutsche Sagen-jére) a Volkssage 
jelöl, amely megfelel a jugoszláv folklorisztika usmene predanje (szó 
szerint: szóbeli hagyományozások) terminusának. Utóbbi jóval tága-
sabb kategóriának tűnik, a monda mellett szóhagyományként is érthe-
tő, s e tanulmány a továbbiakban így is kezeli. A fogalmak megfelelte-
tése azonban nem ad magyarázatot a nyelveken átívelő terminológiai 
problémákra. A következőkben ezért a boszniai szellemi folklór két 
kiváló kutatójának kategóriáit használom.

Vlajko Palavestra a boszniai történeti mondákkal (historijske usme-
ne predanje) foglalkozó monográfiájában, amelyben kutatásainak ta-
pasztalatait összegzi, három típusát nevezi meg a történeti mondáknak 
a folklorisztika nemzetközi mintája szerint: történelmi-mitologikus 
(historijsko-mitska), történeti mondák (historijska predanja), történe-
ti-vallásos mondák (historijsko-religijska) csoportjára osztja fel, s tíz 
kategóriába sorolja a boszniai történeti szóhagyomány témái szerint 
(Palavestra 1991: 37–40).

„Magyar kapcsolatokra” mindhárom típus esetében rátalálhatunk. 
A történeti-mitikus szóhagyománya régi Bosznia-Hercegovina eredeti 
lakóiról szóló vélekedéseket is tartalmazza. Bosznia „őslakosságaként” 
más népek (görögök, gyaurok, óriások, stb.) mellett a magyarokat is 
megnevezi. (Palavestra 1991: 44). A monda tényanyaga ugyan valóban 
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mitikus ködbe veszik, de talán Bosznia-Hercegovina és Magyarország 
középkori történelmi összefonódásának távoli emlékét sejthetjük ben-
ne. A történeti mondák csoportjaiban szintén találunk olyan törté-
nelmi személyeket és eseményeket, amelyek kapcsolódnak a magyar 
történelemhez. Legtöbbször ugyanazokat, mint az epikus énekek ese-
tében, így e réteget ezekkel párhuzamosan kellene vizsgálni. Vizsgálati 
körünket a harmadik, a történelmi-vallásos mondák csoportja képe-
zi, amelybe Palavestra a szentekről szóló történeteket sorolja, Bosznia 
mindhárom vallásfelekezetére vonatkozólag.2 Szent Száva vagy Vasilije 
Ostroški mellett Marchiai Szent Jakab vagy fra Anđeo Zvizdović, eset-
leg Hazreti Ali, vagy a Sárga Háfiz a szereplői felekezetektől függően 
ezeknek a csodálatos történeteknek.3

Aiša Softić monográfiájában Palavestrával szemben nem a teljes 
boszniai mondahagyományt vizsgálja, hanem kizárólag a bosnyák szó-
beliséget (Softić, 2002). Ebből kifolyólag csak a boszniai muszlim szen-
tekhez és mártírokhoz, azaz evlijákhoz és sehidekhez fűződő mondák-
kal foglalkozik. A források tekintetében Softić könyve nemcsak a már 
publikált anyagból merít, de sokszor saját gyűjtését is felhasználja.

A monda meghatározásánál a népmesével szemben már Grimm 
megalapozó distinkciót alkalmazott: a mese a képzelet szüleménye, 
míg a mondát a nép igaznak tartja, vagyis valamiféle igazságmaggal 
kell, hogy bírjon. A történeti-vallásos mondák esetében ez a megkü-
lönböztetés különösen érdekes: megőriznek valamiféle történelmi 
valóságot, ám a narrációban központi szerepet játszó csoda-elem, mi-
rákulum a fantasztikum világába emeli el történetet. A fantasztikum 
ezesetben (ellentétben a történelmi-mitologikus és hiedelemmondák-
kal) természetesen mindig a vallásos képzetkörből ered, a szakralitás-
ról és a természetfelettiről vallott elképzelések projekciója. Palavestra a 
folyamat dinamikusságára mutat rá:

„A monda általában a valóság és a fantasztikum világa között lebeg: a ha-
gyomány közlője váltakozva fordul a történelmi esemény igazához és ahhoz 

2  Bár a magyar folklorisztika (ld. Magyar néprajzi lexikon Monda szócikkét) Pa-
lavestrától némileg különbözőképp csoportosítja a mondák típusait, a történe-
ti-vallásos mondák kategória a vallásos mondákkal azonos.

3  A történeti-vallásos mondákat a C. fejezet tárgyalja. Palavestra 1991: 86–94. 
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az alakhoz, aki szerepel benne, valamint a képzelethez és a hagyományos, 
azaz vallásos hithez/meggyőződéshez, amelyből elbeszélése anyagát meríti, 
hogy aztán újra visszatérjen a valóságos világ megfogalmazásához.”4

A boszniai pravoszláv és katolikus szentek legendáival szemben az 
evlijákról, a muszlim szentekről, és sehidekről szóló szóhagyomány 
sokkal gazdagabb a Magyarországhoz kötődő emlékezetanyagban, 
amelyek a török hódoltsághoz, s dominánsan az azt követő időszak-
hoz, a törökök Magyarországról való kiűzéséhez kapcsolódnak. Fon-
tos kiemelni a történészek számára közismert, ám a laikusok esetében 
gyakran félreértett „török” fogalmát e kontextusban. Magyarország 
oszmán megszállásában csakúgy, mint a hatalom fenntartásában a 
bosnyákok, vagyis az iszlamizálódott délszlávok kulcsszerepet játszot-
tak, ők domináltak a Magyarországra költözött, főként városi lakosság 
esetében is – elég ha a török utazó, Evlija Cselebi idevágó feljegyzéseit 
olvassuk.5 Ezek a délszláv muszlimok „a törökök” kiűzése során, ha-
csak nem akartak kikeresztelkedni, délebbi, ottomán kézben lévő terü-
letre menekültek. A mai Szerbia mellett Bosznia-Hercegovinába (pon-
tosabban: Bosznia ejálet), ahol a magyarországi hódoltság korának és 
az üldözésnek az emlékezetét is fenntartották. A történészek szerint 
Bosznia északkeleti régióiba települtek, főként Tuzla, Ledenice, Čeka-
nići, Donja Mionica és Srebrenik vidékére (Jeremić 1922, 141–157). A 
19. század folyamán, Szerbia függetlenedése során a muszlim lakossá-
got több helyen kiűzték, vagy hátrányosan különböztették meg, ezért 
több migrációs hullámról beszélhetünk, amelynek Isztambul mellett 
elsődleges célja Bosznia-Hercegovina volt. 

4  „Predanje uopšte lebdi između svijeta realnosti i svijeta fantastike: kazivač pre-
danja se naizmjenično okreće zbilji historijskog događanja i ličnosti koja u nje-
mu učestvuje, pa mašti i tradicijskom, odnosno religijskom vjerovanju iz koga 
crpi građu za svoje kazivanje, da bi se opet vratio formulaciji realnog svijeta.” 
Palavestra 1991: 131.

5  „Buda egész lakossága boszniai bosnyák. (…) Magyarul azonban tisztán tud-
nak.” Cselebi 1904: 252; „[Székesfehérvár] város népe mind bosnyák, de ma-
gyarul és németül szépen és jól tudnak, törökül azonban nemigen tudnak, csak 
imígy-amúgy beszélnek.” Cselebi, i. m., Tom II, 49. „[Eger] népe mind bosnyák, 
de magyarul és németül is tisztán beszélnek.” Cselebi 1909: 119. – Siklósra, Szi-
getvárra, Kanizsára vonatkozóan hasonló referenciákat találunk. 
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Ennek egyik legvilágosabb emléke a családi legendáriumokban 
található meg. Több klán esetében tartja ugyanis a hagyomány, hogy 
Magyarországról jöttek, s némely családnévről is úgy tartják, magyar-
országi eredetű.6 (Ez alatt nem a nyelvet kell érteni, tehát nem magya-
ros hangzású neveket. Az, hogy a betelepülők esetében bosnyákokról 
volt-e szó, vagy iszlamizálódott magyarokról, természetesen, nem de-
rül ki.)

A magyarországi török hódoltság korának közvetlen vonatkozásban 
a vizsgált anyagbanalig van nyoma. Feltételezhető, hogy Magyarország 
meghódítására vonatkozó történetek jelen lehettek az evliják legendái-
ban, ám e hagyomány az idők során kikophatott. Bár nem boszniai adat, 
mégis e feltevést erősíti Evlia Cselebi közlése Hindi Babáról, akinek vu-
kovári türbéje mellett derviskolostor állt. „Hindi baba hetven nappal 
előbb megjövendölte Lajos király halálát, a hét király megszalasztását, a 
hétszázezer ellenség leveretését, a mi abban az időben és órában meg is 
történt, s azért a hódítás után Szulejmán khán Hindi Babának e kolos-
tor helyét ajándékozta, melyben el is temettette.”7

Hamza dede Orlović az egyetlen a vizsgált szóhagyományban, aki-
ről úgy tartják, részt vett a mohácsi csatában. 

Az 1699-es karlócai békét követően kiújuló osztrák-oszmán hábo-
rúk, amelyek már közvetlenül Boszniát fenyegették, is vizsgálati kö-
rünkbe esnek, noha itt sem beszélhetünk a hagyományos értelemben 
vett „bosnyák–magyar” kapcsolatokról, inkább a két népet összekötő 
történelmi emlékezetről. Hasonló mondható el a szempontunkból 
vizsgált szóhagyományban lecsapódó utolsó történelmi eseményhez, 
az 1878-as osztrák–magyar okkupációhoz kapcsolódó történetekről is. 

A tanulmány által vizsgált mondaanyag forrásai olyan felgyűj-
tött szóhagyomány anyagából szerkesztett gyűjtemények, antológiák 
voltak, mint amilyen Vlajko Palavestra (2004) boszniai, Esma Smail-
begović (1986) szarajevói vontkozású gyűjteménye, vagy Aiša Softić 
saját gyűjtést is tartalmazó antológiája (1997 és 2004 – a két gyűjte-

6  Mehmedalija BOJIĆ, Historia Bosne i Bošnjaka (VII-XX vijek), TKD Šahin-
pašić, Sarajevo, 2001, 70.

7  Cselebi 1904: 179. Cselebinek, közlése szerint egy későbbi alaklommal – tipi-
kus motívum – álmában jelenik meg Hindi baba, s azt jósolja, szerencsésen és 
gazdagon fog visszatérni –391.
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mény anyaga többé-kevésbé azonos). Ezek a gyűjtemények totalitásra 
törekedtek, sajtócikkektől a tudományosan feldolgozott gyűjtésekig 
vizsgálták át a szóhagymányt, emellett pedig részletes bibliográfiai 
adatokkal szolgálnak az egyes mondák eredetét illetően, amely kont-
extualizálásukban elengedhetetlen segítséget jelent.

Sehidek és evliják

A bosnyák történeti-vallásos mondák elsöprő többsége a muszlim 
szentekhez kötődő történet, akiket a szöveg „evlija”-nak nevez (török 
közvetítéssel az arab veli szó többes számából) – vagy egyszerűen csak 
jónak, a jóknak: „dobri” (Softić 2002: 125). Az iszlám szentkultusz ala-
posabb tárgyalása nem feladatunk, így a továbbiakban csak a később 
tárgyalandó mondák szempontjából a legfontosabbakra szorítkozom. 

Az iszlám szentkultusz különbségeire a keresztényhez képest már 
Goldziher Ignác rámutatott megalapozó tanulmányában (Goldziher 
1980: 209–322). Szempontunk számára fontos hangsúlyozni, hogy az 
iszlámban a szentkultusz hagyományát tulajdonképpen a népi vallá-
sosság, a szóbeliség teremti meg:

„A mohamedán szentet nem a mohamedán vallásközösség legfőbb hatósága 
kanonizálja, szentsége a nép szava (vox pouli) eredménye, mely a szentté 
avatásban szabadon s minden külső hatás nélkül jár el, éppen mint másrészt 
a szentek legendája sincs kánoni ellenőrzésnek alávetve, hanem korlátlanul 
fejlődhetett, s kicsapongásait semmiféle tekintély nem gátolhatta.” (Goldzi-
her 1980: 224)

Goldziher az iszlám szigorú monoteizmusával szembeni szentkul-
tusz fejlődésében (amely az ortodoxiával való állandó súrlódás jellem-
zett) a legendaképződés kulcsszerepére is rámutat.8

8  „A »korán« erélyes tiltakozásai dacára istenen kívül minden más pártfogó el-
len, a legenda mégis teremt és kijelöl bizonyos személyeket, akik csodás hata-
lommal rendelkeznek.” Goldziher 1980: 221.
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A szentkultusz ugyanakkor lokális jellegű. A tekintetben legalábbis, 
hogy a szent sírjához (mezar, kabur), síremlékéhez (turbe) a zarándo-
kok zijaret-et járnak, búcsújáró helynek, zjaret-gah-nak számítanak – 
a sírnál imádság mondandó (dova, nafile namaz – „dva rekjata nafile 
namazu”) (Meri 1999: [263]–286). Ha a hagyomány közli a szent hely-
hez való zarándoklat zijaret idejét, Boszniában az mindig a keresztény 
(pravoszláv) naptárat követi (pl. negyven nappal Đurđevdan, Szent 
György napja után), amelyet Muhammed Hadžijahić a boszniai iszlám 
szinkretikus elemeihez sorol (1978/79: 301–329).

Ezt a vonást Šaćir/Sakir Sikirić is megemlíti, mestere, Goldziher 
nyomán az iszlám szentkultusz előző vallások elemeit felhasználó 
szinkretizáló jellegének tudja be.9

Az evliják kultuszában központi rituális szerepet játszik a zarán-
doklat speciális formája a murad, amelyet azért járnak, hogy az ima, 
a hőn áhított kívánság meghallgatásra találjon – a szent közbenjárása 
által (Meri 1999). Magától értetődik, hogy a szent a halála után is aktív 
marad, ereje nem szűnik meg – több ilyen tipikus történettel találko-
zunk a későbbiekben.  

A sírhoz kötődő kultusz okán (s ez különösen igaz a sehidekkel 
kapcsolatban, ld. később) ezeket a mondákat akár a helyekhez kapcso-
lódó mondák csoportjába is besorolhatók. Ezen túl azonban dominán-
sabb, sőt központi eleme e narratíváknak a csoda, amelyet a szent vég-

9  Sikirić 1919 / Sikirić volt az első, aki a boszniai muszlim szentek kultuszá-
ról először írt magyar nyelven – doktori értekezésében. A Goldziher Ignácnál 
doktoráló Sikirić tanulmánya, a délszláv muszlimokat illető magyar kutatások 
e páratlan darabja a Turánban jelent meg 1918-ben, majd egy évvel később kü-
lönnyomatként is.  A páratlan szó alatt ugyan nem a munka tudományos érté-
két kell érteni. Goldziher nyomán az iszlám „szentkultuszt” mutatja be térepen 
– nagyrészt forrásait adaptálja, Ćiro Truhelka értekezését Gázi Huszrev-bégről, 
valamint sejk Sejfudin Kemura, Javne muslimanske građevine u Sarajevu (Mu-
szlim középületek Szarajevóban) majd a Sarajevske džamije i druge javne zgrade 
turske dobe (Szarajevói dzsámik és más középületek a török korból) c. soroza-
tát, amely 1908–1911 között a Szarajevói Országos Múzeum értesítőjében futott 
(Glasnik Zemaljkog Muzeja u Bosni i Hercegovini) – mellesleg Truhelka tanul-
mánya 1912-ben jelent meg ugyanott. Mindkettőre következetesen, ám pontat-
lanul hivatkozik Sikirić. Kemura munkája az első igazán jelentős próbálkozás a 
szarajevói iszlám egyházi építészet feldolgozásának.
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hezvisz. A csoda az evlija szent-ségének bizonyítéka, a keramet (arab: 
karámat = karizma), csodálatos képesség megnyilvánulása. E csodaele-
mekkel kapcsolatban mutat rá Goldziher azonosságaikra többek közt 
a meseirodalommal (Ezeregyéjszaka), az ókori előképekkel (Tyanai 
Apollóniosz), keresztény szentekkel (Szent Demirdas) kapcsolatban 
(1980: 229–230). Az iszlám szentkultuszának fejlődése során a szen-
teket hierarchikus kategóriákba sorolták, sőt, csodáik, a kerametek ti-
pizálása és kategorizálása is végbement (ibid: 238–241, Kopáček 2008: 
185–186).

A bosnyák szentmondák ismeretében már e kategorizációk szemlé-
je után világos, hogy az általunk vizsgált történetekben tipikus csoda-
elemekkel van dolgunk. Az evliják érdem szerinti mágikus jutalmazása 
és büntetése a hétköznapibb csodák közé sorolható (Softić 2002:127–
129). Káprázatosabbnak tarthatjuk Vlajko Palavestra nyomán a jövő-
belátás képességét példázó történeteket (jósálmok), de talán látványo-
sabbak a mágikus utazás motívumai: a bilokáció (egyszerre két helyen 
van jelen), transzlokáció (szempillantás alatt hatalmas távolságokat 
képes áthidalni, pl. Mekkában teremni ima idejére), amelyet az evilják 
mágikus segítségnyújtásként is alkalmaznak (rá kell állni a lábára, és 
egy szempillantás alatt máshol terem az ember) (Palavestra 1991:133–
138). Esetleg a lebegés, és a magát láthatatlanná tevés csodája, azaz ke-
rametje, a gajb (ibid: 136, Softić 2002: 132). Igaz, s ez már Goldziher 
tanulmányából szembetűnő, még ezek a csodák is legalább szürkécs-
kének látszanak a közel-keleti velik legendái mellett – egzaktabban, 
a boszniai népies iszlám kimondottan józannak tűnik a csodaelemek 
ügyében. 

Vlajko Palavestra e csodákat, a helyi evliják kerametjeit vizsgálva 
arra a felismerésre jutott, hogy ezek és más tipikus csodaelemek gyak-
ran hasonlítanak a szerb-horvát vilákról (tündérekről) és hajdukokról 
szóló hiedelemmondák elemeihez – s itt összeurópai folklór-párhuza-
mok is kínálkoznak (1991: 136). Esma Smailbegović e hasonlóságok 
tudatában e csodaelemeket mindenekelőtt keleti eredetűek tartja, hi-
szen többségük – s igen hasonló formában – az Ezeregyéjszaka meséi-
nek csodái közt is megtalálható. Smailbegović tehát az iszlám kultúra 
és török hatás meghatározó erejét hangsúlyozza (1983:55–56).

A lokalitás a sehidek legendái esetében talán még fontosabb. Az 
iszlám harcában (dzsihád) elesetteket tanúknak (ezt jelenti a koráni 
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sahíd szó), vértanúknak tartja az iszlám hagyomány. A mártírok kultu-
sza már igen korán kialakult, a sehidekről már a Korán is nyilatkozik, 
s a hadíszban is többször szó esik róluk. Az első sehid a hagyomány 
szerint Ubajdá ibn al-Harit, ő volt az első muszlim, aki a badri csatában 
halt meg. A siiták számára az asura központi jelentőségű ünnep, Hu-
szajn vértanúságának napja. Az Oszmán Birodalom esetében a sehidek 
kultusza az adott vidék oszmán bevételéhez, a csatában elhunyt musz-
limokhoz kapcsolódik. E sehidek türbéi lényegében mindenhol megta-
lálhatóak voltak (s néhányuk még ma is megvan) a Birodalom területén, 
a hozzájuk kapcsolódó szóhagyomány azonban a Balkánt illetően főleg 
Bosznia-Hercegovinában maradt fenn – értelemszerűen az autochtón 
iszlám lakosság miatt. A közvélekedés szerint a meghódított földet a 
sehidek vére legitimálta, s terjesztette ki felette az iszlám uralmát. A 
„šehitluci”-nak nevezett katonai temetők lényegében az első muszlim 
temetők voltak a vidéken, s a jól látható kiszögelléseken álló sehid sí-
rok, türbék egyfajta felügyelettel, patrónus-szereppel bírtak az adott 
hely tekintetében – a későbbiekben erről Szarajevó példáján közeleb-
ből is megbizonyosodhatunk (Softić 2002: 120–123).

Mintha meg sem haltak volna, a sehidek (akárcsak az evliják) ha-
tása és csodái haláluk után sem szűnik meg – ez a vélekedés az Imrám 
nemzetsége (3.) szúra 169–170 versén alapul.10 A sehidekkel alakjaival 
kapcsolatban – az evlijákkal ellentétben – ritkán találkozunk komplex 
történetekkel, sőt, gyakran névtelenek maradnak. Leginkább memorá-
tokról és egyszerű közlésekről van szó, leggyakrabban, hogy ez vagy az 
a sehid, harcos dervis a vidék oszmán bevételekor esett el, el-Fatih, a 
Hódító, azaz II. Mehmed szultán seregében harcolt. Gyakran találkoz-
nunk továbbá a kefaloforosz alakjával, a halott sehid a fejét kezében 
tartja (Smailbegović ezt jellegzetes muszlim motívumnak tartja, míg 
Hadžijahić szerb és összeurópai párhuzamost emleget (párizsi Szent 
Dénes) (1980: 221). Palavestra a tetemes keresztény példa ellenére a 

10  „(169) Ne gondolkodj azokról, akik megölettek Allah útján, hogy halottak 
[lennének]! Nem! Élők ők az ő Uruknál, [s égi eledellel] vannak ellátva. (170) 
Örülnek a kegynek, amit Allah adott nekik, és örvendeznek azoknak, akik utá-
nuk [jönnek majd, ám még] nem csatlakoztak hozzájuk [s tudják], hogy nem 
kell [nekik sem] félniük és nem lesznek szomorúak.” Korán 1987.
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motívumot keletinek tartja, tekintettel az iszlám kefaloforosz-sehidjei-
nek óriási számára (1991: 88–89).

Több elbeszélés szól a mérges, ártó szándékú sehidről, akinek ha 
végső nyugalmát megzavarják, valamiféle mágikus büntetést várhat a 
tettes. Ismert történettípus, hogy a sehidek és evliják sírjára nem lehet 
építeni, amit nappal építenek, éjjelre leomlik.11

Aiša Softić mutat rá, hogy ritkaságszámba mennek azok a sehidek, 
akik nem a vidék oszmán bevételekor estek el (2002:123). Nézőpon-
tunkból azonban ezek lesznek igazán fontosak, mivel ezek a mártírok 
az Oszmán Birodalom területvesztéseihez kapcsolódó harcokban 
haltak meg. A XVIII. századi Habsburg-török háborúk, vagy Bosz-
nia-Hercegovina ellenállásba ütköző Osztrák-Magyar okkupáció had-
műveletei alkalmával. El-Fatih seregeivel szemben ők nem az iszlámot 
segítették újabb győzelemre, de hazájukat és a Birodalmat védték, s es-
tek el az igazhit tanúiként.12

A bosnyák szentkultusz és a lokalitás tekintetében kulcsfontos-
ságúnak számít a helyi szenteket összeíró két katalógus. A jámbor népi 
vallásos hagyomány által tisztelt szent sírokszámbavétele, a nevek és a 
szent sírok listázása nem számít különös szokásnak, mindazonáltale 
két katalógus a boszniai evlija-kultusz kizárólagos írásos emléke. A 
tuzlai katalógus közlője, Muhamed Hadžijahić megállapította, hogy 
a benne szereplő 23 szentből 19 helyi vonatkozású (1980:211–235). 
Köztük van Hasan Kaimija és zvorniki türbéje, amellyel egy későbbi 
történetben is találkozunk. A másik, Alija Bejtić által közölt szarajevói 
katalógus 83 nevet tartalmaz, és 74 kultuszhelyet sorol fel (1981: 111–
129). Megtaláljuk benne a későbbiekben tárgyalandó Jedileri, avagy a 
hét testvér türbéjét, Šaban dede, és Zinđirli Ibrahim dede goricai tür-
béjét. Természetesen mindkét török nyelvű katalógussal kapcsolatban 
sok a bizonytalanság a datálást illetően: Hadžijahić a tuzlai szerzőjét 

11 Uo., 137. E motívum kapcsán az építési legendák (az emberáldozat, azaz a Kő-
míves Kelemenné-típus) szerb-horvát párhuzamai is felmerülhetnek, ám azok-
ban szó sincs sírhelyre építésről, legfeljebb a vila haragjáról, mint pl. a Szkadar 
építése (Zidanje Skadra) ballada esetében.

12  Hasonló megfontolásból használatos a šehid szó a mai közbeszédben, alatta az 
1992–1995-ös polgárháború harcainak, vagy a bosnyákok ellen irányuló népír-
tásnak az áldozatai értendők.
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dervisnek tartja, aki a XVIII. század második felében, a XIX. elején 
élt, Bejtić a szarajevói katalógust 1832 utánra teszi. 

Előrebocsájtó összegzésként elmondható, hogy az bosnyák evliják-
ról szóló történetek – már csak az iszlám szentkultusz természeténél 
fogva is – a szóbeliség megkülönböztetett részét alkotják. E hagyo-
mány lokális jellege és vonzata pedig nem pusztán a vallásosság meg-
nyilvánulása, de az identitás szempontjából válik értékes narratívává. 
Az identitás lehet az a konstrukció, amely e mondák három tipikus 
elemét összeköti. Helyi vonatkozásban egyrészt a közösségi emlékezet 
helyét jelöli ki, másrészt az oral history-szerű narratív kerettel, a  törté-
nelmi eseménny által „valóságot” teremt, és végül a csodaelemben a hit 
formatív ereje nyilvánul meg.

II. rész: Esettanulmányok

A törökök kiűzése Magyarországról (1683) és az esztergomi 
menekültek Szarajevóban 

Szarajevó legapróbb, Rogo-zade (Rogić) által alapított dzsámihoz kap-
csolódik az oszmanlik Magyarországról való kiűzésének emléke. A 
valamivel több mint 50 négyzetméteres apró fa minarettel rendelkező 
dzsámi a vélekedés szerint a városnak biztosan, de talán az országnak, s 
esetleg Európának is a legkisebb mecsetje. Írásos dokumentumok épí-
téséről nem maradtak fenn, a XVII. század második fele gyanítható. A 
dzsámi köré összpontosuló, szintén az alapító (vakuflija) nevét viselő 
mahala (városnegyed, közigazgatási egység) Szarajevó északi részének, 
Vratnik régi negyedeinek a peremén, a Pašin brdo kopár és meredek 
északi lejtői alatt helyezkedik el, felette a kiszögelléseken már a város 
régi temetői (Grlića brdo, Ravne Bakije) kezdődnek. 

A mahalát és egyik utcáját Vinogradnak hívják, s a dzsámit is így 
emlegetik (Vinogradska džamija). Savoyai Jenő pusztítása után, 1698-
ban készült összeírás a város szakrális középületeinek listáján Ostro-
gonska džamija néven jegyzi, s a későbbiekben is ez a név volt használa-
tos a Rogo-zade mellett – ez megerősíti a szóbeli hagyományt, miszerint 



166 167

a mahalába esztergomi muszlimok telepedtek a város oszmánoktól való 
visszafoglalása után (esztergomi csata: 1683) (Bejtić 1973: 319).

A lejtőbe kapaszkodó apró dzsámi mellett fából épült türbe áll, s 
benne három sír, zöld posztóval letakart fa szarkofág. Noha a nisáno-
kon nem szerepel felirat, a névtelen evlijákról úgy tudja a helyi szóha-
gyomány, hogy Magyarországról kiűzött muszlimokról van szó, egyi-
kükről úgy tartják, mufti volt (Mujezinović 1998: 499).

De nemcsak a dzsámi nevéhez és az evliják sírjához tapad az esz-
tergomi menekültek története. Alija Bejtić a szóhagyományra hivat-
kozva ismerteti a vélekedést, miszerint a szőlőhegyen (vinograd) a 
Magyarországról és Szlavóniából kiűzött muszlim menekültek, azaz 
muhadžir-ok telepítették meg a szőlőtőkéket és a szőlőművelést. A 
Vinograd fekvése valóban ideális: a legnaposabb hely Szarajevó völ-
gyében. Bejtić a XVII. század végénél korábbi eredetűnek tartja a hely-
nevet – bár feltételezését nem indokolja meg. 

Indokát a környék mikrotörténetében lelhetjük meg. Vejsil Ćurčić 
régész egy 1912-es újságcikkben (Sarajevski List, 70 sz.) írja a környék 
történetéről, hogy a hidzsra 1000. éve környékén élt hadzsi Mustafa 
Grlica, aki legelőket, kaszálókat, és szőlősöket birtokolt itt. 

„Mivel nem voltak utódai, rétjeiből vakufot alapított, ez a mai Grlića Brdo, 
a várostól északkeletre, és a szőlős is része volt. Amikor a Budai menekültek 
(muhadžiri) megérkeztek, valami hadzsi Mustafa efendi Rogo is volt köz-
tük, aki megvette a szőlőhegyet és felette mahalát alapított, amelyet a nép 
ma Vinogradnak (Szőlőhegynek) hív, míg hivatalosan Rogo-zade mahala a 
neve. Vinograd felett áll a dzsámi, itt van eltemetve Rogo. A szőlőskertek egé-
szen addig megvoltak, míg Savoyai Jenő a hidzsra 1109-dik évében fel nem 
gyújtotta a várost, ekkor a szőlőskertek is leégtek. Azóta mostanáig kertek 
vannak itt, de a régi neve máig megmaradt.”13

13 „Pošto nije imao evlada (potomaka), okrenuo je čajir u vakuf, današnje Grlića 
Brdo, sjeveroistočno od grada, a vinograd je ostavio i dalje. Kad su došli mu-
hadžiri iz Budima, bio je megju njima i neki muftija hadži Mustafa ef. Rogo, 
koji je kupio taj vinograd i poviše istoga podigao mahalu, koju i dan danas 
narod zove Vinograd, dok se zvanično piše Rogo-zade mahala. Više Vinograda 
ima džamija i tu je ukopat Rogo. Vinograd se je držao sve dok nije popalio 
Evgen Sarajevo 1109. godine po Hidžri, te je i vinograd izgorio. Od tog doba je 
tuda bostan, ali staro ime ostalo je sve do danas.” Idézi: Kadić 2019 
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Ćurčić közlése a szóbeliségen alapul, ám a dzsámialapítás doku-
mentumainak híján állításai ellenőrizhetetlenek, pedig nem elhanya-
golható a kérdés: vajon az alapító Rogo-zade is valóban menekült volt? 

A dzsámi utóbbi, nemrégiben elhunyt imámjával, az 50-es évek óra 
a mahalában élő Seidalija Bećirovićcsal 85. születésnapja alkalmából 
készített interjúban szintén találkozunk a magyar menekültekről szó-
ló hagyománnyal. Akik nem voltak hajlandóak keresztény hitre térni, 
menekülniük kellett, ha életüket menteni akarták – ezt a két lehető-
séget jelölte ki ugyanis „magyar király” törvénye. Felismerve a napos 
hely, a talaj jó adottságait, itt kezdtek szőlőművelésbe, a magukkal ho-
zott tőkéket itt ültették el. E menekültek sírjait rejti a türbe. Bećirović 
értesülése szerint egy nő és két férfi sírjáról van szó. Azt állítja továbbá, 
hogy előbb a türbe volt, s Rogo-zade később építtetett hozzá dzsámit.14 
A türbében található három pár nisán érdekessége, hogy a hagyo-
mánnyal ellentétben a fejnél és a lábnál álló nisánok alakra, méretre 
egyformák. Bećirović úgy tudja, ezek a maktub-nisánok (maktupske 
nišane) azt jelzik a hagyomány értelmében, hogy az ott nyugvó életét a 
törvény – akár világi, akár a sária – oltotta ki. A menekülők esetében ez 
szimbolikus értékkel bír: hiszen mivel elhagyni kényszerültek Magyar-

14 „Turci su izgubili Mađarsku negdje polovinom 18. stoljeća. Onda je mađars-
ki kralj donio zakon po kome su se svi muslimani morali pokrstiti i preći na 
kršćanstvo, ili će biti ubijeni. To je bio veliki zulum nad muslimanima. Među-
tim, kad Allah daje, ne pita smaje. Jedan broj muslimana uspio je na forforac 
pobjeći preko Save na jug, nigdje drugo nego u našu lijepu Bosnu. To su bile 
plaho bogate porodice koje nisu htjele preći na kršćanstvo i nisu dozvolili da 
budu ubijeni. Ocijenili su da je ovaj ovdje kraj iznad Sumbuluše sunčana strana 
s plodnom zemljom. Bili su jako dobri poljoprivrednici pa su to sve znali, a 
tvrdi se i da su donijeli kaleme vinove loze sa sobom. Odatle se i ulica ispod 
Rogine zove Vinograd. Prvo troje koje je umrlo ukopano je u današnjem tur-
betu. Tvrdi se da su unutra ukopani jedna žena i dva muškarca. Kasnije je taj 
hajrat-sahibija Rogo-zade izgradio džamiju kad je već naselje malo ojačalo i 
džamiju vezao uz turbe. I danas je turbe vezano uz džamiju, pa se u turbe ulazi 
iz džamije.” [N.N.] 2017 
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országot, hátrahagyva hazájukkal együtt mindenük, mintha életüket 
veszítették volna el.15

Rövidebb kitérőként a téma okán szükséges megjegyezni, hogy a 
bosnyák hagyomány a nisánok egyik típusáról úgy tartja, hogy kifeje-
zetten a magyarországi muhadžirok (menekültek) használták. Seid M. 
Traljić a hagyományos temetkezés tárgyi kultúráját és a nisánok típu-
sait feltérképező tanulmányában a népi vélekedésre hivatkozik, mely 
szerint 

„Szarajevóban sok nisán van, amelyet zöld kőből faragtak, azt állítva róla, 
hogy a muhadzsirok sírját (kabur, ar. qabr) jelöli, akik Magyarországról 
érkeztek, amikor az felszabadult a török uralom alól. Mivel ritkán találni 
rajtuk írást, nehéz pontosan meghatározni eredetüket. Néhány esetben pedig 
kizárólag az évszámot közlik, ezek alapján pedig a XVIII. század folyamán 
és a XIX. elején voltak használatban.”16

Traljić a későbbiekben megjegyzi: „Vannak andezittufából faragott, 
zöld színű nisánok is, amelyekről a nép Szarajevóban azt meséli, hogy 
a magyarországi (»unđurskih«) muhadzsirok sírját jelzi.”17

Tarik Jažić Szarajevó várostörténetét feldolgozó blogján egy 2016-
os cikkben ír a Rogo-zade mahalához és a türbéhez kapcsolódó szájha-
gyományról. Sajnos a forrás kijelölése nélkül, egy fontos hagyományról 
is tudósít. Eszerint az evliják sírjához murádot jártak az ifjú legények, 
akik el szerették volna kerülni, hogy besorozzák őket az osztrák–ma-
gyar hadseregbe (Jažić 2016). Vagyis annak a birodalomnak a hadse-

15 „To su ljudi koji su ubijeni po sili zakona, bilo šerijatskog, bilo svjetskog. Ovi 
ukopani u turbetu nisu ubijeni, ali su im stavili te maktupske nišane jer su ti 
ljudi zaista ubijeni samim tim odlaskom i povlačenjem iz Mađarske i ostavljan-
jem cijelog tog bogatstva i svega što su imali, a i ostavljanjem svojih krajeva i 
domovine. Eto, zato su im stavljeni nišani maktuba” Ibid. 

16  „U Sarajevu ima dosta nišana pravljenih od zelenog kamena za koje narod pri-
povijeda, da označuje kabure muhadžira, što su došli iz Unđurovine (Ugarske) 
kad se ova oslobodila turske vlasti. Pošto se na njima rijetko nađe natpis, teško 
je točno odrediti otkada potječu. Češće puta isklesana je tu samo godina, pa po 
tome sudeći, bili su u upotrebu kroz čitavo 18 i početkom 19 stoleća.” Traljić 
1940: 192–210. 

17  „Ima nišana i od andezitnog tufa, zelene su boje, i narod u Sarajevu pripovije-
da, da stoje na grobovima »unđurskih« muhadžira.” Ibid: 207.
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regébe, amelynek Bosznia-Hercegovina is részese lett, és amely néhány 
évszázaddal azelőtt mások mellett ezeket az evlijákat is kiűzette vissza-
hódított földjéről. 

Fontos megjegyezni, hogy a szóhagyomány e helyi legendája mint 
muhadzsir-narratíva, nem egyedülálló példa a bosnyák szóbeliségben. 
Maga a szó az iszlám világban menekültet, emigránst jelent, fogalma 
pedig komoly vallási töltettel bír, tekintve, hogy még az iszlám idő-
számítás is ehhez kapcsolódik, s hogy az első muhadzsir maga Mo-
hamed volt, valamint a legközelebbi hozzátartozói – lényegében az 
első muzulmánok, akik Mekkából Medinába menekültek (hidzsra). 
A muszlimok vallási alapú üldözése iránti részvétnek kultusza van 
az iszlám kultúrában, a muhadzsirokat, az ártatlanság által motivál-
va, gyakran tartották jóknak, azaz evlijáknak. A Magyarországot ille-
tő muhadzsir-narratívákkal más összefüggésekben is találkozhatunk 
a bosnyák szóbeliségben, például a családi emlékezet tekintetében, 
amely egyes családok Magyarországról való menekülését, s a Bosz-
niában való megtelepedését meséli. Az általunk taglalt hagyomány a 
Rogo-zade dzsámi melletti türbéhez kapcsolódik, így az egyben emlé-
kezethellyé is válik. Nem mellékes az a tény sem, hogy a monda a leg-
korábbi muhadzsir-narratívák rétegét alkotja, amelyek száma később 
az Oszmán Birodalom fokozatos térvesztésével párhuzamosan növek-
szik. A „törökök” Magyarországról való kiűzésének emlékével kezdő-
dik azon muhadzsir-narratívák sora, amelyek a muszlimok üldözését 
beszélik el, amelyek a történelmi fordulópontokhoz kapcsolódnak (a 
szerb felkelésekhez, a montenegrói területnyerésekhez, Bosznia-Her-
cegovina Osztrák–Magyar Monarchia általi okkupációja, majd a bal-
káni háborúkhoz – s egyes nézetek szerint a legutóbbi háborúban a 
bosnyák üldözés és népírtás is ide sorolandó).

A Palavestra által említett, a valóság és a képzelet/imagináció kö-
zötti furcsa lebegést figyelhetjük meg ezestben is. Hogy a magyaror-
szági muszlimok (akiknek nagy többsége a délszláv nyelvet beszélte, 
de akár eltörökösödött magyarok is lehettek köztük) Magyarország 
elvesztése után az ottomán visszavonulást követve a mai Szerbia és 
Bosznia-Hercegovina területén telepedtek meg, ugyan gyér, de fontos 
történelmi adatok támasztják alá. A történelmi emlékezet ugyanakkor 
mégsem tények halmaza: jó látszik ez a szőlőművelés motívuma kap-
csán. Ha hihetünk Čurčićnak, a történelmi adatok azt mutatják, hogy 
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a város e pontján az ostrogoniak letelepedése előtt sem volt ismeretlen 
a szőlőművelés. Ezzel szemben utalhatunk az Esztergom körüli régi 
szőlőhegyekre vagy Esztergom szerepére a középkori Magyarország 
szőlőkultúrában, amely a török uralom alatt sem szűnt meg (Égető 
78–53 :1980; Gulyás 2012, 155–175). S noha a kettő kapcsolatára nem 
találunk történelmi adatokat, az imagináció szempontjából is érdemes 
megvizsgálni a motívumot. Igaz ugyan, hogy az iszlám tiltja a borivást, 
maga a szőlő- s netán bortermelés ellen azonban sosem volt komoly 
kifogása. A szőlőtermesztés meghonosítása az esztergomi/magyaror-
szági muhadzsirok által imagológiai szempontból is érdekes jelenség, 
de a jó szőlő és Magyarország összekapcsolása későbbi „lerakódás” is 
lehet. A legendai képzelet legköltőibb eleme a magukkal hozott szőlőtő 
és a szőlőtelepítés. Szimbolikus értékét a párhuzam adja: a szőlőtövek 
sorsában a hazátlanná vált, s a városban megtepeledő muhadzsirok 
sorsa tükröződik. 

* * *
Nem az esztergomi menekültek története az egyetlen muhadzsir-na-
rratíva, amely utat talált az evlijákról szóló mondahagyományba. 
Északkelet-Boszniában a XVII. század végén több menekült telepe-
dett meg (Jeremić 1922). Šejh Sinan, vagy Sinan efendija türbéje 
Gornji Srebrenikben található a dzsámi mellett. Az apró épület mel-
lett alacsony fallal körülkerített sír található, amely így elválik a kis 
temetőtől, benne szokatlanul magas nisánokkal. A sír „pobrin grob” 
néven ismeretes, és a türbéhez tartozik. Sem ezen, sem a türbében 
nem található felirat a sírköveken, így kizárólag a szájhagyományra 
hagyatkozhatunk, amely a türbét Sinan sejknek, a sírt pedig barátjá-
nak tulajdonítja.

Milenko Filipović (1965) tanulmányában közölte a sírhelyhez 
kapcsolódó szóbeli anyagot is, amelyet a vidék falvaiban gyűjtött 
1962-ben. Ezek között olvashatjuk a dzsámi alapításának és építé-
sének történetét, valamint azét, hogyan tett szert Sinan a birtokára. 
Számunka azonban ezek közül az a vélekedés fontos, miszerint Sinan 
sejk 1690-ben Budáról érkezett Srebrenikbe a kiűzött vagy menekülő 
muszlimokkal – azaz muhadzsir volt. 

Srebrenikben és Babunovićiben voltak alapítványai (vakuf). A 
dzsámi számára, amely mellett nyugszik, felajánlotta birtokait. A tör-
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ténet szerint elment a „cárhoz”, hogy ezt megtegye, előbb nem akarták 
beengedni – amikor a sejk hozzáért az őrhöz, az holtan esett össze. A 
cár azt mondta a sejknek, hogy mivel az odaajándékozta a birtokait, 
mentesíti a dzsámit az adófizetéstől. Amikor a cártól hazafelé tartott a 
sejk, muszlim falvakon haladt át – ám senki sem akart neki éjjelre szál-
lást adni. Csak egy nyomorúságos házban kapott szállást egy keresz-
ténytől, aki azonban közölte, hogy szállása van, de étele nincs. Ketten 
ették hát a sejk búzakenyerét, amelyet a tarisznyájában tartott. A páros 
végül annyira összemelegedett, hogy egész életre szóló barátságot kö-
töttek. A szóhagyomány úgy tudja, hogy a sejk barátja keresztény szerb 
volt, Žabarban élt, és szintén Budáról érkezett (Jeremić 1922: 152).

A sejk a dzsámi mellett akart nyugodni, s úgy rendelte, hogy barát-
ja is mellette nyugodjon, meghagyva a híveknek, hogy ha nem adnak 
neki szadakát (könyöradományt), magának a sejk sírján se hagyjanak. 
Ilyen különös módon került egy keresztény a muszlim temetőbe, aki-
nek a sírja ugyan el van választva, a nisánok mégsem különböznek a 
muszlim síroktól. A szájhagyomány azonban tudja, hogy keresztény 
sírról van szó. Bár nevét nem őrizte meg az emlékezet, a sejk barátjá-
nak sírjára „pobrin grob”-ként hivatkoznak: a „pobro” a „pobratim” 
azaz testvérbarátot, jelent. A pobratimstvo (testvéresülés) archaikus 
délszláv szokás, amelynek során olyan kapcsolat létesül két ember kö-
zött, amely sokszor még a vérségi köteléknél is erősebb – általában vér-
szerződéssel pecsételik meg (Truhelka 1899).

Filipović a történet két alapmotívumára hívja fel a figyelmet. Az 
egyik, az éjjeli szállásadás és az azt követő esetleges jutalmazás motívu-
ma a vándoristenek és -szentek legendáiban gyakori, szinte mindenütt 
előfordul. Általánosságából Filipović arra következtetett, hogy egy isz-
lamizálódott, de korábbi eredetű motívumról van szó. A másik motí-
vum, amelyet kiemel, hogy a történet a vallásos toleranciát példázza. 
Filipović állítása szerint egyáltalán nem párját ritkító jelenségről van 
szó, a keresztények és a muszlimok barátsága a Balkánon nem számí-
tott kivételnek. Evlia Cselebi egy Livno környéki történetét hozza fel 
példának, amely szerint egy muszlim megmentette keresztény pobra-
timját (1965: 152–153).

Filipović minden igyekezete ellenére sem tudta beazonosítani, me-
lyik dervisrendhez (tarikat) tartozhatott šejh Sinan. Hipotézise szerint 
bektasi dervis volt: ezt egyedül a budai származásról szóló közlésre 
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alapozza, s azzal támogatja meg, hogy a rend sok keresztény elemet 
felhasznált, valamint vallási toleranciáját hangsúlyozta, s azt, hogy esz-
meiségében a barátság fontos társadalmi és ideológiai szereppel bírt. 
Tény, hogy Budán két nagy bektasi kolostor működött, Hizir babáé és 
Gül babáé (Ágoston–Sudár 48–47 :2002).

***
Magyarország oszmán elvesztéséről és a menekülésről még egy egé-
szen sajátos muszlim szentlegenda maradt fenn. Főhőse az a Mustafa 
Gaibija (vagy Gaibi) sejk, aki nevét homályos értelmű szövegeinek 
köszönheti. Ezek a boszniai török nyelvű irodalom legérdekesebb da-
rabjai közé tartoznak.18 A Gaibija munkáit összegyűjtő riszálát, kéz-
iratos gyűjteményt 1970 körül Ali Kapidžić, banjalukai nyugalmazott 
imámtól kapta Fejzulah Hadžibajrić, aki pár évvel később fordítás-
ban közölte az anyagot. Részletes interpretáció ugyan nem tárgya 
közleményének, de kijelöli annak kiindulópontját: a szúfi költészet 
allegorizáló – elsősorban az irsad és a sathijjat – eljárásait (Hadžibaj-
rić 1976: 95–100). A profetikus, homályos értelmű célzások mellett 
nyíltan is kritizálja a kaotikus közállapotokat, a pusztítást, a politi-
kai zűrzavart a régió főméltóságaihoz, sőt, III. Mehmed szultánhoz 
írott leveleiben. Ezen kívül egy tarikat-náme (kolostori szabályzat) is 
fennmaradt tőle, amelyet a pozsonyi Egyetemi könyvtárban, és egy 
kaszida (vallásos költemény), amelyet pedig a szarajevói Keleti Inté-
zetben őriznek. 

Egy névtelenül fennmaradt délszláv nyelvű alhamijado költe-
ményről Muhamed Huković (1991) bizonyította be Gaibija szerzősé-
gét (nagyrészt a földrajzi nevekre és a korra vonatkozó utalásokra ala-
pozva) találó című tanulmányában: Mustafa Gaibija sejk, a misztikus 
és lázadó. Már a kor viszonyainak kritikája alapján látható, hogy a köl-
temény Gaibija korában és régiójában keletkezett, ugyanis nemcsak a 
birodalom kelet-európai veszteségeire történik utalás, de a Száva és 

18  Gaibija = homályos. Az al-ghaib koráni fogalomból képezve, amely láthatat-
lant, rejtettet jelent. Az iszlámban a transzcendens titkokat értik alatta. Az evli-
ják egyik tipikus csodáját, a láthatatlanná válást is ezzel a szóval jelölik: „učiniti 
gaib”. 
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Duna menti, a Zimony (Zemun) körüli harcokra is, a 9. versszak pe-
dig nyíltan kimondja Magyarország elvesztését:

„Undžuros je turski bio Kraj 
se šaha zamolio,
Niko nije prozborio,
Allah, Allah, reci ti.”19

Mivel Mustafa Gaibija sejk életéről keveset tudunk, a legendához, 
amely vele kapcsolatban fennmaradt, fontos hátteret szolgáltatnak e 
versek. A legenda legkorábbi feljegyzését Mita Kostić találta meg Ga-
ibija városának, Stara Gradiška parókiájának latin krónikájában a De 
sepulcro magni prophetae Gaibia (A nagy Gaibia próféta temetéséről) 
cím alatti 1838-as feljegyzésben (1934: 13.) A régióban közismert mon-
dát a századforduló idején a sajtóban többször is közölték, sőt, alakja 
történetével együtt a népköltészetbe is bekerült. Egy éneket Szlavónia 
népköltészetének gyűjtője, az etnográfus pap Luka Ilić Oriovčanin is 
közölt (1874: 76).

A monda szerint, amikor a törökök Bécs bevételére készültek, a 
nagyvezír, Kara Musztafa követet küldött Gaibija sejkhez, hogy jósla-
tot kérjen a vállalkozásra vonatkozólag. Gaibija válasza ez volt „Bécs-
be könnyedén megérkezhettek, de visszafelé sok kellemetlenség érhet 
benneteket.” Hasonlóan beszélt Gaibija azokhoz a török katonákhoz 
is, akik Gradiškánál keltek át a Száván Bécsre indulva, arra célozva, 
hogy közülük csak kevesen fognak visszatérni, és hogy a birodalom a 
Szávától északra fekvő területeit el fogja veszíteni. Oriovčanin gyűjte-
ményében található balladában így beszél hozzájuk: 

„Njim besjedi Gaibija proroče,
vjerna sluga sveca Muhameda:
Ne budalʼte Turci janjičari
Ne budalʼte, ne gubite glavah.
Vi nećete Beča pridobiti,
Nitʼ ćete se kući povratiti, 
Mladi ćete ludo izginuti,

19  „Magyarország török vidék volt / a szultánnak hódolt / de senki sem mondta / 
Allah, Allah, mondjad te!” Šamić 1985: 176
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I sa krvcem zemlju natopiti.
Zlo slušali Gaibiju proroka,
Putujući k Mustafi u logor
Pa se više natrag ne povrate.”20

Gaibia közismert mondása is fennmaradt: „Sava međa, Gaibijina 
leđa” (Száva határa, Gaibija válla). A Száva valóban határrá változott, s 
a hagyomány úgy tartja, hogy Gaibija Stara Gradiška városában a Szá-
va északi partján, a folyónak háttal van eltemetve, arccal pedig Buda 
felé néz. Egy vélekedés szerint pedig azelőtt Budán élt (Hadžijahić 
1980: 220). A monda azt állítja, hogy Makar báró, azaz Makár János, 
Pécs és Szlavónia és Stara Gradiška visszafoglalója, amikor megtámad-
ta a várat, a török várőrség a túlerő elől a Száva túloldalára menekült. 
Gaibija nem volt hajlandó velük menekülni, s mikor egy Hadžija nevű 
török katona meghallotta, hogy maradni akar, megölte őt, hátrahagyva 
holttestét, amelyet később az osztrák katonák temettek el kegyelettel, 
talán azért, mert Gaibija a keresztények körében is tiszteletnek örven-
dett. Gaibija szellemét a legenda szerint később a folyón látták sétálni, 
mintha szárazon járt volna. A kefalofórosz motívuma itt is felbukkan: 
a kísértet hóna alatt hordja levágott fejét, amely sárga fényt árasztott, 
arra a helyre tartott, ahol néhány nappal azelőtt megölték a dervist, 
majd ott eltűnt. Egy másik notorikusan ismert hiedelem is felbukkan 
Gaibija türbéjével kapcsolatban: hogy a dervis halálában is végzi az ab-
destet, a rituális tisztálkodást, a Szávában. A türbe őre ugyanis regge-
lente nedves törölközőt talál ott (Huković 1991: 405–406).

Később a Habsburg uralom idején a muszlimok kérelmezték Gai-
bija maradványainak átszállítását Bosanska Gradiškába, a Száva túlol-
dalára, de ez nem nyert meghallgatásra. Elsősorban azért, mert a sír-
helyet keresztények is látogatták, a helyiek saját szentjüknek tartották, 
ezért később fallal vették körül a türbét. Egy-egy adott zarándok- vagy 
kultuszhely látogatása más felekezetek hívei által sosem számított kivé-

20  „Szóla nékik Gaibi próféta, / Szent Muhamed hű szolgája: / Ne bolondozzatok 
török janicsárok, / Ne bolondozzatok, ne veszítsétek el fejteket. / Nem fogjátok 
Bécset elfoglalni / Sőt, haza sem fogtok térni, / ifjan fogtok bolondul pusztulni, 
/ véretekkel a földet itatni. / Rosszul hallgatták meg Gaibi prófétát, / Musztafa 
táborába utazván / s vissza nem is tértek soha.” Oriovčanin 1874: 76.
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teles jelenségnek Boszniában, Gaibijával kapcsolatosan még az is fel-
merült, hogy talán keresztény, vagy konvertita volt (s ezért mészárolták 
le) – ez ugyan hipotézis maradt. Muhamed Huković Gaibija írásainak 
szimbólumai között keresztény elemeket vélt felfedezni, s ezek alapján 
azt gyanítja, hogy a kereszténység által is inspirált hamzevi dervisrend-
hez tartozott (1991: 406).

A türbét végül 1955-ben Stara Gradiškaból Bosanska Gradiškába, a 
Száva jobb oldaláról a balra, a Horvát tagköztársaságból Bosznia-Her-
cegovinába szállították, ám Gaibija földi maradványait nem találtak 
meg. Boszniában ez volt az egyetlen türbe, amely semmiféle kárt nem 
szenvedett a polgárháború során.
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Czucz Enikő

 Az önéletírás. Közelítés egyes Nádas-mű-
vek műfajiságához

(Évkönyv, Saját halál, Világló részletek)

Nádas Péter életműve gazdag recepcióval rendelkezik, amely különböző 
elvonatkoztatási szinteken elemzi az eltérő, illetve kevert műfajú alko-
tásokban megnyilvánuló poétikai és világnézeti jellegű sajátosságokat. 
Ezeknek a vonásoknak a felismeréséhez leginkább − az alkotói stílus 
jellegzetességein kívül − talán a visszatérő témák különböző variációi-
nak kirajzolása vezethet el. Balassa Péter (1997: 16) a történetek és szer-
kezeti sémák újrahasznosítását „eredeti átírások sorozataként” értékeli, 
amelyek a folytonos újrakezdés okán mentesülnek az értelmezés vég-
legességének érvényétől. A visszatérő témák és történetek ősváltozata-
inak forrása pedig nem ritkán a személyes élettörténet: a nádasi fikció 
inspirációs forrásait és egzisztenciális beágyazottságát tekintve beval-
lottan életrajzi gyökerű. Ahogy az Ein zu weides Feld című esszében is 
olvashatjuk: „a képzeletem adott engedélyt arra, hogy a saját sorsom 
ismeretlenségének fájó krízisét mások kríziseként éljem át” (Nádas 
2000: 181). Képzelet és tapasztalat komplementer viszonya alakítja a 
textus különböző szintjeit Nádas szépprózájában. Az önéletrajziságra 
alapozott írásokat azonban mintha az ezzel ellentétes alkotói pozíció, a 
képzelettől megtisztított emlékezés és annak rögzítéséhez kapcsolódó 
analitikus tevékenység vezérelné, ahogy arról az önéletrajzi narratíva 
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és értekező próza határán álló Évkönyv egy hangsúlyos szöveghelye 
is tanúskodik: „Utolsó menedékemről, a képzeletemről kéne […] le-
mondanom, hogy eljuthassak az emlékezésig. […] Az emlékezés a 
képzeletet nem szíveli” (Nádas 1989: 11−12). Vagy ahogy arról a Vi-
lágló részletek programszerű irányelve is szól: „azon vagyok, hogy me-
moárjaimban ellenőrzött adatokat közöljek, ne legyen dokumentálat-
lan adat ebben a könyvben, s mielőtt meghalnék, elválasszuk végre a 
látszatot a valóságtól, a realitást a fantáziától” (Nádas 2017 [II]: 357). 
Nádas nagyrészt az Évkönyvben fekteti le a múlt képzettársítás vezette 
visszaidézésének, reflexiójának és rögzítésének − a látszat leleplezésére 
irányuló − módszertanát, amelynek nagyszabású, a huszadik századi 
Magyarország realitását az írói élettörténet összefüggésében (is) be-
mutató eredménye a 2017-es Világló részletek, a család és a korszak, 
s nem utolsósorban a sajátként megélt krízisek sorozatának története. 
Bár az említett Nádas-művekben teljesülni látszanak a szerzői élettör-
ténet eseményeit követő én-narratíva, valamint a szerző, az elbeszélő 
és főhős azonosságának feltételezésére alapozott önéletírás főbb mű-
faji kritériumai, a klasszikus értelemben vett autobiográfiaként való 
meghatározásuk kétségkívül problémákba ütközik.

Másrészt viszont az önéletírás formáihoz kapcsolódó szerteágazó 
szakmai diskurzusban már közhelyszámba megy az egységes és átfogó 
műfajdefiníció lehetőségének a megkérdőjelezése, melynek kialakulá-
sában minden bizonnyal az is szerepet játszott, hogy az egyes szövegek 
önéletrajziként való azonosíthatóságának feltételeihez kapcsolódó ter-
minológia hatálya és használata nem egységes. Éppen ezért előadásom 
első részében az önéletírás fogalmát járom körül egy rövid, a műfaj 
három teoretikusának elméletét feldolgozó összefoglalás formájában, 
míg a másodikban Paul John Eakin koncepciója felől közelítem meg 
Nádas önéletrajzinak tekintett műveit. 

Az 1960-as évektől napjainkig az önéletrajzi szövegek besorolására 
irányuló számos megközelítés született. Ezek egy része a klasszikusan 
irodalmiként felfogott műfajok határainak pontosabb kijelölését tűzte 
ki céljául. Más részük a hibrid jegyeket mutató művek jellegzetességeit 
kifejező alternatív kategóriák kialakítására fordította figyelmét, illet-
ve a fiktív és önéletírói elbeszélésmódok közt felfedezhető különbsé-
gek hiányára hivatkozva a műfajok között tételezett határok feloldását 
szorgalmazta.
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Roy Pascal az autobiográfia-kutatások kezdetén, 1960-ban publi-
kált könyvében, a Design and Truth in Autobiographyban elsősorban az 
önéletírás tartalmi és szerkezeti jegyeire, a szerző megélésére és szán-
dékára, valamint a múlt anyagának szelekciójára és jelentéseire össz-
pontosít. Pascal az önéletírást szigorúan műfaji keretek közt tárgyalja, 
amelyet más műfajoktól elsősorban a legbelsőbb, a nyilvánosság előtt 
megnyilvánuló személyiség alatt rejtőző „én” (self beneath the persona-
lity) igazságának szövegen keresztül való megnyilatkozása különböztet 
el a többi énműfajtól.1 Koncepciójában az időben fixált nézőpontból 
való visszatekintés az autobiográfia írása közben is változó „én” kép-
zetével párosul, amely a jelen pozíciójából kiemelt részletességgel rög-
zíti a gyerekkor eseményeit és a szerző életében mérföldkőként ható 
változásokat, így adva ki az életút egységét, rendjét és irányát. Pascal 
felfogásában a leírtak bizonyosságát a textus tulajdonságai közvetítik 
az olvasó számára, s ennek legfőbb eszköze a stílus, amely belső bi-
zonyítékul szolgál a szerzői intenció önfeltáró igazságának, illetve ha-
misságának megállapításához, mely akár műfaji vízválasztó is lehet: a 
valódi önéletíráshoz szükséges – egyszerre előfeltételként és elsődleges 
indokként szolgáló2 − önismeret hiánya a kevésbé kvalitás memoár 
vagy visszaemlékezés osztályába szorítja az önéletrajzi szöveget (vö. 
Pascal 2016: 189−190). 

A nagy hatású francia irodalomtörténész, Philippe Lejeune az ön-
életírást nem formai-stiláris jegyek, hanem pragmatikai szempontok 
alapján közelíti meg, beszédaktusként azonosítva azt, így – egyedüli 
meghatározó tényezőként − az önéletírói paktum fogalmán keresztül 
különíti el az irodalom egyéb termékeitől, elsősorban a regénytől és az 
életrajztól (vö. Lejeune 2003: 17−46).  A francia teoretikus meglátása 
szerint az önéletírás olyan „[v]isszatekintő prózai elbeszélés, melyet 
valódi személy ad saját életéről, a hangsúlyt pedig magánéletére, kü-
lönösképp személyiségének történetére helyezi” (Lejeune 2003: 18). A 
később Lejeune által (is) túlzóan normatívnak és kizárónak ítélt meg-

1  Pascal elsősorban az önéletírás, az életrajz, a memoár, a filozófiai elmélke-
dés, az önarckép és a visszaemlékezések (reminiscence) műfajai közt tételezett 
különbségeket tárgyalja (vö. Pascal                    ).

2  Vö. „Self-knowledge is then a primary motive of autobiography” (Pascal 2016: 
184).

 2016: 20-1
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határozás (vö. Lejeune 2003: 245−259) néhány vizsgált Nádas-mű ese-
tében kérdésessé teheti a besorolás indokoltságát, hiszen az évkönyv, a 
napló és az esszé műfajai egyaránt kizáratnak az „elbeszélés visszate-
kintő […] perspektívájának”, valamint utóbbi az elbeszélő beszédmód 
hiánya miatt is. Azonban ugyanennyire kérdéses lenne az említett, 
erős műfaji elegyességet felmutató szövegek kirekesztése is az önélet-
rajzi alkotások műfajából, hiszen az alapvetően nem-elbeszélő módú 
(ön)narráció és fejtegetés gyakran szinte azonos arányban vegyül a 
retrospektív elbeszélő szövegrészek szerepeltetésével, olyan textust 
hozva létre ezzel, amelyben azonos súllyal és kölcsönös szemantikai 
függésben van jelen az érzelemállapot, gondolati logika és az esemény 
elbeszélése. 

Az önéletírás műfajként való meghatározása – elsősorban a poszt-
strukturalista irányzatok térnyerésének köszönhetően – nem maradt 
kritika nélkül.  A „szerző halála”, amelynek következményeként a szer-
ző a diskurzus társadalomban való cirkulációjának funkciójaként ér-
telmeződik (vö. Barthes 1996: 50−55; Foucault 1999: 127), a szöveg 
fogalmának változása, az általa hordozott referencialitás lehetőségé-
nek, valamint a szubjektum egységességének megkérdőjelezése mind 
kikezdték a szerző életét követő műfaj retrospektív, egységes és teleolo-
gikus narratívájának képzetét, s a figyelmet az énnarratíva diszkurzivi-
tására, valamint a befogadóra irányították.

Paul John Eakin, bár saját önéletírás-koncepcióját nagyrészt a 
posztstrukturalista elméletek eredményeire alapozza, rámutat azok 
ellenőrizetlen előfeltevéseire is. Véleménye szerint a referenciális igaz-
sághoz való önéletírói elköteleződést az önéletírás posztstrukturalista 
kritikája minden esetben a nyelv, a szubjektum és műfaj fogalmainak 
hagyományos értelmezésével jellemezhető alkotói pozícióhoz rende-
li, amely a szubjektum és külső valóság primátusát és nyelvtől függet-
len egzisztenciáját feltételezi (Eakin 1992: 30). Eakin értelmezésében 
azonban az autobiográfia referenciális művészet: antimimetikus indí-
tékkal születő szöveg, amely már a benne megszólaló, inherensen frag-
mentált „én” és az emlékezet fallibilis jellege miatt is képtelen elkerülni 
a mimézis tevékenységét (Eakin 1992: 31). 

Eakin a Touching the World (1992) című könyvét elsősorban a re-
ferencialitás problémájának szenteli. A teoretikus referencialitás-fogal-
mának egyik sarokköve az önéletrajz életeseményként való felfogása, 



182 183

amely ilyen értelemben kulcsot ad önmaga értelmezéséhez: habár a 
szerző aktívan folytonossá alakítja énjét és életútját, szimbolikus tar-
talmakkal töltve fel azt, az önéletrajzi aktus körülményeinek megha-
tározása, az alkotás idejének és körülményeinek ismerete, „textus és 
kontextus” egymást determináló, szimbolikus kölcsönjátékának felis-
merése hozzásegít a jelentések felfejtéséhez, valamint az „én”  szubjek-
tív, jelképszerű konstruktumainak elválasztásához az életrajzi esemény 
realitástól (vö. Eakin 1992: 59−62). Eakin azonban az önéletírást nem 
másodlagos forrásként kezeli, melynek felhasználási célja a dokumen-
tálható életrajzi tények megerősítése, hanem az életesemény újraalko-
tásaként, amely szimbolikus és metaforikus korrelációban láttatja az 
életrajz ellenőrizhető tényeit és az alkotás szubjektivitását.3 Eakin tétele 
szerint az önéletírás magában rejti a referenciális igazság feltárásának 
lehetőségét, ennek végső feltételét azonban egy „szubjektív impulzus”, a 
szöveg faktualitásába vetett olvasói bizalom jelenti, ami – más para- és 
intertextuális elemek megerősítésével − az én-elbeszélések önéletrajz-
ként való felismerése, tehát a szerző és narrátor, valamint a főszereplő 
egymásnak való megfeleltetésének befogadói aktusa szempontjából 
szintén előtérbe kerül (vö. Eakin 1992: 67−70). 

Az elméletíró koncepciójában kulcsszerephez jut az emlékezet, 
amely kiemelt jelentőségre tesz szert az érvényes én-fogalom tekinte-
tében. Eakin, felismerve az emlékezet megbízhatatlanságát és az „én” 
változékonyságát és töredezettségét, a megjelenített múltbéli „én” és a 
visszatekintő szubjektum viszonyában ez utóbbit helyezti előtérbe, az 
írásfolyamat jelenének idejéhez kapcsolódót, amely − néha tudatosan, 
máskor tudattalanul − a jelenkori szubjektum igényei szerint írja egy-
séggé a múltbéli én-állapotokat. Eakin azonban a hangsúlyt áthelyezi az 
identitás alkotásának folyamatára, amelyet – legalábbis az önazonosság 

3  Eakin Henry James önéletrajzi szövegeinek és életrajzának komparatív elem-
zésével támasztja alá gondolatmenetét. A James által „sérülésként” („harm”) 
hivatkozott esemény kronológiai eltérést mutat a dokumentált sérülés idejé-
vel. Eakin úgy gondolja, hogy James a két különböző sérülést egymásra vetítő 
helyzeteket, a megfelelő másodlagos életrajzi tényekre támaszkodva, azzal a 
céllal hozza létre, hogy az egyébként más forrásokból kimutathatatlan belső 
történés igazolásaként szolgáljanak, pótolják annak hiányzó referensét (vö. 
Eakin 1992: 69).
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irodalmi rögzítésének esetében – az emlékezet „szennyeződései” tesz-
nek lehetővé (vö. Eakin 1992: 64−67). Eakin az emlékezetet palimp-
szesztként fogja fel: olyan „szövegként, amelynek tartalma különböző 
időkben gyarapodott, részeit szándékosan törölték és helyreigazítot-
ták, túlírták és gondatlanul maradványok hagytak benne, s ezért a 
palipszeszt egyszerre ébresztheti fel jelen és múlt kapcsolatának tu-
datos és tudattalan dimenzióit, ahogy azok az autobiográfiai aktusban 
megjelennek” (Eakin 1992: 67). Az emlékezet ilyenfajta értelmezése 
szolgáltatja az alapot azoknak az elméleti pozíciónak a kritikájához, 
amely az önéletírást élettények tiszta rögzítéseként, a fikcióval való 
szembenállásában határozza meg, s Eakin szerint pontosan azért nem 
képes az autobiográfia természetének megragadására, mert igyekszik 
eltávolítani a szembenállás feszültségében megképződő, kettős termé-
szetű önéletírás egyik inherens komponensét (vö. Eakin 1992: 48–50). 
Ez a szemlélet nem veszi figyelembe, hogy a szubjektum „önmagát 
való feltalálása (self-invention) szükségszerűen egy döntő életrajzi ese-
mény” (Eakin 1992: 49), a fikció így egyszerre feltétele és attribútuma a 
referenciális esztétika és az általa uralt szöveg létrejöttének.

Véleményem szerint az önéletrajzi vonatkozású Saját halál, az 
Évkönyv és a Világló részletek műfaji vizsgálatában az Eakin koncepciója 
felől való megközelítés vezethet el a legátfogóbb értelmezéshez. 

Egyrészt azért, mert nem zárható ki az ábrázolt emlékek és esemé-
nyek bizonyos mértékű fiktivitása Nádas önéletrajzi szövegeiben, még 
az előadás bevezetőjében idézett szerepvállalás, a képzeletről lemondó 
elbeszélői pozíció ellenére sem.  Dérczy Péter (1989: 1195) az Évkönyv 
egyes történetei és alakjai esetében kifejezi a leírtak valóságosságá-
ban való kételkedését, a Saját halállal kapcsolatban pedig Eörsi István 
(2002) az elsődleges tapasztalat és az utólagos intellektuális reflexió 
összemosásának jogcímén kérdőjelezi meg a leírtak faktualitását. Pályi 
András szintén tárgyalja a halál utáni pillanatok és élmények hiteles-
ségének kérdését, azonban a beszámolóba vegyülő szépírói képzelet 
nyomait a nyelven kívüli állapot szavakba öntésének szükséges ho-
zadékaként értékeli: „hogyan másképp mondhatná el a hazatalálást a 
»tiszta érzéki felfogás« révén ismerős vidékre, ahol immár egy a kezdet 
és a vég, ha nem e fikció által?” (Pályi 2004) Pályi ennek megfelelően a 
napló, a vallomás és a fikciós szövegek halmazának keresztmetszetében 
helyezi el a művet. Úgy gondolom, az önéletrajzi történés rögzítésébe 
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keveredő képzelet funkciója mindenekelőtt az életesemény metafori-
zációja, amely – többek közt − a Nádas-esszékből és Évkönyvből már 
ismert vadkörtefa fényképeivel való párbeszédben, a természeti újjá-
születés és más kulturális kódok bonyolult szemantikai jelentésháló-
jában teszi értelmezhetővé a Saját halált. A szöveg sokat idézett kulcs-
mondatának−„A teremtés történik meg, amikor az ember halála és a 
születése összeér.” (Nádas 2011) – motívummá erősödő, ironikusan új-
raértelmezett gondolata később a 20. századi tragédiák abszurditásával 
kapcsolatban tűnik fel a kétkötetes memoárban (vö. Czucz 2018). Az 
Évkönyv havi naplóbejegyzéseiben, amelyek a 1987 februárjától 1988 
februárjáig tartó időszakot ölelik fel, az élettörténetek referenciáira 
épülő metaforikus-szimbolikus jelentésszerkezetek szintén az utólagos 
elbeszélői reflexió által jönnek létre.

A fikció problémája a szubjektum és az emlékezet hiányainak kitöl-
tésével kapcsolatban is felmerül. A Világló részletek esetében az elbe-
szélő pozícióra való gyakori utalás a két idősík, az „akkorˮ és „mostˮ 
eltávolítására irányulnak. Az utólagos reflexión alapuló identitáskép-
zet kontinuitásában bekövetkező repedések textuális jelzése legexplici-
tebben talán a női viselkedés mimézisével kapcsolatos szövegrészben 
figyelhető meg: „… milyen elvetemedett lehetett az örökös képzelő-
désével és majomkodásával ez a Péter nevű kisfiú, aki én voltam vagy 
én lettem vagy én vagyok a cipőérzékemmelˮ (Nádas 2017 [I.]: 197, 
kiemelés CE). A két szólam, amelyből az önéletírás építkezik, ennek 
az eltávolításnak az ellenében hat: a családi és közösségi narratívákat, 
érzéki impulzusokat és nyelviséget tanuló gyermek tapasztalatait és íté-
leteit az emlékező felnőtt elbeszélő szólama kiegészíti és kontextusba 
ágyazza, így pedig az önazonosság folytonosságának képzetét kelti.  Az 
1989-es Évkönyv naplószerű részei hasonló hatást érnek el az idősíkok 
egymásra halmozásán keresztül. A fiatalkor eseményeit felelevenítő, a 
tüntetés látomásával végződő budapesti futás szövegrészében ponto-
san a feltörő emlékkép és a tények szembenállása mutat rá az emléke-
zet megbízhatatlanságára, megkérdőjelezve ezzel a múltbeli énállapo-
tokat − a személyes életút emlékei nyomán − folytonos identitássá író 
elbeszélt „én” hitelét. 

A szűkebb értelemben vett önéletírás hagyományos, szigorú nor-
matívához kötött felfogása szerint az említett művek nem teljesíti a 
műfajba sorolás feltételeit. Az Évkönyv esetében már a cím is egy rend-
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kívül gazdag irodalmi hagyományt, az év kronologikus rendjéhez il-
leszkedő, a kollektív emlékezet alakítását és megőrzését célzó történet-
írás példáinak sorát idézi fel az olvasóban. A történetírással rokonítható 
formai és tematikai jegyek ellenében azonban az önéletrajzi elbeszélő 
és annak gondolattartalmai érvényesülnek, amelyek felülírják az imp-
likált műfaji normatívát a szabálytalan szerkezetű olvasónapló bejegy-
zéseiben. Ezt fokozza az a tény, hogy a kötet egyes bejegyzéseiben erős 
műfaji elegyesség figyelhető meg: esszé, elbeszélés, levél, napló stiláris 
és szerkezeti jegyeit mutató szöveghelyek fordulnak egymásba. Az el-
beszélés nélkülözi a személyiségfejlődés teleológiáját, a gyerekkorral 
és nevelődéssel több szövegrész is foglalkozik, elrendezésük azonban 
nem kronologikus, s arányuk alacsonyabb annál, mint ami klasszikus 
autobiográfiaként tenné értelmezhetővé a művet. A kötet kritikusai ta-
lán ezért is árnyalják a kötet műfajáról tett ítéletüket. A Bazsányi-féle 
monográfiában (vö. 2018: 275) az Évkönyv fejezet rendszerező címe 
magába foglalja az önéletírás címkét, a fejezeten belül azonban olyan 
megfogalmazásokat használ a szerző mint „az önéletírás műfajával 
érintkező […] és közérzeti gyökerezettségű naplószerűség” (Bazsányi 
2018: 279), „sajátos évkönyvműfaj” (Bazsányi 2018: 286) vagy „éves 
naplószerűség” (Bazsányi 2018: 292). Hima Gabriella (1989: 70−73) 
naplóként, míg Szirák Péter (vö. 1995: 135−137) és Balassa Péter 
(2012) esszéként tekintenek rá.  Dérczy Péter (1989: 1197) poétikai és 
szerkezeti vizsgálódások után egy sajátos regényformaként, „egy alkat, 
személyiség és gondolkodásmód különös regényeként” azonosítja.  

A novella hosszúságú Saját halál még ennél is távolabb áll az 
önéletrajz klasszikus értelmezésétől, hiszen központjában egyetlen 
esemény, a klinikai halál bekövetkezése és az onnan való visszatérés 
áll, nem foglalkozik sem a gyermekkor eseményeivel, sem pedig 
a személyiség fejlődésével. Szubjektuma azonban tagadhatatlanul 
önéletrajzi, és a fókuszban álló esemény is valós.4 Éppen ezért furcsa 
Bazsányi eljárása, aki nem az önéletírás körébe, hanem a kisepikai mű-
vek címkéjével ellátott kategóriába sorolja, holott az életmű későbbi 
darabjainak nyelvi-poétikai és szerkezeti megoldásainak tekintetében 

4  Az 1993-ban bekövetkezett szívinfarktusáról Nádas részletesen beszámol 
a Nincs mennyezet, nincs födém című interjúkötetben (Mihancsik 2006).
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betöltött jelentőségét elismeri (vö. Bazsányi 2018: 347). A monográfia 
Saját halálról szóló fejezetében a kritikus esszészerű kisepikaként, il-
letve kisepikaszerű esszéként hivatkozik rá, de már az első mondatban 
kétszer is utal a mű önéletrajziságára (Bazsányi 2018: 349).5 A kritiku-
sok egy része kerüli a kötet műfajiságának kérdését, s egyszerűen csak 
elbeszélésként említik írásaikban.6 Kivételt képez például Eörsi István 
(2002), aki az eposz műfaja felől közelít az alkotáshoz, Jánossy Lajos 
(2004), aki kritikája első bekezdésében kiemeli a kötettel kapcsolatos, 
befogadó által érzékelt műfaji bizonytalanságot, azonban a kérdés tisz-
tázására a későbbiekben sem tér ki. Kiss Noémi (2007: 89), aki értel-
mezésében következetesen választja el a szöveg szerzőjét annak elbe-
szélőjétől, illetve a körtefa fényképészétől, a Saját halál helyét az esszék 
közt jelöli ki.

A 2017-ben megjelent Világló részletek műfajisága nem kevésbé 
összetett. A személyiség genealógiája itt az őt körülvevő szűkebb és 
tágabb világ leírásával és elemzésével, a huszadik század tragédiáinak 
dokumentumokkal alátámasztott realitásával, jellemrajzok és életutak 
részletezésével, az emlékezés folyamatával és művészetekkel foglalkozó 
esszéisztikus gondolatfolyamokkal gazdagodik. A Világló részletek Év-
könyvhöz közeli többműfajúsága a recepcióban megjelenő műfajmeg-
jelölésekből is kiolvasható. Bazsány iaz önéletírás műfajának újraértel-
mezéseként hivatkozik rá (Bazsányi 2018: 580), egy olyan „regényszerű 
önéletírásként”, melyben az önéletrajzi szubjektum megszólalásai a 
prózaepika hagyományos ábrázolásmódjainak, illetve „a szépirodalmi 
képzelet és retorika eszközeinek” felhasználásával valósulnak meg 
(Bazsányi 2018: 582). Csordás Gábor (2017), a mű olvasószerkesztője 
regénynek, Nemes Z. Márió (2017: 53)„antiaufklérista önéletrajznak”, 

5  Bazsányi megfogalmazásában a mű „Nádas […] szívinfarktusát, klinikai ha-
lálát és újraélesztését meséli el”, tehát nem választja el a Saját halál történetét  
a szerzői élettörténethez tartozó eseményről, habár – talán az azonosítás me-
részségét tompítandó – utal annak irodalmiságára és a fikciós elemek jelenlété-
nek lehetőségére („kisregényszerűen”).

6 A Párhuzamos történetek mellett a Saját halál recepcióját is összefoglaló Testre 
szabott élet (2007) című kötetbe szereplő szövegek között ilyenek – hogy csak 
néhányat említsünk − Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Visky András és Borbély 
Szilárd írásai. Bán Zsófia egyszerűen csak szövegnek nevezi a művet.  
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Kácsor Zsolt (2017) „történelmi fikciónak”, Radnóti Sándor (2017: 890) 
„szabálytalan családregénynek”, „történelmi regénynek” és önéletrajzi 
fikciónak nevezi a kétkötetes művet. Almási Miklós (2017) önéletrajzi 
regényként és társadalomtörténeti „kézikönyvként”, Bagi Zsolt (2017: 
50) a tudatregény, memoár, esszéregény és utazási beszámoló elegyes 
konstruktumaként értelmezi, miközben az elbeszélő, a szerző és a ka-
rakter különváltságát hangsúlyozza,7 maga az író pedig memoárként 
beszél róla. Itt érdemes megvilágítanunk az önéletírás és az emléki-
rat közti különbséget. Míg az autobiográfia az „én” belső világának 
kifejezésére koncentrál, a memoárok szubjektuma a társadalmi kör-
nyezet és az elbeszélt jelentős események függvényében konstruáló-
dik, egyszerre jelenítve meg a személyes és a nyilvános szférát. Káro-
lyi Csaba (vö. 2017: 13) Nádas műfajválasztását a vallomásirodalom 
működésképtelenségének eredményeként könyveli el. 

A memoár mint az önéletrajzi narratívák aktuálisan elsődleges, a 
hagyományos önéletírást leváltó formája nem csupán a magyar szép-
prózán belüli fejlemény, hiszen az utóbbi évtizedben – ahogy például 
Helen M. Buss (2002) vagy Julie Rak (2004) is rámutat – az angol és 
amerikai irodalomban meghatványozódott az emlékirat kategóriájába 
sorolt könyvmegjelenések száma. A memoárt egyszerre írásmódként 
és diszkurzív cselekvésként értelmező Buss ezt a jelenséget azzal ma-
gyarázza, hogy köztes műfaji sajátosságokkal bíró emlékirat közösség-
ben formálódó „énje” nagyobb összhangban van a kortárs szubjektum 
identitásképző és -értelmező stratégiáival (performativitás), mint a 
romantikában kialakult önéletírás tipikusan teleologikus és totalizáló 
narratíva közvetítette „nagyszerű embere” (vö. Buss 2002: 186−187).8 
Buss a memoár lényegi jegyeit a „drámai, narratív, esszéisztikus, leíró 

7  Vö. „…az ábrázolás nézőpontja is egy tudat nézőpontja, ez a tudat azonban 
nem a szereplőké, hanem az elbeszélőé. Nem Nádas Péteré, mert az elbeszélő 
mindent megtesz, hogy ami esetlegesen, személyesen Nádas Péterhez és csak 
Nádas Péterhez kötődne ebben az elbeszélésben, tehát minden, ami kizárólag 
az ő képzelete lenne, az a legszigorúbb kontroll alatt álljon.” (Bagi 2017: 51)

8 Buss minden bizonnyal a kulturális fordulat szubjektumfogalmára hagyatko-
zik, amikor arról beszél, hogy a memoár rugalmas formája megfelelőbb feltéte-
leket biztosít a (női) „én” számára a kulturális környezet birtokbavételhez, mint 
a klasszikus értelemben vett önéletírás által működtetett diskurzus.
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és képiesség stílusainak keverésében, valamint tényeken alapuló tanú-
ság és fiktív anekdoták társításában” látja, amelyek segítségével „hidat 
képez a történeti és az irodalmi diskurzusok jellemző stratégiai között 
azzal a céllal, hogy létrehozza a nyilvános és magán, a személyes és po-
litikai közti nélkülözhetetlen kapcsolatokat”(Buss 2002: 186).9 Az em-
lékirat ilyenfajta értelmezése hangsúlyozza az önéletrajz rokonműfajai 
közti határok – a releváns irodalomelméleti alapállások eltolódásának 
hatására bekövetkező – elmosódását. 

Az írás performatív gyakorlata által létrehozott szubjektum, vala-
mint a referencialitás és a fiktivitás összjátékán alapuló memoárfoga-
lom nagyon közel áll Eakin fentebb tárgyalt önéletírás-értelmezéséhez. 
Eakin koncepciójának talán legnagyobb előnye, hogy a szépírói kép-
zelet nyomaira a szubjektumkonstrukció elengedhetetlen attribútama-
ként tekint, teret biztosítva így az identitás narratív szervezettségére 
irányuló vizsgálatoknak. Nem követeli meg sem a fikciótlanságot, sem 
az elbeszélés az életrajzi események kronologikus rendjének megfelelő 
felépítését, sem pedig a társadalmi kontextus szövegbeli háttérbeszorí-
tását, amelyek a klasszikus műfajdefiníció értelmében az önéletíráson 
kívülre kényszerítenék a tárgyalt Nádas-műveket. 

9 „[…] its blending of styles—dramatic, narrative, essayistic, descriptive, and 
imagistic— and its practice of combining factually based testimony and fictive 
anecdote, the memoir form bridges the typical strategies of historical and liter-
ary discourses in order to establish necessary connections between the public 
and the private, the personal and the political.”
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Mellár Dávid

A mindennapok történelme

Történelmi nyomok és az (önéletrajzi) emlékezés módozatai 
Márai Sándor Hallgatni akartam című művében

Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy rámutasson a szociografikus 
tárgyiasság és a vallomásos személyesség polifonikusságára Márai Sán-
dor Hallgatni akartam című művében. Ezen az összetett narratíván 
keresztül a szerzőnek sikerül megrajzolnia a két világháború közti 
mindennapok történelmét, illetve ezzel párhuzamban beszámol a 
múlt század első felében személyesként megélt, társadalmilag lezajló 
polgári identitásválságról is. Mindeközben a dolgozat olyan – az ön-
életrajzi emlékezéssel kapcsolatos – kérdésekre is válaszol, hogy meny-
nyiben valószerű az a történelmi kép, melyet a tanúságtevő polgári 
író szerepébe bújt elbeszélő felvázol a 20. század társadalmi-politikai 
eseményeiről, valamint mennyiben tekinthető az emigrációs években 
íródott mű egy – még idehaza megalkotott –polgári identitáskonstruk-
ció írásbeli átmentésének. Az előbbi kérdésfeltevést többek közt arra 
is alapozza, hogy egyrészt „a 20. századi történelemi tapasztalat fik-
cionalizálása többnyire és jellemzően a személyes emlékezés (a nap-
ló, az önéletrajzi imagináció) műfaji keretei közt valósul meg” (Gyáni 
2007: 279),  másrészt viszont „az irodalom, a regény depragmatizált 
valóságelemei révén képes a szociális reprezentációk megjelenítésére, 
hiszen a heteroglosszia révén magába olvasztja a diskurzusokat, hogy 
aztán, visszaíródva kora diskurzusai közé, újraformálja azokat” (Tóth 
2019: 88).  Az utóbbi kérdéskör pedig azzal kapcsolatban merül fel, 
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hogy az elhallgatatott és emigrációba kényszerülő szerzőnek pont a 
naplók, visszaemlékezések és önéletrajzi művek írása adott esélyt egy 
saját önálló identitáskonstrukció átmentésére, illetve épen tartására a 
kirekesztettséggel, valamint a nagyhatalmú állami emlékezés- és iden-
titáspolitikával szemben.

A mű fontos narratív poétikai jellegzetessége – az Egy polgár val-
lomásaihoz hasonlóan – az elbeszélői hang megosztása, az átélő és a 
szemlélő én szerepének váltogatása, illetve a két hang egybeolvadása. 
A két nézőpont – a szemlélő én, azaz a narrátor, valamint az átélő, 
vagyis az elbeszélt én – polifóniájának köszönhetően keveredik a mű-
ben a szociografikus tárgyiasság és a vallomásos személyesség, illet-
ve ez veti fel a történelmi események valószerűségének és a válságba 
került polgári identitáskonstrukció ábrázolásának problematikáját is. 
„A visszaemlékezésből, az elbeszélt én és az elbeszélő én közti időbeli 
távolságból fakad az elbeszélői hang megosztottsága” (Tóth 2019: 120) 
– írja Tóth Csilla az Egy polgár vallomásai első részével kapcsolatban, 
de ugyanez elmondható a Hallgatni akartam narratív szerkezetéről 
is. Vagyis kulcsfontosságú momentum lesz a műben az emlékezés, 
pontosabban az elbeszélő emlékeinek tízéves távlatból való felidézése, 
hiszen pont ez a visszatekintő optika biztosítja a múltban volt jelen 
megértését. A megértési folyamat két irányt vesz Márainál: egyrészt a 
narrátor egy utólagos perspektívából meg akarja értetni az olvasóval 
az elbeszélt tanúságtevő történetén keresztül a két világháború közötti  
társadalmi-politikai történések „értelmét”, másrészt a mű több pont-
ján nyomon követhetjük az elbeszélő íróalak identitásvizsgálatát is, 
aki meg szeretné érteni, hogy mi történt az elmúlt tíz évben, miért 
és hogyan lett hontalan. Vagyis az identitás formálódása is elválaszt-
hatatlan az emlékezéstől. A megértést szolgáló visszatekintő optika 
kulcsfontosságú mozzanata a felidézés, mely megváltoztatja az emlék 
jellegét: „Mint az emlék birtokosa, az egyén sajátos viszonyba kerül 
a saját múltjával. Ezt egyfajta személyes jelleg kialakulásával hatá-
rozhatjuk meg, aminek alátámasztására idézhetjük az emlékek per-
spektivitását, amely szerint az emlék mindig bizonyos nézőpontokhoz 
kapcsolódik, egyfelől az egykori, eredeti tapasztalat során érvényes-
hez, másfelől a felidézés folyamán érvényesítetthez. […] Azonban 
e kettő gyakran nem fedi tökéletesen egymást. Éppen ezért lehet a 
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felidézés folyamatáról mint a torzítás-torzulás fő forrásáról beszélni” 
(Keszei 2015: 23). Az eredeti emléknyom emlékképként való későbbi 
felidézése az eredeti, az átélt egy későbbi változata. Itt felmerül, sőt 
szükségszerű a torzulás, az eredetitől való eltérés mozzanata, mivel 
„a valós események nem beszélhetnek maguk, nem mondhatják el 
magukat. A valós események csak úgy vannak, tökéletes referensei 
lehetnek a diskurzusoknak, lehet róluk beszélni, de nem jelenhetnek 
meg az elbeszélés alanyaiként” (White 1997a: 107–108). Továbbá az 
önéletrajzi emlékezéssel kapcsolatban figyelembe kell vennünk azt 
is, hogy „a felidézés aktuális követelményeinek, önmagunkra és a 
világra vonatkozó ismereteinknek megfelelően »fabrikáljuk« a min-
denkori emléket, amelyben így az eredeti tapasztalathoz képest új 
elemek kerülhetnek, így idővel afféle önéletrajzi fikcióvá is válhat” 
(Keszei 2015: 27). Ám, „ha nem kényszerítjük emlékezetünket a múlt 
hűséges másolójának szerepébe – folytatja később Keszei András –, 
akkor az emlékezés folyamatának elemzésén keresztül, a rugalmas-
ság, módosulás, tevékeny hozzájárulás/alkotómunka fogalmai révén 
a társadalmi lét által megkövetelt alkalmazkodás, a társadalmi lét 
kontextusában kialakuló és változó önkép múltat alakító szerepe kap 
hangsúlyt” (Keszei 2015: 27). Lejeune megfogalmazásában: az önélet-
rajzi elbeszélés a „»ki vagyok?« kérdésre a »hogyan váltam azzá« el-
beszélésével felel” (Lejeune 2003: 230), vagyis nem meghatározással, 
hanem történettel keresi a választ a főszereplő énjének bemutatására. 
Már csak ebből a szempontból is releváns a Hallgatni akartamot az 
Egy polgár vallomásai önéletrajzi mű folytatásaként (is) olvasni, mivel 
Márai a történelmi események megvizsgálása, az azokkal kapcsolatos 
élménytapasztalatainak lejegyzése mellett és ezekkel összefüggésben 
a belső változásokra, illetve saját léthelyzetére is koncentrál.  Amíg 
az Egy polgár vallomásaiban megrajzol egy már akkor ingadozó tár-
sadalmi réteget, egy polgári családot, s annak légkörét, valamint író-
vá válásának kalandos útját, addig a Hallgatni akartamban arról ad 
számot, hogy hogyan szűnt meg ez az életforma, amibe beleszületett, 
nevelkedett és részese volt, miért kellett elhagynia Magyarországot, 
feladnia hivatását és munkahelyét, hogy vált az Anschluss napján még 
sikeres íróból és publicistából a visszaemlékezés jelen idejére apolite, 
vagyis hontalan ember Olaszországban.
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Tehát Márai visszaemlékezésének központjában az ember és a világ 
viszonya áll a társadalmi-politikai történések tükrében. Ezt a viszonyt 
legtöbbször önmagán, pontosabban egy önmaga által megalkotott 
Márai-képen keresztül szemlélteti, melynek a fikció legalább annyira 
része, mint a hiteles önéletrajz. Ez a megkreált, ugyanakkor életrajzi 
referenciákkal átjáratott íróalak, az idéző jelek közé zárt „Márai Sán-
dor” jelenik meg a Hallgatni akartamban is, akárcsak Márai más ön-
életrajzi művében: „úgy érzem, azt, ami e tíz évben lényegesen történt, 
leghűségesebben mégis ennek az alaknak a megelevenítésén át tudom 
érzékeltetni” (Márai 9 :2013), mivel „az író, a művész éppen úgy ember, 
mint mindenki más, de […] mégis ők az emberek között azok, akiknek 
idegrendszere legközvetlenebbül, érzékenyen fogja fel az ember és a 
világ viszonyának minden változását” (Márai 2013: 9).

„Azok a korabeli (szem)tanúk, akik tanúsítják, hogy ez így, meg 
úgy történt, és mindez megtörtént egyáltalán, nem teljesen szavahihe-
tő tanúságtevők; nem voltak még a történelmi(nek tartott) események 
tudatában, amelyekre így rendszerint nem figyeltek (fel), és nem is tu-
datosíthatták őket a maguk történelmi jelentőségében és jelentésében” 
(Gyáni 2016: 53) – írja Gyáni Gábor. Vagyis „egyedül csak a múlt utó-
története teheti a valamikori jelent történelmivé” (Gyáni 2016: 57). Az 
események utótörténete meg is jelenik a műben: az elbeszélő rámutat 
az eltelt tíz év alatt történtek fontosságára, illetve felhívja a figyelmet 
arra, hogy csak utólag lehet értelmet adni mindannak, ami a múltban 
történt. Egyrészt jelen van a történelmi ágens idősíkja, másrészt ott az 
elbeszélő idősíkja is, amely egy értelmezői optikán keresztül személyes 
narratív öntőformában rekonstruálja az ágens – vagyis az elbeszélt én – 
által átélt történelmi eseményeket. Az utótörténet, az utólagos értelem-
adás jelentőségét emeli ki Márai a műben például az alvás-motívum-
mal is az Anschluss napjáról: „Hazamentem és lefeküdtem. Mélyen 
aludtam. Amíg aludtam, sok minden történt” (Márai 2013: 14). Amíg 
aludt, a német csapatok átlépték az osztrák határt, de – folytatja fél 
oldallal később – nem csak erről nem lehetett tudomása: „sok mindent 
nem tudtam még, ami ebből az estéből egy mértani haladvány törvény-
szerűségével következett” (Márai 2013: 15.) – írja fél oldallal később. S 
a következő sorok bizonyítják is, hogy a Hallgatni akartam elbeszélőjé-
nek tízéves visszatekintő távlata elég, hogy történelminek ítéljünk meg 
egy ilyen – az előbb idézett – hétköznapi éjszakát: „Nem tudtam, hogy 
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ezen az estén Schuschnigg hasztalan iparkodott telefonon megtalálni 
Mussolinit, a PalazzoVenezia nem felelt… A »római légiók«, amelyek 
– Mussolini kijelentése szerint – »lábhoz tett fegyverrel« állottak őrt az 
Alpeseknél, ez este sem mozdultak. Tíz esztendő múltán megtudtuk, 
hogy nem mozdultak, mert tehetetlenek voltak: a németek elsöprik a 
római légiókat, ha mozdulnak, mert a németek akkor erősebbek vol-
tak, mint az olaszok, a franciák és az angolok együttesen” (Márai 2013: 
15).

Az önéletrajzírás felől nézve az elbeszélő „identitásvesztésének” 
története által rajzolódik ki egy személyes sorstörténet és a történe-
lem alakulásának viszonya: „Nemsokára megtudtam, hogy az az »én«, 
akit ismertem, felneveltem, megalkottam, akinek létezésében hittem, 
igazi mivoltában nincsen többé” (Márai 2013: 12). Ez a sorstörténet 
egyszerre alakít ki szubjektív és objektív viszonyt a múlttal, illetve an-
nak lejegyzésével. Szubjektívet abban az értelemben, hogy az (egyszer-
re polgári és írói) identitásvesztés a történelmi változások személyes 
megélésének következményeként értelmezhető, és objektívet, ha abból 
a szempontból közelítjük meg, hogy az önéletírás során a megszűnt, 
múltbéli én tárgyiasul, pontosabban a beszéd tárgyává válik (mint sze-
replő), mely objektív viszonyt az elbeszélés ideje és a történések közt 
eltelt tíz év is megerősít. 

A szubjektív kép, vagyis a vallomásos személyesség is két irányba 
mutat a Hallgatni akartamban. Egyrészt az elbeszélő a társadalmi-po-
litikai eseményeken túl számot ad olyan mélységesen személyes tör-
ténésekről is, mint gyermekének halála. Teszi mindezt azzal a céllal, 
hogy rámutasson lélektani szempontból tragédia és tragédia közti kü-
lönbségre, illetve azok összefüggéseire: „volt idő, amikor hullákon át 
lépdeltem, s a hullák között akadt ismerős is. […] Ezekben az években 
majdnem mindent elvesztettem, ami régebben tartalmat, keretet, ér-
telmet adott az életemnek: ismerőseim nagy részét, barátaim többsé-
gét, életformámat, munkahelyemet, elvesztettem otthonom, munkám 
értelmét, s végül elvesztettem hazámat is. […] És mind ez a veszteség 
valahogy nem fájt olyan érthetetlenül, mint amikor a gyereket sírba 
fektetem, vagy talán éppen azért nem fájt, mert ennek a fájdalom-
nak emléke mindent, ami aztán következett, sterilizált” (Márai 2013: 
101 – 102). Másrészt sokszor személyes hangot üt meg az elbeszélő a 
társadalmi-politikai események narrációja során is: „ezen az estén a 
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londoni Downing Street 10. számú házban Chamberlain angol minisz-
terelnök és felesége vendégül látta Ribbentrop német külügyminisztert 
és feleségét. A vacsora során – Ribbentrop feltűnően jókedvű volt, és 
fesztelenül beszélgetett asztalszomszédaival – Chamberlainnek távira-
tot nyújtottak át. Ebben a táviratban jelentették, hogy a német csapatok 
átlépték az osztrák határt” (Márai 2013: 14–15). Az Anschlusst ilyen 
intim hangulatban visszaadó leírás rámutat arra, hogy a nagyívű tör-
ténelmi események és döntések mögött is ugyanolyan mindennapos 
élethelyzetek és történetek húzódhatnak meg, mint például egy vacso-
rafogadás. 

A vallomásos személyességet gyakorta váltja fel a szociografikus 
tárgyiasság, illetve esszészerűség, amikor például a történésekre utó-
lagos pozícióból magyarázatot kereső és értelmet adó narrátora a re-
vizionista politikát elemzi: „nálam hivatottabb szociológusok és tör-
ténetírók állapították meg – s némelyiket közülük igazán nem lehet 
»jobboldali«,  nemzeti elfogultsággal vádolni –, hogy a régi Magyar-
országon nem a nemzetiségi, hanem az osztályelnyomás volt az erő, 
amely az ország nemzeti kisebbségeit, szlovákokat, szerbeket, romá-
nokat, amennyiben szegényparasztok voltak, éppen úgy kiszolgáltatta 
az államhatalomnak, mint a magyar szegényparasztot” (Márai 2013: 
77). De ez a hangnem jellemzően az elbeszélő hangjára akkor is, ami-
kor a polgárság társadalmi szerepét veszi górcső alá. Mindkét esetben 
megfigyelhetőek az elbeszélői én és a mi-tudat közti nézőpontváltások, 
példaként: „Választ kellett találnom a kérdésre, van-e még valamilyen 
hivatása a polgárnak Európában. […] Csakugyan és jogosan halálraí-
téltek vagyunk-e mindannyian, akik Kelet-Európában – s talán nem 
csak ott – a polgári osztályba születtünk, és ebben a gondolatvilágban 
nevelkedtünk?” (Márai 2013: 122)

Az önéletrajzírás során „az elbeszélő tévedhet, hazudhat, ferdíthet 
is a szereplő (akár távoli, akár szinte egyidejű) történetéhez való viszo-
nyában – tévedés, hazugság, felejtés és ferdítés csupán a megnyilatkozás 
valamelyik aspektusának értéke a többi közt, maga a megnyilatkozás 
pedig hiteles marad” (Lejeune 2003: 40), mivel elég, ha bebizonyítjuk, 
az író törekedett az objektivitásra. Ugyanakkor semmiképp sem sza-
bad megfeledkeznünk róla, hogy Márai, és Márai elbeszélője is szépíró, 
hiába jelzi többször is, hogy a tényeket próbálja meg közölni művében 
(„Megkísérlem feljegyezni, ahogy tudom a tényeket” [Márai 2013: 8]), 
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vagy épp a tárgyilagosságra való törekvését („Önlegyőzés kell hozzá, 
hogy most, amikor ezt leírom, tárgyilagos maradjak” [Márai 2013: 
38]), bevallja azt is, hogy az egyes vádakat és eseményeket nem neki 
a magyar írónak, hanem majd „a történetíró kötelessége lesz igazi ér-
telmében megvizsgálni” (Márai 2013: 61). De Gyáni Gábor történész 
szerint „hogy mi történt vagy mi történik valójában, csak akkor lehet 
biztosan eldönteni, ha a fikció és a tény eddig biztosnak vélt (bár min-
dig lazán kezelt) határainak átlépését tudatossá tesszük. Eljött az idő, 
hogy a ténybeliséggel hitelesíteni szokott tudományosan igaz fogalmát 
felcseréljük végre a valószerű kategóriájával” (Gyáni 2007: 273).

A Hallgatni akartam narrátorának polifonikus hangján – a szo-
ciografikus tárgyiasságon és a vallomásos személyességen – keresztül 
felidézett emlékek, az átélt, majd az elbeszélő (a tárgyiasságra és a té-
nyek lejegyzésére törekvő íróalak) által tíz év távlatában megkonstruált 
történelmi pillanatok intim közelsége, a hivatalos történelem mögött 
meghúzódó belső történések is a valószerű kategóriájával jellemez-
hetőek leginkább a tény-fikció probléma szempontjából, vagyis Má-
rai arra törekszik, hogy az általa leírtak minél inkább közelítsenek a 
valóban megtörténthez. Ennek értelmében – és azt figyelembe véve, 
hogy Márai műve önéletrajzi elbeszélés, vagyis szépirodalmi mű – 
végeredményben mindegy, hogy megtörtént-e egyáltalalán például a 
kassai szállodában lejátszódó incidens a Horthy-féle bevonulás estéjén, 
amikor is a demokrácia hangvételéhez hozzászokott portás „alás tisz-
teletem” helyett „jó estét”-et köszönt a fiatal, részeg tisztnek, aki ezért 
a „sértésért” fel akarta pofozni,  mivel a történet attól válik valósze-
rűvé, hogy tökéletesen alátámasztja, illetve megteremti azt a hangu-
latot,  amelyről a narrátor (magyar, illetve részben csehszlovák) tár-
sadalom-ábrázolása, pontosabban történelmi analízise szól az esetet 
megelőző oldalakon.Vagyis Márai épp az ilyen mindennapok törté-
nelmét visszaadó társadalomkép megalkotása közben lesz szépíróként 
a „leghitelesebb”. „A »történelmi tények« nemcsak pontos események 
szűkkeblű leírását jelenthetik, hanem azt is, hogy az adott »történel-
mi tényeket« az emberek hogyan élték át. Önmagában a harmincéves 
háború vagy Magyarország második világháborús szereplése szerin-
tem teljesen érdektelen volna akkor, ha nem foglalkoznánk azzal, hogy 
az események elszenvedői, illetve alakítói hogyan is viselkedtek, mit 
gondoltak, milyen megfontolások mozgatták döntéseiket” (Ungváry 
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2014) – írja Ungváry Krisztián történész is.  Márai az adatok és dátu-
mok pontossága helyett inkább a múltról kialakítható kép megalkotása 
során próbál valószerű és pontos lenni. Ezért sem lényeges a mi szem-
pontunkból, hogy az Anschluss napján találkozott-e Márai Telekivel, 
vagy, hogy mikor üzent hadat pontosan Magyarország a Szovjetuni-
ónak, hisz mind Teleki Pál személyiségének bemutatása, mind a ha-
düzenet mögött meghúzódó politikai és társadalmi kép vagy Horthy 
kassai bevonulása ugyan szépirodalmi eszközökkel átadott, de objekti-
vitásra törekvő vallomásnak számít.

Egyrészt magát „a »történelmet« szembe lehet állítani az »iroda-
lommal«  arra hivatkozva, hogy sokkal inkább foglalkoztatja a »tény-
leges«, mint a »lehetséges«, ami az »irodalmi«  művekre jellemző 
reprezentáció tárgya volna” (White 1997b: 83). Másrészt viszont „a 
történészek és a költők vagy a regényírók azonos módon értelmezik 
a történelmet – az időben változó való világot: ami először kétesnek 
vagy rejtélyesnek tűnik, azt felruházzák egy […] felismerhető formá-
val. Lényegtelen, hogy a világot valóságosnak vagy képzeltnek fogják 
fel, ugyanúgy adnak értelmet neki” (White 1997b: 100). 

White állítása azzal megy szembe, hogy akár a történelemnek, akár 
az irodalomnak egyszer és mindenkorra megragadható értelme lenne. 
Mindkettőnek értelmet kell adni, és ez a művelet újra és újra felmerülő 
morális feladatként jelenik meg szépírónak és történtírónak egyaránt. 
Mindebből pedig az is következik, hogy ha a történelem és az iroda-
lom egyaránt az értelemadás tárgya és terepe, akkor végeredményben 
egyaránt fikcionáltak, illetve ezen keresztül teremtik meg a maguk re-
ferencia- és valóságszintjét. Márai a szépírói fogások által tudatosan és 
következetesen érzékelteti a Hallgatni akartamban a történelem mint 
kollektív narratíva fiktív voltának motívumát. Eközben azonban folya-
matosan találkozunk olyan utalásokkal is, melyek arról akarnak megy-
győzni bennünket,  hogy létezik az a történelem is, amely nem fikció, 
hanem maga a valóság (volt). S ez nem más Márainál, mint a minden-
napok történelme, az a folyamatos, ám egyik napról másikra szinte 
észrevehetetlen identitásvesztés, mely az olyan történelmileg jelentős 
változások közben, mint a második világháború s az azt követő szovjet 
megszállás, bekövetkezhet egy polgári írónál. Tulajdonképpen annak 
vagyunk tanúi ebben az önéletrajzi vallomásban, ahogy egy huszadik 
századi író, aki átlagpolgárként éppúgy részese a történelemnek, mint 
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mindenki más, megvizsgálja, hogy – a kezdetek kezdetén, amikor még 
szinte semmi nem látszott a nagyívű történelmi eseményekből –, a hát-
térben mik voltak azok az eleinte csak alig tapasztalható társadalmi, il-
letve politikai rezgések, melyek végül odavezettek, hogy a saját autóján 
teniszezni járó, jó hírnévnek örvendő íróból és újságíróból hontalan– 
társadalmi pozícióját vesztett – polgár válik, aki végül arra kényszerül, 
hogy elhagyja az országot. Márai tanúságtételének elsősorban azzal ad 
referenciát, hogy egy olyan író-narrátor alakon keresztül beszéli el a 
történéseket, aki mint átlagpolgár éppúgy részt vesz a történelem nevű 
fikció előállításában és a közös termék befogadásában, akár a többi 
ember: éppúgy kiszolgáltatottja a történelemnek. Abban a pillanatban 
azonban, amint önnön énjét íróként fikcionálja – s ezt a műben több-
ször is hangsúlyozza –, távolság teremtődik közte és a közösen konst-
ruált történelem között, mert egy olyan perspektívából látja a dolgokat, 
amely – legalábbis részben –  értintkezik egy másfajta időbeliséggel, az 
irodalom mindennapiságból kiszakított időtlenségével. 
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Németh Takács Henrietta

Négy dél-szlovákiai önkormányzat hiva-
tali kétnyelvűségének összehasonlítása1

Bevezetés

Jelen dolgozatban négy dél-szlovákiai magyardomináns település – 
Somorja, Dunaszerdahely, Komárom és Nagymegyer – önkormány-
zati hivatalában tanulmányozott kétnyelvűségi gyakorlat sajátosságait 
mutatom be, illetve az egyes hivatalokban elvégzett kutatások ered-
ményeit hasonlítom össze. A hivatalos érintkezés nyelvét az 1999. 
évi kisebbségi nyelvhasználati törvény vonatkozó rendelkezéseinek 
tükrében az alábbi színtereken vizsgáltam: a hivatal külső és belső fel-
iratainak nyelve, a szóbeli és írásbeli ügyintézés nyelve, valamint az 
önkormányzatok tömegtájékoztató eszközeinek nyelve. A vizsgálat 
eredményeit a terepmunka során felgyűjtött, illetve feldolgozott infor-
mációkat alapján mutatom be és hasonlítom össze.

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások a Kutatás- és Fejlesztéstámogató 
Ügynökség APVV-17-0254 számú szerződése keretében folytak a pozsonyi 
Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius 
University, Faculty of Arts, Department of HungarianLanguage and Literatu-
re).
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1. A feliratok nyelvének összehasonlítása a 
vizsgált hivatalokban

A kutatás során elsőként az önkormányzati hivatalok külső és belső fel-
iratait vizsgáltam. A terepmunka során megállapítottam, hogy a vizs-
gált önkormányzatok működési épületének homlokzatán mindenütt 
két nyelven szerepel a hivatal neve. A magyar megnevezés mindegyik 
hivatal esetében a szlovák alatt helyezkedik el, ami kifejezésre juttat-
ja a kisebbségi és a többségi nyelv törvényben is szabályozott alá- és 
fölérendeltségi viszonyát. Szembetűnő, hogy a törvényi szabályozás 
ellenére a vizsgált négy hivatalból háromban helytelenül tüntették 
fel a hivatal magyar nyelvű megnevezését. A három hivatal külső fel-
iratán ugyanis a magyar megnevezésben magyarul szerepel az adott 
település neve, pl.: MESTSKÝ ÚRAD ŠAMORÍN – VÁROSI HIAVA-
TAL SOMORJA, MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO – VÁROSI HIVATAL 
KOMÁROM, MESTSKÝ ÚRAD VEĽKÝ MEDER – VÁROSI HIVATAL 
NAGYMEGYER. Ennek az lehet a valószínűsíthető oka, hogy a hiva-
talok nem ismerik a belügyminisztérium 2000. április 20-án kiadott 
iránymutatást, ami előríja, hogy a közigazgatási szerv kisebbségi nyel-
vű megnevezésében a telephely nevét államnyelven kell feltüntetni (vö. 
Fazekas–Hunčík 2005: 52–53; Lanstyák–Szabómihály 2002: 241; Mi-
sad 2019: 25; Misad–Takács 2017: 76, 2019: 123; Takács 2019a: 52–53). 
Mivel az 1999. évi kisebbségi nyelvhasználati törvény nem rendelkezik 
a közigazgatási szerv telephelyének kisebbségi nyelvű feltüntetéséről, 
ezért a hivatalok minden bizonnyal úgy vélekednek, nem sértenek sza-
bályt azzal, ha magyarul is feltüntetik a település nevét. A vizsgált hiva-
talok közül a dunaszerdahelyi önkormányzati hivatal az egyetlen, ahol 
a hivatal többségi és kisebbségi megnevezéséből is hiányzik a település 
neve (MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL). Az egyik adatközlő sze-
rint a település nevének nyelvére vonatkozó rendelkezések miatt dön-
töttek úgy, hogy a város nevét sem többségi, sem kisebbségi nyelven 
nem tüntetik fel külön a feliratokon (vö. Misad 2019: 45, Misad–Takács 
2019: 123). Tipológiai szempontból, azaz betűméret, betűtípus és betű-
szín tekintetében a vizsgált feliratok magyar nyelvű szövege többnyire 
nem különbözik a szlovák nyelvűétől, viszont rendszerint előfordul, 
hogy az önkormányzati hivatal a belügyminisztériumi iránymutatást 
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figyelmen kívül hagyva nem megfelelő méretű táblán nem a megfelelő 
színnel jelöli a kisebbségi és a többségi nyelvű megnevezést. 

A vizsgált önkormányzatok épületében más, többnyire az önkor-
mányzati szerv apparátusához tartozó hivatalok is székelnek, leggyak-
rabban az anyakönyvi hivatalok. Ezek nevét szinte minden esetben a 
főbejárat mellett helyezik el, általában ugyanolyan betűkkel szedve a 
szlovák és a magyar nyelvű feliratot, pl.: MATRIČNÝ ÚRAD – ANYA-
KÖNYVI HIVATAL.

A négy önkormányzati hivatal ügyfélfogadási rendje szintén két-
nyelvű; a főfeliratok és a fogadónapok neve szlovákul és magyarul is 
fel van tüntetve, de a magyarra fordításukat illetően már változatos-
ságot mutatnak, pl.: Úradné hodiny na Mestskom úrade v Šamoríne 
– A Somorjai Városháza ügyfélfogadó órái, Stránkové dni a hodiny 
Mestského úradu – A városi hivatal ügyfélfogadási rendje, Stránkové 
hodiny – Fogadó órák [sic!],Úradné hodiny – Ügyfélfogadás. A fogadó-
napok nevei kivétel nélkül két nyelven szerepelnek, először a többségi 
nyelvű alak, majd kisebbségi nyelvű megfelelője, pl.: Pondelok – Hétfő, 
Utorok – Kedd stb. Grafikai szempontból, vagyis betűméret, betűszín 
és betűtípus tekintetében a vizsgált feliratok kisebbségi nyelvű szöveg-
részei nem különböznek a többségi nyelvűekétől, az viszont gyakran 
megesik, hogy a magyar megnevezés nem a szlovák mellett, hanem 
alatt helyezkedik el (vö. Misad 1998: 48, 2009: 76, 2014: 245–246, 2019: 
27; Misad–Takács 2017: 78, 2019: 123; Takács 2019a: 55).

A vizsgált hivatalok belső terében található hirdetőtáblákra, illetve 
faliújságokra kifüggesztett szövegek nyelve mind a négy intézmény-
ben változatosságot mutat. Az adatgyűjtés időpontjában Somorjában 
mind az ügyfeleknek, mind az alkalmazottaknak szóló közlemények, 
hirdetmények szlovák nyelvűek voltak. Nagymegyeren a hirdetőtáblá-
ra kifüggesztett hivatalos dokumentumok szintén szlovák egynyelvűek 
voltak, de a hirdetmények között szerepeltek egy- és kétnyelvű szöve-
gek egyaránt. Dunaszerdahelyen és Komáromban körülbelül fele-fele 
arányban szlovák és magyar nyelvű dokumentumok, értesítések és tá-
jékoztató szövegek szerepeltek a hivatali hirdetőtáblán. 

Az önkormányzati hivatalok szervezeti egységeinek nevét tartal-
mazó tájékoztató táblák nyelvhasználata mind a négy vizsgált hivatal-
ban hasonlóságot mutat: kivétel nélkül kétnyelvűek, s a szlovák nyelvű 
felirat minden esetben megelőzi a kisebbség nyelvűt, pl.: Odbor pod-
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nikateľský, bytovej agendy a cestovného ruchu – Vállalkozói, lakásügyi 
és idegenforgalmi osztály (Somorja), Odbor finančný a evidencie ma-
jetku – Pénzügyi és vagyon-nyilvántartási főosztály (Dunaszerdahely), 
Oddelenie životného prostredia, projektového manažmentu a verejného 
obstarávania – Környezetvédelmi, Projektmenedzsmenti és Közbeszer-
zési Osztály (Komárom), Referát školstva a sociálnych vecí – Iskola- és 
szociális ügyek (Nagymegyer). Eltérés inkább csak a szlovák és a ma-
gyar feliratszövegek grafikai elrendezésében van: a magyar szövegrész 
egyszer a szlovák mellett, másszor alatta jelenik meg; betűnagyságuk és 
-típusuk általában a kisebbségi és a többségi nyelvű feliratban is meg-
egyezik (vö. Misad 1998: 48–49, 2009: 77, 2014: 246, 2019: 27; Misad–
Takács 2017: 78, 2019: 125; Takács 2019a: 57)

Az önkormányzati dolgozók névtáblájának nyelvhasználatát csak 
a somorjai önkormányzati hivatalban jellemzi változatosság (pl.: JuDr. 
Miroslava Hargašová, Gabriel Bárdos, Ing. Lakatos Annamária, Ing. 
Kocsis Arnold, Mezzeiová Monika, Szerda Tomáš, Erzsébet Podobek 
stb.) a többi vizsgált hivatalban egységesen, az ún. indoeurópai sor-
rend szerint – első helyen áll a keresztnév, majd azt követi a családnév 
– tüntetik fel az alkalmazottak nevét még akkor is, ha azok hivatalo-
san bejegyzett névformája magyar. A névtáblák szinte minden eset-
ben tartalmazzák az önkormányzati dolgozók munkaköri beosztását, 
s ilyenkor a vizsgált hivatalok két nyelven tüntetik fel az alkalmazottak 
munkaköri beosztását, pl.: prednosta úradu – hivatalvezető, primátor 
– polgármester, referent – referens, sekretárka – titkárnő, vedúci/vedúca 
odboru – főosztályvezető, vedúci/vedúca oddelenia – szakosztályveze-
tő, matrikárka – anyakönyvvezető stb. (vö. Misad 1998: 49, 2014: 246, 
2019: 28; Misad–Takács 2017: 79, 2019: 126; Takács 2019a: 57–58).

A vizsgált négy városi hivatal közül a dunaszerdahelyiben és a 
komáromiban voltak többségben a kétnyelvű óvó, figyelmeztető és 
egészségügyi tájékoztató feliratok. A somorjai önkormányzati hivatal 
inkább az egynyelvű feliratokból volt több, míg a nagymegyeri városi 
hivatalban kivétel nélkül szlovák tájékoztató feliratokkal találkoztam.



206 207

2. A szóbeli ügyintézés nyelve a vizsgált hivatalokban

A vizsgált önkormányzati hivatalokban az ügyfél és az önkormányzati 
dolgozó kommunikációjának nyelve az ügyfél anyanyelvéhez vagy az 
általa választott nyelvhez igazodik. Az interjúalanyok mind a négy vá-
rosi hivatalban elmondták, hogy az alkalmazottak az ügyintézés során 
nemzetiségi hovatartozásuktól és anyanyelvüktől függetlenül mindkét 
nyelvet használják, ezért a nyelvválasztás mindig attól függ, hogy a hi-
vatali ügyeit intézni kívánó polgár milyen nyelven szólítja meg őket. 
Amennyiben a hivatal alkalmazottjainak ismeretlen ügyféllel van dol-
guk, szlovákul és magyarul is köszöntik, a válaszköszönés pedig egyér-
telműen jelzi számukra, hogy melyik lesz a kommunikáció nyelve. Az 
adatközlők nyilatkozata szerint egyik önkormányzati hivatalban sem 
volt példa arra, hogy olyan ügyintéző került volna kapcsolatban a nem-
zetiségi kisebbséghez tartozó ügyféllel, amelyik nem beszélte volna a 
magyar nyelvet. Az egyik komáromi interjúalany úgy nyilatkozott, 
azok a szlovák nyelvű hivatali dolgozók, akik nem beszélik és nem is 
értik a kisebbség nyelvét, nem vesznek részt az ügyféllel folytatott ügy-
intézésben.

Amennyiben az ügyfél telefonon lép kapcsolatba a vizsgált négy 
önkormányzati hivatal bármelyikével, az ügyintézők többsége két 
nyelven, először szlovákul, majd magyarul jelentkezik be a telefonba, 
a kommunikáció nyelvét pedig az ügyfél által választott nyelvhez iga-
zítja. Az adatközlők a szlovák–magyar sorrendet azért tartják fontos-
nak, mert azok a szabályozások, amelyek a hivatalos érintkezés nyel-
véről rendelkeznek, előírják a szlovák nyelv elsőbbségét; illetve mert 
Szlovákiában élnek és dolgoznak, ahol a többség nyelve a szlovák (vö. 
Menyhárt 2002: 37–38; Misad 1998: 49–50, 2009: 78, 2019: 30; Misad–
Takács 2017: 80, 2019: 126; Takács 2018: 136–137; Takács 2019a: 60, 
2019b: 103–104).

A vizsgált önkormányzati hivatalok alkalmazottainak többsége 
magyar anyanyelvűnek és nemzetiségűnek vallja magát, de a szlovák 
anyanyelvű/nemzetiségű dolgozók is beszélik vagy legalább értik a ma-
gyar nyelvet, így nem okoz nekik gondot a kisebbségi nyelven folytatott 
ügyintézés. A hivatali dolgozók egymás között, magánjellegű beszélge-
tések során elsősorban magyarul beszélnek, míg a hivatalos ügyekről 
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a helyzettől függően szlovákul és magyarul is kommunikálnak egy-
mással. Az interjúalanyok mind a négy hivatalban egyetértettek abban, 
hogy a magyar nyelvű közigazgatási terminológia ismeretének hiánya 
miatt kénytelenek a hivatalos ügyekről gyakran szlovákul kommuni-
kálni (vö. Misad 1998: 49–50, 2019: 30; Menyhárt 2002: 37–38; Misad–
Takács 2017: 81, 2019: 127; Takács 2019a: 60–61, 2019b: 104–105).

Az önkormányzati alkalmazottakkal készített interjúk bizonyítják, 
hogy az egyes osztályokon tartott munkaértekezletek, valamint egy-
egy szervezeti egység közös megbeszélései magyar nyelven zajlanak. 
A kisebbségi nyelven folytatott értekezletekkel és megbeszélésekkel 
kapcsolatban egyedül a komáromi városi hivatal munkatársai fejezték 
ki aggodalmukat. Mivel a 2018-as önkormányzati választások után 
Komáromban új vezetőség került a hivatal élére, ezért az alkalmazot-
tak nem biztosak abban, hogy az egyes szervezeti egységek között fo-
lyó megbeszélések nyelve a továbbiak is a magyar marad-e. Abban az 
esetben, ha az értekezleten vagy az osztályok közötti megbeszéléseken 
részt vesz egy szlovák anyanyelvű személy, akkor a somorjai és a du-
naszerdahelyi hivatalban kétnyelvűvé, a komáromi és a nagymegyeri 
hivatalban pedig egynyelvű szlovákká válik a kommunikáció.

A vizsgált hivatalokban a képviselő-testület tanácskozásainak nyel-
ve rendkívül változatos. A somorjai önkormányzati hivatalban a kép-
viselő-testület ülései többnyire kétnyelvűek. A polgármester által kö-
zölt információk szinte az egész értekezlet alatt két nyelven hangzanak 
el, a képviselők pedig szintén két nyelven ismertetik a beszámolóikat, 
bár a szlovák és a magyar nyelvű szövegeiket illetően vannak tartalmi 
különbségek. A vizsgálódása során az is kiderült, hogy a somorjai tes-
tületi üléseket azért tartják két nyelven, mert az utóbbi időben egyre 
több szlovák nemzetiségű/anyanyelvű polgár vesz részt rajtuk. Ameny-
nyiben egyetlen szlovák nyelven beszélő vagy értő résztvevő sincs, az 
ülés magyarul zajlik. A somorjai képviselő-testületi üléssel ellentétben 
a dunaszerdahelyi testületi ülés kizárólag magyar nyelven folyik, de 
szimultán tolmácsok segítségével szlovákra fordítják a magyarul el-
hangzottakat. A polgármester magyarul nyitja meg az ülést, s az általa 
közölt információk az egész ülés alatt csak magyar nyelven hangzanak 
el. A képviselők az ülés programjához kapcsolódó javaslataikat, hozzá-
szólásaikat szintén csak kisebbségi nyelven terjesztik elő. A komáromi 
testületi ülés tanácskozásai többnyire magyar nyelven folynak, de bi-
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zonyos részek vagy két nyelven, vagy szlovákul hangzanak el. Mivel 
a komáromi képviselő-testületben vannak szlovák nemzetiségű/anya-
nyelvű képviselők, ezért a polgármester két nyelven nyitja meg az ülést, 
de az általa közölt információk szinte az egész ülés alatt csak magyar 
nyelven hangzanak el. Ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy 
a szlovák nemzetiségű/anyanyelvű képviselők is értik a kisebbség nyel-
vét. A képviselők az ülés programjához kapcsolódó beszámolójukat a 
saját anyanyelvükön terjesztik elő. A dunaszerdahelyi testületi üléshez 
hasonlóan Nagymegyeren is kizárólag magyar nyelven folynak a ta-
nácskozások, de itt senki sem fordítja államnyelvre az elhangzottakat. 
A polgármester az egész ülés alatt kizárólag magyarul kommunikál, a 
képviselők pedig szintén magyar nyelven terjesztik elő az esetleges be-
számolójukat, hozzászólásukat (vö. Misad–Takács 2017: 81, 2019: 127; 
Takács 2019a: 62–63, Takács 2019b: 106–107).

A vizsgált önkormányzati hivatalokban általános gyakorlatnak szá-
mít, hogy a képviselők kétnyelvű személyre szóló meghívót kapnak a 
testületi ülésre. A rendeleteknek, a testületi ülésen elfogadott határo-
zatoknak és jegyzőkönyveknek a nyelvezete már változatosságot mutat 
az egyes önkormányzati hivatalokban. Míg a somorjai városi hivatal 
a vizsgált négy hivatal közül egyedüliként fordíttatja le a testületi ülé-
sen készült jegyzőkönyveket, addig a nagymegyeri és a komáromi hi-
vatalban nemcsak a jegyzőkönyveket, de a rendeleteket és a testületi 
üléseken elfogadott határozatokat sem fordítják le kisebbségi nyelvre. 
Komáromban mindössze a határozatok címét készítik el kétnyelvűen. 
Dunaszerdahelyen a képviselő-testületi üléseken elfogadott határoza-
tok ugyan államnyelven készülnek, de az előterjesztett és elfogadott 
rendeleteket magyar nyelvre is lefordítják. Somorján Dunaszerdahely-
lyel ellentétben a rendeleteket nem, de a határozatokat többségi és ki-
sebbségi nyelven is elkészítik.

3. Az írásbeli ügyintézés nyelve a vizsgált hivatalokban

A vizsgált önkormányzati hivatalokban a kisebbséghez tartozó 
lakosok elsősorban szlovák beadványokat nyújtanak be a helyi váro-
si hivatalokhoz. Az interjúalanyok elmondása szerint a kisebbséghez 
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tartozó ügyfelek általában úgy vélekednek, hogy a szlovák nyelvű be-
adványok elsőbbséget élveznek az ügyintézés során, ezért még azok 
a polgárok is csak ritkán fogalmaznak meg magyar nyelvű kérelmet, 
akik nem beszélik az államnyelvet. A somorjai önkormányzati hivatal 
alkalmazottai szerint a kisebbséghez tartozó ügyfelek egyrészt a tájé-
kozatlanságuk, szégyenérzetük, másrészt a magyar közigazgatási szak-
terminológia hiánya miatt nem nyújtanak be magyar nyelvű kérvé-
nyeket a hivatalhoz. A dunaszerdahelyi, a komáromi és a nagymegyeri 
városi hivatal dolgozói hasonló véleményen voltak, mint a somorjaiak. 
Véleményük szerint a szlovák nyelven megírt beadványok azért élvez-
nek elsőbbséget, mert az ügyfelek nem rendelkeznek megfelelő tájéko-
zottsággal a törvényi rendelkezést és a jogaikat illetően, az évek során 
hozzászoktak az államnyelvű írásbeli kommunikációhoz, a szlovák 
egyetemeken szerzett képesítésük miatt nem ismerik a magyar jogi- 
és közigazgatási szakterminológiát, továbbá az esetek többségében fel 
sem merül bennük a kétnyelvű nyomtatványok igénylése, mivel a hi-
vatali dolgozók is szlovák nyelvű formanyomtatványokkal dolgoznak. 

A vizsgált önkormányzati hivatalok közül elsősorban a somorja-
iban és a dunaszerdahelyiben válaszolnak a polgárok magyar nyelvű 
beadványaira a törvényi rendelkezést követve két nyelven, szlovákul és 
magyarul is. Ezzel szemben a komáromi és nagymegyeri önkormány-
zati hivatalban különbözőképpen történik a válaszadás. A komáromi 
hivatal a benyújtott magyar nyelvű kérelemre csak akkor válaszol ma-
gyarul, ha valaki „kéri”, másrészt a magyar nyelvű válaszadásról csak 
“lehetőségként” beszélnek. Továbbá az is előfordul, hogy a kisebbségi 
nyelven íródott beadványra államnyelven válaszolnak. A nagymegyeri 
hivatalban hasonló a helyzet; itt a törvényi rendelkezéstől eltérően a 
magyar nyelvű kérelemekre csak szlovákul válaszolnak. A kétnyelvű 
válaszadás a komáromi és a nagymegyeri hivatalban is esetleges. 
Néhány adatközlő úgy vélekedik, hogy az ügyféltől érkező magyar 
nyelvű beadvány esetében azért indokolt a szlovák nyelvű válasz, mert 
az államnyelvű szöveg a mérvadó (vö. Misad 2009: 78–79, 2019: 32; 
Misad–Takács 2017: 83, 2019: 128; Takács 2019a: 64–65, 2019b: 109–
110).

Az írásos ügyintézés során a vizsgált önkormányzati hivatalok más 
nyelven/nyelveken kommunikálnak a hatáskörükbe tartozó intézmé-
nyekkel és máson a szlovákiai magyar kulturális, civil szervezetekkel. 
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A fennhatóságuk alá tartozó magyar nevelési nyelvű óvodáknak, vala-
mint magyar tannyelvű alapiskoláknak a törvényi szabályozáshoz iga-
zodva kétnyelvű hivatalos levelet küldenek, melyben az államnyelvű 
szöveg áll az első helyen. A településen működő kisebbségi kulturális 
intézményekkel és civil szervezetekkel jellemzően magyar nyelvű le-
velezést folytatnak, de van olyan hivatal is, amelyik szlovákul és ma-
gyarul is kommunikál ezekkel az intézményekkel. A hivatalos szervvel 
folytatott levelezést mind a négy vizsgált hivatal szlovák nyelven végzi, 
de például a nagymegyeri hivatal a magyarországi hivatalos szervvel 
gyakran nem magyarul, hanem angolul vagy németül kommunikál. 

A vizsgált önkormányzati hivatalok közül egyedül a dunaszerda-
helyiről mondható el, hogy szinte az összes szakosztálya biztosít két-
nyelvű formanyomtatványokat a magyar nyelvű ügyfelek számára. A 
somorjai és a komáromi hivatal szintén igyekszik rendelkezésre bocsá-
tani kétnyelvű űrlapokat, de az egyes osztályokon belül még vannak hi-
ányosságok. A vizsgált önkormányzati hivatalok közül Nagymegyeren 
a legrosszabb a helyzet, az ottani önkormányzat ugyanis az anyakönyvi 
hivatalon kívül egyetlen osztályon sem biztosít kétnyelvű nyomtatvá-
nyokat. Annak ellenére, hogy a vizsgált hivatalok többsége rendelkezik 
kétnyelvű űrlapokkal, az ügyeiket intéző nemzetiségi kisebbséghez tar-
tozó személyek mégis a szlovákul megfogalmazott szövegrészt töltik ki, 
illetve az egynyelvű szlovák formanyomtatványokat töltik le az önkor-
mányzat weboldaláról. Ezzel a gyakorlattal kapcsolatban az adatközlők 
úgy vélekednek, hogy a magyar anyanyelvű ügyfelek beszélnek olyan 
szinten szlovákul, hogy megértsék a nyomtatványokon szereplő szlo-
vák szöveget, ha mégsem, akkor a hivatali dolgozók segítenek a kitöl-
tésükben (vö. Misad 2019: 130; Misad–Takács 2017: 84–85, 2019: 130; 
Takács 2019a: 67, 2019b: 111–112).

A somorjai, dunaszerdahelyi és a komáromi hivatal formanyom-
tatványainak magyar nyelvű szövegezése nem egységes módon törté-
nik: a fordítást vagy olyan hivatali alkalmazottnak a segítségével old-
ják meg, aki magyarországi egyetemen folytatott jogi tanulmányokat; 
másszor hivatalos fordítót kérnek fel a feladat elvégzésére; de az egyes 
szakosztályokon belül az is előfordul, hogy valamelyik dolgozót bízzák 
meg a szlovák nyelvű űrlapok magyarra fordításával, vagy a kétnyel-
vűséget fontosnak tartó osztályvezetők vállalják magukra a fordítást 
(vö. Misad–Takács 2019: 130; Takács 2019a: 66–67; 2019b: 112–113). 
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A hivatalokban végzett vizsgálódásom során arra is fény derült, hogy 
a dunaszerdahelyi hivatalon kívül egyik hivatal sem veszi igénybe a 
Gramma Nyelvi Iroda kétnyelvű szövegmintáit, illetve a Pro Civis 
Polgári Társulás által működtetett www.onkormanyzas.sk honlapon 
elérhető és letölthető elektronikus beadványmintákat. Sőt, némelyik 
interjúalanynak tudomása sem volt a két szervezet működéséről és az 
általuk kiadott nyomtatványmintákról.

4. Az önkormányzati tömegtájékoztató eszközök 
nyelve a vizsgált hivatalokban

A vizsgált önkormányzatok mindegyikének van honlapja, s a szlovák 
mellett magyar változatot is működtetnek. A somorjain kívül az össz-
es többi holnap rendelkezik angol nyelvű verzióval is, sőt a komáromi 
városi hivatal még német nyelvűvel is. A vizsgált honlapok kisebbsé-
gi és többségi nyelvű változataiban is közzéteszik az alapvető tudni-
valókat (pl. település megnevezése, a polgármester és az önkormány-
zati képviselők neve, illetve telefonos és internetes elérhetősége, az 
önkormányzati hivatal címe, a hivatal szervezeti felépítése, ügyfélfoga-
dási napok, órák), illetve a közérdekű információkat (pl. önkormány-
zati intézmények bemutatása, elérhetősége, az önkormányzati szolgál-
tatások helye, ideje, a község múltja és jelene, valamint érdekességei 
stb.). A weboldalak magyar és szlovák nyelvű verziója szerkezetileg 
általában megegyezik, viszont a tartalmi egyezést illetően már vannak 
eltérések. A kisebbségi és a többségi nyelvű honlapváltozatok tartalmát 
illetően a legnagyobb hiányosságok az űrlapokat és képviselő-testüle-
ti üléssel kapcsolatos információkat (az ülések javasolt programja, a 
képviselők jelenléti íve és a szavazások eredménye, a nyilvános ülé-
seken készült jegyzőkönyvek, illetve az előterjesztett és az elfogadott 
rendeletek) illetően vannak. A tanulmányozott önkormányzati honla-
pok közül a komáromi weboldal szlovák és magyar változata mutatja 
a legnagyobb hasonlóságot. Néhány apróbb hiányosságot leszámítva a 
honlap kisebbség is többségi nyelvű változata szinte teljes mértékben 
megegyezik (vö. Misad–Takács 2017: 85; Takács 2019a: 68–69). 
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A vizsgálatban érintett önkormányzatok mindegyike rendelkezik 
kétnyelvű hírlappal. Míg a Somorja és Vidéke – Šamorín a okolie, illet-
ve a Nagymegyeri Hírmondó – Veľkomederský hlásnik havonta jelenik 
meg, addig a Dunaszerdahelyi Hírnök – Dunajskostredský Hlásnik és a 
Komáromi Lapok – Komárňasnké listy kéthetente. A somorjai havilap 
általában 24–23 oldalas, amelyből 12 oldalt a magyar, 12 oldalt pedig 
a szlovák nyelvű írások tesznek ki. A dunaszerdahelyi sajtóorgánum 
16 oldalon jelenik meg, amelyben a magyar és a szlovák nyelvű 
írások nincsenek elkülönítve. A többségi és a kisebbségi nyelven írt 
cikkek vagy egymás mellett, vagy egymás után helyezkednek el a 
kiadványban. A komáromi kiadvány szintén kétnyelvű, szlovák és 
magyar változattal is rendelkezik. Míg a lap magyar verziója öt oldalon 
jelenik meg, addig a szlovák változata mindössze három oldalon. A 
nagymegyeri önkormányzati periodikum a somorjaihoz hasonló: 
szintén havilapként működik, szlovák és magyar változata is van, ame-
lyek 16–16 oldalon jelennek meg. A vizsgált négy önkormányzati lap-
ban az államnyelven, illetve a kisebbségi nyelven megjelentetett cikkek, 
riportok, interjúk, hirdetések és reklámok száma nagyjából azonos. Ki-
vételt a komáromi lap képez, amelynek a szlovák verziója két oldallal 
kevesebb, mint a magyar változatáé (vö. Misad–Takács 2017: 85 – 86; 
Takács 2019a: 70–71).

A vizsgált önkormányzatok közül Somorját kivéve mindegyik mű-
ködtet televíziót, amelyek magyar és szlovák műsorokat is sugároznak, 
s ezek képfelvételei mind a többségi, mind a kisebbségi nyelvű adásban 
azonosak. A három önkormányzat televíziója által vetített műsorok 
magyar nyelvű képkockáit szlovák feliratokkal vagy szinkronnal látják 
el (vö. Misad–Takács 2017: 86).
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Összegzés

Írásomban négy dél-szlovákiai magyardomináns település – Somorja, 
Dunaszerdahely, Komárom és Nagymegyer – önkormányzati 
hivatalának kétnyelvűségét hasonlítottam össze. Az összehasonlítás 
elsősorban a feliratok nyelvére, a szóbeli és írásbeli ügyintézés nyelvére, 
valamint az önkormányzatok tömegtájékoztató eszközeinek nyelvére 
irányult. A vizsgált hivatalokban végzett kutatásokat összevetve 
kijelenthető, hogy az önkormányzatok kétnyelvűsége leginkább a szó-
beli ügyintézés nyelvének és a külső/belső feliratok nyelvhasználatá-
nak, legkevésbé pedig az írásos ügyintézés nyelvének vonatkozásában 
jut érvényre. Annak, hogy a vizsgált önkormányzati hivatalok kétnyel-
vűsége csak részben tükrözi a működési települések magyar nemzeti-
ségű, ill. anyanyelvű lakosságának számarányát, feltételezésem szerint 
több oka van. Az 1999. évi kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmé-
ben azokon a településeken, ahol az adott kisebbség aránya meghaladja 
a húsz százalékot, a kétnyelvű hivatali kommunikáció nemcsak lehe-
tőség, hanem követelhető jog is, a kisebbséghez tartozó ügyfelek még 
sincsenek tisztában azzal, hogy hol és mikor kérhetik az anyanyelvű 
ügyintézést. Sokan meg sem próbálkoznak a magyar nyelvű ügyin-
tézéssel, hiszen abban a reményben, hogy az ügyük kedvezőbb elbí-
rálásában részesül, automatikusan a szlovák nyelvhez ragaszkodnak.
További problémát jelent a nyelvi felkészületlenség, ugyanis a hivatali 
érintkezés több évtizedes szlováknyelvűségének következtében sem 
az önkormányzati dolgozók, sem az ügyfelek nem ismerik a magyar 
jogi-közigazgatási terminológiát, a magyar hivatalos stílust és a hiva-
talos stílusba tartozó szövegtípusok jellemzőit. Az anyanyelven folyó 
hivatali érintkezés lehetőségeit az is nehezíti, hogy a magyar nyelvű 
ügyintézés nincs meghonosodva a szlovákiai magyar gyakorlatban, a 
polgárok „praktikus ügyintézés”-re törekedve minél gyorsabban sze-
retnék elintézni a hivatalos dolgait, aminek gyakran nemcsak írásban, 
de szóban is a szlovák nyelv használata a legegyszerűbb módja. Ahhoz, 
hogy a helyi önkormányzati hivatalokban a szóbeli és az írásbeli ügy-
intézés során is működjön a kétnyelvűség, szükség lenne arra, hogy 
a hivatalok betartsák a kisebbségi nyelvhasználati törvény vonatkozó 
rendelkezései, illetve tájékoztassák nyelvi jogaikról a nemzetiségi ki-
sebbséghez tartozó ügyfeleiket. 
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Dančo Jakab Veronika

A középiskolai tanulók kétnyelvűségre vo-
natkozó ismeretei egy felmérés tükrében

Bevezetés

Egy-egy nyelv fennmaradását alapvetően az határozza meg, hogy 
mennyiben használatos bizonyos társadalmi szerepkörök és tevékeny-
ségek területén, ennélfogva a határon túli magyarok számára a magyar 
nyelv nyelvhasználati színtereinek megtartása és további bővítése je-
lenti anyanyelvük megőrzésének zálogát. Ahogy minden beszélőkö-
zösség esetében, úgy a szlovákiai  magyarok esetében is az anyanyelvi 
közélet egyik legfontosabb színtere az anyanyelvi iskola, azon belül pe-
dig a magyar nyelv- és irodalomórák (Herman–Imre 1987: 513–531; 
Lanstyák 1994: 90; Vančo 2014: 13–16, 2019: 102–106). 

A  kisebbségben élő magyar közösségek nyelvváltozatát illetően 
már közhelynek számít, hogy anyanyelvüket kétnyelvű környezetben, 
kétnyelvű beszélőkkel érintkezve sajátítják el, és kétnyelvű normák-
hoz igazodva használják. A szlovákiai magyarok anyanyelvváltozata is 
kétnyelvű normák által szabályzott kontaktusváltozat tehát, melynek 
mind magyarországi, mind szlovákiai nyelvészek véleménye szerint 
helyet kellene kapnia az anyanyelvi nevelésben. A nyelv(tan)óráknak 
– amellett, hogy el kellene mozdulniuk a strukturalista alapon feldol-
gozott leíró nyelvtani tananyagok ismertetésétől, valamint a helyesírási 
és nyelvhelyességi kérdések hagyományos módon való tárgyalásától 
– reflektálniuk kellene a kétnyelvű beszélőközösségek konkrét nyel-
vi-nyelvhasználati sajátosságaira, az őket körülvevő nyelvi valóságra 
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és annak következményeire, s nem utolsósorban nyelvi jogaikra is, 
hiszen a tanulók ezáltal olyan, valós élethelyzetekben hasznosítható 
tudással gazdagodnának, mellyel feltételezhetően könnyebben vennék 
a mindennapok nyelvi akadályait (vö. Göncz 1985; Szépe 2001: 67–68; 
Kontra 2003: 301–321; Lanstyák 1998: 58; Misad 2009: 154–155, 2014: 
117–130, 2019: 159; Beregszászi 2012: 12).

A fentebb felsorolt kívánalmaknak azonban a szlovákiai magyar 
anyanyelvtankönyvek közül egyedüliként csupán az a 2009-ben meg-
jelent tankönyv felel meg, amely a gimnáziumok és szakközépiskolák 
első osztálya számára készült.  Mivel a dolgozat vázát egy, a tanulók 
kétnyelvűségről való ismereteinek feltérképezésére irányuló felmérés 
szolgáltatja, a választott témakört tananyagként pedig csak ez az egy 
anyanyelvtankönyv tárgyalja, a vizsgálódás során használt kérdőív ösz-
szeállításakor kizárólagosan ebből az egy segédletből indulhattam ki. A 
felmérés eredményeinek közzététele előtt éppen ezért röviden szólok a 
szóban forgó tankönyv tartalmáról és szemléletéről, majd bemutatom 
a felmérés körülményeit, ismertetem a felgyűjtött adatokat, melyek 
elemzése után igyekszem megállapítani a felmérés tanulságait.

1. A tankönyv tartalma és szemlélete

A Misad Katalin, Simon Szabolcs és Szabómihály Gizella társszerzésé-
ben készült tankönyvben a kisebbségi anyanyelvoktatás tantárgy-pe-
dagógiája által megfogalmazott irányelvek érvényesülnek, tehát a szo-
ciolingvisztikai megalapozottság, a hozzáadó szemlélet, a funkcionális 
és kontrasztív módszer nyer teret benne.1 

1  Megjegyzést érdemel, hogy az elsős tankönyv szerzői megkapták mind a négy kö-
zépiskolai tankönyv megírásának jogát, azonban az oktatásügyi tárca kormányvál-
tás miatt új pályázatot hirdetett, melyből kifolyólag a további tankönyvek, tehát a 
második, harmadik és negyedik osztály segédleteinek elkészítésével már Uzonyi 
Kiss Judit, magyarországi tankönyvszerzőt és Csicsay Károly, szlovákiai magyar 
gyakorló pedagógust, középiskolai tanárt bízta meg. A vonatkozó három tankönyv 
a – 2012 -es év végén jelent meg s – az első osztályos anyanyelvtankönyv által közve-
tített szemléletmóddal teljes mértékben szakítva – visszatért az egynyelvű szemlélet 
elveihez és a hagyományos nyelvtantanítás módszereihez (Misad 2014: 125).
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A segédlet alapvető sajátossága, hogy szakít a szlovákiai magyar 
nyelvtankönyvekre jellemző egyközpontú-egynyelvű szemlélettel. A 
szerzők a funkcionalitás és a kontrasztív módszerek alkalmazásával 
mutatnak rá a nyelvi változatosság tényére kisebbségi környezetben. 
Emellett a felcserélő szemlélet elhagyásáról és a hozzáadó szemlélet 
előtérbe kerüléséről tanúskodik a standard nyelvváltozat és a tanulók 
által használt helyi kontaktusváltozat használati körének minél ponto-
sabb meghatározása is.

A tankönyvben olyan fő- és alfejezetcímekkel találkozunk, ame-
lyek a többi, használatban lévő anyanyelvtankönyből hiányoznak, pl. 
A kétnyelvűség, A kétnyelvű beszélőközösségek, A szlovákiai magyarság 
nyelvhasználata, A nyelvi emberi jogok, Az emberi jogok és a kisebbségi 
jogok, A nyelvi jogok a nemzetközi egyezményekben, A nyelvhasználat 
szabályozása hazánkban stb. A felsorolt fejezetekben a szerzők egyrészt 
a szlovákiai magyar nyelvváltozat jellemző sajátosságaival, valamint e 
nyelvváltozatnak a magyarországi köznyelvi nyelvváltozattól való el-
téréseivel foglalkoznak; másrészt áttekintik a nemzetiségi kisebbségek 
általános nyelvi jogait meghatározó nemzetközi szabályozásokat, va-
lamint a szlovákiai kisebbségek formális színtereken való anyanyelv-
használatáról rendelkező szlovák nyelvtörvényeket. A fentieken kívül 
a tankönyv egyéb fejezetei is tartalmaznak olyan tananyagrészeket, 
feladatokat, amelyek a tanulók kétnyelvű környezetére és ennek nyelvi 
hatásaira építenek (vö. Lanstyák 1998: 58; Misad 2009: 154–155, 2014: 
117–129, 2017: 35–43, 2019: 159; Misad–Simon–Szabómihály 2009; 
Simon 2010: 89–90; Beregszászi 2012: 12, 44–46, 2014: 31–46; Pletl: 
2014: 17–29; Szabómihály 2015). 

2. A vizsgálat bemutatása

A felmérés elvégzését azért tartottam szükségesnek, mert bár a szlová-
kiai magyar tannyelvű gimnáziumok és szakközépiskolák első osztály 
számára készült anyanyelvtankönyv összhangban áll a kisebbségi hely-
zetben folyó anyanyelvoktatás tantárgy-pedagógiai elveivel, valamint 
kiváló értékelést kapott az Állami Pedagógiai Intézet által kinevezett 
tankönyvbíráló bizottságtól is, a tapasztalatok arról tanúskodnak, hogy 
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a tankönyvet a magyar szakos gyakorló tanárok egy része nem tekinti 
teljes értékűnek. Vélekedésük szerint ugyanis a segédlet olyan, a tanu-
lók számára is evidens ismereteket tartalmaz, amelyek a hagyományos 
leíró nyelvtani tananyagokhoz, a hozzájuk kapcsolódó nyelvtani fogal-
makhoz és szabályokhoz mérten kevésbé érdemlegesek. E vélemény 
hatására a felmérés egyik céljaként e pedagógusi álláspont helytálló-
ságának adatokkal való igazolását vagy megcáfolását tűztem ki. Cé-
lom elérésének érdekében a felmérést három olyan középiskolában 
végeztem el, amelyeket egymástól eltérő grammatikatanítás jellemez. 
Közülük az egyikben a nyelvtan oktatása rendszeresen, a vonatkozó 
kerettantervnek megfelelően heti két órában folyik. A másikat a hanya-
goló szemléletű nyelvtantanítás jellemzi, melynek következményeként 
a pedagógusok – az irodalmi tananyag terjedelmére hivatkozva – a 
nyelvtanórán is irodalomórát tartanak. A harmadik középiskolában az 
előző két szemlélet között elhelyezhető nyelvtanoktatás folyik, mely-
nek során a pedagógusok a nyelvtani tananyagot a kéthetente, vagy ha-
vonta egyszer tartott nyelvtanórán, szelektív módon, a nyelvtan „leg-
fontosabb” részeire összpontosítva adják át a tanulóknak. A felmérés 
szempontjából azért volt fontos, hogy az egyes oktatási intézmények 
nyelvtantanítási szemléletükben különbözzenek egymástól, mert a 
kérdőív a diákok olyan tudását hívta elő, amelyre elsősorban a nyelv-
tanórákon tehetnek szert. Ebből kifolyólag a beérkező válaszok közve-
tetten az anyanyelvórák megtartásának fontosságát is igazolhatják (vö. 
Antalné Szabó 2002: 148). 

A felmérés célcsoportjának meghatározásakor feltételeztem, hogy 
az első osztályos tanulók megszólítása csupán a frissen szerzett infor-
mációk reprodukálását eredményezné. A legadekvátabb adatközlők-
nek emiatt a második és a harmadik osztályos diákokat tekintettem, 
hiszen valószínűsíthető, hogy az ő esetükben már tartósabban rögzült 
ismereteket tudtam mérni. 

A vizsgálatban három középfokú oktatási intézmény száz tanulója 
vett részt. A  kérdőív anonim volt. Minden általam megfogalmazott 
állításnál az igaz/hamis válaszlehetőség állt a tanulók rendelkezésére.
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 Az oktatási intézményt jellemző
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1. táblázat: A felmérésben részt vevő tanulók aránya az egyes oktatási intézmények 
anyanyelvoktatására jellemző szemléletmódok tükrében

3. A felmérés értékelése

Ebben a fejezetben a felmérés során alkalmazott kérdőív egyes megál-
lapításaira érkezett válaszokat értékelem. Minden esetben utalok az ál-
talam megfogalmazott állítás okára, a válaszok típusát illetően közlöm 
azok százalékos arányszámát, az eredmények figyelembe vételével 
pedig igyekszem releváns következtetéseket és tanulságokat is levonni. 

A kérdőív első négy állítása az első osztályos anyanyelvtankönyv A 
kétnyelvűség c. fejezetében foglalt ismeretekre reflektál.

Az első állítás („A szlovákiai magyarok döntő többsége nem a ma-
gyar nyelv standard változatát használja.”) annak megállapítására szol-
gált, hogy tisztában vannak-e a tanulók azzal a ténnyel, miszerint a 
szlovákiai magyarok által használt nyelvváltozat nem azonos a magyar-
országi standard nyelvváltozattal. A vonatkozó témakörrel a tankönyv 
részletesen foglalkozik, s a közölt megállapításokat számos példával tá-
masztja alá. Arról, hogy mindez mennyiben tükröződik a tanulók tu-
dásán, a beérkezett válaszok adnak tájékoztatást. A felgyűjtött adatok 
alapján a nyelvtanórákat rendszeresen megtartó intézmény tanulóinak 
76,7 %-a van tudatában a nyelvváltozatok létezésének, ezzel szemben 
a hanyagoló szemléletet képviselő középiskola diákjainak mindössze 
25,8 %-a válaszolt beleegyezően, azaz számukra kevésbé ismeretes a 
nyelvváltozatok sokféleségének ténye. A legmagasabb arányú – 88,4%-
os – igaz opcióra adott visszajelzés az anyanyelvoktatásban szelektív 
szemléletmódot alkalmazó intézmény tanulóitól érkezett be.
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Feltételeztem, hogy az általam megfogalmazott második állítás („A 
Kárpát-medencei kisebbségben élő magyarok használnak sajátos sza-
vakat.”) helyénvalóságának megítélése nem okoz majd nehézséget a 
tanulók számára, hiszen a tankönyv egyrészt nemcsak lényegre törő-
en ismerteti a szlovákiai magyar nyelvváltozatra jellemző szavakat és 
szószerkezeteket, de megállapításait a többségi és magyar nyelv egyes 
összehasonlításával is bizonyítja; másrészt a releváns válaszadáshoz fel-
tételezhetően a tanulók saját idiolektusa is hozzájárul, mely a kérdőív 
kitöltése során kiindulási alapként szolgálhat számukra. Hipotézisemet 
a felgyűjtött adatok is igazolták, ugyanis nemcsak a rendszerszerű és 
szelektív szemléletet képviselő oktatási intézmények tanulóinak 100%–
100%-a, de még a pusztán irodalomórákat látogató tanulók 96,7%-a is 
feltételezésemet megerősítve válaszolt. Következésképpen: teljesen ter-
mészetes módon azok a diákok is érzékelik a kisebbségben élő magya-
rok és az anyaországi magyarok nyelvhasználata közötti szókészletbeli 
eltéréseket, akik a vonatkozó témakörrel az iskolában nyelvtanóra híján 
nem foglalkoznak. Ugyanakkor az a tény, hogy a tankönyv által közvetí-
tett ismeretek egy részével a tanulók saját tapasztalataikból kiindulva is 
tudatában vannak, nem vonja kétségbe a szóban forgó tananyagok tan-
könyvbeli megjelenésének szükségességét, hiszen a diákok azon kom-
petenciájának fejlesztése, melynek eredménye az ún. funkcionális-szi-
tuatív kettősnyelvűség, megköveteli a kölcsönszavak, szószerkezetek 
stb. jellemzőire, használati körére, kontextusba való beágyazottságára 
vonatkozó szabályok tudatosíttatását (vö. Péntek 2004: 17). 

A harmadik kérdés („Hallottál már a Termini Kutatóhálózatról?”) 
A kétnyelvűség c. fejezetet követő két feladat közül az egyikre reflektál, 
arra, amelyben a szerzők a Termini Kutatóhálózat adatbázisában való 
fogalomkeresésre buzdítják a tanulókat. A kérdés elsődleges célja annak 
megállapítása volt, hogy a diákok megoldották-e a tankönyv szóban 
forgó feladatát, hiszen gyakorlati jellegénél fogva a magyarországi 
köznyelv és a határon túli magyar nyelvváltozatok közötti szókincsbeli 
eltérések magasabb fokú tudatosításának elősegítésére szolgál; ráadásul 
internetes beágyazottsága még inkább motiváló lehet a tanulók 
számára. A beérkezett válaszok – ugyan közvetett módon – többek 
között arról is tanúskodnak, hogy a pedagógusok indokoltnak tekin-
tik-e a határon túli nyelvészek több évtizedes munkájának eredménye-
ként létrejövő Termini adatbázis tanórai keretek közötti bemutatását. 
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Adataim azt mutatják, hogy a vizsgálatba bevont három intézmény 
tanulói számára teljes mértékben ismeretlen a Termini Kutatóhálózat, 
vagyis nem kétséges, hogy a szóban forgó gyakorlatot még a nyelvta-
nórákat rendszeresen tartó középiskolában sem oldották meg, ami arra 
enged következtetni, hogy a mindennapi nyelvhasználat során alkal-
mazható tudást közvetítő Termini adatbázishoz kapcsolódó informá-
ciók a pedagógusok által a tanulók felé közvetíteni kívánt ismeretek 
perifériáján helyezkednek el.

A kérdőív előző állításához hasonlóan a negyedik állítást is („Lé-
teznek olyan magyarországi egynyelvű értelmező szótárak, amelyek 
tartalmazzák a következő szavakat: konyhalinka, úrad, hranolki.”) A 
kétnyelvűség c. fejezet egyik feladata ihlette, mely arra szólította fel a 
tanulókat, hogy a Magyar értelmező kéziszótár és az Értelmező kézi-
szótár+ c. kiadványokban keressenek határon túli szavakat.2 Az általam 
megfogalmazott állítás célja annak megállapítása volt, kihasználják-e a 
pedagógusok a feladatban rejlő kettős potenciált. A tanulókra ugyanis 
motiváló erőként hathat a tény, hogy az egyes anyaországi szótárakban a 
szlovák nyelv szavai is megjelennek; másrészt, amikor a diákok önállóan 
igyekeznek meggyőződni az állítás helytállóságáról, a szótárhasználati 
kompetenciájuk is fejlődik. Arról, hogy a feladat a tanulók motivációjá-
nak növekedést eredményezi, jómagam is meggyőződhettem, ugyanis 
a kérdőívek kitöltését követően a diákok a vonatkozó szótárakkal való 
alaposabb megismerkedést sürgették. A felgyűjtött adatok rendszerezé-
se azt mutatja, hogy míg a nyelvtanoktatásban a rendszerszerűséget kö-
vető intézmény tanulóinak 67,4 %-a előtt ismeretes az a tény, miszerint 
az egyes magyarországi egynyelvű szótárakban határon túli szavak is 
megjelennek, addig a szelektív szemléletet erősítő intézmény diákjai-
nak 22,5%-a, a nyelvtanóráktól megfosztott tanulóknak pedig mindösz-
sze 7,6%-a van tudatában a vonatkozó kiadványok ezen sajátosságának 
(vö. Lanstyák 2006: 62, 2019: 257; Lanstyák–Benő–Juhász 2010: 37–58; 
Csernicskó–Kontra 2018: 91–104; http://termini.nytud.hu). 

2  Előtte azonban a szerzők röviden utaltak rá, hogy a Termini Kutatóhálózat 
keretében folyó határon túli nyelvészeti munkálatok eredményeként némely 
magyarországi egynyelvű szótárakba olyan szavak és kifejezések is bekerültek, 
amelyeket kétnyelvű magyar közösségekben használnak (vö. Misad–Simon–
Szabómihály 2009: 30).
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A kérdőív következő három állítását a tankönyv A nyelvi emberi 
jogok c. fejezete alapján állítottam össze, melyben a szerzők a kisebbsé-
gek nyelvi jogait meghatározó nemzetközi egyezményeket és a szlová-
kiai kisebbségek nyelvhasználatát érintő jogszabályokat tekintik át. A 
tankönyv a vonatkozó szabályozásokat megfelelően transzformált mó-
don, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó nyelvezettel ismerteti, 
állításait pedig a való életből származó példákkal szemlélteti. 

Az ötödik állítás („Szlovákiában a magyar lakosság számarányá-
tól függetlenül a szlovák nyelvű plakátok, feliratok, tájékoztató táblák 
mellé a magyar nyelvűek is kitehetők.”) a tankönyvben megjelenő 1995. 
évi ún. államnyelvtörvény nyomán került be a kérdőívbe. A beérke-
zett adatok szerint a nyelvtanórákon rendszeresen részt vevő tanulók 
58,1%-a, a kevésbé rendszeresen, de nyelvtanoktatásban alkalmanként 
részesülő diákok 73,0%-a, a csupán irodalomórákat látogató adatköz-
lők 48,4 %-a előtt evidensek a szlovákiai magyar közösség rendelkezé-
sére álló lehetőségek.

A tankönyv a jogszabályok bemutatásakor az 1999. évi kisebbségi 
nyelvhasználati törvény jellemzőire is rávilágít, mely tananyagrészre 
a kérdőív hatodik állítása is reflektál („Az olyan településeken, ahol a 
magyar lakosság aránya meghaladja a 20%-ot, a községi/városi hivata-
lokban magyarul intézhetitek ügyeiteket.”). A felgyűjtött adatok arról 
tanúskodnak, hogy a rendszeres szemléletmódot képviselő, illetve a 
szelektív szemléletmódot előnyben részesítő intézmény tanulóinak 
79,0%, illetve 80,0%-a, az anyanyelvórákat egyáltalán nem tartó kö-
zépiskola diákjainak pedig 64,5%-a van tisztában a nyelvi jogaival. 

Mivel az első osztály számára készült segédlet a névhasználatra 
vonatkozó szabályozással is foglalkozik, illetve a tananyagot követő 
feladatok körében egy ehhez kapcsolódó gyakorlat is megjelenik, a 
hetedik állítás („Szlovákiában is van jogod a vezetékneved -ová végző-
dés nélkül anyakönyveztetni, illetve a keresztneved magyaros formáját 
használni, pl. Štefan helyett az István formát”.) megfogalmazásával arra 
a kérdésre kerestem a választ, hogy a túlnyomórészt szlovák névformá-
val anyakönyvezett magyar tanulók számára egyértelmű-e a lehetőség, 
miszerint családi és utónevüket anyanyelvük szabályaival összhangban 
is bejegyeztethetik. A beérkezett válaszok alapján a vonatkozó rende-
letet a vizsgálatba bevont három intézmény minden tanulója ismeri. 
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Az ötödik, hatodik és hetedik állítás egybevetése kapcsán kiemel-
ném, hogy az ötödik állításban foglalt – magyar nyelvű tájékoztató 
jellegű feliratok, táblák stb. elhelyezésére vonatkozó – információk el-
sősorban közösségi szinten nyújtanak lehetőséget a szlovákiai magya-
rok számára, hiszen ezek biztosítják azt, hogy a magyar nemzetiségű 
lakosok 20%-os számarányát elérő településeken a szlovák nyelvű 
táblák mellett magyar nyelvűek is megjelenhetnek. Ezzel szemben a 
hatodik és hetedik állítás, melyek egyike a hivatalokban való kisebb-
ségi nyelvhasználatra, másika a családi és utónév anyakönyveztetésé-
ről szóló szabályozásokra vonatkozik, az egyén számára is lehetőséget 
nyújt, azaz minden szlovákiai magyarnak egyéni haszna is van belő-
lük, melyet pl. hivatalos ügyeik intézése során tapasztalhatnak meg. 
Ha mindezek ismeretében áttekintjük a kérdőív ötödik, hatodik és 
hetedik állítására érkezett válaszok arányszámát, nyilvánvalóvá válik, 
hogy a tanulók jobban ismerik azokat a jogszabályokat, amelyekről 
feltételezik, hogy a mindennapi nyelvhasználat során egyéni hasznuk 
származhat belőlük, mint azokat, amelyek szülővárosuk vagy közsé-
gük életére van hatással (ez az arány még a nyelvtanoktatást hanyago-
ló intézmény tanulóira is érvényes). Valószínűsíthető azonban, hogy a 
nyelvi jogokat érintő kérdéskör a téma medializáltságának köszönhe-
tően is közelebb áll a szlovákiai magyar tanulókhoz. 

A nyolcadik és egyben utolsó kérdéssel („Zavarnak téged a szlová-
kiai magyar nyelvhasználatban előforduló szlovák szavak? Miért?”) a ta-
nulóknak a kódváltással kapcsolatos nyelvi attitűdjéről szerettem volna 
adatokat gyűjteni. Abban az esetben, ha a diákok a vonatkozó jelenséget 
negatívan értékelték, az e mögött meghúzódó indokra is rákérdeztem. 
A kérdés megfogalmazását az ösztönözte, hogy bár a tankönyv a nyelvi/
nyelvváltozati sokféleséget és a hozzáadó anyanyelvi oktatást támogat-
ja, a tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy a pedagógusok a kétnyel-
vű szlovákiai magyar tanulók megnyilatkozásaiban az egynyelvű ma-
gyarországi magyar beszélők (tanulók) normáját kérik számon, és az 
attól való eltéréseket hibaként ítélik meg. Az iskolai oktatás gyakran oly 
módon utasítja el a tanulók anyanyelvét, hogy a benne található jelen-
ségek egy részét nyelvhelyességi hibaként kezeli, más részét nyelvjárási 
elemként megbélyegzi, egy további részüket pedig szlovakizmusnak ti-
tulálva helytelennek tartja. Ez az eljárás a szlovákiai magyar nyelvmű-
velés purista álláspontját tükrözi, melyre a pedagógusok és a tankönyv-
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szerzők egy része napjainkban is vezérelvként tekint. Ezzel szemben a 
nyelvészeti kutatásokkal alátámasztott modern szemléletek azt hangsú-
lyozzák, hogy az anyanyelvi nevelésnek abból a tényből kell kiindulnia, 
miszerint minden nyelvi forma, amelyet anyanyelvi beszélők közössé-
gi szinten használnak, valamilyen kontextusban helyes (vö. Lanstyák 
2009: 226–252, 2018: 280–284; Lanstyák–Szabómihály 2002: 76–83; 
Szabómihály 2009: 253–260). 

A fentiek figyelembevételével, illetve a kérdőív nyolcadik kérdésére 
beérkezett válaszok összesítésével megállapítható, hogy a nyelvtanórá-
kat rendszeresen látogató tanulók 4,6 %-át, a nyelvtanórákat szelektíven 
tartó intézmény tanulóinak 15,3%-át, a hanyagoló szemléletet képviselő 
középiskola diákjainak pedig 12,9 %-át zavarják a szlovákiai magyarok 
nyelvhasználatában előforduló közvetlen kölcsönszavak. A továbbiak-
ban a tanulók által feltüntetett indokok közül emelek ki néhányat. Az 
egyik diák ezt írta: „Zavarnak [a szlovákiai magyar nyelvhasználatban 
előforduló szlovák szavak], mert nem szimpatizálok a nyelvek kevere-
désével, a szlovakizmusokkal”; egy másik azzal érvelt a közvetlen köl-
csönszavak ellen, hogy: „[…] ha magyarul beszélünk, beszéljünk magya-
rul“. A beérkezett válaszok között találunk olyanokat is, amelyekben a 
diákok a nyelv tisztaságáért és a „helyes” nyelvhasználatért aggódnak, 
és úgy nyilatkoznak, hogy szerintük a közvetlen kölcsönszavak: „[…] 
elrondítják a magyar nyelvet“, illetve „ […] nem helyesek“.

Mivel vizsgálatok bizonyítják, hogy az esetek döntő többségében a 
tanulók nyelvről való gondolkodása a pedagógusok véleményét tük-
rözi, ezért az adatközlő diákok az említett szemléletmódra minden 
bizonnyal az iskolában tettek szert. A vonatkozó magyarázatok pedig 
arról tanúskodnak, hogy az egykor nyelvművelők, tanítók, pedagógu-
sok és oktatási szakemberek által terjesztett nyelvi tévhitek, illetve az 
azokkal szorosan összefüggő nyelvi ideológiák még ma is jelen vannak 
az oktatásban. Ezzel kapcsolatban Lanstyák István a szemléletváltozás 
szükségességét hangsúlyozza, illetve felhívja a figyelmet arra, hogy az 
anyanyelvi nevelésben a tudományos nyelvszeméletet kell érvényesí-
teni és a nyelvi tévhitek megfékezése érdekében a tanórán a nyelvmű-
velés mivoltának tisztázása mellett a nyelvi mítoszok, illetve babonák 
leleplezése is tanácsos volna. S mivel a fenti idézetek is alátámasztják, 
hogy az anyanyelvoktatás mögött olyan ideológiák működnek, mint 
nyelvi standardizmus, konzervativizmus, homegenizmus, autonomiz-
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mus, valamint purizmus, ezért Lanstyák István azon javaslata, amely 
szerint fontos lenne, ha a magyar nyelvközösségben működő nyelvi 
ideológiákról szóló ismeretek beépülnének az anyanyelvi nevelés tan-
anyagába, figyelemre méltó és megfontolandó (vö. Lanstyák 2006a: 
154–173, 2006b: 172–212, 2018: 261; Bilász 2017: 15). 

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a közvetlen kölcsönszavak szlo-
vákiai magyar nyelvhasználatban való megjelenését negatívan értékelő 
tanulói álláspontokat számos nyelvi tévhit és ideológia táplálja, ame-
lyek közül azt a korszerűtlen nyelvművelői szemléletmódot emelném 
ki, miszerint a határon túli magyarok nyelvhasználatában előforduló 
összes fogalom a magyarországi köznyelv segítségével is kifejezhető és 
ebből kifolyólag, pl. a közvetlen kölcsönszavak használata még infor-
mális beszédhelyzetben sem megengedett. Úgy gondolom azonban, 
hogy a tanulók hasonlóan konzervatív hozzáállását pozitív irányba 
fejleszthette volna, ha a tanórán foglalkoztak volna az első osztály szá-
mára készült anyanyelvtankönyvben található azon két feladattal, ame-
lyek a Termini kutatóhálózat webes felületének átböngészésére, illetve 
az adatbázis használatára ösztönzi a diákokat, hiszen ezáltal a tanulók 
legalább megismerkedtek volna a magyar nyelv és az egyetelemes ma-
gyar nyelv fogalmak közötti különbséggel, amely egy új szemléletfomát 
nyitott volna meg előttük (vö. Jakab 1983: 195; Lanstyák 2002: 115–
128, 2006: 60–73; Kožík 2004: 93–124; Lakatos 2008: 365–371; Vukov 
2008: 319–324; http://termini.nytud.hu/).

A tanulók egy másik része azonban a közvetlen kölcsönszavak 
szlovákiai magyar nyelvhasználatban való megjelenését nem a nyelv-
helyességi szabályok, illetve a nyelvtisztaság megőrzése miatt bíráta, 
hanem azért, mert meggyőződése, hogy a közvetlen kölcsönszavak 
támogatják és egyben felgyorsítják a szlovákiai magyarok asszimilá-
cióját. Szemléltetésképpen közlöm az egyik tanuló véleményét: „[…]
elszlovákosodás, identitásvesztés, ez nem internacionális jellemhez vezet, 
hanem csupán identitáshiányhoz“. Az idézet alapján egyértelmű, hogy 
a tanuló – a Kárpát-medencében élő magyarok döntő többségéhez 
hasonlóan – saját anyanyelvére mint identitásának egyik kifejezőesz-
közére tekint. Szociolingvisztikai kutatások szerint az anyanyelv és az 
identitás erőteljes összefonódása a magyar nemzet sajátos jellemzője. 
E vonatkozó jellegzetességet a szakemberek azzal magyarázzák, hogy 
mivel a magyarok nemcsak állampolgársági, de felekezeti szempontú 
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megosztottságban is élnek, amely megosztottságban egyetlen közös 
nevező az anyanyelv, ezért kizárólag ez töltheti be az egyén identifiká-
lására szolgáló szerepet. Ebből kifolyólag a magyar kisebbségek anya-
nyelvük feladását magyar identitásuk elvesztésével azonosítják (vö. 
Péntek 2010: 160–168, 2017: 810–818; Gereben 2011: 245‒256).

A fentiekben a tanulók közvetlen kölcsönszavakkal kapcsolatos ne-
gatív álláspontjáról szóltam részletesen, véleményem szerint azonban 
szükséges kiemelni, hogy a felmérésben részt vevő diákok többsége 
nem tekintette zavarónak a közvetlen kölcsönszavak magyar nyelvű 
megnyilatkozásokban való jelenlétét. A diákok szemléletmódja való-
színűleg nyelvi-társadalmi okora vezethető vissza, ugyanis az anya-
nyelvoktatásban rendszerszerűséget érvényesítő intézmény tanulói, 
akik egy szlovákdomináns városban látogatják a középiskolát, ítélték 
el legkisebb arányban a magyar nyelvhasználtban megjelenő közvetlen 
kölcsönszavak jelenlétét. Ezzel szemben a magyardomináns közegben 
található, szelektív szemléletet képviselő középiskola diákjai bírálták 
leginkább a kölcsönszavak jelenlétét. A két középiskola között saját-
ságos helyet foglal el a vizsgálatban részt vevő hanyagoló szemléletet 
valló intézmény, amelynek jellegzetessége, hogy a magyardomináns 
városban található iskolában közös igazgatás alatt és egy épületben ok-
tatják a magyar és a szlovák tanítási nyelvű osztályokat. 

1. diagram: A tanulók válaszainak (1.–8. kérdés) aránya a vizsgált intézmények 
anyanyelvoktatásban alkalmazott szemlélete alapján. 
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Összegzés

Tanulmányomban egy, a doktori munkám keretében készült kérdőí-
ves felmérés eredményeit tettem közzé. A vizsgálat három középfokú 
oktatási intézmény összesen száz második és harmadikos tanulójának 
azon rögzült ismereteit kívánta felmérni, amelyeket az első osztályos 
anyanyelvtankönyv a kétnyelvű beszélőközösségek nyelvhasználatáról, 
annak jellemző jegyeiről, valamint a szlovákiai kisebbségek nyelvi jo-
gairól feléjük közvetít. A kutatás kiindulópontját a szlovákiai magyar 
pedagógusok egy részének hozzáállása szolgáltatta, akik megkérdője-
lezik a vonatkozó ismeretek tankönyvbeli megjelenésének szükséges-
ségét, túlságosan evidensnek titulálva őket. 

A felmérés eredményei azonban arról tanúskodnak, hogy a szlo-
vákiai nyelvi valóságra reflektáló témakörök keretében tárgyalt isme-
retek – a pedagógusok álláspontjával ellentétben – nem tekinthetők 
teljes egészében magától értetődőnek, mert bár a felmérésben valóban 
előfordultak olyan kérdések (vö. 1. diagram 2. és 6. kérdés), amelye-
ket a nyelvtanórákat nem látogató tanulók is meg tudtak válaszolni, 
ez többségében nem volt jellemző. A felmérés adatainak feldolgozá-
sa és részletes elemzése továbbá alátámasztotta, hogy a nyelvtanórák 
megtartása nem elhanyagolható, hiszen azoknak az oktatási intézmé-
nyeknek a tanulói, amelyekben az anyanyelvórákat rendszeresen vagy 
kevésbé rendszeresen, de megtartják, magasabb arányban szolgáltak a 
modern szemléleteket tükröző válaszokkal, mint azok, akiknek iskolá-
jában az anyanyelvi órákat hanyagoló szemléletmód érvényesül (vö. 1. 
diagram). 

A felmérés alapján megállapíthatjuk, hogy a tanulóknak a szlová-
kiai magyar nyelvváltozatban megjelenő közvetlen kölcsönszavakhoz 
való nyelvi attitűdje alapvetően pozitív irányú. Az esetenként előfordu-
ló negatív tanulói vélemények vélhetően azzal magyarázhatók, hogy az 
oktatásban napjainkban is jelen vannak azok az elavult szemléletmó-
dok, amelyek mögött különböző nyelvi ideológiák állnak, és amelyeket 
a modern nyelvészet nyelvi tévhiteknek nevez. Feltételezhetjük továb-
bá, hogy a tanulók nyelvi attitűdjére a szociokulturális közeg minősége 
is hatással van.
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Kusala Orsolya

Szlovákiai magyar fiatalok nyelvi 
attitűdjeinek vizsgálata

Bevezetés

Az ember – társas lény lévén – elkerülhetetlenül kapcsolatban van az 
őt körülvevő világban élő emberekkel. A nyelv az az eszköz, amellyel 
elsődlegesen kommunikál, amelyen keresztül folyamatos interak-
cióban van a többi egyénnel. Sem a múltban, sem napjainkban nem 
ritka jelenség, hogy különböző nyelveket beszélő emberek élnek egy-
más mellett. Ennek egyik példája a nyelvi többség és kisebbség kap-
csolata. Munkámban azt a nyelvi többségi és kisebbségi kontextust 
vizsgálom, amelynek magam is a része vagyok: a szlovák–magyart. Az 
etnikai csoportok kapcsolatával már régóta foglalkoznak a szakembe-
rek, különböző módszerekkel próbálják felmérni ezeknek a kapcsola-
toknak a jellegét, a csoportok közötti lehetséges feszültségek okait és 
következményeit (szlovák–magyar viszonylatban l. Hunčík et al. 1995, 
Šutaj et al. 2006, Dolník–Pilecky 2012). Az egyik leggyakoribb vizsgá-
lati metódus a szociolingvisztikai kérdőív, amellyel sok fontos körül-
ményre rá lehet kérdezni, ezért kutatásomban magam is ezt a módszert 
alkalmaztam.

A tanulmány a fiatal korosztály mintáján keresztül kísérli meg 
bemutatni a szlovák–magyar kapcsolatok jellegét. Amint azt feljebb 
említettem, a témával többen is foglalkoztak már: készítettek orszá-
gos felmérést (Šutaj et al. 2006), vizsgálták a dél-szlovákiai szlovákok 
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és magyarok attitűdjeit (Dolník–Pilecky 2012), továbbá összehason-
lították a vegyes lakosságú és a tisztán szlovákok lakta területeken 
élő szlovákok attitűdjei közötti különbségeket is (Hunčík et al. 1995). 
A módszerek sokfélék, de valamennyi munka – köztük az enyém is – 
azzal a céllal jött létre, hogy valódi vélemények meghallgatásával és 
valós konfliktusok feltárásával elősegítse a szlovák–magyar kapcsolatok 
jellegének megismerését.

1. A szlovák–magyar kapcsolatok vizsgálata

Egy csoporthoz való tartozás általában olyan értékeket jelent az egyén 
számára, amelyeket csak az adott csoporthoz köt, így azok pozitív ér-
zelmekkel párosulnak nála. Egy csoporttal való azonosulás jelentős 
mértékben meghatározza az egyén gondolkodását és cselekedeteit. 
Az emberek kommunikációjára nagy hatással vannak a sztereotípiák, 
amelyek az egyént nem mint individuumot, hanem mint egy csoport 
reprezentatív tagját láttatják, így az egyéni interakciót is nagy mérték-
ben befolyásolja a csoportról kialakított kép (Dolník 2012: 240).

Dolník szerint (2012: 241) a természetes multietnikus együttélést 
megbontja a kollektív nemzeti tudat, amely generációk óta azt a gon-
dolatot plántálja a szlovák lakosokba, hogy a nemzet és a nyelv dial-
ektikus viszonyban van egymással, és hogy a közös nyelv teszi egysé-
gessé a nemzetet, amit a kisebbségi nyelvek jelenléte gyengít. Az ebből 
fakadó veszélyeztetettségérzést erősítheti, hogy a szlovákiai magyarok 
alkotta közösségre egyébként is bizonyos fokú zártság jellemző, amely 
abban nyilvánul meg, hogy erősen anyanyelv- és hagyománymegtartó 
tevékenységet folytat, valamint intenzíven kötődik az etnikai és 
kulturális értékeihez egyéni és csoportszinten egyaránt (Zeľová 1992: 
53).

Gereben megállapítása alapján (1999: 77) a kisebbségi magyar nép-
csoportok nem tudják egyértelműen meghatározni, hogy mihez kö-
tődnek és milyen alapon; az anyaországban élőkkel ellentétben nem 
a valamilyen közösséghez tartozás, hanem a nyelvi, kulturális, illetve 
emocionális jellegű kötődés a mérvadó náluk. Egy 1991-es repre-
zentatív felmérés szerint a szlovák–magyar kapcsolatokban az ún. 
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kontaktushipotézis érvényesül, mely azt jelenti, hogy „a különböző 
nemzetiségű csoportok együttélése vagy sűrűbb érintkezése javítja az 
egymásról kialakított képet” (Gereben 1999: 115).

A szlovák–magyar viszonyt a kilencvenes évek közepéig leginkább 
közvélemény-kutatásos módszerrel vizsgálták. A pozsonyi Centrum 
sociálnej analýzy például arról közölt adatokat, miként vélekednek 
saját nemzeti tudatukról a szlovákok, illetve miképp ítélik meg más, 
Szlovákiában élő nemzetiségek nemzeti tudatát; továbbá vizsgálta a 
szlovákiai magyar adatközlők viszonyulását a szlovákokhoz és a szlo-
vákiai magyarokhoz (Ondrejovič 1996: 141).

Egy másik felmérés, amelyet Juraj Dolník és Pilecky Marcell készített 
Koexistencia Slovákov a Maďarov na južnom Slovensku címmel, szintén 
hasonló eredményekről számol be. A vizsgálat eredményei alapján a 
szlovák és a magyar lakosság természetes szociális intelligenciája 
biztosítja a kölcsönös alkalmazkodást, a nyelvtörvény pedig művileg 
befolyásolja a természetes együttélést. Az adatközlők meghatározó ré-
sze ugyanakkor veszélyesnek tartja a politikusok direkt módon való 
(pl. kampány formájában történő vagy más politikai célokat követő) 
beleszólását a többségi és a kisebbségi lakosság együttélésébe; továbbá 
a déli területeken élő magyarok és szlovákok is egyetértenek abban, 
hogy az ország más területein élők a politika miatt ferde képet kapnak 
a szlovák–magyar kapcsolatokról (Dolník 2012: 273).

Egy 2003 és 2005 között készített, Národ, národnosti a etnické sku-
piny v procese transformácie slovenskej spoločnosti című országos fel-
mérés arra mutat rá, hogy az egyes etnikai csoportok teljesen eltérő-
en értékelik ugyanazokat a történelmi eseményeket. A különbségek 
nemcsak az egyes csoportok között, hanem azokon belül is megmutat-
koznak: az eredmények alapján a megkérdezett szlovákiai magyarok 
mindegyike úgy gondolta, hogy a saját nemzeti büszkesége nagyobb, 
mint a többi, szintén kisebbségben élő magyaré (Šutaj et al. 2006: 35). 

2. A kutatás bemutatása

Az alábbiakban röviden meghatározom annak az empirikus kutatás-
nak a kiindulópontjait, módszereit, céljait és alapvető hipotézisét, ame-
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lyet 2018 októbere és decembere között végeztem szlovákiai magyar 
középiskolások és egyetemisták körében, és amelyben a szlovákokhoz 
és a szlovák nyelvhez való viszonyukat tártam fel.

2.1 Problémamegjelölés

A szlovák–magyar kapcsolatok története nagyon régi időkbe nyúlik 
vissza. A két nemzet együtt élt a Magyar Királyság, majd az Osztrák–
Magyar Monarchia időszakában, az 1920-as trianoni békeszerződés 
következtében pedig előbb Csehszlovákia, később Szlovákia lett a kö-
zös hazájuk. Kutatásomat éppen ezért az előző fejezetben tárgyalt at-
titűdök és nemzetek közötti kapcsolatok, illetve az azokat bemutató 
kutatások ihlették, többek között Juraj Dolník és Pilecky Marcell közös 
kutatása (Dolník–Pilecky 2012), a Šutaj-féle országos felmérés (Šutaj et 
al. 2006), valamint Hunčík Péter és társainak etnometodológiai vizsgá-
lata (Hunčík et al. 1995).

2.2 A kutatás célja

Szlovákiai magyarként mindennapos jelenségként élem meg azokat az 
élethelyzeteket, amelyek a két etnikum közötti feszültség forrásai le-
hetnek. A feszültségek okáról mindenkinek személyes véleménye van, 
amely sokszor valamilyen múltbéli sérelmen vagy érzelmi alapokon 
nyugszik. Legfőbb célom éppen ezért az volt, hogy a kutatás segítségé-
vel empirikus adatokat szerezzek, melyek – tekintve, hogy több, külön-
böző embertől származnak – feltételezhetően segítenek átfogóbb képet 
kialakítani a magyar–szlovák együttélés valódi helyzetéről.

2.3 A kutatás módszerei

A kutatás során négy különböző célcsoportot látogattam meg, hogy 
adatokat gyűjtsek tőlük. Adatközlőim középiskolás és egyetemista di-
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ákok voltak, akiket szándékosan választottam ilyen módon, ugyanis 
arra szerettem volna választ kapni, miként látja a szlovák–magyar 
kapcsolatok jellegét a tizenéves, illetve a fiatal felnőtt korosztály. A kö-
zépiskolás diákok a komáromi Selye János Gimnázium elsős és har-
madikos tanulói voltak, többségében 15-16, illetve 17-18 évesek. Az 
egyetemista válaszadók egyik csoportja a komáromi Selye János Egye-
tem másodéves, 20-21 éves hallgatóiból állt, a másik pedig a pozsonyi 
Comenius Egyetem elsőéves, 19-20 éves hallgatóiból. A megkérdezet-
tek mindegyike kétnyelvű közegből származik.

A felmérésben részt vevő diákok között egy tizenhárom kérdésből 
álló kérdőívet osztottam szét. A kérdőív nyitott és zárt kérdéseket egy-
aránt tartalmazott, kitöltése nagyjából tizenöt-húsz percet vett igény-
be. A kérdések a vegyes környezetben élő szlovákiai magyarok konkrét 
élethelyzeteiből indultak ki, olyanokból, amilyenekkel megítélésem és 
személyes tapasztalataim alapján a legtöbben már találkozhattak.

2.4 Hipotézis

Kiinduló hipotézisem az volt, hogy a megkérdezett szlovákiai magyar 
fiatalok alapvetően negatívan viszonyulnak a szlovák közeghez, illet-
ve a szlovák lakossághoz, aminek – véleményem szerint – egyik oka 
a hiányos szlováknyelv-tudásuk és az emiatt tapasztalt kényelmetlen-
ségek, másik oka pedig a negatív személyes tapasztalataik lehetnek. E 
feltételezés szerint úgy gondoltam, hogy adatközlőim a kérdőívben 
megfogalmazott kérdésekre túlnyomórészt negatív hozzáállást tükröző 
válaszokat fognak adni.

2.5 Adatközlők

A kérdőívet összesen 71 személy töltötte ki, 41 középiskolás (23 lány és 
18 fiú) és 30 egyetemista (26 lány és 4 fiú). 17 egyetemista a komáro-
mi Selye János Egyetem, 13 a pozsonyi Comenius Egyetem hallgatója. 
Magyar nemzetiségűnek 67, szlováknak 4 adatközlő vallotta magát. 
63 válaszadó homogén magyar családból, 6 szlovák–magyar vegyes 
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családból származik. Ketten mind magukat, mind a szüleiket szlovák 
nemzetiségűként jelölték meg, de további válaszaik alapján valószínű-
síthető, hogy ennek oka a nemzetiség és az állampolgárság fogalmak 
összetévesztése volt.

3. A kutatás eredményeinek értékelése 

A felmérés első három kérdése bevezető jellegű volt, azt szerettem vol-
na megtudni általuk, hogy a válaszadó mennyire van közeli és minden-
napi kapcsolatban a szlovák nyelvvel. Véleményem szerint logikusnak 
tűnik, hogy a nyelvtudás mértéke és a nyelvvel kapcsolatos attitűdök 
egymással szorosan összefüggenek, hiszen a hiányos nyelvtudás okoz-
hat szorongást a beszélőben, főleg olyan helyzetekben, amelyekben 
szüksége lenne az adott nyelv használatára.

Első kérdésem az adatközlők szlováknyelv-tudására irányult: 

Hogyan értékelné a szlovák nyelvtudását?
a) teljesen kezdő szinten beszélem, csak néhány kifejezést tudok
b) alapszinten beszélem, a boltban vagy más nyilvános helyen egy rövid be-
szélgetést le tudok bonyolítani
c) középszinten beszélem, képes vagyok egy hosszabb szöveget is megszer-
keszteni írásban/beszédben
d) emelt szinten, bármikor és bármilyen témában folyékonyan tudok meg-
nyilvánulni

A válaszok alapján nagyon kevesen, mindössze két középiskolás 
és négy egyetemista1 gondolja magáról, hogy kezdő, és csupán né-
hány szót tud szlovákul. Még ennél is kevesebben, egy középiskolás 
és két egyetemista gondolja úgy, hogy emelt szinten beszéli a szlovák 
nyelvet. A kérdések összeállításakor feltételeztem, hogy a skála két 
szélső pontja nem lesz jellemző a válaszadókra. Ennél jóval nagyobb 

1  A válaszadók viszonylag alacsony számára való tekintettel az adatokat számok-
ban, és nem százalékokban közlöm. 
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számban jelölték meg, hogy alapszinten, illetve középszinten beszél-
nek szlovákul. A két válasz (b és c) között a középiskolásoknál ele-
nyésző a különbség (alapszinten 20, középszinten 18 megkérdezett), 
az egyetemistáknál pedig nincs eltérés (12-12 megkérdezett). Mind 
az egyetemista, mind a középiskolás lányoknál jellemzőbb volt a b 
válasz, ami azt mutatja, hogy bizonytalanok a nyelvtudásukat illetően, 
az eredmények alapján nem szívesen jelölik meg magukat szlovákul 
„jól beszélőnek”.

Ennek részben ellentmond a munkám elméleti részében említett 
Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie slovenskej 
spoločnosti című felmérés, melyet 1280 szlovák és szlovákiai kisebbségi 
adatközlő (magyarok, csehek, németek, romák, ruszinok, ukránok, 
zsidók) bevonásával készítettek. E felmérés adatai szerint a magyar vá-
laszadók nagy része úgy véli, hogy szinte ugyanolyan szinten beszéli 
a szlovák nyelvet, mint a magyart (Šutaj et al. 2006: 62). Rá kell azon-
ban mutatnunk, hogy a szóban forgó kutatás célcsoportja a legalább 
középfokú végzettséggel rendelkező lakosság volt, ami eleve növeli a 
kellő szlovák nyelvi kompetencia esélyét (ezt a kutatók az elemzésben 
maguk is megerősítették, amikor arról írtak, hogy minden kisebbség-
hez tartozó válaszadónak egységesen szlovák nyelvű kérdőívet adtak, 
mert azzal számoltak, hogy megfelelő szlovák nyelvi ismeretekkel ren-
delkeznek).

A második kérdéssel arra kerestem a választ, vannak-e szlovák 
anyanyelvűek a megkérdezettek közvetlen környezetében: 

Van/vannak szlovák anyanyelvű ismerőse/ismerősei, barátja/barátai, roko-
na/rokonai? 

A kérdésre egyöntetűen igenlő válaszok érkeztek, az adatközlők 
nagy részének (57 személy) van szlovák ismerőse és/vagy rokona. A 
középiskolás lányok és összességében a középiskolások is nagyobb 
arányban jelölték meg az igen lehetőséget, mint az egyetemista lá-
nyok, illetve az egyetemisták általában. Az egyetemisták közül kilen-
cen jelölték meg a nem választ, de ebből hatan Komáromban tanulnak, 
tehát valószínűleg kevesebbet érintkeznek a mindennapjaikban 
szlovákokkal, mint a pozsonyi hallgatók.
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Mivel feltételeztem, hogy a középiskolások (de valószínűleg a meg-
kérdezett egyetemisták is) elsősorban az iskolában beszélnek szlová-
kul, arra is kíváncsi voltam, hogy a fennmaradó időben milyen gyak-
ran kerülnek olyan helyzetbe, amelyben mégiscsak használniuk kell a 
szlovák nyelvet. A harmadik kérdésem így hangzott:

Az iskolán kívül milyen gyakran használja a szlovák nyelvet?
a) egyáltalán nem használom
b) nem mindennap használom
c) naponta használom, de nem intenzíven
d) naponta intenzíven használom (hosszabb, rendszeres beszélgetések szlo-
vák nyelven)

A válaszok az egyetemisták esetében kiegyenlítettek voltak, az 
egyetemista lányok közül hatan jelölték meg azt a lehetőséget, hogy 
egyáltalán nem használják az egyetemen kívül a szlovák nyelvet, il-
letve hogy mindennap használják, de nem intenzíven. Valamivel 
többen, tízen állították magukról, hogy a szlovákot nem használ-
ják mindennap. A középiskolásoknál – mind a fiúk, mind a lányok 
esetében (összesen 26 személy) – a b válasz volt a leggyakoribb, ezt 
kiegyenlített mértékben követte az a és a c válasz (heten egyáltalán 
nem, hatan naponta, de nem intenzíven használják a szlovákot), 
a legkevesebben pedig a d választ jelölték meg (egy középiskolás lány 
és fiú állította magáról, hogy mindennap intenzíven használja a szlo-
vák nyelvet).

A kérdőív következő három kérdése azt próbálta felmérni, mekko-
ra önbizalommal rendelkeznek a válaszadók, ha szlovákul kell beszél-
niük, illetve mennyire érzik magukat feszélyezve a nyelvtudásuk vagy a 
kiejtésük miatt. Személyes tapasztalatból (is) kiindulva, arra is kíváncsi 
voltam, hányan találták már magukat olyan helyzetben, amikor valaki 
szóvá tette a magyaros akcentusukat: 

Befolyásolja a szlovák nyelvtudása az önbizalmát, ha ezen a nyelven kell 
megnyilvánulnia?
a) igen, feszélyez, hogy véleményem szerint nem jók a nyelvismereteim
b) igen, feszélyez, annak ellenére, hogy folyékonyan tudok kommunikálni 
ezen a nyelven
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c) nem, mert magabiztosan használom a nyelvtudásomat, amely vélemé-
nyem szerint kielégítő
d) nem, nem feszélyez a hiányos nyelvtudásom
Egyéb okok a feszélyezettségre:
Egyéb okai a magabiztos fellépésnek:

A negyedik kérdésre adott válaszokból alapvetően két dolog derült 
ki: az egyik az, hogy a válaszadók nagy része (37 személy) nem gon-
dolja úgy, hogy jól beszél szlovákul, és ez a tény zavarja őket; a másik, 
hogy szinte egyenlő számban vannak a két szélsőséges attitűd képvise-
lői – tehát azok, akik annak ellenére bizonytalanok, hogy jól beszélnek 
szlovákul (11 személy) és azok, akik annak ellenére sem, hogy hiányos 
a nyelvtudásuk (16 személy).

Az 5. kérdés azt mérte fel, feszültségforrásnak számít-e a szlovák 
nyelv használata során az adatközlők magyar akcentusa:

Volt már rá példa, hogy egy szlovák anyanyelvű személy megjegyezte Önnek, 
hogy magyar akcentussal beszél szlovákul?
 igen
 nem

A válaszok alapján a középiskolás lányok közül csupán hetet szól-
tak már meg a magyar akcentusa miatt, míg az egyetemista lányok kö-
zül tizennyolcat. Ez a számarány nagy valószínűséggel azt jelzi, hogy 
a középiskolások nagy része alig vagy nem mindennap használja a 
szlovák nyelvet, míg az egyetemisták intenzívebben, sőt jórészt min-
dennap, így többször is konfrontálódhatnak szlovák kommunikációs 
partnerükkel.

A fenti feltételezést részben alátámasztja az az 1993-ban Hunčík 
Péter vezetésével folyt felmérés, mely a Szlovákia déli és északi terü-
letein élő szlovákok, illetve a szlovákiai magyarok etnikai együttélését 
vizsgálta 150 adatközlővel készített mélyinterjúk alapján. E felmérés 
szerint a 14 év alatti válaszadók 68%-a2 nem tapasztalt semmilyen 

2  A más szerzőktől idézett kutatási eredmények közlésekor az eredeti szövegben 
szereplő százalékos arányszámot tüntetem fel.
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konfliktust a szlovák lakossággal (valószínűsíthetően a szorosabb 
érintkezés hiánya miatt), a 14 év feletti adatközlőknek azonban a 76%-
a már került valamilyen jellegű összetűzésbe szlovákokkal (Hunčík et 
al. 1995: 141). Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a szóban forgó fel-
mérés vonatkozó kérdése nem kizárólag a nyelvi jellegű konfliktusokra 
irányult, de úgy gondolom, hogy a mindennapi tapasztalatok alapján 
éppen a nyelvhasználat az egyik legerőteljesebb ütközési pont (amint 
azt lentebb látni fogjuk).

Az ötödik kérdésből indult ki a következő nyitott kérdés is, mely-
ben az előző kérdésre igennel válaszoló adatközlők fejthették ki a vé-
leményüket: 

Ha igen, mit gondolt, ill. mit gondol erről a megjegyzéséről?

A 35 igennel válaszoló személy közül csak egy személy nem adott 
választ erre a kérdésre. Mind a középiskolás, mind az egyetemista vá-
laszadóknál túlsúlyban volt a negatív vélemény (többen illetlenségnek, 
illetve sértőnek tartják, ha megszólják az akcentusukat).

A felmérés 7. és 12. kérdése konkrét élethelyzetekből indult ki. 
A 7. kérdés azt a tipikus szituációt vázolta fel, amellyel valamennyi 
szlovákiai magyar naponta akár többször is találkozik, és amely a leg-
több feszültség forrása lehet: 

Előfordult már, hogy egy vegyes lakosságú település valamilyen intézményé-
ben (hivatal, bolt stb.) automatikusan szlovákul kezdeményezett kommuni-
kációt?
 Igen, mert
 Nem, mert

A kérdésre kapott válaszok ebben az esetben kiegyenlítettek vol-
tak: vegyes lakosságú településen 34-en szlovákul kezdeményeznének 
nyilvános helyen kommunikációt, 33-an pedig magyarul (a kérdésre 
négyen nem válaszoltak). Az igennel válaszolók közül 15-en egyete-
misták és 19-en középiskolások. A válaszok között leggyakrabban 
olyan indoklás szerepelt, mint a tapasztalat (11 személy), az adott hely/
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intézmény dolgozóinak ismerete (5 személy), de többen a nehézsé-
geket próbálják ilyenkor elkerülni (3 személy), vagy éppen a szlovák 
nyelv államnyelvi státuszára hivatkoznak (6 személy). Egy, a vajdasági 
magyarok nemzeti és kulturális identitásának feltérképezésére irányu-
ló kutatás szerint a szlovákiai és a vajdasági magyarok nyelvhasználati 
szokásai ez esetben nagymértékű hasonlóságot mutatnak: 562 vajda-
sági megkérdezettnek csupán a 10,5%-a használná a magyar nyelvet 
hivatalos helyzetben (Gereben 2001: 392). 

A fenti kérdésre érkezett nemleges válaszokat illetően is kiegyensú-
lyozott volt a szlovákiai egyetemisták és középiskolások aránya (15:18 
személy). Közülük néhányan (6 személy) pontosan meg tudták okolni, 
miért nem beszélnek a kérdésben felsorolt helyeken szlovákul; mások 
(9 személy) hiányos nyelvtudásukra vagy a kisebbségi nyelvhasználati 
törvény által biztosított lehetőségeikre hivatkoztak, legtöbben (11 sze-
mély) pedig rendszerint ilyen helyzetekben is először magyarul pró-
bálnak meg beszélni, mert ez természetesebb számukra.

Šutaj (2006: 65 66) is hasonló eredményekről számol be: a legtöbb 
megkérdezett hivatalos közegben szlovákul beszél, a munkahelyén és 
az üzletben azonban részben magyarul, részben szlovákul. Bergendiné 
Urbán Mónika, aki kérdőíves felmérésében 73 galántai magyar 
anyanyelvű középiskolás diák nyelvhasználati szokásait térképezte fel, 
ezzel ellentétben arról számol be, hogy a tanulók nagy része (60%) 
szlovákul szólal meg egy vegyesen lakott település utcáin. Érdekes, 
hogy a szlovák nyelv előnyben részesítése ebben az esetben nemcsak a 
hivatalos közegre, hanem általában a közegre is kiterjed (Bergendiné 
1998: 83). Azt pedig, hogy a hivatalos szférában való szlovák nyelv-
használat milyen mértékben vezet frusztrációhoz a szlovákiai ma-
gyaroknál, jól demonstrálja a Hunčík Péter és csapata által készített 
etnopszichológiai felmérés. Ennek részeként a válaszadóknak egy 
Rosenzweig-féle frusztrációs tesztet3 is ki kellett tölteniük, melynek 

3  A Rosenzweig-féle frusztrációs teszt (más néven PFT) lényege, hogy az inter-
júalanynak képeket mutatnak, amelyek különböző élethelyzeteket vázolnak fel. 
A válaszadóknak ezeket a helyzeteket kell értékelniük, úgy, hogy megjegyzést 
fűznek hozzájuk, asszociációkat, amelyek először az eszükbe jutnak a szituáció-
val kapcsolatban, a kutató pedig ezeket a megjegyzéseket kiértékelve elkészíti a 
frusztrációs skálát.

–
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eredményei alapján a szlovákiai magyarok a legnagyobb frusztrációt 
akkor élik meg, amikor egy hivatalban azért nem foglalkoznak ve-
lük, mert nem tudják magukat szlovákul kifejezni; ezenkívül az isko-
lai szlovákórán; illetve akkor, amikor hiányos szlováknyelv-tudásuk 
miatt kirekesztik őket egy társaságból (a hivatkozott felmérésben az 
volt az alaphelyzet, hogy egy társasági eseményre azért nem kapnak 
meghívást, mert magyarok és nem tudnak jól szlovákul) (Hunčík et 
al. 1995: 142–144).

A 12. kérdést azért tárgyalom soron kívül, mert hasonló helyzetből 
indul ki, mint a 7. kérdés. Arra keresi a választ, milyenek a válaszadók 
társalgási szokásai kétnyelvű közösségben:

Képzelje el a következő szituációt: öt barát beszélget egymással, közülük hár-
man szlovák anyanyelvűek, ketten magyar anyanyelvűek. A beszélgetés egy 
ideig közös témáról, szlovák nyelven zajlik (tekintve, hogy a szlovák anya-
nyelvű barátok nem beszélnek magyarul). Egy idő után elfogy a téma és ki-ki 
újabb beszélgetéseket kezdeményez a csoporton belül. A két magyar illető 
egymással kezd el társalogni.

Kérdés: ha Ön lenne az egyik magyar személy, milyen nyelven kezdeményez-
né ezt a kétszemélyes társalgást?
Magyarul, mert
Szlovákul, mert

A válaszokat illetően a legnagyobb számban (51 személy, 31 közép-
iskolás és 20 egyetemista) azok az adatközlők voltak, akik a kérdésben 
felvázolt helyzetben magyarul társalognának. Leggyakoribb indokként 
azt adták meg, hogy ha egy magyar személlyel folytatnak beszélgetést, 
nem feszélyezi őket, ha a társaságban vannak szlovák barátok is, de 
amennyiben azok számára ez gondot jelent, átváltanak szlovákra. A 
válaszadók közül többen (17 személy) arra hivatkoztak, hogy az anya-
nyelvükön természetesebb és könnyebb is megszólalniuk, szlovákul 
nehézkesebb lenne. A kérdésre egy diák nem adott választ.

A fentivel részben egyező eredményekről számol be a korábban már 
említett Bergendiné-féle felmérés is. A kutató az én kérdésemhez ha-
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sonlót tett fel a középiskolás diákoknak4, akiknek válaszaiból kiderül, 
hogy a hivatkozott helyzetben mindössze hatan folytatnák magyarul a 
beszélgetést, negyvenöt tanuló szerint a körülményektől függ, melyik 
nyelvet használnák, tizenkilencen pedig inkább szlovákra váltanának 
(Bergendiné 1998: 82).

Azok az adatközlőim, akik ilyen helyzetben szlovákul szólalnának 
meg (19 személy), azzal indokolták válaszukat, hogy illetlenség, illetve 
a szlovák barátoknak a társalgásból való kirekesztése lenne, ha olyan 
nyelven beszélnének, amelyet ők nem értenek. Ennek a viselkedésnek 
kétnyelvű közegben különösen nagy jelentősége van. A szociálpszi-
chológiai értelemben vett konvergencia, tehát a beszélgetőpartnerek 
igyekezete, hogy „nyelvi, paralingvisztikai és nonverbális eszközeiket 
egymáshoz igazítsák, hogy a szolidaritás érzését keltsék egymásban” 
(Navracsics 2009: 349), mindenképpen pozitív érzést kelt a beszélgetés 
résztvevőiben.

A 8., 9. és 10. kérdés olyan témákkal kapcsolatban kéri a diákok 
véleményét, amelyek szerintem sok embert foglalkoztatnak, és megle-
hetősen megosztják a szlovákiai magyar közösséget. Olyan helyzetek 
ezek, amelyekről szinte mindenkinek, aki szlovák–magyar közegben 
él, van valamilyen véleménye. Először a következő kérdést tettem fel: 

Egyetért az alábbi állítással? Ha igen, miért? Ha nem, miért?
A szlovák ugyanolyan idegen nyelv a szlovákiai magyaroknak, mint pl. az 
angol vagy a német.

A kérdésre összesen 65 adatközlő válaszolt, ebből 39-en gondolják 
úgy, hogy a szlovák is idegen nyelv a magyarok számára, 26-an pe-
dig nem értenek egyet ezzel az állítással. A középiskolások válaszai 
kiegyenlítettek voltak: 20 személy igennel, 18 nemmel válaszolt; míg 
az egyetemisták közül a többség (19 személy) egyetértett az állítással, 
ennek csaknem a fele (8 személy) azonban nem. Az igennel válaszo-
lók véleménye nagyon hasonló: egy részük (18 személy) úgy gondolja, 

4  „Képzeld el a következő helyzetet! Osztálytársaddal az iskolából menet csatla-
kozik hozzátok társad magyarul nem értő ismerőse. Milyen nyelven folytatod a 
megkezdett szöveget?”
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hogy a szlovákot az itteni magyaroknak épp úgy az alapoktól kell ta-
nulniuk, mint az angolt, s ugyanúgy intézményes keretek között, az 
iskolában; más részük (12 személy) úgy véli, hogy mivel a szlovákiai 
magyarok anyanyelve a magyar, természetes, hogy minden további 
nyelvet idegen nyelvként tanulnak.

A fenti véleménnyel a pedagógusok is egyetértenek – derül ki Kiss 
Zsuzsanna Éva 2007-es felméréséből, melyet munkatársaival együtt 
felvidéki, vajdasági és erdélyi magyar pedagógusokkal készített. Arra a 
kérdésre, hogy mi a véleményük a magyar gyerekek és az államnyelv 
kapcsolatáról, valamennyien azt válaszolták, hogy – bár tudatosítják, 
hogy a szlovák/szerb/román az államnyelv – a kisebbségi magyar gyer-
mek számára az államnyelv soha nem lesz anyanyelv is egyben. A saját 
kérdésemre érkezett válaszokhoz hasonlóan a pedagógusoknál is túl-
súlyban voltak azok a vélemények, amelyek szerint az anyanyelv mellett 
minden további nyelv csak idegen nyelv lehet (Kiss 2009: 509). 

Azok az adatközlőim, akik úgy vélekedtek, hogy a szlovák nem 
idegen nyelv, feltételezhetően azért gondolják ezt így, mert olyan kö-
zegben szocializálódunk, ahol nap mint nap halljuk és használjuk a 
szlovák nyelvet, s azon felül, hogy sokat halljuk, szükségünk is van rá. 
Néhány válaszadó (4 személy) szerint azért van sok magyar diáknak 
gondja a szlovák nyelv elsajátításával, mert az oktatása – a nagymér-
tékű nyelvi kontaktus ellenére – túlságosan elméleti jellegű.

A szlováknyelv-oktatás problematikus jellegét nagyon jól fogal-
mazza meg Juraj Dolník, aki az előzőekben már említett, Pilecky Mar-
cellel közös kutatásában vizsgálta ezt a kérdéskört is. Dolník szerint 
azok a kijelentések, amelyek megkérdőjelezik a szlovákiai magyarok 
szlováknyelv-tanulás iránti hajlandóságát, az iskolai közegből indul-
nak ki; holott a két nemzethez tartozó egyének között sokszor az is-
kolán kívül kialakuló szociális interakció (barátkozás) a mérvadó az 
attitűdök kialakításában (Dolník–Pilecky 2012: 13).

Kérdőívem 9. kérdése a szlovákiai magyar közegben meglehetősen 
megosztó témára vonatkozott: 

Mi a véleménye arról, ha két magyar anyanyelvű szülő szlovák tanítási nyel-
vű iskolába íratja be gyermekét?
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Adatközlőim körülbelül fele-fele arányban adtak helyeslő (42) és 
ellenző (34) választ. Akik pozitívan értékelték a magyar szülők szlovák 
iskolaválasztását, nagyrészt egyetértettek abban, hogy ez a gyermek ké-
sőbbi érvényesülését szolgálja.

Nemcsak a szlovákiai, hanem az ukrajnai magyar fiatalok is hason-
lóan vélekednek. Ferenc Viktória ukrán tannyelvű egyetemen tanuló 
magyar fiatalokkal készített csoportinterjút, amelyből kiderült, hogy 
az adatközlők a gyermeküket a jobb érvényesülés és a konfliktusok el-
kerülésének érdekében ukrán tannyelvű vagy kétnyelvű iskolába írat-
nák be (Ferenc 2009: 436).

Adatközlőim közül többen (17 személy) azonban bizonytalanok 
voltak, nem tudtak egyértelműen állást foglalni, mert úgy gondolták, 
hogy a döntésnek vannak előnyei és hátrányai is; legtöbbjük szerint a 
szlovák oktatás nem mehet a magyar nyelv és kultúra megőrzésének 
rovására.

A magyar gyermekek szlovák iskolába íratását ellenzők nagy része 
(18 személy) azzal indokolta a véleményét, hogy így veszélybe kerül az 
anyanyelv, valamint a magyar gyökerek és a kultúra. Ez valószínűleg 
azzal a vélekedéssel van összefüggésben, mely szerint a kétnyelvűségi 
helyzet eleve csak felcserélő lehet, mint ahogy Kontra Miklós vélemé-
nye szerint is „a magyarok eleve a szubsztraktív kétnyelvűséget és ki-
zárólag az asszimiláló kétnyelvű oktatást ismerik, ezért viszolyognak a 
kétnyelvűségtől” (Kontra 1997 idézte Bartha 2009: 149). A magyarok-
nak a szlovák nyelv „káros hatásaitól” való félelme jelenik meg abban 
a 2011-es lakossági felmérésben is, amelyről Lampl Zsuzsanna számol 
be: a felmérés egyik feladataként a szlovákiai magyaroknak azokat 
a veszélyeket kellett felsorolniuk, illetve megjelölniük, amelyektől Szlo-
vákiában a legjobban tartanak. Az első tíz kategória között szerepelt 
a szlovákiai magyarok számának csökkenése (4. hely), a magyar szülők 
szlovák iskolaválasztása a gyermekeik számára (5. hely) és az asszimi-
láció (9. hely) (Lampl 2012: 90).

A 10. kérdésben nem homogén magyar, hanem heterogén ma-
gyar–szlovák házasságban élő szülők iskolaválasztására vonatkozó vé-
leményt kértem: 
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Mi a véleménye arról, ha egy szlovák és egy magyar emberből álló pár 
szlovák tanítási nyelvű iskolába íratja be gyermekét?

A válaszok látványosan megváltoztatták az előző kérdésnél ka-
pott eredményeket, az adatközlők állásfoglalása már nem volt olyan 
nyilvánvaló, mint a homogén magyar családok iskolaválasztásánál. 
Legtöbben (20 személy) ugyan nem ellenzik vagy támogatják egyér-
telműen a heterogén házasságban élő szülőknek a szlovák iskola ja-
vára hozott döntését, de többen (8 személy) úgy gondolják, hogy ez 
csak abban az esetben elfogadható, ha otthon magyarul (is) beszélnek 
a gyermekkel. Egyesek szerint a szlovák iskola a gyermek előnyére vá-
lik, mert így jobban, illetve könnyebben megtanul szlovákul, ezért nem 
lesz annyi gondja a jövőben.

A gyermek szlovák iskolába való íratását nem támogató adatközlők 
egy része (4 személy) azzal érvel, hogy a gyermek a magyar iskolában is 
ugyanúgy megtanulhat szlovákul, mások szerint (3 személy) a szlovák 
iskola látogatása káros lehet a gyermekre nézve.

A 11. kérdés célja az volt, hogy felmérje a válaszadók véleményét a 
szorosabban vett szlovák–magyar kapcsolatokról. Arra voltam kíván-
csi, vajon éreznek-e olyan különbséget a két nemzet között (tempera-
mentumban vagy habitusban), amely inkább elválasztja, mint össze-
köti őket: 

Mit gondol, befolyásolja a szlovákiai magyarokat a párválasztásnál a nem-
zetiség?
igen, szerintem inkább választanak magyar párt, mint szlovákot
nem, nem tapasztaltam még, hogy befolyásolná
tapasztaltam, de nem minden esetben
Ha az a) választ jelölte meg, kérem indokolja meg:

A középiskolások általában gyakrabban jelölték meg azt a választ, 
hogy találkoztak már ilyen esettel, de nem gondolják, hogy ez törvény-
szerű lenne. Az egyetemistáknál kiegyenlítettebbek  a vélemények: ti-
zenhárman gondolják úgy, hogy a nemzetiség befolyásolja a párválasz-
tást, heten még nem találkoztak a jelenséggel, tízen pedig találkoztak 
vele, de nem tartják jellemzőnek.
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Hasonló eredményeket mutat a fentebb említett, Hunčík Péter ve-
zetésével folytatott felmérés is. A házastársi viszonyokkal kapcsolatos 
preferenciák e vizsgálat szerint a következők voltak: a magyaroknak 
csupán 12%-a kötne házasságot szlovák nemzetiségű emberrel, míg a 
(délen élő) szlovákoknak a 76%-a tenné ezt egy magyar emberrel. En-
nek alapján a kutatók megállapítják, hogy a magyarok távolságtartób-
bak a szlovákokkal szemben, mint fordítva (Hunčík et al. 1995: 139). 
Ez összefüggésben lehet az esetleges vegyes házasságban betöltött sze-
repekkel: a kisebbségi anyanyelvű fél tarthat attól, hogy így valamilyen 
módon (akár a gyermek iskolaválasztása révén) veszélybe kerülhet az 
anyanyelve vagy annak átadása.

Az utolsó kérdéssel azt próbáltam megtudni, hogy milyen mérték-
ben képesek a válaszadók felmérni a saját attitűdjüket, mennyire van-
nak tisztában azzal, hogy változott-e a hozzáállásuk, és ha igen, pozitív 
vagy negatív irányban változott-e: 

Mit gondol, változott az Ön hozzáállása a szlovák nyelvhez az elmúlt 5-8 év 
alatt? Válaszát kérem indokolja meg.
a) nem, nem változott a hozzáállásom
b) igen, pozitívabb a kapcsolatom a szlovák nyelvvel, mint korábban
c) igen, negatív irányban változott, rosszabb lett a kapcsolatom a szlovák 
nyelvvel
Indoklás:

Mindkét korosztálynál, illetve mind a lányoknál, mind a fiúknál 
szinte megegyeznek a válaszadási arányok. Kevesen, csak hat közép-
iskolás és három egyetemista gondolja úgy, hogy negatívabb lett a 
szlovák nyelvhez való viszonya. Ők rendszerint azzal érvelnek, hogy 
az iskolájukban szigorúan vették a szlovák nyelv oktatását, illetve hogy 
kötelezően kellett szlovákul tanulni, ez pedig ellenérzést váltott ki 
bennük. Mások egyéb rossz tapasztalat miatt nem rokonszenveznek a 
nyelvvel.

Meghatározó számú középiskolás (16) és egyetemista (13) gondol-
ja úgy, hogy az utóbbi években nem változott a szlovák nyelvhez való 
hozzáállása. Ez a vélemény sokszor negatív érzésekből fakad: vagy ab-
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ból, hogy továbbra sem sikerült megtanulniuk szlovákul annyira, mint 
ahogy szerettek volna; vagy abból, hogy továbbra sem sikerült megsze-
retniük a nyelvet. Több válaszadó szerint a kérdéses években azért nem 
változott meg a szlovák nyelvhez való viszonyuk, mert korábban sem 
volt ellenséges, és most sem az.

Ferenc Viktória fent említett kutatásában az ukrajnai magyar hall-
gatók is alapvetően pozitívan vélekedtek az ukrán csoporttársaikról, 
illetve az ukránokról általában. A legtöbben szépnek tartják az ukrán 
kultúrát és hagyományokat, és az ukrán nyelvet is, bár – elmondásuk 
szerint – inkább oroszul tanulnának, ha lenne választásuk (Ferenc 
2009: 435).

A fenti kérdésre vonatkozó eredmények alapján a középiskolások 
nagyobb hányada (19 személy) és az egyetemisták nagy része (14 sze-
mély) úgy gondolja, hogy az utóbbi 5-8 évben pozitívabb lett a kap-
csolata a szlovák nyelvvel. Többen (14 személy) szlovák ismerősüknek 
köszönhetően szereztek nyelvi jártasságot és ezáltal önbizalmat is. A 
megkérdezettek egy részét (5 személy) emellett az is motiválja, hogy 
minden egyes nyelv, amelyet az anyanyelvük elsajátítása után megta-
nulnak, hasznos lehet az életben való boldogulás során.

Mint látjuk, a nyelvhez való hozzáállás nemcsak a baráti kapcsola-
tok, hanem a szükség miatt is változhat. Az ún. instrumentális motivá-
ció (Gardner–Lambert 1972 idézte Tóth–Hornokné 2009: 177), tehát 
a praktikus cél elérése az egyik legfontosabb szempont a nyelv megta-
nulásában.

Gereben Ferenc fentebb említett kutatásában szintén kitér arra, 
hogy az egyes, kisebbségi helyzetben élő magyar csoportok milyen 
kapcsolatot ápolnak a többségi csoporttal. A felmérés vonatkozó részé-
nek eredményei alapján azt a következtetést vonja le, hogy „a homogén 
etnikai szituációtól a szórványhelyzet felé haladva a magyar kisebbség 
egyre fontosabbnak ítélte (etnikai vonatkozásoktól függetlenül) a to-
leranciát, mint értéket” (Gereben 1999: 113). A Gereben-féle kutatás 
szerint a szlovákiai magyarokra a szlovákokkal szembeni semleges at-
titűd volt a jellemző.

Bár a felmérés utolsó kérdésére kapott válaszokban sokszor nem 
maga a nyelv, hanem a szlovákok iránti negatív érzés tükröződik, hozzá 
kell tennünk – és kézenfekvőnek is tűnik –, hogy a kellemetlenségeket 
okozó nyelv miatt azok beszélőivel is kialakulhat rossz viszony, hiszen 
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ezek a kellemetlenségek az egyénben rossz érzéseket asszociálhatnak. 
Arról, hogy milyen kapcsolat fűzi a szlovákiai magyarokat a szlovák 
nyelvhez, pozitív képet fest a már említett Dolník-féle szociolingvisz-
tikai felmérés, melynek eredményei szerint a 413 megkérdezett ma-
gyar 48%-a úgy érzi, hogy a szlovák nyelv közelebb áll hozzájuk, mint 
bármelyik más anyanyelvükön kívüli nyelv (Dolník–Pilecky 2012: 16). 

3.1 A felmérés eredményei a hipotézis tükrében

Az a kutatás kezdetén megfogalmazott hipotézis, miszerint a kérdőí-
ves válaszokban a megkérdezettek nagyrészt negatív attitűdről tesznek 
majd tanúbizonyságot a szlovákokkal és a szlovák közeggel szemben, 
csak részben igazolódott be. Korábban azt feltételeztem, hogy az el-
lenérzések okai a hiányos nyelvtudás, és az ebből adódó nehézségek 
lehetnek. A válaszadók nagy része saját elmondása szerint alapszin-
ten vagy középszinten beszél szlovákul. Bár a legtöbbjüknek vannak 
szlovák rokonai vagy ismerősei, a szlovák nyelvet nem használják 
mindennap. Ami a hiányos nyelvtudást illeti, az adatközlők nagy ré-
sze tisztában van azzal, hogy „nem beszél jól” szlovákul, és ez feszé-
lyezi őket. Ennek ellenére nem mindegyikükben alakul ki egyértelmű 
rosszallás az akcentusuk szóvá tétele miatt: a válaszadók fele úgy érzi, 
hogy a szlovákok jogosan tesznek megjegyzést a magyar akcentusukra, 
és ezeket a megjegyzéseket nem veszik rossz néven.

A felmérés eredményei alapján a szlovákokkal való találkozás nem 
feltétlenül szül konfliktusokat. A hivatalos, nyilvános közegben foly-
tatott kommunikációban a válaszadók fele-fele arányban használják a 
magyar és a szlovák nyelvet. A magyar nyelvet előnyben részesítők ezt 
leggyakrabban azért teszik, mert számukra egyszerűen ez a természe-
tes, a szlovák nyelvet választó adatközlők pedig azért, mert tudatában 
vannak a szlovák nyelv jogi státuszának. Ez a hozzáállás némileg mó-
dosul, amikor a kérdés úgy hangzik, mit tennének egy másik magyar 
társaságában. A válaszadók nagy része ilyen esetben magyarul beszélne, 
ebben az sem akadályozná őt, ha szlovákok is lennének a társaságban.

A kérdőív sokakat foglalkoztató kérdéseire adott válaszok sem mu-
tatnak egyértelműen negatív attitűdöt. Bár valamivel többen tartják 
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idegen nyelvnek a szlovákot, mint akik szerint nem teljesen idegen 
nyelv a szlovákiai magyarok számára, az indoklásban kifejtett vélemé-
nyek megoszlanak. Sokak szerint a szlovák eleve nem lehet egy ma-
gyar számára más, mint idegen nyelv, hiszen magyar embernek ma-
gyar az anyanyelve. Adatközlőim a többi idegen nyelvhez hasonlóan 
a szlovákot is iskolában tanulják, ugyanolyan módszerekkel, mint az 
anyanyelvüket, egyesek szerint ebben rejlik a szlovák nyelv „idegen” 
jellege. Emellett sok válaszadóm olyan környezetben él, ahol nem ta-
lálkozik mindennap vagy legalább gyakrabban a szlovák nyelvvel, így 
nincs is lehetősége anyanyelvi szintre emelni azt. Az ellenkező állás-
pontot képviselő diákok jórészt azzal érvelnek, hogy Szlovákiában 
élünk, ezért nap mint nap halljuk és használjuk is a szlovák nyelvet, 
mert bizonyos kommunikációs helyzetekben szükségünk van rá.

Az iskolaválasztás a szlovákiai magyarok körében szintén megosztó 
témának minősül. A válaszadók nem foglalnak egyértelműen állást a 
szlovák tannyelvű oktatási intézmények javára születő döntések ellen, 
még abban az esetben sem, amikor két magyar szülő íratja szlovák 
óvodába, iskolába a gyermekét. A megkérdezettek fele nem kifogásolja 
a többségi tannyelvű intézmény látogatását, de hangsúlyozza, hogy 
ilyenkor fontos, hogy a szülők ne hanyagolják el a magyar nyelv és 
kultúra ápolását sem. Vannak azonban olyan adatközlők is, akik at-
tól tartanak, hogy a szlovák iskolába járó gyermek elszlovákosodik. A 
vegyes házasságban élő szülők iskolaválasztását illetően még bizony-
talanabbak voltak a válaszadók: bár fontosnak tartják a magyar mint 
anyanyelv ápolását, a gyermek boldogulásának érdekében elismerik 
annak észszerűségét, ha heterogén magyar–szlovák családból szárma-
zó gyermek szlovák tannyelvű iskolába jár.

Ami a szlovák nemzetiségű emberekkel való párkapcsolatot illeti, a 
megkérdezett középiskolások nagy része nem gondolja, hogy a nemze-
tiség befolyásolná a párválasztást. Személyes tapasztalatból kiindulva 
vagy a közvetlen környezetükben észlelt (negatív) példák alapján az 
egyetemisták többsége is hasonlóképpen vélekedik: véleményük sze-
rint nem a szlovákokkal szembeni szimpátia hiányzik belőlük, hanem 
egyszerűen könnyebb egy olyan emberhez közelebb kerülni, akivel kö-
zös az anyanyelvük. 
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A felmérés utolsó kérdése, melyben arra kértem az adatközlőket, 
hogy értékeljék a szlovák nyelvhez fűződő viszonyukat, jól összefoglalja 
a vizsgálat egészét. Elenyésző volt azok száma, akik úgy érzik, rosszabb 
lett a kapcsolatuk a szlovák nyelvvel, mint amilyen 5-8 évvel ezelőtt 
volt, s ennek okaként legtöbbször a szlovák nyelv tanulásának kötele-
ző jellegét vagy valamilyen rossz személyes tapasztalatot (ellenszenves 
viselkedés, csúfolódás egy vagy több szlovák személy részéről) jelöltek 
meg. Ennél több válaszadó gondolja úgy, hogy semmilyen irányba sem 
mozdult el a szlovák nyelvhez való hozzáállása a kérdéses időszakban: 
egyrészt azért nem, mert eddig sem beszélt és most sem beszél elég jól 
szlovákul; másrészt azért nem, mert eddig sem tűnt számára ellensé-
gesnek sem a szlovák nyelv, sem a szlovák emberek. Adatközlőim több-
sége viszont úgy érzi, hogy az elmúlt 5-8 évben javult a szlovákokhoz 
való viszonya, mégpedig leggyakrabban a szlovák barátoknak vagy a 
szlovák közegben való mozgásuknak köszönhetően, illetve egy részük 
azért változtatott a korábbi hozzáállásán, mert tudatosította, hogy a 
Szlovákiában való boldoguláshoz szüksége van a szlovák nyelvre.

Az eredmények összegzése alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a 
felmérésben részt vevő fiatalok nagy része nem alakított ki negatív at-
titűdöt a szlovák nyelvvel szemben. A konkrét élethelyzeteket tapasz-
talataik alapján igyekeznek értékelni, véleményformálásukra pedig 
nem jellemző az előítéletesség. Azok a válaszadók, akik közelebbi kap-
csolatba kerültek, illetve tartósan közeli kapcsolatot ápolnak szlovák 
emberekkel, egyértelműen pozitívan ítélik meg a szlovák–magyar vi-
szonyt. Amellett, hogy valamennyien büszkék magyar anyanyelvükre, 
és fontosnak tartják az ápolását, megőrzését, válaszaik túlnyomórészt 
racionális érvekre épülnek, ami egyértelműen pozitív eredmény, te-
kintve, hogy a megkérdezettek több mint fele egészen fiatal, 15-17 éves 
középiskolai tanuló.
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Összegzés

Írásomban annak az empirikus kutatásnak az eredményeit közöltem, 
amelyet 2018 októbere és decembere között végeztem szlovákiai 
magyar középiskolás és egyetemista fiatalok körében a szlovák 
nyelvhez való viszonyulásukra irányulóan. A dolgozatban felvázoltam 
a szlovák–magyar kapcsolatok alapvető jegyeit, majd összefoglaltam 
a kérdőíves felmérés eredményeit. Összegzésképpen megállapítottam, 
hogy a kutatás eredményei nem árulkodnak negatív attitűdökről. A 
véleménynyilvánítás során a legtöbb adatközlő személyes élmények-
re támaszkodott, csak néhányukat befolyásolta valamilyen ideológia 
vagy előfeltevés. A kérdésekben felvázolt élethelyzetekre való reakcióik 
alapvetően kompromisszumképes és alkalmazkodni tudó hozzáállás-
ról árulkodnak. A megkérdezettek nagy része úgy érzi, hogy – főként 
pozitív személyes tapasztalat hatására – jobban viszonyul a szlovák 
nyelvhez, mint korábban, sokuknak vannak szlovák rokonai, barátai, 
és bár sokan nem használják mindennap a nyelvet, tisztában vannak 
elsajátítása szükségességével.
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