
NOVA POSONIENSIA IX.



Szenczi Molnár Albert Egyesület
2019

NOVA 
POSONIENSIA IX.

A pozsonyi magyar tanszék évkönyve
Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK



5

Szerkesztette:
Misad Katalin és Csehy Zoltán

Redigovali:
Katalin Misad a Zoltán Csehy

Lektorálta:
Németh Zoltán (Uniwersytet Warszawski, Warsava)
Simon Szabolcs (Selye János Egyetem, Komárom)

Recenzenti:
Zoltán Németh (Uniwersytet Warszawski, Warsava)
Szabolcs Simon (Univerzita J. Selyeho, Komárno)

Kiadja a Szenczi Molnár Albert Egyesület. 
Vydáva Združenie A. Molnára Szenciho

A megjelenést a Bethlen Gábor Alap támogatta.
Vychádza s podporou Fondu Gábora Bethlena.

Yearbook of Hungarian Studies (Department of Hungarian Language 
and Literature, Comenius University, Faculty of Arts, Bratislava)

Kiadta a Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony, 2019. Első kiadás. 
Oldalszám 243. Grafikai elrendezés és nyomdai előkészítés Helység Chi-
ara. Nyomta a Polygrafické stredisko UK, Bratislava.

Vydalo Združenie A. Molnára Szenciho, Bratislava, 2019. Prvé vydanie. 
Počet strán 243. Grafická úprava a príprava do tlače Chiara Helység. 
Vytlačilo Polygrafické stredisko UK v Bratislave.

@ Authors, 2019
ISBN 978-80- 973425- 0-0
EAN 97880973425 00

Lectori salutem!

Immár kilencedik alkalommal jelenik meg a pozsonyi magyar tan-
szék évkönyve. Külön örömünkre szolgál, hogy a gyűjtemény címéhez 
méltón ismét pozsonyi újdonságokról, hírekről tudósíthatunk. Az év-
könyv elsődleges célja nem változott: továbbra is igyekszik dokumen-
tálni a tanszéken zajló tudományos, művészeti és pedagógiai tevékeny-
séget, hogy felmutassa annak legjobb eredményeit. 

Helyzetünkből adódóan kiemelt figyelemmel kísérjük és támo-
gatjuk a szlovákiai magyarság sorsával kapcsolatos kutatásokat, a szlo-
vák–magyar kapcsolatok és kölcsönhatások vizsgálatát, de mindezt az 
egyetemes tudomány hitével, szakmai szigorával és gazdag eszköztárá-
val tesszük. Tanszékünk négy oktatási programja (magyar szakos ta-
nárképzés, tolmácsképzés, finn nyelvi és irodalmi képzés, szerkesztői és 
kiadói munkálatok) a tudományterületek széles skáláját vonultatja fel, 
s épp ez a sokszínűség hat ösztönzőleg arra a csapatmunkára, melynek 
eredményei remélhetőleg folyamatos igényességgel mutatkoznak majd 
meg a jövőben is. A team-munka sikerét bizonyítja a tanszékünkön 
zajló, 1/0272/17. számú Preklad, kultúrna hybridita a plurilingvizmus 
v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky (Fordítás, kulturális 
hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvészet 
kontextusában) című Vega-projekt, melynek részeredményei már eb-
ben az évkönyvben is olvashatók.  

A tanszék legújabb évkönyve nem pusztán az oktatók műhelyéből 
kikerült tudományos dolgozatokat szándékozik felsorakoztatni, de he-
lyet kapnak benne a doktoranduszok és hallgatók legjobb munkái is. 
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Lectori salutem!

Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry UK v Bratislave vy-
chádza už deviatykrát. Je pre nás potešením, že verní odkazu názvu 
ročenky Vás môžeme opakovane informovať o novinkách týkajúcich 
sa našej vedeckej dielne. Primárnym cieľom zborníka je aj naďalej do-
kumentovať vedeckú, umeleckú a pedagogickú činnosť pracovníkov 
katedry a predstaviť najefektívnejšie výsledky našej práce. Vychádza-
júc z nášho postavenia pozorne sledujeme tak prieskumy týkajúce sa 
osudu Maďarov na Slovensku ako aj výskumy v oblasti slovensko-ma-
ďarských vzťahov a vzájomných vplyvov, pričom naša vedecká činnosť 
je založená výlučne na odbornej spôsobilosti a viere v univerzálnu 
vedu. Všetky štyri študijné programy (učiteľstvo akademických pred-
metov, prekladateľstvo a tlmočníctvo, fínsky jazyk a kultúra, editor-
stvo a vydavateľské práce) zabezpečené našou katedrou demonštrujú 
širokú škálu multidisciplinárnych vedeckých a odborných tém. Táto 
mnohofarebnosť vyžaduje aktívnu teamovú prácu a samozrejme efek-
tívne a dôveryhodné výsledky. Jedným z dôkazov úspešnej komuniká-
cie spolupracovníkov katedry je aj trojročný vedecký projekt (VEGA 
č. 1/0272/17) pod názvom Preklad, kultúrna hybridita a plurilingviz-
mus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky, ktorého čiast-
kové výsledky sú taktiež prezentované v tomto zborníku. Deviate číslo 
ročenky teda v prvom rade predstavuje vedeckú činnosť pracovníkov 
katedry, ale svoje miesto v nej našli aj najlepšie práce našich interných 
doktorandov, študentov.

 NÁDOR ORSOLYA

Nyelv – identitások – nyelvi identitás

Annotáció: A tanulmány a nyelvi identitáshoz vezető utakat járja be 
számos európai nyelvi példán keresztül. A hovatartozás pontos meg-
határozása nem egyszerű, hiszen megjelenik benne a mikrokörnyezet, 
a hely, a nyelv, a kultúra. Ezek az elemek – eltérő súllyal, jelentőséggel 
ott vannak az ideológiai tudatosodás folyamatában. Napjainkban, Eu-
rópában döntően a nyelvi hovatartozás a meghatározó mind az egyén 
belső világa, mind közösségi kapcsolati hálója szempontjából. Ahhoz 
azonban, hogy ez létrejöhessen, teljesülnie kellett néhány feltételnek: ki 
kellett alakulnia a tudatos nyelvszemléletnek, képesnek kellett lenni a 
nyelvet absztrakciók formájában – mint grammatikát – megjeleníteni, 
és meg kellett határozni a nyelv helyét a saját társadalmi környezeté-
ben, illetve a többi nyelv viszonylatában. Az identitás nyelvi alapokra 
helyezésével kialakult nyelvi egyenlőtlenségvégül is az etnikai konflik-
tusok egyik állandó forrása lett.

Kulcsszavak: lokális identitás, nyelvi identitás, népnyelv, nemzeti nyelv, 
történetiség

Bevezetés

A nyelv számos változatban létezik, és mint a gondolatközlés, a kom-
munikáció eszköze mindig közösséghez, nyelvi szempontból nyelvkö-
zösséghez kötődik, amely kisebb, egymástól eltérő változatokat beszélő 
körökből, beszélőközösségekből tevődik össze. A nyelvközösségek ren-
delkezhetnek önálló társadalmi identitással, ha a saját államukban több-
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séget alkotva, vagy más ország elismert, szervezett kisebbségeként élhet-
nek, de a nyelvek több ezres (Ethnologue 2019 adatbázisa szerint: 7111) 
és az országok százas (Worldometers 2019: 195 ország) számát tekintve, 
sokkal inkább meghatározónak tűnik a lokális vagy a vallási identitás, 
amelynek természetes kifejezőeszközei között szerepel a közös nyelv is. 
Ez utóbbi csoportokhoz tartozhatnak például a törzsi nyelvek, vagy a 
több országban honos diaszpóranyelvek is, amilyen például a jiddis vagy 
a romani. Az egyes kontinenseken beszélt nyelvek és beszélőik számát 
figyelembe véve ugyanakkor természetesnek vehető, hogy Európában, 
ahol a nyelvek mindössze 4%-át beszélik 44 országban, kiemelt szerepe 
van a társadalmi beágyazottságú nyelvi identitásnak.

A nyelvi hovatartozás mint identitásformáló tényező a 18–19. szá-
zad folyamán kezdett megjelenni Európában. Tehát nem minden tör-
ténelmi korszakban beszélhetünk nemzeti nyelvről, mivel ez a jelző a 
„nemzet” fogalmat is magában foglalja, ennek viszont csak az 1789-es 
francia forradalom idején született meg a mai tartalma. Addig inkább 
népnyelvekről (lingua vernacula) érdemes beszélni. A társadalmi szín-
téren megjelenő nyelvi identitást a népnyelvek nemzeti nyelvvé válása, 
a formális helyzetekre kiterjedő használati értéke, a latin lingua franca 
visszaszorulása, valamint az állami ideológiákkal együtt változó nyelvi-
deológiák minősége befolyásolja. Ezek egy nagyobb egységbe, a nyelvek 
hálózatába is betagolódnak. A hálózat kapcsolódási pontjain ott vannak 
a dialektusok, nemzeti nyelvek, a többségi és a kisebbségi nyelvek, a tár-
sadalom minden tagja számára idegen nyelvek, a törvények, az oktatási 
rendszer – és az identitást alkotó, befolyásoló ideológiák, köztük a nyel-
vekhez való viszonyt alakító nyelvideológiák.

1. A „nyelv” és a „nemzeti nyelv” egymáshoz 
való viszonya

1.1. Fogalmak és feltételek

A nemzeti nyelv fogalma sokkal szűkebb kiterjedésű, mint a jelző nél-
küli nyelv tartalma. Minden olyan kommunikációs eszközt nyelvnek 

nevezünk, amely egy konvenciókon és konszenzuson alapuló jelrend-
szer alkalmazásával az emberek érzelmeinek, gondolatainak a kifejezé-
sét, valamint a beszélők egymás közötti interakcióját szolgálja.

Az azonos gyökerű nyelvek számos változatban léteznek: vannak 
olyanok, amelyeket önálló nyelvként tartunk számon (pl. neolatin nyel-
vek csoportjában ilyen a spanyol, portugál, francia), mások pedig dial-
ektusként léteznek (pl. az olasz nyelv számos változata, egyebek között 
a nápolyi, a szicíliai). A dialektusból az önálló nyelv felé törekvés ma 
is tart, erre jó példa olasz nyelvterületen a friuli önállósulása. Az egyes 
nyelveken belüli változatok leginkább nyelvföldrajzi szempontból kü-
löníthetők el kiejtésbeli eltéréseik, morfológiai és/vagy szókincsbeli 
különbségeik alapján, és a beszélőközösség tagjai egy-egy tájegységgel 
(„a kelet-szlovákiaiak”), településnévvel („a szögediek”) különítik el 
a saját változatukat a többiekétől. Ugyancsak ennek alapján minősí-
tik kívülről más beszélőközösségek a közösség tagjait. A nemzeti nyelv 
terminus ezzel szemben azt a kiemelt presztízsű nyelvváltozatot jelöli, 
amely általában a különféle nyelvjárások ötvözeteként (magyar), ese-
tenként egy-egy dialektus kiemelésével (szlovák), tudatos nyelvalakítás 
eredményeként jött létre; beszélőinek többnyire saját országuk is van, és 
számukra a nyelv a közösség összetartozásának a jelképe is. 

Európában a nemzeti nyelvek – néhány kivételtől eltekintve – a 
16–17. századtól kezdve, a nemzetté válás hosszú folyamatában alakul-
tak ki, de csak a 19. században vált általánossá az a tudatos nyelvter-
vezés, amelynek eredményeként létrejöttek azok az identitásformáló, 
konszenzuson alapuló, kodifikált változatok, amelyeket ma európai, 
kelet-közép-európai nemzeti nyelvekként tartunk számon.

Ahhoz, hogy egy nyelv a társadalmi tudatváltozásokkal lépést tart-
va, a „nemzet” fogalmának megjelenésével betölthesse ezt a kiemelke-
dő szerepet, teljesülnie kell néhány feltételnek.

Mindenekelőtt egy olyan erős államszervezetre van szükség, ame-
lyiknek működnie kell szóban és írásban, a megalkotott törvényeit, 
rendeleteit pedig el kell juttatnia az alattvalóihoz. A középkori Európa 
államai még nem foglalták törvénybe a saját nyelvük és a latin hiva-
talos funkcióit, mivel nem volt rá szükség. A történeti források közül 
sok utal arra, hogy az államigazgatás és a törvénykezés (ítélethirdetés) 
helyi népnyelven működött, de ezek dokumentációja, írásban hivata-
losként elfogadott változata a latin volt. Felmerülhet a kérdés, hogy a 
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feudális állam egyik legfőbb tartóoszlopa, az egyház milyen nyelvet 
vagy nyelveket használt, volt-e a világihoz hasonló funkciómegosz-
tás ezek között? Kijelenthetjük, hogy volt: a formális szertartásnyelv, 
a misekönyvek nyelve a latin volt, de az imádságokat és a prédikációt 
a nép nyelvén mondták. Ez utóbbi arra is lehetőséget adott, hogy ese-
tenként a mindenkire vonatkozó törvényeket, intelmeket, a közösség 
tagjait személyükben is érintő kritikákat stb. belefoglalják a prédikáció 
szövegébe. 

A dokumentumok (oklevelek, adománylevelek, alapítólevelek stb.) 
tanúsága szerint a törvényhozó hatalom írásbelisége a középkor folya-
mán a latin lett Európa nyugati és középső részein, mert ott ennek az 
egyházi nyelvnek volt hagyománya. A kelet-közép-európai országok-
ban, ahol a nemzeti nyelvek kodifikált változatát a 18–19. század fo-
lyamán alakították ki, egészen a 19. század közepéig a latin látta el a 
hivatalos, jogi, közigazgatási, diplomáciai és tudományos nyelv felada-
tait. Kelet-Európában viszont – bizánci hatásra – a görög töltötte be ezt 
a szerepet. Ugyanakkor számos utalást találunk arra, hogy a hivatalos 
szóbeliségben nem a latint, illetve a görögöt, hanem az országban ép-
pen uralkodó többség nyelvváltozatát használták. 

1.2. A legkorábbi ismert vélemény a nemzeti nyelvek 
szükségességéről: Dante gondolatai

A nyelvek helyéről, szerepéről, a népnyelv és a műveltségnyelv funk-
cionális elkülönítéséről való tudatos gondolkodás az európai kultúrá-
ban először Dante műveiben jelent meg, aki nemcsak a La Commedia 
nyelvéül választotta szülőföldje dialektusát, hanem önálló – latinul írt 
– könyvet is szentelt a nyelv kérdéseinek A nép nyelvén való ékesszólásról 
(De vulgari eloquentia kb. 1306) címmel. Ebben elkülönítette egymás-
tól a természetes, szabályozatlan, utánzással elsajátítható népnyelvet és 
a hosszú évek alatt megtanulható, szabályozott latint. A népnyelv fej-
lesztésével nem kisebb célt tűzött maga elé, mint az olasz irodalmi nyelv 
megteremtését, ami – Dante nyelvtervezői elképzelése szerint – egy 
későbbi, egységes és nem kis fejedelemségekre tagolt itáliai birodalom 
közös nyelve is lehet valamikor. Umberto Eco A tökéletes nyelv keresése 

című könyvében (1998: 57) úgy véli, hogy „Dante /…/ a tökéletes nyelv 
helyreállítójának szerepét osztja magára, s e nagyratörő elképzeléséből 
fakadóan ahelyett, hogy nehezményezné a nyelvek sokféleségét, dicséri 
szinte elemi erejüket, megújhodási, átváltozási képességüket. Éppen a 
nyelvek e sokat hangoztatott kreativitásának köszönhetően vállalkozhat 
Dante arra, hogy letűnt példák felkutatása helyett egy korszerű és termé-
szetes nyelv kimunkálását tűzze ki célul”.

Dante elképzelései a saját korában ismeretlenek maradtak, majd csak 
a két évszázaddal később, 1582-ben Firenzében alapított és ma is műkö-
dő Accademia della Crusca szótárkészítő és nyelvtervező tevékenysége 
nyomán valósultak meg.

1.3. Néhány példa a nem hivatalos nyelv 
megjelenésére – hivatalos helyzetben

Az óangol nyelv első emléke a 6. századból, az állam működéséhez kö-
tődő első dokumentum pedig a 7. századból való, és Ethelbert (Æthel-
berht) király törvénykönyveként tartjuk számon. Az ő uralkodásához 
köthető a kereszténység felvétele, de a latin térhódítása és az angol nyelv-
re gyakorolt areális hatása jóval később jelent meg. 

A 9. századból származik a következő példa a latin lingua franca és 
a helyi népnyelvek használatának kettősségére: Jámbor Lajos két fiának, 
Lajosnak és Károlynak a szövetségkötéséről fennmaradt feljegyzés, az ún. 
„strasbourgi eskü” (kb. 840), amely szerint Lajos németül, Károly franci-
ául mondta el a szöveget, hogy mindkét hadsereg katonái megérthessék 
(Janson 2003: 116). Írásban viszont latinul rögzítették a szerződést. 

De magyar példa is akad, így Könyves Kálmán uralkodása idején, a 
12. század elején magyarul tárgyaltak a törvényekről, magyarul fogal-
mazták meg ezeket, és egy tanult, egyházi embert, Alberiket bízták meg 
azzal, hogy latinra fordítsa. Ő azonban nem volt biztos abban, hogy min-
dent pontosan sikerült átültetnie, és elküldte az akkori legnagyobb egy-
házi tekintélynek, az esztergomi érseknek, hogy ellenőrizze a szöveget. 
Esküszövegre is van példa: Károly Róbert Anjou-házból való magyar ki-
rály magyarul is elmondta a koronázási eskü szövegét ugyancsak azért, 
hogy a latinul nem tudó alattvalók megértsék (Nádor 2002: 49–50).    
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1.4. A nép nyelve az oktatásban

Az oktatás rendszerének és tartalmának igazodnia kellett a középkori 
államok igényeihez – ugyanúgy, ahogy ez előtte és utána is, minden 
történelmi korszakban történik. Egészen az anyanyelvű iskolarendszer 
létrejöttéig, tehát a 18. század elejéig megőrizték a klasszikus görög és 
latin hagyományokat, és változatlanul Priscianus, valamint Donatus 
klasszikus grammatikáiból tanítottak. A latinnal éppen csak ismerke-
dő diákok hatékonyabb tanítása érdekében azonban kezdettől megje-
lent az anyanyelvű kiegészítés, magyarázat is, ami először a népnyel-
vekről latinul írt és később, a népnyelvről nem latinul írt grammatikák 
alapja lett (vö. Robins 1999: 79–106).

Az egyik első mű, az angliai Aelfric Priscianus nyomán készített 
latin nyelvtani és társalgási kézikönyve (kb. 1000), amelybe a taní-
tó-szerző nemcsak a diákok anyanyelvén illesztett be példákat, hanem 
kiegészítette egylatin–óangol szójegyzékkel is. Ez a szerkezet volt a jel-
lemző a többi 14–16. századi nyelvtanra is – annak ellenére, hogy a 
szerzők egyáltalán nem, vagy csak esetlegesen ismerték egymás műveit 
(vö. Balázs 1988: 24).

A nyelvi tudatosság, az anyanyelvű kommunikáció írásbeli rögzí-
tésére való alkalmasság a feltétele annak, hogy az oktatásban is helyet 
kapjon a „nép” nyelve – természetesen először csak a latin mellett, 
segítségként. A következő lépés az, amikor megjelennek a népnyelvi 
ábécéskönyvek, később pedig a szaknyelvi terminológia fejlődésével 
párhuzamosan más tankönyvek is. 

Erre Európában a 16. század során került sor az európai reformáció 
térhódításának és az anyanyelv oktatási és szertartásnyelvibevezetésé-
nek köszönhetően. A későbbi századokban majd nemzeti nyelvként 
funkcionáló európai nyelvek mindegyikéről ekkortól kezdve jelentek 
meg az első – egyelőre még latin nyelvű– nyelvleírások, két és több, 
akár 5–10 nyelvű szótárak készültek, amelyeket kiválóan tudtak hasz-
nálni a sok országban megforduló vándordiákok, akik egyetemeken 
tanultak, vagy külföldi mestereknél sajátították el a könyvnyomtatást, 
betűmetszést, építészetet, ötvösművészetet.

1.5. A korai grammatikák és a grafizáció szerepe az 
európai nemzeti nyelvek alakításában

A korai grammatikák fontos szerepet töltöttek be az európai nemze-
ti nyelvek alakításában és a nyelvi tudatosság fejlődésében, hiszen a 
latinon és görögön kívül más európai grammatikai minták nem vol-
tak, a népnyelvek presztízse kezdetben alacsony volt, így csak lépésről 
lépésre kaphatott szerepet (példaszavak, példamondatok, kezdetleges 
összevetések) egy nyelvtani tárgyú műben. 

A későbbiekben azonban megjelent az igény arra, hogy önállóan is 
próbálják leírni ezeket a nyelveket. Ahhoz, hogy az írásrendszert és a 
helyesírást – a latinhoz igazítva – ki lehessen dolgozni, szükség volt a 
népnyelv szerkezetének latin nyelvi keretbe foglalt ismeretére. A min-
tát ehhez az oktatásban már bevált latin grammatikák szerkezete és az 
egyes témák tárgyalásának a módja adta. Ezekhez igazodva jelentek 
meg először csak a példák, kiegészítések, majd az önálló, csak az adott 
népnyelvben előforduló szófajokat, jelenségeket tárgyaló fejezetek, és 
készültek a főnevek eseteit, az igeragozást rendszerszerűen összefog-
laló táblázatok is. Minél közelebb volt a tárgyalt vulgáris nyelv szerke-
zete a latinhoz, annál pontosabban lehetett követni a mintát, de a nem 
indoeurópai eredetű magyar esetében például ez sok gondot okozott. 
A latinból hiányzó névelővel – mint szófajjal – például sokáig nem tud-
tak mit kezdeni, nem tudták besorolni, és az esetrendszer tárgyalása is 
több kivételt tartalmazott, mint amennyit a latin esetrendszer megen-
gedett (vö. Szathmári 1968, Balázs 1988). 

A nyugati kereszténységhez tartozó és a latint egyházi írásbeliség-
ként használó országokban a latin ábécé lett a népnyelvű írásbeliség 
alapja, egyes hangok jelölése azonban nem kis gondot okozott a kü-
lönféle szláv, germán és finnugor nyelvet beszélő csoportok tagjainak. 
A bizánci rítushoz tartozó keleti és déli szláv népek pedig kezdetben az 
ószláv írásrendszert, majd a Cirill és Metód által létrehozott, és a helyi 
nyelvek hangrendszeréhez jobban illeszkedő cirill betűs írást használ-
ták. A grafizáció nyelvspecifikus jelentőségét mutatja például az, hogy 
az első összefüggő magyar szövegemléknek, a Halotti beszédnek ma 
is számos olvasata létezik, és a felfedezése óta folyamatosan próbálják 
kitalálni a nyelvtörténészek, hogyan is hangozhatott a szöveg – mivel a 
latin grafémák helyenként nem sok fogódzót adnak. Ha beszélhetünk 
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áttörésről a nyelvi tervezés kezdeti szakaszában, Jan Hus (magyaro-
san: Husz János) 15. századi cseh tudós nevének említése megkerül-
hetetlen. A „huszita” írásmód a latin betűk mellé tett ún. mellékjelek, 
valamint betűkapcsolatok alkalmazásával próbált megoldást találni 
a kiejtés megjelenítésére, így például jelezte a kemény és lágy párok 
(n – ny, t – ty) különbségét. A korabeli magyar nyelvemlékekben (pl. 
„Huszita Biblia”) is látható, hogy ez a megoldás közelebb állt a magyar 
hangrendszer írásbeli rögzítéséhez, mint a latin. A mellékjeles jelölés 
megfelelt a csehen kívül a többi, ugyancsak a római keresztény kul-
túrkörhöz tartozó nyugati és déli szláv nyelvnek is olyannyira, hogy az 
írásrendszereik – kisebb eltérésekkel – ma is ezen alapulnak.

2. A szépirodalom szerepe a nemzeti nyelvek 
kialakulásában

A népnyelvek egy része lassan, több évszázad alatt nemzeti nyelvvé 
alakult – ezt a tudati változásokon, a társadalmi és oktatási-tudomá-
nyos szempontokon és igényeken kívül még egy tényező segítette: az 
anyanyelvű irodalom írott műfajainak (hősköltemények, legendák 
stb.) a megjelenése.

A népköltészet szóbeli műfajai, így a varázslóénekek, siratók, rin-
gatók, mesék, hősi énekek, mondák stb. az ősidőktől kezdve léteztek, 
de a szerepük alárendelt volt, sőt sokszor tiltották is ezeket, mivel tar-
talmuk, szimbólumrendszerük a kereszténység előtti kultúra jegyeit 
hordozta. Az írott, elsősorban egyházi témákról szóló szépirodalom 
(szentek élete, legendái), valamint az államiság létét igazoló történeti 
munkák (krónikák, geszták) nyelve kezdetben ugyanúgy a latin volt, 
mint ahogy a tudomány, az oktatás és a jog nyelve is. 

Minthogy azonban a latin nyelvű egyházi kultúrával párhuzamo-
san a nemesség alsóbb rétegei, a parasztok és az iparosok inkább a sa-
ját nyelvükön igényelték a szórakozást, az érzelmek kifejezését versek-
ben, énekekben, de szükségük volt a hősi eposzok példamutatására is, 
törvényszerűen meg kellett jelennie az anyanyelvű szépirodalomnak. 

Francia nyelvterületen például már a 11. században megtalálha-
tók a hősi énekek (pl. a Roland-ének), a lovagi eposzok – később a 

lovagregények is, a déli országrészeken pedig nem a francia, hanem a 
provanszál nyelvű trubadúrköltészet virágzott. A vándorénekeseknek 
köszönhetően lassan egész Európában elterjedt ez a költészet: helyi 
követőkre talált, akik saját anyanyelvükön írtak szerelmes énekeket, a 
bor élvezetét, a vidámságot hirdető verseket, a piactereken pedig vá-
sári komédiások szórakoztatták színdarabjaikkal a nézőket.

Dante Alighieri a népnyelvű világirodalom kiemelkedő jelentő-
ségű alkotója volt, aki elsőként fejtette ki gondolatait egy önálló mű-
ben a nemzeti nyelv szerepéről és tudatos alkalmazásáról. Világhírű 
műve (La Commedia), az Isteni színjáték témája sokkal inkább a ma-
gas – tehát a szokásoknak megfelelően a latin nyelvű – irodalomhoz 
kötődött volna, ő azonban a saját, toszkán dialektusában írta meg. 
A tudatos választás nem utólagos belemagyarázás, különösen Dante 
egyéb, fentebb említett elméleti műveinek ismeretében. Kortársa, Gi-
ovanni Boccaccio a szintén olaszul írt Decameronnal (1348–1353), 
Francesco Petrarca pedig a Canzoniere szonettjeivel írta be a nevét a 
világirodalom anyanyelven alkotó nagyjai közé. A 14. század végén az 
angol Geoffrey Chaucher a Canterbury mesékkel (1387–1400) megte-
remtette az angol nyelvű novella műfaját, a korai német nyelvű iroda-
lom egyik kiemelkedő alkotója a trubadúr Walter von der Vogelweide 
volt, a franciák közül pedig François Villon nevét említsük meg. Szá-
mukra az anyanyelv volt művészi érzéseik és gondolataik természetes 
kifejezője.

Kelet-Közép-Európa 13. századi történetét a tatár hódítók írták, és 
feltehetően elpusztult minden írott dokumentum is, ami az útjukba 
került, nemcsak a települések, amelyeken átvonultak. Ez hosszú időre 
visszavetette a térség anyanyelvű irodalmának a fejlődését, de hogy 
létezett, arról néhány véletlenül megmaradt nyelvemlék, így a magyar 
nyelvű Ómagyar Mária-siralom (1310) tanúskodik. Túlságosan töké-
letes ez a vers ahhoz, hogy előzmények nélküli legyen.

A régió szláv nemzeti irodalomtörténeteinek rövid összefoglalóját 
áttekintve (Szláv Intézet 2006) az látszik, hogy az első anyanyelvű iro-
dalmi emlékek a cseh, horvát, lengyel, szlovák, ukrán nyelvterületről 
ugyancsak a 14. századból származnak. Vannak köztük imádságok, 
prédikációk – ezek többnyire fordítások, de vannak világi témájú, ere-
deti nyelvű alkotások is, mint pl. a cseh Dalimilova Kronika, vagy a 
Pisnja pro Bajdu című ukrán hősi ének.
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3. A népnyelv szerepének változása: a köznapi 
kommunikációs eszköztől az identitásformáló erőig

A középkori állam – ahol a szóbeliség szintjén mindig szerepe volt az 
anyanyelvnek is –, az oktatás és az irodalom együttesen teremtették meg 
a nemzeti nyelvek kialakulásának feltételeit és az ehhez szükséges társa-
dalmi igényt, ugyanakkor az összetartozás (identitás) tudatát a 18. szá-
zad végéig nem a nyelv, hanem a lokális kötődés határozta meg. 

Az egyetemi annalesek tanúsága szerint a középkori egyetemeken 
tanuló magyarországi peregrinus diákok országuk vagy szülőföldjük 
szerint regisztráltatták magukat – így például Janus Pannonius, Johannes 
Cassoviensis, Stephanus Posoniensis. A neves személyiségek életrajzából 
elég pontosan lehet tudni, de a legtöbb „hungarus-név” viselőjével kap-
csolatban csak találgathatunk, hogy milyen nemzetiséghez tartozhattak, 
mi lehetett az anyanyelvük. A latin nyelvű tudományosság korában ez 
lényegtelen szempont volt. Választott nevükből általában csak arra kö-
vetkeztethetünk, honnan érkeztek Göttingen, Krakkó, Prága, Utrecht, 
Bologna vagy éppen Oxford, Cambridge egyetemeire. Az országhoz, a 
szülőföldhöz való tartozás mellett sokak számára talán a legfontosabb 
kötődést az a falu vagy város jelentette, ahol éltek – ezt nevezzük lokális 
identitásnak, később, a reformáció megjelenését követően már a vallá-
si hovatartozás is megosztó identitásformáló erővé vált, tehát a nyelvi 
identitás megjelenése előtt még számolnunk kell a vallási identitással is.

3.1. A „hungarus” tudat mint Kárpát-medencei jelenség

A középkori európai migrációs folyamatok a kelet-közép-európai tér-
ségben is etnikai, nyelvi és kulturális sokszínűséget eredményeztek. A 
jövevények beilleszkedtek az új országban úgy, hogy létrehozták saját te-
lepüléseiket, vagy egy más etnikum mellé költöztek, és ettől kezdve ezt a 
falut, várost tekintették szűkebb hazájuknak. 

A középkori Magyarország vonatkozásában így alakult ki az ún. 
„hungarus” tudat, ami elsősorban az értelmiséget, valamint a nemesség 
írástudó rétegét jellemezte. Ez elsősorban lokális-kulturális kötődés volt, 
nem pedig nyelvi vagy etnikai. A horvát területen, magyar édesanyá-

tól született Janus Pannoniust (1434-1472) vagy horvát változatban Ivan 
Česmičkit mind a magyar, mind a horvát irodalomtörténet a magáénak 
érzi, ugyanakkor a régió közös történelmi múltjának is a része, ő – élete 
és művei tanúsága szerint – elsősorban a szülőföldjét is magában foglaló 
magyar királysághoz, az országhoz tartozott.

A hungarus gondolkodás még a 18. században is meghatározó volt a 
művelt nemesi értelmiség és a formálódó polgárság körében. Például a 
felső-magyarországi, több nyelvben és kultúrában is otthonos polihisz-
tort, Bél Mátyást a magyar művelődéstörténet az egyik első hungarológus 
tudósként tartja számon, de ugyanő Matej Bel néven a szlovák tudomá-
nyosság egyik előfutára is. Bél Mátyás alkotómunkássága a Kárpát-me-
dencei régió közös szellemi értéke: magyar nyelvkönyvet írt németül 
beszélők számára, német nyelvkönyvet a németül tanulóknak, előszót 
írt Doležal szlovák nyelvtanához, legnagyobb államismereti munkáját, a 
Notitia Hungariae-t (1735–1742) pedig latinul írta, mert ezen a nyelven 
tudta beteljesíteni a célt: Magyarországot megismertetni a külfölddel.

A többnyelvűség és az általános európai tájékozottság mellett az 
együtt élő népek kultúrájának ismerete és szolgálata a hungarus identitás 
meghatározó jegye.

Ez a hovatartozás-tudat a 19. századi nyelvi-nemzeti mozgalmak ide-
jén háttérbe szorult ugyan, mert a többszörös etnikai kötődéssel rendel-
kező értelmiségre új feladat várt, de nem tűnt el végleg, viszont eltávolo-
dott az eredeti tartalomtól, jelentősége csökkent, és jellemzően a lokális 
identitás felé mozdult el. Elsősorban az irodalomban élt tovább: Sveto-
zar Hurban-Vajanský, Octavian Goga, Mikszáth Kálmán, Ljudevit Gaj, 
Vitkovics Mihály és mások munkáiban. A 19. és 20. század fordulójára 
azonban a lokalitásra épülő hungarus tudat helyét fokozatosan átvette a 
nyelvi alapú magyarságtudat, a szlovákságtudat, a románságtudat stb., és 
ezzel együtt egyre fontosabb lett a nyelvi-etnikai különbségek, majd az 
ellentétek hangsúlyozása.

3.2. A nyelvi nemzettudat francia modellje

A nyelvközpontú identitás kialakulása és térhódítása a francia for-
radalom idejére (1789) tehető, mert ettől kezdve Európa társadalmi 
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rendszerét, ideológiáját és kultúráját már nem a középkori viszonyok 
határozták meg, hanem egy új, polgári értékrend. 

Nem véletlen, hogy éppen Franciaországból terjedt el a nyelvi iden-
titás eszméje, minthogy az ország egységesítési törekvéseinek az egyik 
legfontosabb eszköze éppen a nyelv volt. Már a 16. században, 1539-
ben hoztak olyan törvényeket Párizsban, amelyek a hivatalos nyelv-
használat egységesítésére vonatkoztak, és a királyi dinasztia által is 
beszélt dialektus, a francia nyelv elsődlegességét biztosították a másik 
nagy létszámú beszélőközösséggel rendelkező nyelvvel, az okszitánnal 
szemben, amelynek – a provanszál trubadúroknak köszönhetően – 
szintén létezett írásbeli kultúrája. 

A nyelv kidolgozottsága a 17. század folyamán olyan magas színvo-
nalat ért el, hogy példát adhatott más nyelvek hasonló nyelvtervezési 
feladatainak teljesítéséhez, ugyanakkor a francia nyelvterület sokkal 
kisebb volt, mint maga az ország: még az 1789-es forradalom idején is 
jellemző volt, hogy az ország lakóinak 25%-a nem beszélte a franciát, 
ami minden bizonnyal megnehezítette a Párizsból szétáramló új esz-
mék megértését, elfogadását. Ahhoz, hogy a nyelv ismertsége az egész 
ország területén magasabb legyen, a legcélszerűbb módszert válasz-
tották: minden községben francia tannyelvű iskolát nyitottak (Bárdosi 
2010: 7). Francia földön is létrejött a nyelv és a kultúra központi in-
tézménye, a Francia Akadémia (Academie française, 1634), amelynek 
az itáliai rokon intézményhez (Accademia della Crusca) hasonlóan a 
szótárkészítés és a francia nyelv védelme lett a fő feladata.

Kialakult egy olyan társadalmi modell, amely a szabadság – egyen-
lőség – testvériség ideáját összekapcsolta a legtermészetesebb közve-
títő, az anyanyelv intézményes fejlesztésével. Mivel a latin nyelv sok 
évszázad írásbeliségét meghatározó korszaka leáldozott, a formálódó 
nemzetek pedig a saját nyelvükön akarták intézni állami és kulturális 
ügyeiket, a 18. század végétől a korábban magasabb rendűnek tekintett 
nemzetközi közvetítőnyelv helyett a nemzeti nyelvek fejlesztése (korpusz-
tervezés) és jogaiba helyezése (státusztervezés) került előtérbe Európa, 
ezen belül Kelet-Közép-Európa országaiban. A latin nemzetközi szere-
pének visszaszorulásával egy időben elkezdett formálódni az európai 
államok közötti kommunikációban használatos új élő nyelvek, a fran-
cia és a német térfoglalása. 

A francia nemzetállami és nyelvi alapokra épített identitásmodell a 
művelt nemesség, az értelmiségiek, nyitott szellemiségű írástudók köz-
vetítésével terjedt el a kontinens középső és keleti részein – sok esetben 
osztrák és német közvetítéssel. Ez a nemzeti nyelvek fejlődése és po-
litikai helyének megtervezése szempontjából kétségtelenül követendő 
példa volt, ugyanakkor az a tény, hogy a kisebbségi nyelvek hasonló 
törekvéseire nem voltak nyitottak a többségi nemzetek – ugyanúgy, 
ahogy a franciák maguk mögé utasították országuk többi nyelvét, a ké-
sőbbiekben visszafordíthatatlan konfliktusokhoz vezetett.     

4. Nyelvtervezés – nyelvideológiák – nyelvi egyenlőtlenség

A nemzeti nyelvek kivétel nélkül egy szűk írástudó csoport tudatos 
nyelvi tervezése eredményeként nyerték el azt a formát, amely foko-
zatosan alkalmassá tette a korábbi népnyelveket arra, hogy mind az 
államigazgatásban, mind az oktatásban, mind a tudományban a latin 
helyébe léphessenek. Mindegyik nemzeti nyelv átment azokon a ter-
vezési folyamatokon, amelynek eredményeképpen létrejött a társadal-
mi megegyezésen alapuló és a helyi nyelvváltozatok felett álló, magas 
presztízsű nyelvi norma.

Nyelvi tervezésre, nyelvalakításra mindenekelőtt akkor van szükség, 
ha egy nyelv beszélőinek olyan közös változatra van igényük, amely 
alkalmas arra, hogy a társadalmi élet minden területén, formális és 
informális szituációkban, szóban és írásban a kommunikáció eszköze 
legyen. Ez történt a 16. századtól kezdve, a reformáció elterjedésének 
időszakában, amikor megnőtt a népnyelvek presztízse Európában, de 
napjainkban ugyanez a tervezési folyamat játszódik le akkor is, amikor 
egy volt ázsiai, afrikai gyarmat a hódítók idegen nyelve helyett, vagy 
esetleg azzal párhuzamosan valamelyik helyi etnikum nyelvét jelöli ki 
hivatalosnak, esetleg több nyelvváltozatból gyúr össze egy új sztender-
det. Az ilyen átfogó, a nyelv minden szóbeli és írásbeli összetevőjére 
kiterjedő nyelvtervezés mellett az is elképzelhető, hogy csak részterü-
letekre, így például a szaknyelvi regiszterek létrehozására, vagy a nyelv 
szókincsének alakítására (vö. Lanstyák 2009) vállalkoznak a nemzeti 
nyelv formálásával, alakításával foglalkozó irodalmárok és tudósok. A 
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nyelv egyes részeivel kapcsolatos tervezési munkát láthatunk napjaink-
ban is – egyebek között – a már példaként idézett Franciaországban, 
ahol az újonnan megjelenő angol jövevényszavakat még az elterjedésük 
előtt franciával váltják fel; vagy a lexika politikai és identitás célok sze-
rinti alakításának lehetünk tanúi a 20. század végéig, a délszláv hábo-
rúig szerbhorvátként számon tartott, ma már különálló horvát és szerb 
nyelv szókincsének távolításában is. 

A nyelvi tervezésnek két nagy részterülete van: magának a nyelv 
szerkezetének, szókincsének, írásbeli megjelenésének, normatív válto-
zatának létrehozása a korpusztervezés, a társadalomban elfoglalt helyét 
pedig a státusztervezés során dolgozza ki egy szűk, a 18–19. században 
többnyire irodalmárokból és nyelvtudósokból, ritkábban politikusok-
ból (is) álló csoport. Ez sok vitával együtt járó, hosszú, akár több évti-
zedes munka is lehet, és számos tényező befolyásolhatja a sikerét, de a 
legfontosabb az, hogy kialakuljon a konszenzus, és az érintett nyelvkö-
zösség elfogadja a javasolt nyelvi formákat, egyebek között a nyelvjárá-
sok hierarchikus rendjét, az új szavakat, az írást és helyesírást is.

4.1. A betűkészlet és az írásrendszer tervezése (grafizáció) a
 kelet-közép-európai népek gyakorlata alapján

Mivel a nyugati kereszténységhez tartozó népnyelveket latin betűvel 
kezdték rögzíteni, a kelet-közép-európai népeknek megfelelő latin grafé-
mákat úgy kellett átalakítani, kiegészíteni, hogy megfeleljenek a nyelvek 
fonetikai sajátosságainak. 

A nyugati szláv nyelvekben így került mellékjel bizonyos mással-
hangzók (pl. ž, š, ň, ł, č) jelölésére, a magyarban így jöttek létre a kétjegyű 
betűk (gy, ny, ty, sz, zs), és hasonló módszert követtek az írásrendszer 
formálói a magánhangzóknál is (pl. é, ö, ý, ą, ę, ů,ű). Természetesen ezek 
a betűjelölések nem mindig sikerültek azonnal, például az egyik első ma-
gyar tudományos folyóirat, a Tudományos Gyűjtemény (1817–1841) első 
számaiban még a hosszú ő és ű két vesszője helyett a rövid ö és ü két 
pontja közé tettek egy vonalat. A keleti és a déli szláv népnyelveket pe-
dig a keleti keresztény egyház által hagyományosan használt glagolita és 
cirill írásrendszerrel kellett összehangolni, mivel ezekben is voltak olyan 
hangok, pl. a szerbben az nj, a dj, a đ, amelyeknek nem volt megfelelőjük 
az ószláv írás betűkészletében.

A fonetikai rendszernek megfelelő betűkészlet megléte részben a 
helyes írásmód és a helyesírási szabályok kialakításának a feltétele, vala-
mint annak is, hogy az anyanyelvű oktatás – beleértve a tankönyveket 
is – létrejöhessen. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy még a végleges 
betűformák elfogadása előtt, pl. a 16–17. században ne készültek volna 
szótárak, nyelvtanok, sőt azt sem, hogy az egyszer elfogadott grafémák 
mindig ugyanúgy maradnak. A magyar nyelv esetében például időről 
időre felmerül az ly kihagyása a grafémák közül, mert a köznyelvi ejtése 
nem különbözik a j-től, és éppen ezért csak helyesírási nehézséget okoz; 
de kiegészítő törekvések is vannak: a zárt ë hangot jelölő betűnek mint a 
budapesti köznyelvi változat jellegzetességének többen is helyet adnának.

4.2. A nyelvi identitás és a sztenderd

Az írásrendszer tervezése és elfogadása után megnyílik az út ahhoz, 
hogy hasonló, tudatos munka eredményeképpen létrejöhessen a nyelv 
sztenderd formája. A sztenderd (más írásmód szerint standard) egy 
olyan ideális nyelvváltozat, amely leginkább a nyelv igényes, írott for-
májában jelenik meg (ezért szokták „irodalmi nyelvnek” is nevezni), és 
mivel csak egyetlen kiejtésváltozatot fogad el, a szókincs területén pedig 
megkülönbözteti a köznyelvi (normatív) és a nyelvjárási csoportokat, 
alkalmassá teszi a nyelvet arra is, hogy idegen nyelvként tanítsák. Ez 
különösen azoknak a nyelveknek az esetében kiemelkedő jelentőségű, 
amelyek sokféle változatban léteznek, így például az „olasz” nyelv, a „né-
met” nyelv tanulói sokszor szembesülnek azzal, hogy az iskolában tanult 
– sztenderd – változattal alig boldogulnak Nápolyban, Caprin, Szicíliá-
ban, vagy éppen Bajorországban, Karintiában. De ha nem lenne ilyen 
ideális változat, nehéz lenne a nyelvtant szabályokba foglalni és rögzíteni, 
hiszen minden nyelvtanszerzőnek van egy saját nyelvváltozata, idiolek-
tusa, ami a könyvében is megjelenik, és minél távolabb vannak egymás-
tól a nyelvet alkotó dialektusok, annál nagyobb gondot okozna egy nem 
a normatív változaton alapuló grammatika elfogadása.

Az így kialakított változatot, amit a továbbiakban normának (vö. 
Tolcsvai 1988) tekintenek, rögzíteni kell szótárakban, nyelvtanokban, he-
lyesírási és stilisztikai munkákban, majd gondoskodni kell arról is, hogy 
elterjedjen a nyelvközösségben. A norma széleskörű megismertetése a 
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nyelvközösséggel attól függ, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, 
például mennyire kiterjedt az anyanyelvű oktatási rendszer, elterjedt-e 
már a könyvnyomtatás – ez pozitívan befolyásolta a 18–19. századi szten-
derdek sikerességét. Normatív változatokra azonban nemcsak az elmúlt 
századokban volt igény, hanem napjainkban is. A 20–21. században 
sztenderdizált nyelvek esetében például a világhálón való megjelenés (le-
velezőrendszer, közösségi oldalak, online szótárak, nyelvtanok és nyelv-
oktató anyagok, hírportálok) az elterjesztés leghatékonyabb eszköze.

A sztenderdizálás nyelvi folyamat, nem hatalmi kérdés, és nem jelenti 
automatikusan azt, hogy egy nyelvnek önálló állama is van, azt azonban 
feltételezi, hogy a közösségnek van közös nyelvi identitása és nyelvhasz-
nálati célja. A Spanyolországhoz tartozó, függetlenségéért küzdő Kata-
lónia például területi autonómiát élvez, hivatalos nyelve, a katalán itt 
minden nyelvhasználati színtéren elfogadott (Pau Puig i Scotoni 1996), 
de említhetjük a fríz nyelvet (Landman 2010) is, amely nemcsak a fríz 
kisebbség által lakott területen, hanem egész Hollandiában hivatalosnak 
számít, vagy akár a regionálisan hivatalos szárd és friuli nyelv példáját 
is. Ezeknek a nyelvközösségeknek nincsen sem önálló saját, sem anya-
országuk, de olyan erős a vitalitásuk, hogy a nyelvközösség összetarto-
zásának szimbólumaként képesek voltak sztenderdizálni és szabályokba 
foglalni (kodifikálni) a nyelvüket, majd gondoskodtak arról is, hogy ne 
csak elvi, jogi elismertsége legyen, hanem gyakorlati is: használják is az 
iskolákban, a médiában és az elektronikus közösségi tereken egyaránt. 
Ez a teljes értékű státusztervezés hozzájárul a nyelvközösség hosszú távú 
megmaradásához, hiszen a nyelv presztízse magas, használati értéke pe-
dig fokozatosan emelkedik.  

Az Olaszországban honos, és 1999 óta önálló nyelvként is elismert 
friuli például a statisztikai adatok szerint kb. másfél millió beszélővel 
rendelkezik, és ha az elkövetkező évtizedekben sem csökken a közös-
ség pozitív attitűdje, akkor elképzelhető, hogy ez a nyelv is egy lesz a 
„túlélők” közül. Noha nincsen saját országa, van autonómiája, és van-
nak olyan eszközei, amelyek a nyelv használatára ösztönzik a közösséget. 
Létezik a Wikipedia és a Facebook friuli változata, elkészült a mindenki 
számára elérhető, ingyenes, online friuli–olasz szótár, valamint Societât 
Filologjiche Furlane // Società Filolgica Friulana néven létrejött egy a 
nyelvi tervezés eredményeit összegző és terjesztő társaság is. A friuliak 
saját erején túl azonban szükség van az olasz állam támogatására is, hi-

szen itt nem egy önálló államról beszélünk, hanem egy lokális és nyelvi 
identitással rendelkező olaszországi közösségről, emiatt a nyelv presz-
tízsét nemcsak a közösség területén, hanem azon kívül is erősíteni kell.

4.3. A nyelv társadalmi szerepének tervezése – és a háttérben 
működő ideológiák

Egy országban a nemzeti nyelv létrehozása felé vezető úton arra is szük-
ség van, hogy a nyelvtervezők átgondolják, milyen társadalmi feladatot 
szánnak a nyelvnek. A cél többnyire az, hogy az egyazon államban élő, 
többséget alkotó népcsoport, vagy esetenként, például a politikai-gazda-
sági erőt gyarmatosítóként birtokló kisebbség nyelve legyen az országo-
san elismert, formális helyzetekben egyedüliként használt, magas presz-
tízzsel rendelkező nyelv – ezt a hatalom természetétől függően nevezzük 
hivatalos nyelvnek (ebből több is lehet), vagy államnyelvnek (ebből vi-
szont csak egy lehet).

A hivatalos státusszal rendelkező nyelv nemcsak egy tantárgy (anya-
nyelv) a közoktatásban, hanem magának az ismeretátadásnak az eszköze 
is. Európában azonban alig található olyan ország, amelyiknek ne lenne 
egy vagy több kisebbsége. Nyelvük státuszát és állapotát, a másik nyelv-
hez való viszonyukat jelentősen befolyásolja, hogy hol helyezkedik el az 
ország a nyelvideológiai skálán: a nacionalista, vagy inkább a pluralis-
ta elemek vannak-e túlsúlyban. Ha számukra az állam nyelvéhez nem 
társul negatív konnotáció és azt az oktatási rendszer egyes szintjein jó 
hatásfokkal tanulják, akkor ez lehetővé teszi az anyanyelv-dominanci-
ás kétnyelvűség kialakulását. Ha azonban a kisebbségi közösség nyelve 
és etnikai presztízse alacsony, sőt már elindult az asszimiláció útján, és 
csak szűk vagy egyre szűkülő körben, informális szituációkban hasz-
nálja anyanyelvét, először másodnyelv-dominanciás kétnyelvűség fogja 
jellemezni, ami magában hordozza a későbbi nyelvcsere, majd végül a 
nyelvvesztés lehetőségét is (vö. pl. Göncz 2004, Gál 2010). Ez a második 
változat egyben azt is jelenti, hogy az anyanyelvű iskolarendszer vagy 
teljesen hiányzik, vagy csak az első néhány osztályban választható, eset-
leg csak az anyanyelv megőrzését szolgáló nyelv- és irodalom tárgyakat 
tanulhatja a kisebbségi tanuló; emiatt a szaknyelvi kompetencia kizáró-
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lag a többség nyelvén alakul ki, és ez válik meghatározóvá a kisebbségi 
személy, illetve a közösség számára.

A státusztervezés során arra is kellene gondolni a vegyes lakosságú 
országokban, hogy a nyelvi kisebbségeknek legyen lehetőségük megfele-
lő módszerekkel, jól megtanulni az állam nyelvét, ugyanakkor megtar-
tani és a lehető több regiszterre (nyelvváltozatra) is kiterjeszteni a saját 
anyanyelvüket a teljes kompetencia elérése érdekében. Ha ehhez még a 
társadalmi környezet is kedvező, akkor a pluralista nyelvideológia vele-
járójaként a kisebbségi kétnyelvűség egy igen pozitív formája, a hozzá-
adó (additív) típus alakul ki. 

A kelet-közép-európai gyakorlat ezzel szemben az, hogy a többség 
erről a feladatról megfeledkezik, ugyanakkor elvárja, hogy a kisebbség 
„valahogyan” feleljen meg az állam hivatalos nyelvének megtanulásával 
kapcsolatos elvárásoknak. Ezért az a tendencia, hogy egyre több kisebb-
ségi gyermek kezdi meg a tanulmányait többségi tannyelvű iskolákban 
– éppen azért, hogy ezt a nyelvi hátrányt elkerülje. Ez azonban az anya-
nyelvet a második nyelvre felcserélő (szubtraktív) kétnyelvűség kialaku-
lásának kedvez. 

A nyelvtervezés két területe közül ez utóbbi, a státusztervezés magá-
ban hordozza az etnikai konfliktusok lehetőségét, mivel ez erősen telí-
tett ideológiai és identitáselemekkel is. Az, hogy valóban összeütközik-e 
egymással két vagy több eltérő nyelvet beszélő közösség, nagymérték-
ben függ a saját és a többiek nyelvével kapcsolatos nyelvideológiáktól. 
Kelet-Közép-Európában a népnyelvek (nyelvi jogokkal korábban nem 
rendelkezőnyelvek) státusztervezésének egyes lépései hosszú időre 
meghatározták a régióban élő etnikumok viszonyát, és a vélt vagy va-
lós sérelmekért akár egy évszázadra visszamenően is elégtételt vettek a 
másikon, ha hatalomra kerültek. Erre az egyik legszemléletesebb  – és a 
nem Kelet-Közép-Európában élők számára talán értelmezhetetlen példa 
az 1995-ben, a többségi nyelv védelmében hozott szlovák nyelvtörvény, 
amelynek bevezetőjében a kisebbségi magyarok nyelvhasználati jogaira 
vonatkozó korlátozásokat a 19. században elszenvedett sérelmekkel in-
dokolták (Nádor 2002: 206).

A nyelvideológiák (Lanstyák 2009) mindig szorosan összefüggnek 
azzal a politikai környezettel, amely a nyelveket körülveszi: ha elfogadó 
egy társadalom, nyitott más kultúrák felé, a nyelvekkel kapcsolatban is 
ez fogja jellemezni. Ha viszont a saját nyelvét és kultúráját mindenkiénél 

magasabb rendűnek tartja, a betelepülőkkel szemben ellenséges, kire-
kesztő, akkor ez meg fog jelenni a nyelvideológiák szintjén is.   

A nyelvideológiákat fel lehet osztani egy tengely mentén, amelynek 
egyik végpontján az elfogadás és támogatás, a másikon pedig a korláto-
zás, a tiltás, szélsőséges esetben pedig a másik nyelv megsemmisítésének 
szándéka a meghatározó. Míg a pluralista ideológia, amely a többnyel-
vűséget és a nyelvek és nyelvváltozatok egyenrangúságát támogatja, el-
fogadó jellegű, addig a nacionalista, homogenista ideológia kirekesztő, 
a nyelvek egyenlőtlenségére épül, jellemző eszköze a tiltás, célja pedig a 
gyors, esetenként erőszakos nyelvi asszimiláció.

Vannak olyan nyelvideológia-típusok is, amelyeknek a pozitív vagy 
negatív megítélése attól függ, hogy az adott nyelvközösség életében mi-
lyen szerepet játszanak. Például a nemzeti nyelvek konzervativista kép-
viselői, akik minden változást kártékonynak minősítenek, nyelvromlást 
hangoztatnak, és csak a régi, már elfogadott értékeket fogadják el, emel-
lett puristaként (önkéntes „nyelvi takarítószolgálatként”) küzdenek az 
idegen szavak átvétele ellen, igyekeznek a nyelvet a saját elveik alapján 
„megtisztítani” az idegen hatásoktól, amivel a nyelv természetes alaku-
lását akadályozzák. (Gondolnak-e arra a purizmus magyar képviselői, 
hogyan neveznénk meg a hétnapjait, vagy a házaink helyiségeit, beren-
dezési tárgyait, ha a „korai puristák” kiirtották volna a nyelvből a szerda, 
csütörtök, asztal, konyha stb. szavakat?) Ennek az ideológiacsoportnak a 
filozófiájából az is következhet, hogy képviselői egyedüli tökéletes nyelv-
nek csak a sajátjukat ismerik el, és igyekeznek az ősiségét hangoztatni 
a többi nyelvvel szemben, ennek minden további politikai velejárójával 
együtt. 

Van azonban a nyelvi konzervativizmusnak egy másik, az előbbinél 
pozitívabb oldala is, ha ezt a kisebbségek képviselik. Ebben a helyzet-
ben a konzervativizmus a kisebbségi anyanyelv megtartására, a nyelv-
csere lassítására, esetleg annak elkerülésére irányuló ideológiát jelent. A 
kisebbségben élő közösségek identitásának döntő eleme a nyelvi össze-
tartozástudat, sőt ez a fennmaradásuk egyik feltétele is, ezért fontos az 
anyanyelv átörökítése, az anyanyelvű iskolai hálózat fenntartása és a ki-
sebbségi nyelv megjelenése a társadalmi élet színterein. Amíg erre nincs 
meg a hivatalos lehetőség, a kisebbségi közösséget a vernakularizmus 
jellemzi, ami a nyelv presztízsének emelését, a regionális hivatalos nyelvi 
státusz elérését tűzi ki célul.
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A kelet-közép-európai népek nyelvei szinte kivétel nélkül részesei 
lettek mind a pozitív, mind a negatív tartalmú ideológiáknak – attól füg-
gően, hogy a nemzeti nyelvvé válás felé vezető úton mikor, milyen hely-
zetben voltak: hogyan viszonyultak a közép- és újkor közvetítőnyelvei-
hez, és a sztenderdizálás mely állomásánál tartottak, amikor a nemzeti 
nyelvek nemzet- és identitásformáló erővé váltak a térségben.  

Összegzés

Európa, ezen belül Kelet-Közép- és Dél-Európa nyelvei közel azonos utat 
jártak be. A sztenderd létrejötte előtt a helyi nyelvváltozatok kizáróla-
gossága – és ennek megfelelően a lokális identitás jellemezte a nyelv-
használókat. A kereszténység keleti és nyugati változatainak megjelenése 
meghatározta az egyes körökhöz tartozó népek hivatalos írásbeliségét 
éppúgy, mint az egyházit és az ehhez kapcsolódó szépirodalomét. A bi-
zánci egyház ortodox kultúrát és írásbeliséget hozott a szláv népeknek 
és a románoknak, a római kereszténység körében pedig évszázadokra a 
latin lett a hivatalos írásbeliség, a magas szintű kultúra, a tudományok 
nyelve. Ez a tény ugyanakkor nem zárja ki az anyanyelvűséget – a szó-
beliség szintjén semmiképpen, de a nyelvemlékek tanúsága szerint az 
írásbeliségben sem.

Az első nyelvleírások még latinul szóltak a latin nyelvről, de a szer-
zők fokozatosan egyre több példát, párhuzamot illesztettek be a saját 
anyanyelvükből is, majd a reneszánsz időszakában létrejöttek az első 
népnyelvi grammatikák, végül, a tudatos, korai nyelvtervezés első do-
kumentumai és intézményei is. Az anyanyelvű írásbeliség kidolgozását 
és terjedését jelentős mértékben segítette a reformáció európai térnye-
rése, de a döntő változást a nyelvekhez való viszonyulásban az identitás 
megváltozása hozta el: a lokális identitás megmaradt ugyan, de mellette 
a nyelvi nemzet fogalma és az egyes nyelvek viszonyát befolyásoló nyel-
videológiák is megjelentek. Napjainkra a nyelvi alapokra épített identitás 
vált meghatározóvá, ami nemcsak elméleti kérdéseket vet fel – egyebek 
között – a nyelvi egyenlőségről, hanem mint a kelet-közép-európai tér-
séget jellemző konfliktusforrás értelmezhető, ugyanis nem a térséget a 
18. század végéig jellemző toleranciára, a népnyelvek együttélésének ha-
gyományaira épül, hanem a 19. század megosztó nemzetiségpolitikájára.
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Summary

This study analyses the different ways in which linguistic 
identity can be obtained through examples of various Europe-
an languages. Precisely determining belonging is not straight-
forward, as the microenvironment, the location, the language, 
and the culture all affect it. These factors, albeit with different 
importance, are all present when an individual consciously 
determines their ideological stance. Nowadays in Europe, lin-
guistic belonging is predominantly the determining factor of 
individuals’ identity and their social networks. For linguistic 
identity to become such a prevalent factor, the following con-
ditions were to be fulfilled. First, the conscious perception of 
language had to form. Additionally, individuals had to learn 
how to imagine language through abstractions, like grammar. 
Finally, the importance of language had to be determined 
both in its own society and in relation to other languages. Pla-
cing identity on linguistic foundations, brought about inequ-
ality across languages. This inequality, in turn, contributed to 
the eruption of various ethnic conflicts.
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Lanstyák István

Nyelvi originalizmus a jelentés 
helyességének megítélésében 1

Annotáció: Dolgozatomban a nyelvi konzervativizmus egyik válfaját, 
a nyelvi originalizmus ideológiáját mutatom be a Nyelvművelő kézi-
könyvből és a Nyelvművelő kéziszótár 2. kiadásából vett idézetek se-
gítségével. A Nova Posoniensia előző számában azzal a kérdéssel fog-
lalkoztam, hogyan érvényesül a nyelvi originalizmus az eredetibb és 
az újabb hangalak helyességének nyelvművelői megítélésében. Ebben 
a közleményemben azt vizsgálom, hogy a nyelvi originalizmus hogyan 
befolyásolja a nyelvi formák régebbi és újabb denotatív jelentésével, 
szófaji értékével, stílusértékével és más nyelvtani tulajdonságaival kap-
csolatos állásfoglalásokat. 

Kulcsszavak: nyelvi ideológia, nyelvhelyesség, nyelvművelés, nyelvi 
originalizmus, nyelvi konzervativizmus, jelentés

1  A nyelvi ideológiákkal kapcsolatos kutatásaimat az MTA támogatja, részben 
közvetlenül, részben a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet részeként 
működő Gramma Nyelvi Iroda közvetítésével. A nyelvi ideológiák és a nyelvi 
problémák összefüggésével a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszékén foglalkozom az APVV-17-0254 sz. projekt keretében, amely az 
APVV-0869-12 sz. projekt folytatása.

Bevezetés

A nyelvi originalizmus ideológiáját olyan meggyőződésként határoz-
hatjuk meg, melynek hívei szerint az etimológiai szempontból elsőd-
leges vagy ahhoz közelebb eső „hangalak” (ejtésmód, alakváltozat; 
írásforma) vagy „jelentés” (denotatív jelentés, stílusérték, szófaji érték, 
vonzat) eredendően helyesebb annál, amely később jött létre, ill. amely 
jobban különbözik tőle. A tavalyi Nova Posoniensiába írott közlemé-
nyemben a nyelvi originalizmusnak azokról az eseteiről írtam, amikor 
a nyelvi formák hangalakjának megítélésében szerepet játszott az „ere-
detiség” szempontja. Ebben a dolgozatomban a nyelvi originalizmus-
nak azokat az eseteit tekintem át, melyekben a nyelvőrök az érintett 
nyelvi formák korábbi denotatív jelentésére, szófaji értékére, stílusér-
tékére, vonzatára hivatkoznak, vagy azért, hogy implicit vagy explicit 
módon ezzel indokolják az újabb jelentés2 helytelenítését, vagy azért, 
hogy nyelvi uzualista,3  nyelvi domeszticista vagy más alapon jelezzék 
az újabb jelentés elfogadását, annak ellenére, hogy nem az az „eredeti”. 
Előző közleményemhez hasonlóan itt is csak azokat az eseteket tekin-
tem a nyelvi originalizmus példájának, ahol az eredetre való hivatkozás 
vagy explicit, vagy implicit ugyan, de implicitsége ellenére egyértelmű.4

Korábbi közleményeimhez hasonlóan nyelvi ideológiákon itt is olyan 
gondolatokat, gondolatrendszereket, meggyőződéseket értek, amelyek a 
nyelvi rendszerrel, a nyelvhasználattal, a nyelvi közösségek helyzetével, a 
nyelvek egymáshoz való viszonyával stb. kapcsolatos tények és eljárások 

2  A „jelentés”-be az előbb felsoroltakat (denotatív jelentés, szófaji érték, stílusér-
ték, vonzat) mind beleértem.

3  Az írásomban néven nevezett nyelvi ideológiák meghatározása megtalálható 
egy folyamatosan bővülő internetes fogalomtárban, l. Lanstyák 2017b. A foga-
lomtár szlovák nyelvű fordítása nyomtatásban is megjelent, l. Lanstyák 2017a.

4  Itt jegyzem meg, hogy az újabb jelentés kifogásolása mögött általánosabb 
ideológiaként jelen lehet a nyelvi izomorfizmus is, ám ez a vizsgált esetekben 
mindig verbalizálatlan, így aztán a helytelenítés lehetséges okaként konkrét 
esetekben nem is teszek róla említést.
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magyarázatára, ill. igazolására szolgálnak.5 Dolgozatomban a nyelvi ori-
ginalizmust a Nyelvművelő kézikönyvből és a Nyelvművelő kéziszótár 2. 
kiadásából vett idézetek segítségével mutatom be.

A példaként bemutatott nyelvi formák stílusértékének megállapí-
tásában a saját nyelvérzékem és a szótári minősítések mellett nagy se-
gítségemre volt a Magyar nemzeti szövegtár v2.05. sz. verziója (http://
clara.nytud.hu/mnsz2-dev/). Ahol az alábbiakban az MNSZ2-t említe-
tem, ezt a verzióját kell rajta érteni.

1. Az újabb denotatív jelentés megítélésével kapcsolatos 
nyelvi ideológiák

Ebben az alfejezetben a nyelvi formák denotatív jelentésének megítélé-
sével kapcsolatos véleményeket nézzük meg, a témánkból következően 
olyankor, amikor a megítélésben implicit vagy explicit módon szerepet 
játszik a nyelvi forma korábbi denotatív jelentésére történő utalás.

1. példa

A nyelvőrök nyelvi originalista alapon helytelenítenek néhány névutó-
szerű utótagot; ezeket csak „eredeti” jelentésükben tartják helyesnek. 

5  A nyelvi ideológiák általános kérdéseire l. Woolard–Schieffelin 1994: 58 és pas-
sim; Kroskrity 2000: 5–6 és passim; Laihonen 2008, 2009a: 25–27; Gal 2006a: 
163, 2006b: 178; magyarul Bodó 2016; Laihonen 2004: 87, 2006: 49, 2009b: 
48–49, 2009c: 323–324; Lanstyák 2009a, 2011a, 2017b, 2018a stb.; Maitz 2006: 
309–310. Vö. még Androutsopoulos 2010; Bartsch 1985: 38, 41; Coupland 
2010; Deumert–Vandenbussche 2003b: 461–464; Dolník 2010a: 138–139, 242–
244, 2010b: 147–203; Elspaß–Maitz 2012: 174 és passim; Elspaß–Niehaus 2014: 
48; King 2000; Lippi-Green 1994: 166–171, 2004: 292–297; Milroy 2001: 535, 
2007; Milroy 2001: 63; Milroy–Milroy 2012: 2; Starý 1995: 113–114; magyarul 
pl. Benő–Lanstyák 2017; Lanstyák 2010, 2011b, 2012, 2016, 2018b stb.; Sebők 
2016: 32, 2017: 39. A szlovákiai magyar anyanyelvi nevelésben megjelenő nyelvi 
ideológiákra l. Bilásová 2015, Bilász 2017.

Ilyen az alkalommal, melyről a Nyelvművelő kéziszótár6 az „alkalom-
mal” szócikkében ezt írja (NymKsz.2 2005: 35):

Időhatározó elemeként akkor helyes, ha megmarad eredeti jelentése, pl. 
kedvező alkalommal. A hivatali nyelvben – s ennek hatására az élőbeszéd-
ben is – mindinkább terjed névutóként való alkalmazása: két alkalommal 
is kerestelek. Ezt igényes beszédben és írásban lehetőleg kerüljük! Tömö-
rebben és egyszerűen: kétszer; választékosan: két ízben.

A kéziszótár szerzői elvileg az alkalommal névutószerű használa-
tát csak az „igényes beszédben és írásban” tartják kerülendőnek, mivel 
azonban az „igénytelen” (azaz informális)7 szövegekben az alkalommal 
nemigen használatos, végeredményben teljesen ki szeretnék ebrudalni 
a nyelvből. Ebben alighanem nagy szerepet játszik a nyelvőrök aforma-
lizmusa, a formális stílus iránt érzett zsigeri ellenszenvük.

Az, hogy az alkalommal névutószerű használatát annak formális 
stílusa miatt helytelenítik, jól látszik a Nyelvművelő kézikönyv „alka-
lommal” szócikkéből (NyKk. I. 1980: 170):

Újabb, névutószerű használata egy kissé fontoskodó és hivatalos ízű, ke-
vésbé természetes. Pl.: két alkalommal hiába kerestelek. Hagyományos, 
egyszerű megfelelői: kétszer, két ízben. Ha azonban az alkalom szó fogalmi 
jelentését is hangsúlyozni akarjuk, nem helytelen, sőt jobb, mint a -kor 
ragos alak. Pl.: kedvező alkalommal (a kedvező alkalomkor helyett).

A kézikönyv példája félrevezető: a „Két alkalommal hiába kereste-
lek” mondatban az alkalommal csakugyan nem teljesen természetes, 
mert a mondat inkább informális stílust asszociál, legalábbis ha szó-
ban hangzott el. Csakhogy az alkalommal ragos névszót névutóként 

6  Itt jegyzem meg, hogy a Nyelvművelő kéziszótárban használt rövidítéseket 
a könnyebb olvashatóság kedvéért mindenütt feloldottam, a tildével jelölt 
címszót is az igazi címszóval helyettesítettem.

7  A félreértések elkerülése végett meg kell említeni, hogy természetesen az in-
formális, bizalmas stílusú szövegek nemcsak igénytelen fogalmazásúak, azaz 
gondozatlanok lehetnek, hanem lehetnek rendezettek vagy akár gondozottak 
is, bár a gondozottság elsősorban a választékos, a rendezettség pedig a formális 
stílusú szövegekre jellemző. 
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nem éppen az informális beszélt nyelvben használják, hanem a for-
mális stílusú írott nyelvben, ahol a használata igenis természetes. A 
természetességnek az informális stílusra való leszűkítésében a nyelvi 
naturizmus ideológiáját láthatjuk. „Fontoskodónak” a nyelvőrök a for-
mális stílust tartják, a „hivatalos ízű” is a formális stílusra vonatkozik, 
úgyhogy a kézikönyvben a nyelvi aformalizmus többé-kevésbé explicit 
módon jelenik meg.

Azt, hogy az alkalommal névutószerű használatban nem a hétköz-
napi beszédhelyzetekben használt bizalmas, informális stílus eleme, jól 
utalnak az MNSZ2 adatai. Részletes kereséssel az alkalommal szóalak-
ra kerestem rá 2018. augusztus 10-én úgy, hogy közvetlenül a szó előtt 
a következő szavak valamelyike álljon: egy, egyetlen, két, kettő, három, 
négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, húsz, harminc, negyven, ötven, száz, 
kétszáz, számtalan, sok, több, legtöbb, néhány. A 39 563 találatból 1200-as 
véletlen mintát kértem, azon végeztem el a tisztítást, majd a kapott ada-
tokat 33-mal szorozva kivetítettem az egész mintára (az 1200-as minta 
nagyjából 33-ad része az összes találatnak). Így számítva tisztítás után 
36 531 találat maradt. A vizsgált szónak a „szépirodalmi” alkorpuszban 
volt a legkisebb a relatív gyakorisága (13,51), ezt követte a „személyes” 
alkorpusz (15,89). A „beszélt nyelvinek” nevezett alkorpusz, amint tud-
juk rádióműsorokat tartalmaz, melyek jelentős része inkább formális 
stílusú, így érthető, hogy ott magasabb volt a relatív gyakoriság (29,45). 
Ám ennél is sokkal gyakoribb volt az alkalommal a „sajtónyelvi” (46,31), 
a „hivatalos” (48,66) és a „tudományos” alkorpuszban (56,81). Ezek az 
adatok jól mutatják, hogy az alkalommal névutószerű használata a for-
mális stílusra jellemző, a választékosra és a bizalmasra (informálisra) 
nem. A „személyes” alkorpusz példáit olvasva azt látjuk, hogy az alka-
lommal olyan szövegekben fordul elő, melyekben más formális stílusú 
elemek is vannak, tehát nem bizalmas stílusúak.

2. példa

A névutószerű utótagok mellett a nyelvi originalista alapú helytelenítés 
célpontjai a funkcióigék is, melyeknek használatát nemegyszer csak az 
eredetibb jelentésükben tartják nyelvőreink helyesnek. Ilyen a szenved 
ige is, melyről többek között ezt írja a Nyelvművelő kéziszótár a „szen-
ved terjengős kifejezésekben” című szócikkében (NymKsz.2 2005: 514):

A hivatali és a sajtónyelvben sok olyan terjengős kifejezést is alkotnak a 
szenved igével, melyeknek jelentése távolabb áll az ige eredeti jelentésé-
től. Ezeket lehetőleg kerüljük! Pl.: átalakulást, bomlást, változást szenved 
= átalakul, (fel)bomlik, (meg)változik; halasztást, késedelmet szenved = 
elhalasztják, késik; nem szenved kétséget = nem kétséges, nem vitás, nem 
fér hozzá kétség, kétségtelen, nyilvánvaló, bizonyos.

Látjuk, hogy a nyelvőrök nem tartják szükségesnek megindokolni, 
miért is kell kerülni a szenved használatát, ha jelentése távolabb áll az 
„eredeti jelentésétől”, pedig minden nyelvben vég nélkül lehet sorolni 
az olyan poliszém szavakat, melyeknek bizonyos jelentései igencsak 
eltávolodtak az „eredeti jelentésüktől”. Okkal feltételezhetjük, hogy a 
helytelenítés egyik indítéka a nyelvi aformalizmus, amely itt verbali-
zálatlanul van jelen; számos más szócikkből tudjuk, hogy a nyelvőrök 
ellenszenvvel viseltetnek a formális stílus iránt. Pedig csak az informá-
lis és részben a választékos stílusból rínának ki az olyan kifejezések, 
mint a halasztást szenved, késedelmet szenved, nem szenved kétséget, a 
formális stílusban ezek természetesek. 

Erre utalnak az MNSZ2 az adatai is. A halasztást szenved kifejezés-
re részletes kereséssel (halasztást szóalak, szenved szótő keresése maxi-
mum 5 szó távolságban, mindkét irányban) 2018. augusztus 8-án 155 
találatot kaptunk, tisztítás után ebből 139 maradt. A kifejezés a „hiva-
talos” alkorpuszban volt a leggyakoribb, relatív gyakorisága 0,30 volt, 
ami 30-szor több, mint a kifejezés gyakorisága a „személyes” alkor-
puszban (0,01).8 A „hivatalos” alkorpuszon kívül a halasztást szenved 
viszonylag gyakori volt a „sajtónyelvi” alkorpuszban is (0,23), s – ami 
meglepőnek tűnhet – a „szépirodalmi”-ban is (0,17). Ennek nyilván 
az a magyarázata, hogy a szépirodalmi szövegek – a szépirodalom 
jellegéből következően – minden stílusrétegből merítenek, ráadásul 
a „választékos” és a „formális” stílusérték bizonyos tartományokban 
érintkezik egymással.

A késedelmet szenved kifejezésre 479 találatot kaptunk, tisztítás 
után 403-at. A vizsgált kifejezés itt is a „hivatalos” alkorpuszban volt a 

8  Tudvalevő, hogy a „hivatalos” és a „tudományos” alkorpuszban van a legtöbb 
formális stílusú szöveg, a „személyes” alkorpuszban pedig a legtöbb informális 
stílusú.
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leggyakoribb, relatív gyakorisága 1,59 volt, ami 53-szorosa a „szemé-
lyes” alkorpusz relatív gyakoriságának (0,03).  A kifejezés itt is a „saj-
tónyelvi” alkorpuszban viszonylag gyakori még (0,49), jóval kevésbé 
jellemző a „tudományos” (0,25), a „beszélt nyelvi” (0,24) és a „szépiro-
dalmi” (0,15) alkorpuszra.9

Mindezek az adatok arra utalnak, hogy a Nyelvművelő kéziszótár 
által kifogásolt kifejezések használata valóban a formális stílusú szöve-
gekre jellemző, s így valószínű, hogy a nyelvőrök által való elutasításuk 
a formális stílus iránti ellenszenvükkel is magyarázható.

A szóban forgó állandósult szókapcsolatok helytelenítésének to-
vábbi oka nyilván „terjengősségük”, azaz a széttagoló (analitikus) jel-
legük; ebben a nyelvi szintetizmus, a nyelvi szimplicizmus és a nyelvi 
brevizmus ideológiáját látjuk működni.

3. példa

Hasonló a helyzet a folytat igével, melyet csak eredetibb, ’tovább vé-
gez’, ill. ’újrakezd’ jelentésben tartanak igazán helyesnek a nyelvőrök 
(pl. folytatják a munkát; mi is ezt a hagyományt folytatjuk). Ha a foly-
tat csak a cselekvés folyamatosságának hangsúlyozását szolgálja (pl. 
előkészületeket folytat, erkölcstelen életmódot folytat), használatát már 
nem annyira támogatják, mivel szerintük a folytat ebben a jelentésében 
„szürke, jellegtelen ige” (NyKk. I 1980: 663). Például az előkészületeket 
folytat helyett az előkészületeket tesz formát javasolják (uo.), bár nem 
olyan könnyű belátni, mitől kevésbé szürke és jellegtelen a tesz, mint a 
folytat. Az MNSZ2 adatai szerint az előkészületeket tesz hétszer gyako-
ribb, mint az előkészületeket folytat, tehát e szókapcsolatban inkább a 
gyakoribb tesz igét lehetne „szürkének, jellegtelennek” tekinteni.  

Még kevésbé helyeslik nyelvőreink azokat az eseteket, amikor a 
folytat csupán funkcióigeként szerepel, vagyis – ahogy ők fogalmaznak 
– amikor „szinte segédszói szerepre van kárhoztatva” (NymKsz.2 2005: 
195), pl. tárgyalásokat folytat, levelezést folytat, ami helyett a tanácsko-
zik, tárgyal; levelez igék használatát javasolják.

9  A kétséget szenved kifejezésre az MNSZ2 ugyanazon a napon mindössze 13 
találatot adott, tisztítás után 10 maradt belőlük. Ilyen alacsony elemszám mel-
lett a gyakorisági arányok megbízhatatlanok.

A helytelenítés okára jól rávilágít a Nyelvművelő kéziszótár „folytat 
terjengős kifejezésekben” című szócikke (NymKsz.2 2005: 195):

A folytat ige eredetileg valamely cselekvésnek a tovább végzésére, ill. 
újrakezdésére utal, de a hivatali zsargonban – és ennek hatására ho-
vatovább a köznyelvben is – pusztán a tevékenység folyamatosságát 
fejezi ki. E szószaporító szerkezeteket, melyekben a lényeget hordozó, 
többnyire -ás, -és vagy -at, -et képzős névszói elem mellett a folytat ige 
szinte segédszói szerepre van kárhoztatva, általában jól helyettesíthet-
jük egyszerű igealakkal. Pl. tanácskozás(oka)t, tárgyalás(oka)t folytat 
= tanácskozik, tárgyal; levelezést folytat valakivel = levelez. De ha ez 
nem lehetséges, akkor is próbáljuk meg valamilyen kevésbé hivatalos 
ízű szókapcsolattal pótolni: aknamunkát folytat valaki, valami ellen = 
aknamunkát végez, áskálódik; hadműveleteket folytat = hadműveleteket 
hajt végre.

Abból, hogy a szerzők a funkcióigés szerkezeteket „kevésbé hivatalos 
ízű” szókapcsolatokkal javasolják pótolni, látszik, hogy a helytelenítés 
egyik oka az, hogy a nyelvőrök a formális stílust mint olyat nem ked-
velik; vagyis a nyelvi aformalizmus ideológiája. Erre utal az első mon-
datban a hivatali zsargon szókapcsolat; a zsargon nyilvánvalóan pejo-
ratív stílusértékű. A másik ideológia, amely a helytelenítésben szerepet 
játszik, a nyelvi szintetizmus, melyre a szószaporító jelző utal. A nyelvi 
originalizmus abban nyilvánul meg, hogy az eredeti jelentésben való 
használat ellen nem emelnek kifogást (vagy ha a nyelvőröknek tetszőbb 
módon akarunk fogalmazni: az eredeti jelentésben való használatot nem 
kifogásolják).

4. példa

A következő példánk az illető használata határozatlan névelővel.  Mivel 
az illető főnév eredetileg arra utalt, hogy egy korábban már említett 
személyről van szó, ha egy még nem említett személyre vonatkozik, a 
nyelvőrök helytelenítik.  A Nyelvművelő kéziszótár „illető” szócikké-
ben ezt olvassuk (NymKsz.2 2005: 258):

Eredetileg az illet ige folyamatos melléknévi igeneve: ’érintő’, majd ’vmire, 
vkire vonatkozó’. Melléknévként: ’az éppen szóban forgó’, pl. az illető vál-
lalat csődöt jelentett; az illető férfi már többször is telefonált. Jelzett szavától 
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önállósulva főnévi értékben is: az illető (’az a személy, akiről az előbb be-
széltem’) az előszobában vár. A bizalmas-vulgáris beszédben: ’valaki; egy 
ember’, pl. keresett egy illető. Ezt az ésszerűtlen szóhasználatot a választé-
kos köznyelvben okvetlenül kerüljük!

Látjuk, hogy a helytelenítésnek itt nem pusztán az az oka, hogy az 
új jelentés eltér az eredeti jelentéstől, hanem az, hogy „logikátlan” mó-
don tér el: egy közelebbről meg nem nevezett személyre utalunk azzal 
a szóval, amely eredetileg épp az előbb megnevezett személyre vonat-
kozott. A helytelenítés itt tehát elsősorban a nyelvi racionalizmus, ill. a 
nyelvi logicizmus ideológiája alapján történik.

Nem szabad azonban a nyelvőröknek elhinnünk, hogy ez a hasz-
nálat a „bizalmas-vulgáris beszéd”-re korlátozódna, ez nem így van. 
Az MNSZ2 részletes kereséssel az egy szóalakra és a tőle jobbra maxi-
mum 2 szó távolságra található illető szótőre 2018. augusztus 9-én 399 
találatot adott, ebből tisztítás után 289 találat maradt. Bár jómagam is 
azt vártam, hogy a vizsgált kifejezés a „személyes” alkorpuszban lesz 
a leggyakoribb, meglepetésemre nem ez volt a helyzet: az egy illető 
relatív gyakorisága a „szépirodalmi” alkorpuszban volt a legnagyobb: 
0,77, utána a „beszélt nyelvi” következett: 0,59. A többi alkorpuszban a 
relatív gyakoriság ezeknél lényegesen alacsonyabb értéket mutatott: a 
személyesben 0,26, a sajtónyelviben 0,22, a hivatalosban 0,11, a tudo-
mányosban 0,10 volt. Bár a gyakoriságot nyilvánvalóan tartalmi ténye-
zők is befolyásolják, az teljesen egyértelmű, hogy azt a nyelvművelői 
vélekedést, hogy az egy illető használata a „bizalmas-vulgáris” beszédre 
korlátozódna, az adatok egyáltalán nem támasztják alá. 

Annak érdekében, hogy lássuk: a vizsgált szókapcsolat választékos 
stílusú szövegekbe is beleillik, nézzünk meg néhány példát a „szépiro-
dalmi” alkorpuszból:

Indulás előtt a fegyőr figyelmeztette, szükség lesz az úti okmányaira, és 
nem árt, ha magával hozza minden pénzét is. A legnagyobb szükség pe-
dig a nagyfokú titoktartásra lesz: a Hamza nevet még véletlenségből se 
ejtsék ki többé, legjobb talán, ha örökre elfelejtik. A börtönben ugyanis 
egészen más a neve. Hamza bizonyára valaki más helyett ült, akinek nem 
volt kedve hosszú éveken át raboskodni. Fölvette egy illető nevét, rabru-
háját, a szokásait, és vagy komoly pénzért, vagy bölcs számításból, vagy 
pedig egyszerűen hősködésből valaki másnak a börtönbüntetését töltötte, 

méghozzá nem is akárhol, hanem a komarniki börtönben, amelyről jobb 
körökben nem is hallottak. (Bodor Ádám: Az érsek látogatása, 1999.)

– Tünemény ez, én mondom, tünemény. – Múzeumba való, annyi bizo-
nyos. – Jó pénzt kaphatsz még érte, öcskös. – Erre valaki olyat mondott, 
hogy még az asszonyok is elhallgattak egy pillanatra. – Föl akar állni. – Az 
állatorvost kellene... – Az állatorvos is katona. Nem állt föl. Megdöglött 
nemsokára. Eltemettük, megkönnyebbülten. Beszéltek róla egész nyáron. 
Egyszer még egy illető exhumálni is akarta. Aztán elfelejtettük. Lassan a 
természet furcsaságai közé soroltuk, anélkül hogy őszintén annak hittük 
volna. Csak később tudtam meg, hogy az idő tájt hatlábú mének, bikák 
tenyésztek, kétfejű, négyszemű sok-szemű asszonyok zokogtak szerte Eu-
rópában, s hogy Japánban még ma is szörnyülködve emlékeznek a húsvéti 
bárányra, pedig az ottvaló népek, tudtommal, nem is mind keresztények. 
(Kányádi Sándor: Kikapcsolódás, 1966; Valaki jár a fák hegyén, 1998.)

Ébresszen föl egy habzsoló vacsora után, mikor már fegyverletételre jelent-
keztem a televíziós hírmagyarázók előtt, a telefon: enyém a megbízatás, 
megmutathatom, mit tudok. Nyomtassák ki a nevem a helyi, az országos 
vagy a világsajtóban feltűnő helyen, vasárnap, szedéshiba nélkül; hétfőn 
pedig mosolyogjanak rám kicsit meglepetten munkatársaim. Hajoljon ki 
egy apróhirdetés ablakán házasság céljából egy illető, legyen a neve Bar-
nabás, legyen a neve Barbara, szeme vágása mandula, de ha nyúlszájú, az 
se baj, kedvenc színe vérpiros, olívzöld vagy más, télen hozzon sült gesz-
tenyét, nyáron mondja az ágyban: szívem, hosszabbodnak az éjszakák. 
(Konrád György: A városalapító, 1992.)

Asszonyok jönnek feketében, mintha minden ajtónkon asszonyok tolon-
ganának befelé, lassan megtöltik a szobát, mint a halottas házat. Kinek a 
szobája ez az álom, melyben egy férfi bolyong: üldögél, rágyújt, felel, vállat 
von, elmegy, visszajön megint leülni a fekete nénik közé, és ide-oda kap-
va a fejét válaszolni az egyre gyorsabban, már egyetlen sikoltó kórusba 
egyesülten záporozó kérdésekre? Úgy kezdődhetett, mint a mesék, a hol 
nem volttal: – jó múltkorjában egy illető délelőtt kinn járt az állomáson. A 
vonat; nagy kormos-piros marhavagonok teteje fénylik az esőtől, a fogoly-
vonat csak átrobog itt, meg se állítják, alig lassítva csattog a sínvégeken. Az 
ember nézi, nézi sorra a vagonokat, a vagonablakon kibámuló szemeket, 
arcok derengenek, kezek, ujjak, ujjak közé csömbölyített papírgalacsinok, 
levélkék, hullanak ki itt-ott, mint hideg csőbe tévedt hópelyhek. Aki hallja, 
adja át... (Lászlóffy Aladár: Az ólomkatona hadifogsága, 1975.)
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Tudjuk mind – és mégis, hogyha reggel tiszta ingben a kapun kilépünk, s 
ránk pillant a megmosdott világ, renyhe, zsibbadt érzékeken átüt tökéletes 
térd káprázata, illatos haj sepri végig arcunk, egyre beljebb csal a női hí-
vás – kezdettel kínál, nem folytatással! szót nem szól, de mosolygó szemét 
ránk függeszti rezzenetlenül: örömöt vagy méltóbb kínt igér. Tényleg, mi-
ért a reggel Tényleg, miért a reggel a verseidben a – szóval olyan gyakori? 
Miért? – kérdezte volt egy illető. Ezzel (vagy erre) ébredtem egy milyen 
is? vasárnap (ma), hogy ezt a mondatot mondja mintha bennem, mintha 
valaki. Közben igyekeztem – ahogy a vizet a fülből, úszás után, féllábon 
ugrálva – óvatos én-rázogatással el az álombuborékokat távolítani az el-
méből, maradéktalanul mégpedig, hogy (nyomás-zúgás hirtelen elapad-
tán) lehessek megint egy pillanatra: tiszta áteresztőképesség – s a világ: 
szabad áram. (Petri György: Versek, 1996.)

A hatvanas évek végén, egyetemista koromban az Eötvös Könyvtárban 
végigolvastam a század legfontosabb magyar folyóiratait az első számtól 
az utolsóig. Kíváncsi voltam, hogyan festenek folyamatban. Így olvastam 
végig a Nyugatot is, amely a harmincas évek közepén körkérdést intézett 
a neves magyar írókhoz, hogyan és miképpen előzhető meg a következő 
világháború kitörése. Elhangzott sok bölcs javaslat, de akadt egy cinikus 
illető, egyetlenegy, aki szerint a második világháború kitörése elkerülhe-
tetlen és nincs mit tenni ellene. Kosztolányi volt az. Emlékszem, fejbecsap-
va ültem az Eötvös Könyvtár raktárában a rengeteg, jobbára poros könyv 
között, borzongtam és lázadoztam, majd lassan elfogott a jeges rémület: 
azok a pompás elmék, akik a háború ellen bölcsen, higgadtan szót emel-
tek, és akik közül jó sokat aztán a háborúban meg is öltek, azok valameny-
nyien súlyosan tévedtek. (Spiró György: Kanásztánc, 1992.)

Én elsőnek az altemplomba futok, amely pici, tömjénszagú, és olyan, 
mint egy kelléktár. Van benne ikon, piros templomi zászlók, ismeretlen 
rendeltetésű kegytárgyak, Szent Mihály lova és elképesztő rendetlenség. 
Utóbb egy egyházi illető jön utánam, dúlt mozdulatokkal értésemre adja, 
hogy menjek innen, de azonnal, akkor a kolostorudvarban lődörgök, és 
az atyák szobáira bámészkodom, ott talál rám T. Miután megnéztük a 
főtemplomot, sétálunk még egy keveset, találok az oldallépcsőn egy vén, 
rekedt macskát meg egy kölyökkutyát, azokkal szórakozom, míg csak 
Margarita össze nem terel bennünket, hogy most aztán induljunk el vég-
re, a forgalom miatt így is nehéz lesz bejutnunk Athénba. Fut a Behemót, 
Margarita szép kis arcát most profilban látom, a sofőrrel beszélget. (Szabó 
Magda: Zeusz küszöbén, 1968.)

Látjuk tehát, hogy az egy illető kifejezésnek a „bizalmas-vulgáris” 
stílusrétegbe való sorolása nem az olvasó eligazítását szolgálja, célja – 
mint oly sok más esetben10 – az, hogy elrettentse a nyelvművelőknek 
nem tetsző szókapcsolat használatától.

5. példa

Több példát találtunk arra, hogy a nyelvőrök kifogásolják a metafori-
kus jelentésváltozást, a nyelvi originalizmusra és más nyelvi ideológi-
ákra hivatkozva. Érdekes, hogy ezek között nyelvészeti szakszavak is 
vannak, nevezetesen az olvasat, a rendhagyó és a vonzat, melyeknek 
csak az eredeti, nyelvészeti jelentését tartják nyelvőreink kifogástalan-
nak. 

Az olvasat szóról például a Nyelvművelő kéziszótár az „olvasat” 
szócikkben (NymKsz.2 2005: 420) ezt írja:

Eredetileg nyelvészeti szakszó: ’valamely nyelvemlék szövegének vagy 
egyes szavának feltehető egykori hangzó alakja’. A kritikai zsargonban ’ér-
telmezés’ jelentésben divatszóvá vált: a vers, a novella valamilyen olvasata. 
Az újabb politikai nyelv, talán ennek hatására is, szintén az olvasat szóval 
él ebben az összefüggésben: az országgyűlés a törvényjavaslatot első olva-
satban tárgyalta. Helyesebben, hagyományosan: első olvasásban.

Az indoklás hiánya a nyelvi originalizmus és a szintén explicit mó-
don megjelenő nyelvi konzervativizmus („hagyományosan”) erősségé-
re utal.11 A szerzők magától értődőnek tartják, hogy az olvasat hagyo-
mányos jelentése helyesebb, mint a metaforikus jelentés, miközben az 
MNSZ2 adatai szerint az olvasat a ’törvényjavaslat szövegének ismer-
tetése’ jelentésben 30-szor gyakoribb, mint az olvasás: 2018. augusztus 
10-én részletes kereséssel az olvasatban szóalakra, amikor közvetlenül 
előtte az első, második, harmadik vagy negyedik jelző áll, 1266 találatot 
kaptunk, tisztítás után 1222-t. Ezzel szemben ugyanezzel a módszerrel 

10  Egy hasonló eset részletesebb elemzésére l. Lanstyák 2009b.
11  A Nyelvművelő kézikönyv az olvasat szóval nem foglalkozik, ez is az új, meta-

forikus jelentés újszerűségére enged következtetni.
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az olvasás szó mindössze 50 találatot adott, s a találatok száma tisztítás 
után 40-re apadt. 

Érdemes megemlíteni, hogy az értelmező kéziszótár átdolgozott ki-
adása ismeri az olvasatnak mindkét metaforikus jelentését: az ’értelme-
zés, magyarázat’ jelentést választékosnak, a ’törvényjavaslat szövegének 
ismertetése’ jelentést sajtónyelvinek és egyszersmind pongyola haszná-
latúnak minősíti (ÉKsz.2 2003: 1011).

A nyájas olvasó választhat: vagy azt gondolja, hogy az iskolázott 
beszélők tömegei tévelyegnek, pongyolán használva egy szakkifejezést, 
vagy azt, hogy nyelvünk őrei tévelyegnek, amikor olyan nyelvi forma 
használatára szeretnék rávenni a jobb sorsra érdemes beszélőket, amely 
– a jelek szerint – jóval ritkábban használatos, mint a nyelvőrök által 
támogatott változat.

6. példa

Következő példánk is egy neologizmus, a felülír, melyet még az értel-
mező kéziszótár második, átdolgozott kiadása sem tartalmaz, viszont 
minden jel arra mutat, hogy a szó lendületesen terjed: Az MNSZ2 
2018. augusztus 9-én részletes kereséssel, a felülír szótőre tisztítás nél-
kül 2176 találatot adott (az adat azokat az eseteket, amikor az igekötő 
elválik, nem tartalmazza). Nézzük még meg a Nyelvművelő kéziszótár 
„felülír” szócikkét (NymKsz.2 2005: 181)!

Eredetileg számítógépes szakszó: a szövegszerkesztő felülíró üzemmód-ja 
azt jelenti, hogy az újonnan beírt írásjelek törlik a már ott levőket, azok-
nak a helyére kerülnek. Az angol type-over magyarosabb fordítása az átír 
lett volna, de a felülír már meghonosodott. Átvitt értelemben sajtónyelvi 
divatszóvá vált: a miniszterelnök közjogi reformjavaslatai felülírják az al-
kotmány rendelkezéseit. E szépítő szóhasználat egybemossa az érvénytele-
nít, hatályon kívül helyez, módosít valamit, ill. az ellentétben áll valamivel 
kifejezések jelölte tartalmat, ennélfogva nem nyeresége a publicisztikai 
stílusnak.

Amint látjuk, a felülír az angol type over magyartalan fordítása-
ként jött létre, ami nyelvművelőink szemében nem a legjobb pedigré. 

Ennek ellenére a szaknyelvi jelentésben – nyelvi domeszticista alapon 
(„meghonosodott”) – a nyelvőrök elfogadják, viszont átvitt értelmű 
használatát helytelenítik, mégpedig a nyelvi egzaktizmus ideológiájára 
hivatkozva (különböző más kifejezések jelentéstartalmát „mossa egy-
be”). Persze ha a félig üres poharat félig telinek akarnánk látni, azt is 
mondhatnánk, hogy a felülír különböző kifejezések jelentéstartalmát 
sűríti össze, így tömörsége folytán hatalmas nyeresége a publicisztikai 
stílusnak.

A „szépítő szóhasználatra” való utalásban a nyelvi moralizmus 
ideológiáját sejthetjük, csak épp a nyelvőrök sajátos etikai felfogásában 
a tapintatos fogalmazás rossz dolog. 

7. példa

A nyelvművelő kéziszótár „virulens, virulencia” szócikkében ezt olvas-
suk:

A latin eredetű vírus főnév származékai. Pontos jelentésük, ill. magyar 
megfelelőik: fertőzőképes(ség), káros hatás. A virul ige hatására olykor az 
életképes, eleven, friss, szívós, ill. az életképesség, elevenség szinonimájaként 
is használják őket, ez azonban pongyolaság, a választékos stílusban kerü-
lendő!

Nyilvánvaló, hogy a szerzők a virulens szónak a magyar virul ige 
hatására kialakult ’életképes, friss, eleven, szívós’ jelentését etimológiai 
alapon tartják „pongyolaságnak”, hiszen semmilyen érvet nem hoznak 
fel az új jelentés helytelensége mellett, csak közlik a szó etimológiáját, 
azt, hogy a szó a latin eredetű vírus származéka. Bár a nyelvi originaliz-
mus itt csak implicit módon jelentkezik, jelenléte teljesen egyértelmű. 
A helytelenítés oka lehet az új jelentés beleértéses (belehallásos) jellege 
is, de erre a szövegben nincs bizonyíték.

A Nyelvművelő kézikönyv egyébként megértőbb az új jelentéssel, 
utal más példákra is, melyekben egy hasonló hangalakú szó hatására 
ment végbe jelentésváltozás, s az új jelentést inkább nyelvi egzaktista 
és nyelvi purista alapon helyteleníti, amikor ezt írja róla a „virulens, 
virulencia” szócikkében (NyKk. II. 1985: 1226): 
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A virulens jobbító irányú (amelioratív) jelentésváltozása mindenesetre 
zavaró, sőt megtévesztő a szaknyelvi és az általános használat kettőssége 
miatt. Bár a virulens köznyelvi jelentésében is mindmáig megőrzött vala-
mi rosszalló árnyalatot eredeti fogalmi tartalmából, mégis helyesebb, ha 
egyértelmű magyar megfelelővel élünk helyette. Ezzel védekezhetünk az 
idegen szó terjedő divatja ellen is.

Ami a szótárakat illeti, A magyar nyelv értelmező szótára nem 
tartalmaz „virulens” vagy „virulencia” szócikket, a Magyar értelmező 
kéziszótár viszont igen: mindkét jelentést felveszi önálló jelentésként, 
a ’viruló, életképes’ jelentést viszont helytelennek minősíti. Ezzel szem-
ben az idegen szavak szótárai közül a Bakos-féle és a Tolcsvai Nagy-féle 
megjegyzés nélkül közli az ’életképes’ jelentést. A Tótfalusi-féle Idegen-
szó-tár a „helytelenül értve” kitétellel vezeti be a ’viruló, korához ké-
pest jó erőben lévő’ formában értelmezett jelentést (2004: 952).

Az MNSZ2 2018. július 29-én 340 találatot adott a virulens tőre 
részletes keresésnél, tisztítás nélkül, tisztítás után 296 találat maradt. 
Érdemes lenne megvizsgálni, milyen arányban fordulnak benne elő az 
egyes jelentések. Most csak néhány példát hozunk különböző alkor-
puszokból, olyanokat, amelyekben egyértelműen a hibáztatott jelen-
tésben van a virulens szó használva, s melyek igényes fogalmazásúak, 
vagyis gondozott stílusú szövegekből valók:

Túl az államszocialista önmeghatározáson mi más juthatna az átlagpol-
gár eszébe, mint a nemzeti-nemzetiségi-nyelvi hovatartozás? Semmi 
sem kézenfekvőbb, mint a nemzeti identitás. Lehetne mondani, hogy a 
felbomló szocialista birodalmi kényszerközösség alól kibújnak a viru-
lens nemzeti közösségek. A nemzeti önmeghatározás, a nemzeti önigen-
lés, amit, ha tetszik, nacionalizmusnak is nevezhetünk, nem tud nem 
lenni. (Konrád György: Az újjászületés melankóliája, 1991)

Kedves Zoltán, ha nem parancsolok a tollnak, még kiszalad a számon va-
lami (nyilván igazságtalan!) szemrehányásféle, a korral az ember érzéke-
nyebb, de bölcsebb is lesz. Én, az idős (legalábbis idősödő!) anya vagyok 
már olyan emelkedett, hogy ne strigulázzam, ki írt utoljára, hol szakadt 
meg az a rendhagyó, de a maga módján virulens (virágzó) családi szál... 
amely kétségkívül sohasem pótolhatta az apai ág nyújtotta prózai meleg-
séget. (Jókai Anna: Az ifjú halász és a tó, 1992)

Mind a görögök, mind az egyiptomiak additív számrendszerben szá-
moltak, nem ismerték a nullát, csak az 1-től 9-ig terjedő számjegyeket. 
Chrisomalis elképzelése szerint a számrendszert Kr. e. 600 körül ve-
hették át az egyiptomiaktól a görögök, amikor szinte robbanásszerűen 
megélénkült közöttük a kereskedelem. Valószínűleg először a keres-
kedők ismerkedtek meg az egyiptomi számolási rendszerrel, amelyet 
használni kezdtek, és a szülőföldön is elterjesztették. „Ebben az időben 
rendkívül szoros és virulens kapcsolatokat tartott fent Görögország és 
Egyiptom” – állítja Chrisomalis. (sajtó)

Megmaradnak annál, ami a legjobban megy nekik, azaz az ütős, gyors, 
egy-két perces, ragadós punkslágereknél, és lássuk be, kevesen művelik 
ma ezt olyan autentikusan és profin, mint ők. Kiknek ajánlható: Viru-
lens egyetemi professzoroknak és Kalifornia-imádóknak egyaránt. 
Olyan, mint: Megbízható punkzene egy megbízható punkzenekartól. 
(sajtó)

A Horn Gyula hívására hazalátogató híres magyarjaink között kétség-
kívül számos, virulens idős embert láthattunk (tekintélyre ifjonc ritkán 
tehet szert), s ez a látvány erősítheti abbeli hitünket, hogy a siker a jól 
működő társadalmakban az életet meghosszabbítja, és talán a halált is 
könnyebbé teszi. (sajtó)

A honi kulturális és gazdasági viszonyok soha nem tették lehetővé, 
hogy egy folyóirat hosszú életű legyen. Még a Nyugat sem ünnepelhet-
te 35. éves fennállásának ünnepét! A Magyar Műhely – immár itthon, 
végleg hazaérkezvén – még további 35 évre készül, folyton „fiatalodva”, 
az ezredforduló egyik legvirulensebb lapjaként. (tudományos)

Tisztelt Ház! Elnök Úr! Az önök előtt fekvő javaslatsor egy nagyon fon-
tos kérdést, a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényt hivatott módosíta-
ni. Néhány szót szeretnék arról szólni, hogy az elmúlt tíz esztendőben 
gyökeresen megváltozott ez a világ; nem csak azért, mert ebben a régen 
egytankönyvű országban ma már létrejött egy nagyon színes, nagyon 
virulens és nagyon gazdag tankönyvpiac. (hivatalos)
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Mi a magyarázat arra, hogy – ha ebben az egyensúlytalanságban, társa-
dalmi egyensúlytalanságban megjelenik a gyereket nevelő családok sú-
lyos helyzete –, hogy ezt az évi 36 ezer forintos, gyerekek utáni adóked-
vezményt, amit másodszor terjesztett elő a Magyar Demokrata Fórum, a 
parlamenti többség minden alkalommal mechanikus módon leszavazza? 
Hát valóban lehet pénzügyi egyensúlyi helyzetben gondolkodni egy or-
szágban, vagy annál mélyebben? Hisz a családok jelenlegi helyzete a gaz-
daság jövőjét is veszélyezteti! A keresletpolitika kialakult módszerében 
egészséges, virulens gazdaság nem születhet meg. Amennyiben egy idete-
lepült multi termőre fordul, és arányait tekintve exportnövelő tényezővé 
válik, az nem a gazdaság organikus teljesítménye! (hivatalos)

Tehát Trianon előtt ez a térség meggyengül, például az Ön által említett 
elvándorlási hullám miatt is. Nyilván nem a legkevésbé munkaképesek, 
nem a legkisebb szaktudással rendelkezők mentek el, hanem bizony a 
népességnek az a virulens, életerős rétege, amelyre itt Magyarországon is 
szükség lett volna. Ez nyilván következményekkel jár. (besznye)

István fiának, Imre hercegnek, Gellért püspöknek, a remetéknek az 
1083-as szentté avatása, tehát László kezdeményezésére indul. László, 
nyilván Ön erre utalt, igyekszik nyugat felé a világ felé bizonyítani, hogy 
egy virulens, működőképes, stabil keresztény állam a magyar király-
ság, és mit igyekszik László bizonyítani vajon belpolitikai szempontból. 
(besznye)

Érdekes, kedves profi cenzorok. Éppen tőle nem vettétek el a jogosultsá-
got? Úgy látszik szegény üldözöttünk a nagy üldözéstől csak egyre viru-
lensebb lesz. (személyes)

Az ilyen példák kétségessé teszik annak a nyelvművelői vélemény-
nek a helytállóságát, mely szerint a virulens az új jelentésben a válasz-
tékos stílusba „nem való”. Valószínű, hogy a virulens az új jelentésében 
is sokkal inkább választékos, mint bizalmas stílusértékű, s a formális 
stílusú szövegekből sem rí ki, csak éppen ott ritkán lehet szükség hasz-
nálatára. Legkevésbé épp a bizalmas stílusú szövegekbe illik a virulens 
az új jelentésben.

 
8. példa

Amint láttuk, a nyelvi originalizmus általában nem jelenik meg nyíltan 
a helytelenítés indoklásában, a kapcsolat a szó helytelensége és a jelen-

tésváltozás közt többnyire implicit. Nézzünk meg egy olyan példát is, 
ahol a nyelvi originalizmus explicit módon van megfogalmazva! Az 
alábbi idézet a Nyelvművelő kéziszótár „fakultáció” szócikkéből való 
(NymKsz.2 2005: 167).

Újabb keletű idegen szó a választható tantárgy(ak)at is bevezető kö-
zépiskolai tanulmányi rend, ill. az ennek keretében választott tanórák 
megnevezésére. Pl. fakultációm van ’választott órám’. E használatát ter-
jedése ellenére sem támogatjuk, minthogy a szó eredeti jelentése maga 
a ’választhatóság’. Helyette megfelelne a magyar választott tantárgy, ill. 
(tan)óra kifejezés.

A szócikkből nem tudjuk meg, miért okoz gondot a nyelvművelők-
nek az ilyen típusú metonimikus jelentésváltozás. Inkább azt várnánk, 
hogy a szónak a hangalakjába „kötnek bele”, mivel – Tótfalusi István 
Idegenszó-tára szerint a fakultáció „szabálytalan képzés egy nem létező 
facultare igéből” (2004: 291).

Számos példát találunk arra is, hogy a nyelvőrök a jelentésválto-
zást – örvendetes módon – elfogadják, így a nyelvhelyességi ítéletben a 
nyelvi originalizmus, s vele együtt a nyelvi konzervativizmus és a nyel-
vi izomorfizmus nem kap szerepet. 

1. ellenpélda

Idézzük először a Nyelvművelő kéziszótár „totálkár, totálkáros” szó-
cikkét (NymKsz.2 2005: 563):

Előtagja a latin eredetű totális ’teljes’ szóból (a németben csonkult meg). 
Eredetileg biztosítási szakkifejezés: a biztosító totálkárt állapított meg; 
totálkáros lett a kocsi. A bizalmas, tréfás társalgási stílusban a totálkáros 
melléknév azt is jelentheti, hogy valaki erősen részeg vagy súlyosan be-
teg. Pl.: a sok piától totálkáros lett; totálkáros a sok munkától, az influen-
zától stb. Az argó a totál előtagot önállóan, határozószószerűen is hasz-
nálja: totál be van rúgva, azaz ’teljesen’.

Bár a németesen csonka tövű szavakat a nyelvművelés általában 
nem kedveli, a totál- előtagról a kézikönyv tárgyilagosan állapítja meg, 
hogy a magyarba németes formában került át; helytelenítést esetleg a 
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kissé pejoratívnak ható megcsonkul sugall, ám tudvalevő, hogy a cson-
ka közömbös stílusértékű terminus technicus a csonka tő terminusban, 
így a megcsonkult sem feltétlenül kell pejoratívként értelmeznünk. 

Biztosítási szakkifejezésként nyilván nyelvi domeszticista alapon 
fogadják el a nyelvőrök, mert a totálkár, totálkáros meghonosodott. 
Ennek következtében ezekben a szavakban a totál- előtag sehogyan 
sem helyettesíthető a latinos totális formával (vö. NyKk. II. 1985: 831), 
ez utóbbi használatával a szó determinologizálódna. 

Meglepő viszont, hogy a kéziszótár nemcsak a szó metaforikus 
köznyelvi kiterjesztését fogadja el mindenfajta helytelenítés nélkül, 
csupán a stílusértékére utalva,12 hanem még a szlenges totál formát is, 
határozószói jelentésben. 

2. ellenpélda

Bár a szolid idegen eredetű szó, a nyelven belüli originalizmus esetei 
közt tartjuk számon, mivel a latinból származó, eredeti jelentései a ma-
gyarban is használatosak voltak, s a ’jól megalapozott, szilárd <épít-
mény>’ és a ’józan, nem kockázatos’ jelentéseket kiveszőben lévőként 
ma is számontartja az értelmező kéziszótár (ÉKsz.2 2003: 1277). A 
Nyelvművelő kéziszótár „szolid” szócikkéből (NymKsz.2 2005: 527) a 
szolid szóról a következőket tudjuk meg:

Latin eredetű nemzetközi szó. A kiejtésben vagylagos a [szolid] és a [szo-
líd], de írva csak rövid i-vel szabályos. Eredeti jelentése: ’szilárd, biztos, 
alapos; megbízható, komoly, józan, kiegyensúlyozott; nem kockázatos, 
méltányos’. Ha ’egyszerű, nem feltűnő, nem hivalkodó, ízléses, szerény, 
diszkrét’ értelemben használjuk (pl. szolid öltözet, szolid viselkedés), ak-
kor tulajdonképpen a szelíd melléknév jelentésének egy részét ruházzuk 
rá, bizonyára az alaki és tartalmi hasonlóság folytán. Ha a szövegkörnye-
zet nem teszi teljesen világossá, milyen értelemben használjuk a szolid 
szót, folyamodjunk inkább valamelyik szinonimájához!

A Nyelvművelő kéziszótár szerzői ez esetben igencsak méltányosan 
bánnak a tárgyalt szóval: nemcsak a szó második magánhangzójának 

12  Ugyanerre a stílusértékre, amikor a nyelvőrök helytelenítik a tárgyalt szót, a 
bizalmas-vulgáris vagy vulgáris „műszavakat” használják.

analógiás nyúlását fogadják el ejtésváltozatként, hanem a szelíd szóból 
átsugárzott jelentésmozzanatokat is, pedig amúgy a nyelvi kontaminiz-
mus elég gyakran szolgál a helytelenítés alapjául. Föntebb a virulens 
esetében sokkal kevésbé pozitívan viszonyultak a beleértéssel (belehal-
lással) keletkezett jelentéshez.

Érdemes megjegyezni, hogy sok más kérdéssel ellentétben a szo-
lid szó esetében a Nyelvművelő kézikönyv egy kicsit szigorúbb a kézi-
szótárnál (NyKk. II. 1985: 880–881). A jelentésváltozás megítélésben 
nincs a két munka közt különbség, ám az i megnyúlásában van: míg a 
később keletkezett kéziszótár a nyúlást tudomásul veszi és tárgyilago-
san, váltakozásként kezeli (l. föntebb az idézetben), addig a korábban 
keletkezett kézikönyv még „fölösleges” nyúlásról beszél. Igen hasznos 
volna történeti nyelvészeti és dialektológiai szempontból meghatá-
rozni, mely nyúlások „szükségesek”, s melyek „fölöslegesek”. (Talán a 
legegyszerűbb az volna, ha évszámhoz kötnénk: pl. az 1772 előttről 
adatolható nyúlások „szükségesek”, az 1772 utániak „fölöslegesek”. J 
Ez esetben egy etimológiai szótár birtokában mindenki könnyen elsa-
játítaná a helyes ejtés szabályait.) 

3. ellenpélda

A tempós szó a mai magyar nyelvben ún. autoantonima, vagyis olyan 
szó, melynek két ellentétes jelentése van: ’lassú’ és ’gyors’. A két jelentése 
annál is inkább zavarónak tűnhet, mert voltaképpen mindkettő köznyel-
vi, bár a ’lassú’ jelentés a fiatalabb nemzedékek számára alighanem régies 
stílusértékű, ha egyáltalán ismerik a tempós szót ebben a jelentésben. A 
Nyelvművelő kéziszótár „tempós” szócikkében (NymKsz.2 2005: 552) 
ezt olvassuk:

Eredeti jelentése: ’kimért ütemű, lassú, kényelmes, körülményes’, pl. tem-
pós járás, tempósan mozog, tempós öregúr. Mivel azonban alapszavának, a 
tempó-nak élőnyelvi mondatszóként ’hajrá, gyerünk, gyors(abb)an!’ jelen-
tése is van (pl. tempó, fiúk, siessünk!; tempó, MTK!), a tempós melléknév 
jelentése is az ellenkezőjére fordult: ’élénk ütemű, friss, gyors’. Pl.: tempós 
munkát kérek!; tempósan, emberek, mert elkésünk! Ez természetesen nem 
hiba, de ha a tempós szó a folyamatban levő jelentésváltozás miatt félreér-
tést okozhat, helyettesítsük valamelyik egyértelmű szinonimájával: élénk 
tempójú vagy ritmusú vagy ütemű; pergő ritmusú; gyors, lendületes; stb.
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Tudva, hogy a nyelvművelők ennél sokkal kevésbé zavaró jelentés-
változásokat is helytelenítek, korántsem természetes, hogy ezt ilyen 
egyértelműen elfogadják, s nagyvonalúságukat még csak meg sem 
próbálják indokolni. Ez a szócikk még egy tudományos alapokon álló 
nyelvhasználati kézikönyvben is többé-kevésbé megállná a helyét. A 
„tempós” szócikk kézikönyvbeli elődje hasonló módon kezeli a kér-
dést, és szintén mintaszerűen tárgyilagos. Mivel ez oly ritka a magyar 
nyelvművelésben, nem tartom fölöslegesnek ezt is teljes egészében 
idézni: ilyennek kellene lennie minden szócikknek:

Tempó szavunk -s képzős származéka nemegyszer félreértés forrása lehet, 
mivel két, ellentétes értelemben is használatos. Szokásosabb jelentése, kis-
sé népies ízzel: ‚kimért ütemű, lassú, körülményes, akkurátus’ (pl. tempós 
járás, lépés, mozgás; tempós öregúr; tempósan mozog), de – főleg az újabb, 
bizalmas nyelvhasználatban – jelentheti ezt is: ‚élénk ütemű, gyors, friss’ 
(pl. tempós munka; tempósan, emberek!). Használatakor éppen ezért vi-
gyáznunk kell, nehogy a beszélgetőpartnert, a hallgatót vagy az olvasót bi-
zonytalanságban hagyjuk afelől, hogy a szó milyen értelemben fordult elő 
mondatunkban. Ha például egy színibírálatban ezt olvassuk: A darabot X. 
Y. tempósan, jó adag leleménnyel rendezte, ebből legföljebb sejthetjük, hogy 
a mondat szerzője a rendezés gyors ütemét, pergő ritmusát akarta a tempó-
san szóalakkal érzékeltetni, bizonyosak azonban nem lehetünk benne. Ha 
tehát fenyeget a félreértés veszélye, vagy egyáltalán ne használjuk e szót – az 
idézett mondatban például a tempósan helyett jobb ez: élénk tempóban –, 
vagy legalább tegyük világossá egy-két rokon értelmű szóval, kifejezéssel! 
Példánkban talán így: A darabot X. Y. tempósan, pergő ritmusban ...  ren-
dezte.

4. ellenpélda

Az angol értelmező szótárak szerint a lobby szó az angolban csak ’elő-
csarnok’ és ’a parlamenti képviselőket befolyásoló érdekcsoport’ jelen-
tésben használatos. Ebből következően a magyarból adatolható, tágabb 
’érdekcsoport, érdekszövetség’ jelentése, melyet már a Bakos-féle Ide-
gen szavak és kifejezések szótára is tartalmaz, nagy valószínűséggel 
önálló magyar fejlemény. Részlet a Nyelvművelő kéziszótár „lobby” 
szócikkéből (NymKsz.2 2005: 345).

Amerikai angol eredetű kifejezés; eredetileg ’a képviselőház előcsarnoka’, 
átvitt értelemben ’az ott felkereshető és különféle politikai, gazdasági ér-
dekek támogatására igénybe vehető képviselők csoportja’. A mai magyar 
használatban: ’érdekcsoport’, pl. vízügyi lobby, olajlobby, energialobby. 

Látjuk, hogy a Nyelvművelő kéziszótár szerzői minden rosszalló 
megjegyzés nélkül veszik tudomásul a lobbi13 a szó jelentésbővülését. 
Nem hivatkoznak sem arra, hogy ez a használat „pontatlan” (ahogy 
várnánk a magyar nyelvművelésben népszerű nyelvi egzaktizmus 
alapján), sem arra, hogy az érdekcsoport és az érdekszövetség jó ma-
gyar szavak, nem szükséges helyettük egy bizonytalan jelentésű idegen 
szót behozni, s ezzel azt kockáztatni, hogy az új jövevény a régieket ne-
tán kitúrja a helyükről (ahogy erre számíthatnánk, ismerve a magyar 
nyelvművelés necesszizmusát, purizmusát és extrudizmusát). Megje-
gyezzük még, hogy a Nyelvművelő kézikönyv „lobby” szócikket még 
nem tartalmaz, s a lobbi szóval más szócikkben sem foglalkoznak.

2. Az újabb szófaji érték, stílusérték és vonzat
 megítélésével kapcsolatos nyelvi ideológiák

Az eredetibb szófaji érték megváltozását nem szokták nyelvi originalis-
ta alapon kifogásolni. A Nyelvművelő kéziszótár szerzői például rész-
ben vagy teljesen elfogadják az agyon ragos névszó igekötővé válását 
(agyontapos, agyonetet); az egy számnév névelővé (vettem egy könyvet), 
melléknévvé (egy az akaratuk), főnévvé (egyet mondok, kettő lesz be-
lőle) és határozatlan névmássá (egy és más) válását; az elkövetkezendő 
melléknévi igenév melléknevesülését (az elkövetkezendő hetekben fon-
tos tanácskozásokra kerül sor); a tisztára ragos névszó határozószóvá 
válását (ez tisztára lehetetlen); az azután, a továbbá, az ugyanakkor ha-
tározószók kötőszósodását (Volt ott egy mérnök, aztán egy tanár meg 
egy fodrász;14 A csészéket és a csészealjakat, továbbá a késeket, villákat és 

13  A szó mai kodifikált írásmódja a lobbi.
14  Az értelmező kéziszótár (ÉKSz.2 2003: 78) példája; a többi példa a Nyelvművelő 

kéziszótárból való (NymKsz.2 2005: 24, 120, 137, 560, 564, 580).
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kanalakat egy helyre csomagoljátok; Elvállalta, ugyanakkor feltételeket 
szabott15).

Szintén természetesnek tartják és elfogadják a Nyelvművelő kézi-
szótár szerzői a stílusérték megváltozását. Ezt látjuk például a követke-
ző változások esetében: beütemez (szaknyelvi → szaknyelvi + köznyelvi 
bizalmas); feláll ’megalakul, létesül’ (kissé bizalmas → közömbös); fel-
vállal (népnyelvi → hivatali nyelvi, sajtónyelvi), konyhakész (szaknyelvi 
→ köznyelvi), príma (szaknyelvi → bizalmas), profi (bizalmas → köz-
nyelvi), titulál (közömbös → gúnyos), zsaru (szleng → bizalmas).16

A vonzatváltást mint olyat sem kifogásolják határozottan a Nyelv-
művelő kéziszótár írói, ám itt az elfogadás általában csupán részleges. 
Így például az átigazol tárgyatlan használatánál (a játékos átigazol) 
jobbnak tartják a hagyományos tárgyasat (a játékost átigazolják); az 
előfizet, felügyel, megválaszol, lekésik stb. valamit tárgyi bővítményt 
kevésbé tartják választékosnak, mint a határozóit (előfizet valamire, 
felügyel valamire, válaszol valamire, lekésik valamiről); a kommunikál 
igét tárgyasként (a kormány nem jól kommunikálta a kamatemelést) 
közéleti nyelvi divatszónak titulálják. A nyelvművelői visszafogottság 
némely esetben annyiban indokolt lehet, hogy az újabb forma olykor 
még valóban stilisztikailag jelölt lehet az idősebb, konzervatívabb beál-
lítottságú beszélők számára.

15  Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy az ÉKSz.2 ezt a használatot pongyolának 
tartja (2003: 1390).

16  A stílusminősítések a nyelvőrök véleményét tükrözik, de a terminológián több 
esetben változtattam (vö. NymKsz.2 2005: 75, 173, 181–182, 313, 451, 453, 561, 
617).

Összegzés

Dolgozatomban azt vizsgáltam, milyen szerepet játszik a nyelvi origi-
nalizmus mint a nyelvi konzervativizmus egyik válfaja a Nyelvműve-
lő kéziszótárban és a Nyelvművelő kézikönyvben olyankor, amikor a 
nyelvi formák újabb denotatív jelentésének, továbbá szófaji értékének, 
stílusértékének és vonzatának megítéléséről van szó. Kiderült, hogy a 
nyelvi originalizmus többnyire implicit módon jelenik meg a szócik-
kekben, az újabb jelentés elleni érvelésben inkább más nyelvi ideoló-
giák játszanak szerepet. A nyelvi originalizmust nyolc példával szem-
léltettem. A megvizsgált kiadványokban sok ellenpéldát is találtunk, 
olyan eseteket, amikor nyelvünk őrei az újabb denotatív jelentést is 
helyesként fogadják el; ezek közül négyet mutattam be. Még inkább az 
elfogadás jellemző az új szófaji értékre, stílusértékre és vonzatra. 
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Zhrnutie

Vo svojom príspevku sa venujem ideológii jazykového originalizmu, 
ktorý je jedným z druhov jazykového konzervativizmu. Vychádzam zo 
základných diel maďarskej jazykovej kultúry Nyelvművelő kézikönyv 
(Príručka kultúry jazyka) a Nyelvművelő kéziszótár (Slovník kultúry 
jazyka), analyzujúc úryvky obsahujúce tieto ideológie alebo naopak 
úryvky, z ktorých tieto ideológie absentujú, hoci by sa dali v nich oča-
kávať. V predošlom zväzku ročenky Nova Posoniensia som za zaoberal 
otázkou, ako sa prejavuje jazykový originalizmus v posúdení správ-
nosti zvukových podôb slov. V tomto článku skúmam, ako ovplyvňu-
je jazykový originalizmus názory jazykových kultivátorov na starší a 
novší denotatívny význam slov, ako aj ich štylistickú a slovnodruhovú 
hodnotu a iné gramatické vlastnosti. 

Sebők Szilárd

A magyar vonatkozású nyelvi problémák 
kutatástörténete Szlovákiában1

Annotáció: Dolgozatomban történeti áttekintést próbálok nyújtani a 
szlovákiai magyar nyelvi problémák különféle kezelési módjairól a 90-
es évektől kezdődően egészen napjainkig. Ennek során ismertetem a 
nyelvi problémák kezelésével foglalkozó irányzatokat – a nyelvműve-
lést, a nyelvtervezést, ill. a nyelvmenedzselést –, és a korabeli cikkek, il-
letve tanulmányok alapján megpróbálom összefoglalni, hogy az említett 
irányzatok elméleti alapvetései miként valósultak meg a nyelviproblé-
ma-kezelés szlovákiai gyakorlatában, vagy fordítva: a gyakorlati problé-
makezelő tevékenység milyen elméleti jellegű következtetések levonását 
tette lehetővé. Ezeket az eredményeket a maguk történeti kontextusába 
ágyazom, és a munka végén azt is bemutatom, hogy a korábbi folyama-
tok milyen folytatásra találtak napjaink nyelvészeti kutatásaiban.

Kulcsszavak: nyelvi probléma, nyelvművelés, nyelvtervezés, nyelvme-
nedzselés, kisebbség

1  A munka megírását a Kutatás- és Fejlesztéstámogató Ügynökség támogatta az 
APVV-17-0254 sz. szerződés keretében. Az aktuális kutatásokról szóló össze-
foglaló az MTA Domus Programjának köszönhetően jött létre (szerződésszám: 
2527/18/2019/HTMT) a Fórum Kisebbségkutató Intézethez tartozó Gramma 
Nyelvi Iroda tevékenységén belül a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Iroda-
lom Tanszékén. Itt köszönöm meg Lanstyák István hasznos észrevételeit, ame-
lyeket a munka korábbi változatához fűzött.
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Bevezetés

A szlovákiai magyar beszélőközösség nyelvi problémái évtizedek óta 
foglalkoztatják a nyelvészeket. Az, hogy mi számít nyelvi problémá-
nak, ez alatt az idő alatt sokat változott, csakúgy, mint a nyelvészek 
nézetei arról, miként lehetne ezeket a problémákat kezelni vagy adott 
esetben megoldani. Az alapján, hogy a nyelvész mit tekint problé-
mának, és hogy ezt milyen ideológiák és módszertani elvek mentén 
próbálja kezelni, háromféle irányzatot különíthetünk el egymástól: a 
nyelvművelést, a nyelvtervezést és a nyelvmenedzselést. Mindhárom 
irányzat alapvetően a nyelvi problémák kezelését vagy megoldását te-
kinti feladatának, ám mindegyik más-más módon.

Ebben a tanulmányban azt próbálom meg áttekinteni, hogy ez a 
három, széles körben ismert nyelvalakítási elmélet miként „csapódott 
le” a szlovákiai magyar beszélőközösség nyelvi problémáinak a keze-
lésében. Vagy egy másik szemszögből úgy is mondhatnám, hogy azt 
fogom megfigyelni a korabeli cikkek és tanulmányok alapján, hogy a 
szlovákiai magyar nyelvi problémák kezelési módjait milyen elméleti 
érvekkel támasztották alá vagy kérdőjelezték meg a témáról vitatko-
zó nyelvészek. Hogyan dőlt meg a nyelvművelés sok évtizedes egye-
duralma, és az új elméleti alapvetések miként váltak elfogadottá és a 
nyelvalakítási gyakorlat részévé. Hogyan alakult át a nyelvi problémák 
kezelése egyes nyelvészek és lelkes féllaikusok „úri passziójából” tudo-
mányos tevékenységgé? Hogyan jutottunk el a nyelvművelők és a nyelv 
problémáitól a beszélők problémáiig? És melyek jelenleg azok a kutatá-
sok, amelyek az évtizedekkel ezelőtt beindult folyamatok folytatásának 
tekinthetők? Alább ezekre a kérdésekre igyekszem válaszolni.

1. A nyelvművelők nyelvi problémái

A nyelviprobléma-kezelés történetében a legnagyobb hagyomány-
nyal a nyelvművelő nyelvészek tevékenysége rendelkezik. A nyelvmű-
velés valamilyen formában már a 19. század elejétől létezik, és ennek 
hagyományát máig népes tábor támogatja a nyelvészek és a nyelvet 

féltő laikusok vagy féllaikusok körében egyaránt. Az irányzat történe-
tében számos ideológiai váltás követhető nyomon – mint arról Sándor 
Klára (2001) átfogóan tájékoztat –, fő célját tekintve azonban, talán a 
Lőrincze-féle emberközpontú nyelvművelést kivéve, lényegesebb in-
gadozásról nem beszélhetünk. A nyelvművelés alapját máig a nyelv 
védelme és egészséges fejlődésének a biztosítása alkotja (vö. az ÉrtSz. 
nyelvművelés-meghatározásával). 

Szlovákiai viszonylatban ezt támasztotta alá egy korábbi kutatásom 
is, amely során az egyetlen (cseh)szlovákiai magyar nyelvű napilap 
nyelvi vonatkozású és nyelvművelő jellegű cikkeit tekintettem át 1948-
tól 1999-ig, minden tizedik év számainak áttanulmányozásával. A vizs-
gálat rámutatott, hogy a nyelvművelő cikkek – ha az adott évfolyamban 
közöltek ilyen írásokat – minden vizsgált időszakban ugyanarra a kér-
désre válaszoltak, mégpedig, hogy mi helyes és mi helytelen (l. Sebők 
2015a: 106–107).

A nyelvművelő cikkek jellegét az sem nagyon befolyásolta, hogy 
azok mely ország magyarjainak íródtak – a Magyarországon vagy épp 
a Szlovákiában élő magyarok számára. Az eltérő nyelvi és szociokultu-
rális környezet különbségeit felülírta az az alapvetés, mely szerint csak 
egyetlen magyar nyelv létezik (l. pl. Deme 1994/1998: 148, Jakab 1983: 
180, idézi Jakab 1994/1998: 157), és ebből a szempontból mellékesnek 
tűnt olyan kérdésekkel foglalkozni, hogy Magyarország határain túl 
miért beszélnek másképp, mint az ország határain belül. Magyaror-
szág határain kívül a többségi nyelv használatából adódó különbségek 
csak annyiban befolyásolták a nyelvművelők munkáját, hogy „az egész 
magyar nyelvterületen előforduló hibák elleni harcon kívül a többsé-
gi nyelv hatásai ellen is védekez[ni] kell[ett]” (Jakab 1995: 7). És mi-
vel a nyelvművelők egyszerűen a beszélők „kényelemszeretetével” és 
„igénytelenségével” magyarázták a kontaktusjelenségeket, a beszélők 
nyelvi tudatosságának az emelése érdekében további nyelvművelő cik-
kek írására volt szükség (Szabómihály 2007: 55).

Mivel a nyelvművelés nem tudomány (vö. pl. Kálmán 2004), itt 
nem is érdemes tudományos kritériumokat számonkérni ezen a meg-
közelítésen. A nyelvi változásokba való efféle beavatkozási kísérletek 
módszertani kérdéseire viszont érdemes röviden kitérni (vö. Szabómi-
hály 2002: 144–145, Kontra 1993/1998: 63–65). Nyelvművelő cikkek-
ről és előadásokról lévén szó, először is azt a kérdést kell föltenni, hogy 
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a szlovákiai magyar beszélőközösség mekkora részéhez jutnak el a 
nyelvművelő cikkek. Vagy másképp: a szlovákiai magyar beszélőközös-
ség egészének mekkora rétege olvassa ezeket az írásokat. Másodszor: 
az sem mellékes szempont, hogy mi történik akkor, ha a nyelvművelői 
intelmek elérnek a befogadói célcsoporthoz, amely nem más, mint az 
ún. átlagolvasó (l. Szabómihály 2002: 145). Problémát jelent, hogy az 
olvasók nem mind „átlagosak”, azaz nem mindenki egyformán, azonos 
előfeltevésekkel fogadja be a nyelvművelők intelmeit. A nyelvművelő 
cikkekben felvetett probléma nem mindenki számára egyformán ért-
hető, mi több, nem is biztos, hogy a felvetett probléma mindenkinek 
egyformán okoz gondot. De ha – harmadszor – abból indulunk is ki, 
hogy az írások megtalálják a maguk átlagolvasóját, mivel ezek alkalmi 
megfigyelésekre, nem pedig felmérésekre támaszkodnak (vö. Szabó-
mihály 2002: 144, Kontra 1993/1998: 65), akkor sem lehetünk biztosak 
abban, hogy egy „a minap azt hallottam…” jellegű alkalmi példáról 
van-e csak szó vagy egy nagyobb beszélői csoportot érintő problémá-
ról. És negyedszer: az sem egészen világos, hogy kinek a problémájá-
ról van szó egyáltalán. A nyelvművelők problémájáról vagy egy olyan 
jelenségről, amely a mindennapi beszélőnek okoz gondot. Ki az, aki 
meghatározza, hogy mi jelent problémát? A nyelvművelő? A nyelvész? 
Vagy épp: a beszélő?

Egy korábbi munkámban amellett érveltem (Sebők 2017: 42–47), 
hogy az a nyelvi rendszer, amelyre a nyelvművelők a „nyelvünk 
rendszere”-ként szoktak hivatkozni, valójában nem a magyar be-
szélőközösség nyelvi rendszerét jelenti, hanem – mint arra a birto-
kos személyjel is utal – a nyelvművelők ideálisnak tekintett nyelvi 
rendszerét. Ezzel összhangban pedig nyelvi problémának azok a je-
lenségek minősülnek, amelyek nincsenek összhangban ezzel a nyelvi 
rendszerrel. Vagyis a nyelvművelői megközelítés a nyelvi problémát 
szó szerint az ideális nyelv megőrzésének a problémájával azonosítja, 
a problémakezelés módszeréül pedig a beszélő nyelvi viselkedésének 
az ideális nyelvváltozathoz való hozzáigazítását választja (vö. Lans-
tyák 2002: 130). A nyelvművelők problémája így válik a nyelv problé-
májává (vö. Szabómihály 2005: 69) – vö. pl. a nyelvromlás fogalmával 
–, a nyelv problémájából pedig így lesz a beszélő nyelvi viselkedésé-
nek a problémája, függetlenül attól, hogy ezt a beszélők a sajátjuknak 
érzik-e vagy sem. Lanstyák István nem véletlenül írta a nyelvművelő 

tevékenységről, hogy ez újabb és újabb nyelvi és társadalmi problé-
mákat gerjeszt (2018: 244, vö. 2008: 52).

2. A nyelvművelői problémák átértékelése

A nyelvművelés eddig említett módszertani korlátaira a nyelvészek 
új generációja figyelt föl a rendszerváltás után. A kétnyelvűséggel, a 
nyelvek többközpontúságával és a nyelvtervezéssel kapcsolatos nem-
zetközi szakirodalom ismerete olyan támpontokat nyújtott a – nevez-
zük így: – szociolingvisztikai szemléletű nyelvészeknek, amelyekből 
nézve nagyon egyértelműen megmutatkoztak a nyelvművelés gyenge 
pontjai. Egyre világosabbá vált, hogy az egyetlen magyar nyelv meg-
őrzéséről szóló elképzelés tarthatatlan (l. pl. Lanstyák 1993/1998: 83–
84), és egy olyan alternatív problémakezelési stratégiára van szükség, 
amely a többségi nyelv használatának a nyelvi következményeire, il-
letve a kisebbségben élő magyarok valós problémáira reagál. Heves 
vita alakult ki a nyelvművelés megújításáról, amelybe magyarországi 
és határon túli, valamint nyelvművelő és a szociolingvisztikai szem-
léletű nyelvészek is egyaránt bekapcsolódtak, többek között Lanstyák 
István, Jakab István, Tolcsvai Nagy Gábor, Deme László és Kontra 
Miklós. A vita anyaga külön kötetben is megjelent (l. Kontra–Saly 
1998), és készült erről egy összefoglaló jellegű tanulmány is (l. Sebők 
2016). A vitát ezért csak a következményei felől jellemzem röviden.

Az egyik jelentős lépés, amely az említett vitának köszönhető, 
hogy a nyelvművelés egyeduralma megdőlt. És bár a nyelvművelés a 
mai napig erőteljesen jelen van a sajtóban, az oktatásban és egyálta-
lán: a nyelvről való gondolkodásban, beindult a nyelvművelés-kritika 
is,2 amely más, tudományos alapokon nyugvó rálátást hozott a nyelv-
művelők által bírált nyelvhasználati jelenségekre, illetve a magyar 
nyelv állami változataira. És ami talán a legfontosabb, hogy a vita 
során egyértelművé vált, hogy egy új szemléletre van szükség, amely 
szakít az „egy magyar nyelv van” jellegű „egyistenhittel”, és a magyar 

2  L. pl. Kis Tamás A nyelvművelés kártékonyságáról és ármánykodásáról c. folya-
matosan frissülő cikkgyűjtő oldalát: http://web.unideb.hu/~tkis/index.html
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nyelv különböző országokban beszélt változataira nem devianciaként 
tekint (ez a szemléletváltás talán Lanstyák 1995/1998-as cikkéhez 
köthető). A folyamat eredményét röviden a határon túli nyelvválto-
zatok „legitimálásának” is nevezhetnénk (l. Lanstyák–Benő–Juhász 
2010: 57).

A vita lecsendesedése után voltak, akik megmaradtak a korábbi 
nyelvművelő tevékenységüknél, és noha talán kissé elővigyázatosab-
ban is, de folytatták a nyelvhelyességi szabályok terjesztését. Másfe-
lől, a szociolingvisztikai szemléletű nyelvészek előtt, a nyelvművelés-
től való eltávolodással egy olyan tér nyílt meg, amely az új szemlélet 
gyakorlati alkalmazhatóságát tette próbára. Szlovákiában elindult a 
kétnyelvűség (l. Lanstyák–Szabómihály 1997) és a helyi nyelvválto-
zatok (Lanstyák 2000, Lanstyák 2002) kutatása, amely kiindulópont-
ként szolgálhatott egy újfajta nyelvalakító tevékenységhez.

A nyelvalakítás megújításához a nyelvi tervezés elmélete nyúj-
tott alapot, amely – a nyugati országokban akkor már több évtizedes 
múltra tekintett vissza (l. pl. Haugen 1966/1998, Fishman 1974/1998, 
erről jó áttekintést nyújt Tolcsvai Nagy 1998-as tanulmánygyűjtemé-
nye). A következő lépésként tehát fel kellett váltani a nyelvművelői 
hagyományt, és a nyelvi problémák szemezgetése, illetve az egyes 
jelenségek kipellengérezése helyett stratégiai jellegű döntésekre és a 
nyelvtervezés irányelveinek a lefektetésére volt szükség. Ezt a felada-
tot alapjában véve Lanstyák István (l. főleg 1998/2002) és Szabómi-
hály Gizella (l. főleg 1999/2002) végezte el. A legfontosabb eredmé-
nyeiket pedig a Magyar nyelvtervezés Szlovákiában c. gyűjteményes 
kötetben (2002) foglalták össze. Ebben egyértelműen meghatározták 
a nyelvtervezés céljait, és hogy ezek eléréséhez mire lenne szükség. 
Rögzítették, hogy a szlovákiai magyar nyelvtervezést nem lehet a 
magyarországi szaknyelvi terminológia átvételére alapozni, mert ezt 
a két ország eltérő intézményrendszere nem teszi lehetővé. Megálla-
pították, hogy a magyarországi nyelvi mintát szem előtt tartva, de a 
szlovákiai intézményrendszerre és reáliákra épülő szaknyelvek kiala-
kítására van szükség – főleg a közigazgatás és a jog területén (Lans-
tyák–Szabómihály 2000/2002: 118, 120–121; vö. Szabómihály 2007: 
60). Ezenkívül pedig azt is tisztázták, hogy a nyelvalakító tevékeny-
ség csakis a standard nyelvváltozatra korlátozódik, és a hétköznapi 
nyelvet programszerűen nem próbálja meg befolyásolni. 

A szlovákiai magyar nyelvtervezés megvalósítását – intézményes 
keretek között – a Gramma Nyelvi Iroda vállalta magára (amelynek 
az említett két szerző is alapító tagja volt). Tevékenysége elsősorban a 
magyar standard szlovákiai változataihoz tartozó elemek kodifikálá-
sára és elterjesztésére, valamint a szaknyelvi regiszterek fejlesztésére 
összpontosult; ennek elősegítését pedig többek között nyelvi isme-
retterjesztéssel, fordítások készítésével és a nyelvi közönségszolgálat 
működtetésével próbálta biztosítani (a további tevékenységekről rész-
letesen l. Misad 2009a: 216–218). Ez hatalmas elmozdulást jelentett a 
nyelvművelő gyakorlathoz képest. Kutatásokra alapozott stratégia ké-
szült, amely egyfelől körülhatárolta a szlovákiai magyar nyelv állami 
változatát, másfelől meghatározta ennek a nyelvváltozatnak a fejlődési 
irányát.

Általában véve tehát elmondhatjuk, hogy a nyelvalakítás 
Szlovákiában rendkívüli módon átalakult, és szakított a nyelvművelői 
hagyománnyal. A nyelv változását már nem valamiféle akkurátus 
nyelvrendszer szabályaihoz kellett igazítani, hanem egy jóval tágabb 
összefüggésrendszerhez, amelyhez a nyelvi rendszer és a nyelvtörténeti 
folyamatok mellett a nyelvközösségi, társadalmi és szociokulturális 
tényezők számbavétele is hozzátartozott (vö. Tolcsvai 2005:   ). 
Másfelől viszont egy fontos rokon szál megmaradt a nyelvműveléssel. 
Mégpedig: hogy a nyelvalakító tevékenység továbbra is a nyelvre 
fókuszált. Az fontos különbségnek számít, hogy a nyelvművelés 
esetében a nyelvművelő határozza meg, hogy mi jelent problémát, a 
nyelvtervezésben viszont a kutató nyelvész vállalja föl ezt a szerepet. 
Ugyanakkor az a közös kettejükben, hogy a problémát egyaránt a 
nyelv problémájaként kezelik,3 és mindketten egyfajta társadalmi le-
gitimációval rendelkeznek ahhoz, hogy mintegy felülnézetből eldönt-
sék, mi számít egyáltalán problémának.

3 Lanstyák István (2007: 199) a nyelvművelés és a nyelvtervezés különbségét 
úgy is meghatározta, hogy míg a nyelvművelés figyelmének a középpontjában 
az absztrakt „nyelv” érdekei állnak, addig a nyelvtervezés a „nemzet” érdekeit 
tartja szem előtt.

234
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3. A nyelv problémáitól a beszélő problémáiig

A nyelvészek nyelvtervezésnek nevezett problémakezelő tevékenysége 
rövid időn belül fontos szemléletváltáson ment keresztül. Néhány év-
vel később – megjegyzem: ugyanazok a szerzők – már a nyelvtervezés 
kritikájaként létrejött új irányzatról, a nyelvmenedzselésről írtak (az 
irányzat kialakulásáról bővebben l. Neustupný 2002, Nekvapil 2010). 
Az előbb felsorolt szempontokhoz visszatérve: ez annyiban jelentett 
szemléletváltást, hogy a nyelvi problémák kezelésén belül a nyelvről 
a beszélőre tolódott a kutatók és szakemberek figyelme. Ez a gyakor-
latban azt jelentette, hogy már nem a szakemberek döntötték el, hogy 
mik a beszélőközösség nyelvi problémái, hanem azt kezdték el megfi-
gyelni, hogy a beszélők milyen problémákkal küszködnek a konkrét 
élethelyzetekben (l. Neustupný 2002: 435, vö. Szabómihály 2005: 68). 
Úgy is mondhatnánk, hogy az új szemlélet lehetővé tette, hogy a szak-
emberek helyett a beszélő „mondja meg”, mi okoz számára problémát 
(Lanstyák 2007: 199). Ez egyfajta alulról fölfelé építkező koncepciót 
jelentett a nyelvtervezés objektivista megközelítésmódjával szemben, 
amely felülről lefelé haladt a problémakezelés során: az intézményes 
keretek között kialakított elképzelést próbálta elfogadtatni azokban a 
hétköznapi élethelyzetekben, amelyekben a helyi standard használa-
tára van szükség. A nyelvmenedzselés megközelítésén belül viszont a 
hétköznapi problémák általánosításával jutunk el a magasabb szinte-
ken – például az oktatásban, nyelvpolitikában – jelentkező nyelvi prob-
lémákig.4

4  A nyelvmenedzselés-elmélet szlovákiai magyar adaptációjának a részleteit 
terjedelmi korlátok miatt itt nem tudom bemutatni. A teljesség kedvéért viszont 
érdemes legalább pontokban megemlíteni azokat a kritikai észrevételeket, 
amelyeket Lanstyák István több tanulmányban is kifejtett a nyelvmenedzse-
lés-elmélettel kapcsolatban. Először: Lanstyák a nyelvmenedzselés-elmélet 
normafelfogását bírálta annak leegyszerűsítő jellege miatt (l. pl. 2010: 26). 
Másodszor: azt kifogásolta, hogy az elmélet nem vesz tudomást a nyelvi ideo-
lógiákról (l. pl. 2011). Harmadszor: rámutatott arra a tényre, hogy ez az elmé-
let nem különíti el az ún. kusza problémákat (wicked problems), amelyeket 
jellegükből adódóan nem lehet megoldani, csupán a problémahelyzet körül-
ményein lehet enyhíteni (erről l. Lanstyák: 2015, vö. Sebők 2015b, magyarul: 
Lanstyák 2014a). 

Összefoglalva mindezt tehát elmondhatjuk: a nyelvalakítás három 
említett irányzatának – a nyelvművelésnek, nyelvtervezésnek és nyelv-
menedzselésnek – az alakulástörténete, lényegében három perspektí-
va váltakozását jelenti. Az első perspektíva a nyelvművelő nyelvészé 
volt, aki az ideális nyelv „érdekeit” tartotta szem előtt. A beszélő nyelvi 
ügyekben alárendelt szerepet kapott, és a beszédét egy ideális nyelvhez 
kellett hozzáigazítania. A második perspektíva a nyelvtervező nyelvé-
szé vagy kutatóé, aki ugyan szintén a nyelv, vagyis inkább ennek stan-
dard változatának a megteremtésén vagy kidolgozásán munkálkodik, 
de nem valamiféle elképzelt, ideálisnak vélt nyelvváltozat utópiájával 
folytat szélmalomharcot, hanem a társadalmi igényeket felmérve dol-
goz ki olyan stratégiát, amely iránytűként szolgálhat a nyelvi kérdések 
tisztázásához. A harmadik perspektíva azé a nyelvészé, aki sem a beszé-
lő nyelvi viselkedését, sem pedig a nyelvet nem akarja feltétlenül meg-
változtatni, ehelyett a beszélő nyelvi problémáit próbálja megoldani. 
Nem a nyelvi rendszer, és nem is a társadalom nyelvi „érdekeit” védi, 
hanem a beszélőét. Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy 
míg a nyelvművelés a beszélő megváltoztatását, a nyelvtervezés pedig a 
nyelv megváltoztatását tartotta feladatának, addig a nyelvmenedzselés 
a problémahelyzet körülményeinek az átalakítására összpontosít.

Egyetlen példán szemléltetve mindezt: A szlovákiai magyar nyelv-
művelésnek gyakori témája volt a szlovakizmusok használata. Számos 
cikk foglalkozott egy-egy szlovák kölcsönszó magyarországi megfe-
lelőjének a keresésével, illetve olyan kifejezések kritikájával, amelyek 
szlovák mintára jöttek létre (l. pl. Jakab 1995: 9–43). A cél ezeknek a 
kifejezéseknek az elfeledtetése, és a magyarországi forma elterjesztése, 
vagyis a beszélő nyelvhasználatának a megváltoztatása volt (vö. Lans-
tyák 2008: 60). Szemléletváltást a nyelvtervezés megközelítése hozott, 
amely a szlovakizmusokat a kontaktológia keretében értelmezte, és egy 
olyan stratégiát dolgozott ki, amely ezeket az elemeket az „egyetemes 
magyar nyelv” részeként kezeli (l. Lanstyák 2006a: osz. n.). Beindult 
az ún. határtalanítás folyamata (erről l. Lanstyák 2006b, vö. Lans-
tyák–Benő–Juhász 2010), amelynek köszönhetően elterjedt határon 
túli kifejezések kerültek be a magyar nyelv egyes szótáraiba, beleértve 
a Magyar értelmező kéziszótár új kiadását is (ÉKsz.2, a részletekről l. 
Lanstyák 2004: 166–211). Úgy is mondhatnánk, hogy megváltozott az 
a nyelvfelfogás, mely szerint a magyar nyelv egyenlő a magyarországi 
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standard nyelvváltozattal, és a magyar nyelv állami változatai – a köl-
csönszavaival együtt – „hivatalosan” is az egyetemes magyar nyelvbe 
integrálódtak. 

Ennek a folyamatnak, bár módszertanilag alapvetően nyelvterve-
zési jellegű volt, a kiindulópontja Szlovákiában mégis inkább a nyelv-
menedzselés szellemében keresendő. A két irányzat jelenléte Szlová-
kiában nem választható el élesen egymástól, már csak azért sem, mert 
– mint említettem – mindkét elmélet alkalmazását ugyanaz a szerző-
páros végezte el néhány év leforgása alatt. Igaz ugyan, hogy a nyelvmű-
velést felváltó nyelvtervező tevékenység elsősorban a nyelvre, és ennek 
alakítására fókuszált, másfelől viszont az elejétől kezdve a beszélők 
nyelvi problémáinak a megoldását tartotta szem előtt (vö. Szépe 2002: 
10). Ehhez pedig úgy alakították a körülményeket, hogy a Magyaror-
szág határain túl élő beszélőközösségek is egyenrangúnak érezhessék 
a nyelvüket más magyarokéval, és a nyelvi különbségek az új szótárak 
segítségével gyorsan tisztázhatók legyenek (l. Lanstyák–Benő–Juhász 
2010: 57).

4. Aktuális problémák

Ha manapság visszatekintünk a föntebb leírt történésekre, elmondhat-
juk, hogy ezek mai napig tartó folyamatok kezdőpontjai voltak. A 90-es 
években olyan változások indultak be, amelyeknek – ha kissé átalakult 
formában is – több mint húsz év múltán is van folytatásuk. A korábbi 
irányelvek tovább csiszolódtak a nyelvmenedzselés-elmélet keretében 
(vö. pl. Lanstyák 2014b), a korábban megindult kutatások pedig tovább 
folytatódtak, és az egyéni kutatások mellett olyan projektek indultak be, 
amelyek még manapság is tartanak vagy valamilyen formában a koráb-
bi kutatási igényekre reagálnak. Az alábbiakban ezeket mutatom be.

A nyelvi problémák kutatása szempontjából mindenképp fontos 
megemlíteni a Termini szótárt, amely a Magyar értelmező kéziszótár 
második, átdolgozott kiadásába (2003) készített határon túli szójegyzék 
összeállításától kezdődően, 2003-tól pedig a Termini Magyar Nyelvi 
Kutatóhálózaton belüli munka keretében folyamatosan bővíti a Ma-
gyarország határain túli magyar beszélőközösségek nyelvhasználatára 

jellemző sajátos szavakat, szókapcsolatokat, ezek alakváltozatait, helyi 
jelentéseit vagy jelentésárnyalatait tartalmazó online szótárt (Lanstyák–
Benő–Juhász 2010: 44).5 Ez a munka a mai napig aktívan folyik az MTA 
Domus Programjának a támogatásával. 

A nyelvi problémák kutatása szempontjából ez több szempontból is 
fontos. A szótár először is olyan címszavakat tartalmaz, amelyek annyi-
ra bejáratottak a határon túli régiókban, hogy a közmagyar megfelelőjü-
ket (ha van ilyen) a legtöbben nem is tudnák egykönnyen megmondani, 
például, ha Magyarországra látogatnak. A szótár az efféle nyelvi prob-
lémákat anticipálja, és segítséget nyújt a közmagyar megfelelő megta-
lálásában. Másfelől mindennek egy fontos szimbolikus üzenete is van. 
Mégpedig: egy olyan „nyelvpolitikát” közvetít, amely nem nyelvromlás-
ként kezeli a magyar nyelv állami változatait, hanem a kétnyelvűség ter-
mészetes következményeként. Ez pedig azért fontos, mert kétnyelvűségi 
helyzetben egy ilyen „romlott”-nak érzett kisebbségi nyelv használatá-
val könnyen felhagyhatnak a beszélők, ha a többségi nyelvnek amúgy is 
a standard, „romlatlan” változatát beszélik (erről l. Lanstyák–Benő–Ju-
hász 2010: 56).

A Termini magyar–magyar szótár mellett továbbá egy szlovák–ma-
gyar terminológiai szakszótárat is meg kell említeni, amelyet a szlovák 
kormány kisebbségi kormánybiztosához tartozó munkacsoport állított 
össze (Cúth et al. 2012). Szlovákiában jelentős probléma, hogy az el-
sősorban közigazgatási jellegű kifejezések és intézménynevek szlovák-
ról magyarra való fordítása esetén nem egységes a terminológia. Az 
általános gyakorlat szerint a fordító valamelyik általános kéziszótár-
ban igyekszik megtalálni a szaknyelvi megfelelőt, vagy a nyelvtudására 
hagyatkozva úgy fordítja le az adott kifejezést, ahogy épp sikerül (er-
ről l. Misad 2009b: 81). Ezáltal azonban nemcsak, hogy szakszerűtlen 
fordítások keletkeznek, hanem rendkívül nagy változatosság jön létre 
a szlovákiai magyar szakkifejezések és intézménynevek megnevezése-
iben (l. Misad 2012a: 103). És olyan helyzet áll elő, amelyben például 
az Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM – 
Národný ústav certifikovaných meraní) intézménynévnek körülbelül 

5  A szótár 2007 óta hozzáférhető a világhálón: http://termini.nytud.hu/htonline/
htlista.php?action=firstpage
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húszféle fordítása kerül használatba.6 De ez csak egy példa a sok közül. 
A kérdést Misad Katalin évek óta kutatja, és már több publikációjában 
rámutatott ezekre a problémákra, mi több, a Gramma Nyelvi Iroda te-
vékenységének a keretében összeállította szlovákiai közintézményne-
vek jegyzékét, és közölte ezek magyar fordításait is (l. pl. Misad 2011, 
2012b). Most úgy tűnik, hogy a Gramma Nyelvi Iroda megkezdett ter-
minológiai egységesítő munkáját – magasabb intézményi szinten – a 
kisebbségi kormánybiztos hivatala veszi át, amelyet Bukovszky Lász-
ló vezet.7 Mivel a szótár az intézménynevek fordításai mellett számos 
jogi és közigazgatási szakkifejezést is tartalmaz, ennek megléte fontos 
lépést jelent a szaknyelvek szétfejlődésének a megelőzése érdekében 
(a problémáról részletesen l. Misad 2009: 11–12, 14–15; vö. Lanstyák 
2018: 288–296).

A következő hagyományozódó nyelvi problémacsoport az anya-
nyelvi oktatást érinti, és ez lényegében abban gyökerezik, hogy a 
föntebb felvázolt szemléletváltás, amely a nyelvalakítás történetében 
végbement, egyelőre nem épült be a szlovákiai magyar kisebbségi ok-
tatásba.8 Problémát okoz, hogy a nyelvművelő hagyományok tovább 
élnek az anyanyelvórákon, és a legnagyobb hangsúlyt a nyelvhelyes-
ség, illetve az egyedüli „helyes” standard nyelvhasználat megtanítása 
kapja, miközben a „helyesség” fogalma a beszédhelyzettől függetlenül 
értelmeződik (vö. pl. Lanstyák 2018: 298). A standardtól eltérő nyelv-
változatokat, amelyeket a legtöbb tanuló anyanyelvként használ, a tan-
könyvek általában ártalomként kezelik, amelytől meg kell szabadítani 
a tanulókat (Misad 2009d: 153), ezzel pedig az iskola a felcserélő anya-
nyelvi oktatást erősíti (ennek hátrányairól l. Kontra 2003/2010: 57–60, 
vö. Lanstyák 1998: 70), és a beszélt nyelvváltozat értékének a lebecsü-

6  Az adat Lanstyák István szóbeli közlése.
7  Megjegyzendő, hogy a terminológiai munkacsoportnak a Gramma Nyelvi Iro-

da munkatársa, Szabómihály Gizella is a tagja.
8  Kivételt a Misad Katalin, Simon Szabolcs és Szabómihály Gizella által írt tan-

könyv képez (2009).
 A kérdésről egyébként konferenciát is szerveztek Nyitrán, amelynek anyagát a 

Vančo Ildikó és Kozmács István szerkesztésében megjelent kötet (2014) tartal-
mazza.

lésével áttételesen a kisebbségi magyar beszélőközösség nyelvcseréjét 
segíti elő (vö. Kontra 2012: 21). 

A helyzet súlyosságát a használatban lévő magyarnyelv-tanköny-
vek csak tovább fokozzák, mert azok nemcsak hogy elavult és sok 
szempontból káros nyelvszemléletet közvetítenek a diákok felé (erről 
részletesen l. Misad i. m., Lanstyák 2018: 253–272), hanem – a már 
említett kivétellel – magyarországi minta alapján készültek, és teljesen 
figyelmen kívül hagyják a kisebbségi beszélőközösség speciális hely-
zetét és igényeit. De a magyartankönyvektől eltekintve, az eredetileg 
szlovákul megírt egyéb tankönyvekkel is gondok vannak, mert számos 
fordítási következetlenséget és terminológiai hibát tartalmaznak (a 
kérdésről részletesen l. Szabómihály 2008).

A szlovák nyelv oktatása szintén számos problémával küzd, ame-
lyeknek a tételszerű ismertetése is messzire vezetne a tanulmány té-
májától (de l. Lanstyák 2018: 302). Így Misad Katalin munkái (2007, 
2009e) alapján csak azt a problémát említem meg, amely – véleményem 
szerint – az összes többi probléma hátterében áll: hogy az oktatás nem 
veszi figyelembe a tanulóknak – mint jövendőbeli szlováknyelv-hasz-
nálóknak – az igényeit: legfőképp azt a tényt, hogy az iskolából kike-
rülve szükségük lesz a kiváló szlovák nyelvtudásra. A szlovák nyelvű 
kommunikáció háttérbe szorul a tanórákon, és a tanterv elsősorban 
egy passzív, írott nyelvi kompetencia kialakítására összpontosít.

5. Aktuális kutatási projektek

A szlovákiai magyar beszélőközösség föntebb vázolt nyelvi problémá-
inak a kutatása és ezek megoldási javaslatainak a kidolgozása ma-
napság is napirenden van a szlovákiai magyar nyelvészek körében. 
Az egyéni kutatások mellett tudomásom szerint két olyan nagyobb 
projekt működik, amelyben a szlovákiai magyarok problémái is a ku-
tatás lényeges részét képezik.

Az egyik projekt a Nyelvi és kommunikációs problémák Szlováki-
ában és kezelésük címet viseli. A munka 2018 augusztusában indult 
Lanstyák István vezetésével. Mint az a címből látszik, a projekt a 
nyelvi problémák kérdését országos viszonylatban kezeli, vagyis a 
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többségi nyelvvel és a kisebbségi nyelvekkel egyaránt foglalkozik. 
Éppen ez indokolja több intézmény és tanszék együttműködését. 
A munkacsoport magját a pozsonyi Comenius Egyetem tanszékei 
alkotják. Név szerint a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, a Német, 
Holland és Skandináv Nyelvek Tanszéke, valamint a Szlovák Nyelv 
Tanszék. Ugyanakkor: a Szlovák Tudományos Akadémia Ľudovít 
Štúr Nyelvtudományi Intézete és a nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Romológiai Intézete is bekapcsolódik a munkába.

A projekt a nyelvi problémák két csoportjával foglalkozik: a több-
ségi nyelv problémáival és egyes kisebbségi nyelvekével – név szerint 
a magyar, a roma és a német kisebbségéével. A választás hátterében az 
az elképzelés áll, hogy az egyes beszélőközösségek mind létszámuk-
ból, mind társadalmi helyzetükből adódóan teljesen különböző ha-
talmi pozícióban vannak, vagyis feltételezhetően mindegyik beszélő-
közösség más-más nyelvi problémákkal küzd. Ha a szlovák többségi 
beszélőközösséget nézzük a nyelvi problémák szempontjából, akkor 
a standard nyelvváltozat és az alacsonyabb presztízsű nyelvváltoza-
tok kapcsolatán alapuló gondokon van a hangsúly (l. nyelvi diszk-
rimináció), de ez a probléma a kisebbségi beszélőközösségeknél is 
jelentkezik. A magyar esetében például láttuk, milyen heves viták 
kíséretében tisztázódott a magyarországi standard nyelvváltozat és a 
magyar nyelv állami nyelvváltozatainak helyzete, és hogy ez a nyelvi 
problémák kezelésének csak a kezdetét jelentette (vö. föntebb). Ha a 
német kisebbség esetét nézzük Szlovákiában, szintén nem tekinthe-
tünk el attól, hogy az ország határain kívül ennek a nyelvnek is van 
egy magas presztízsű változata. A romani nyelvről ugyanakkor ezt 
nem lehet elmondani, ezért a kutatásnak egészen más kérdésekre kell 
összpontosítania. Például arra, hogy milyen következményekkel jár a 
romani nyelvű oktatás hiánya.

A különböző nyelvváltozatokat érintő, azaz nyelven belüli problé-
mák mellett a többségi és kisebbségi nyelv viszonyából adódó prob-
lémák szintén a kutatás részét képezik. Ide mindegyik kisebbség ese-
tében elsősorban a státusbeli, illetve a kisebbségi anyanyelvi oktatás 
lehetőségeit érintő kérdések tartoznak. A projekt egyik fő feladata 
az lenne, hogy ezeket a kérdéseket körüljárja, megállapítsa, hogy az 
adott helyzetet mennyiben érzi problémának az adott beszélőközös-
ség (vö. nyelvmenedzselés-elmélet), és amennyiben beigazolódik a 

probléma jelenléte, a konkrét helyzet alapján kezelési stratégiát java-
soljon ezek megoldására.

A másik nyelvi problémákkal foglalkozó projekt a Nyelvi prob-
lémák a határon túli magyar beszélőközösségekben nevet viseli, és 
ezt e sorok írója, Sebők Szilárd vezeti. Egy pályázatsorozatról van 
szó, amely az MTA Domus Programjának a támogatásával fut már 
harmadik éve. Pontosabban: a harmadik féléves pályázati időszak 
munkálatai kezdődtek meg 2019 júniusában. A projekt célja, hogy 
a határon túli magyar beszélőközösségek nyelvi problémáit egysé-
ges szempontrendszer alapján folyamatosan gyűjtse, és megteremtse 
ezeknek a problémáknak az adatbázisát, amelyben különböző szem-
pontok szerint – mint hely, idő, téma stb. – könnyen lehet keresni és 
kutatni. 

A projekt a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózatba tömörült 
határon túli kutatóállomások nemzetközi együttműködésén alapul 
– név szerint a romániai Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, a szlovákiai 
Gramma Nyelvi Iroda, az ukrajnai Hodinka Antal Nyelvi Intézet, a 
szerbiai Verbi Nyelvi Kutatóműhely, az ausztriai és szlovéniai Imre 
Samu Nyelvi Intézet, valamint a horvátországi Glotta Nyelvi Intézet 
közös munkáján.

A 2017/2018-as pályázatban azt a fő célt tűztük ki magunk elé, 
hogy beindítsuk a Magyarország szomszédos országaiban élő ma-
gyar beszélőközösségek nyelvi problémáinak rendszeres kutatását, 
és hogy ennek feltételeként összehangoljuk több határon túli kutató, 
illetve nyelvi intézet munkáját. A cél elérését két konkrét feladathoz 
kötöttük. Először: kidolgoztunk egy közös szempontrendszert, amely 
alapján minden országban azonos kritériumok szerint lehet gyűjteni 
a problémákat. Másodszor: a közös szempontok alapján a munkatár-
sak nyelvi problémákat gyűjtöttek a lakhelyük szerinti országban. Így 
hoztuk létre azt a kísérleti jellegű adatbázist, amely minden Magyar-
országgal szomszédos országból 20 feldolgozott nyelvi problémát 
tartalmazott – összesen 140 darabot. A gyűjtés még inkább megerő-
sítette azt a korábbi elképzelésünket, mely szerint – az adatok átte-
kinthetősége és visszakereshetősége érdekében – a későbbiekben egy 
online felület létrehozására is szükség lesz. A 2018/2019-es pályázat 
céljait ezért már ehhez az elképzeléshez igazítottuk, és egy online be-
viteli felület létrehozásán dolgoztunk, amely még ebben a pályázati 
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időszakban elérhetővé vált az egyes kutatók számára, és így a vállalt 
280 nyelvi probléma (országonként 40 darab) dokumentálását már 
egy online felületen tudtuk elvégezni.

A jelenlegi, 2019-es pályázat hasonló szellemben folytatódott, 
és szintén kettős célt tűzött ki maga elé. Technikai szempontból az 
online rendszer „kimeneti felületének” a kialakítását kellett meg-
oldani és a keresési szempontokat kellett kibővíteni, tudományos 
szempontból pedig a nyelvi problémák gyűjtését kellett folytatni. 
A korábbi gyűjtéshez képest annyi változás történt, hogy az egyes 
régiókban feldolgozott problémák számát a régiók nagyságához iga-
zítottuk. Az előző pályázati időszak tapasztalatai alapján ugyanis be 
kellett látnunk, hogy a gyűjtés során nem lehet ugyanolyan elvárá-
sokat támasztani a kis- és nagyrégiókkal szemben. Ezért az egyes 
országokban gyűjtött nyelvi problémák száma a projekt végén némi-
leg tükrözni fogja az egyes régiók közötti nagyságbeli különbsége-
ket. Ezek alapján Romániában 50, Szlovákiában 40, Szerbiában 30, a 
többi országban pedig (Szlovénia, Horvátország, Ukrajna, Ausztria) 
20-20 nyelvi probléma dokumentálására vállalkoztunk, ami 2019-
ben összesen 200 nyelvi probléma felgyűjtését jelenti.

A gyűjtés szempontjaival kapcsolatban érdemes elmondani, 
hogy csakis „kortárs” nyelvi problémákkal foglalkozunk, vagyis – 
egy formálisan meghatározott szempont alapján – olyanokkal, ame-
lyek 2017. január 1-je után keletkeztek, illetve létezésük ez időpont 
után is regisztrálható. A másik fontos szempont, hogy csakis konkrét, 
időben és térben megragadható problémákat gyűjtünk, azaz nem álta-
lánosításokkal vagy elvonatkoztatásokkal, netán emlékek rekonstruk-
ciójával foglalkozunk. Harmadszor: a nyelvmenedzselés-elmélet mód-
szertanával összhangban azok a problémák érdekesek a számunkra, 
amelyek a beszélőnek jelentenek problémát, nem pedig a kutatónak. 

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy egy alapozó jellegű 
munkáról van szó, amely alapos áttekintést tud majd nyújtani a hatá-
ron túli magyar beszélőközösségek aktuális nyelvi problémáiról, mi 
több, az online keresőprogram segítségével ezek összehasonlítását 
is lehetővé teszi. Ezáltal pedig egy olyan adattár állhat össze, amely 
megbízható kiindulópontként szolgálhat a nyelvi problémák kezelési 
vagy megoldási stratégiáinak a kidolgozásához. 

Zárásképpen

Dolgozatomban a szlovákiai magyar vonatkozású nyelvi problémák 
kezelésének történetét tekintettem át a 90-es évektől kezdve napjain-
kig. A problémák kezelését három nyelvalakítási irányzat – a nyelv-
művelés, nyelvtervezés és nyelvmenedzselés – fő jellemvonásainak 
az ismertetésén keresztül mutattam be, elsősorban azokra a cikkek-
re és tanulmányokra összpontosítva, amelyekben a három irányzat 
különböző megközelítésmódja szembekerült egymással. Ezzel azt a 
folyamatot próbáltam rekonstruálni, ahogy a szlovákiai magyar nyel-
vészet fő árama átalakult, és a nyelvművelés alkotta nyelvi problémák 
kipellengérezésétől, a helyi magyar nyelvváltozatok „becsületének” a 
helyreállításán keresztül eljutott a beszélők nyelvi problémáinak a ku-
tatásáig, valamint ezek kezelési stratégiáinak a kidolgozásáig.

Az itt felvázolt történeti változások kapcsán azonban egy fontos 
megjegyzést kell tennem. Az egyes korabeli cikkek és tanulmányok 
értelmezését ugyanis egy történeti szálra fűztem, és a történetmesé-
lés logikája szerint egy olyan képzetet alakítottam ki, mintha minden 
változás szépen egymás után, ok-okozati összefüggések láncolatában 
haladva történt volna meg. Pedig csak olyan érveket állítottam egy-
más mellé a nyelvi problémák kezelését érintő írásokból, amelyek ma-
gyar kontextusban korábban nem hangzottak el, és a felbukkanásuk – 
mint azt a későbbi történésekből tudjuk – előrelépést jelentett a nyelvi 
problémák kezelésében.

Mindemellett arról sem feledkezhetünk meg, hogy az így rekonst-
ruált történeti szál nem egészen a három bemutatott irányzatnak az 
elmúlt harminc év alatt végbement váltakozását írja le. Bár ezeket a 
történéseket le lehet egyszerűsíteni a nyelvművelés nyelvtervezéssel, 
majd a nyelvtervezés nyelvmenedzseléssel való felváltására, tudato-
sítanunk kell, hogy a leírás ilyen módja inkább a lényegi változások 
kiemeléséről szól, mintsem valamiféle általános tendencia tényleges 
megvalósulási módjáról. A nyelvművelés a mai napig számos társa-
dalmi színtéren megőrizte egyeduralmát. A tudományból kiszorult, 
de például az oktatásban és a sajtóban tovább él (az előbbihez l. Bilász 
2017, vö. Szabó 2012, az utóbbihoz l. Sebők 2015a). Ugyanakkor felte-
hetjük a kérdést: hogy vajon ugyanarról a nyelvművelésről van-e még 
szó, mint amilyet Jakab István képviselt a 80-as és 90-es években? A 
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viták hatására nem változott meg maga a nyelvművelés is? Pontosab-
ban: a nyelv művelőire nem hatottak azok az érvek, amelyek a nyelvi 
problémák kezelését tudományos mederbe terelték? És egy másik pél-
dát hozva: vajon elválaszthatjuk egymástól a szlovákiai nyelvtervezést 
és nyelvmenedzselést, ha Szlovákiában legnagyobb részt ugyanaz a 
szerzőpáros művelte mindkettőt, és a két témában megjelent munkáik 
néhány év leforgása alatt jelentek meg? Elkülöníthető a kettő? Vagy in-
kább az elméletek koherens rendszere és a történetmesélés logikája az, 
ami miatt mindent a maga egymásutánjában látunk és értelmezünk?

Az említett kérdések mellett ugyanakkor egy dolgot le kell szögez-
nünk: a három irányzat megjelenési sorrendjét nem keverhetjük össze, 
ezért mégiscsak abból kell kiindulnunk, hogy a nyelvi problémák keze-
lésének a történetében az események az említett sorrendben követték 
egymást. Azt ugyan nem mondhatjuk, hogy például a nyelvmenedzse-
lésről szóló tanulmányok megjelenésével ez az irányzat vált uralkodó-
vá, annyit viszont hozzátehetünk, hogy a nyelvészeti szakirodalomban 
a nyelvmenedzselésről szóló írások után már nem nagyon tért vissza 
senki a nyelvtervezés kérdéseihez azzal a céllal, hogy az elméletet to-
vábbfejlessze. Feltehetjük, hogy miután a nyelvmenedzselés-elmélet 
bekerült a nyelvészeti köztudatba, egyfajta általános konszenzus ala-
kult ki arról, hogy már nemcsak a nyelvművelés-elmélet, de a nyelvter-
vezés-elmélet is meghaladottá vált. Ezért is alakíthattuk ki a föntebbi 
sorrendet. Egy olyan megszorítást azonban rögtön hozzá is kell ten-
nünk, hogy ez a gondolkodásbeli váltás nem minden színtéren ment 
így végbe. Megemlíthetjük például az anyanyelvoktatást, amely – mint 
föntebb láttuk – lényegében megrekedt a 90-es évek nyelvművelésénél. 
Megnézhetjük a jelenleg használt tankönyveket is, hogy a nyelvészet 
újabb eredményei mennyiben mutatkoznak meg bennük, de a médiá-
ban és a törvényhozásban is megtalálhatjuk azt a hagyományt, amely 
a nyelvészetben már rég meghaladottnak számít. Az tehát, amit fön-
tebb bemutattam, sokkal inkább csak a szlovákiai magyar nyelvészet 
fő áramában végbement változásokat érinti, mintsem a nyelvről való 
gondolkodás általános átalakulását.
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Zhrnutie

Vo svojom príspevku sa venujem jazykovým problémom Maďarov 
žijúcich na Slovensku a spôsobom riešenia týchto problémov zhru-
ba za posledné tri desaťročia. V tomto období fungovali tri prístupy 
k riešeniu jazykových problémov: prístup jazykovej kultúry, jazykové-
ho plánovania a jazykového manažmentu. 

Najväčšiu tradíciu má jazyková kultúra, ktorá sa dlhé desaťročia 
snažila eliminovať v maďarčine na Slovenku všetky odchýlky od spisov-
nej normy. Podľa predstaviteľov tohto prístupu spisovná norma musí 
byť všade rovnako platná, bez ohľadu na štát, v ktorom sa maďarčina 
používa. Tento prístup sa však stal predmetom kritiky založenej na 
poznatkoch z kontaktológie a sociolingvistiky. V deväťdesiatych ro-
koch vypukla ostrá debata medzi dvomi skupinami jazykovedcov. Na 
jednej strane stáli zástancovia jazykovej kultúry, ktorí chceli zachovať 
jednotu maďarského jazyka a na strane druhej boli predstavitelia no-
všieho, sociolingvistického prístupu, ktorí chceli ideológiu jednotného 
jazyka nahradiť takou stratégiou, ktorá vychádza z poznatkov výsku-
mov, resp. ktorá zodpovedá záujmom miestnych používateľov jazyka. 

Kritika jazykovej kultúry sa postupne pretavila na jazykové plá-
novanie. Určili sa zásady, podľa ktorých sa budú riešiť problémy vy-
plývajúce zo vzťahu maďarčiny na Slovenku k väčšinovému jazyku a k 
spisovnej maďarčine v Maďarsku. Prebehla štandardizácia základných 
výrazov, ktoré vznikli ako následky slovensko-maďarského spolunaží-
vania a uznalo sa, že tá varieta maďarčiny, ktorá sa používa na Slovens-
ku nie je horšia, ako maďarčina používaná v Maďarsku. 

Po vypracovaní tejto stratégie sa pozornosť jazykovedcov od prob-
lémov týkajúcej sa jazyka a jeho vývinu presunula na samotných 
hovoriacich a jazykové plánovanie sa premenilo na jazykový manaž-

ment. Došlo k ďalšej zmene perspektívy. Prístup lingvistov k problé-
mom „zhora“ zmenil smer a pri identifikácii jazykových problémov sa 
začalo postupovať „zdola“, t. j. od problémov samotných používateľov 
jazyka. Tento prístup sa uplatňuje až dodnes v rôznych oblastiach skú-
mania jazykových problémov na Slovensku, a to najmä v oblasti vyt-
vorenia maďarskej terminológie slovenskej verejnej správy, vo výučbe 
maďarčiny ako materinského jazyka a vo výučbe slovenčiny na školách 
s vyučovacím jazykom maďarským. Okrem samostatných výskumov 
sa rozbehli aj projekty, ktoré sa zameriavajú na identifikáciu jazyko-
vých problémov a na vypracovanie stratégií ich riešenia.
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Misad Katalin

Mutatványok szlovák–magyar digitális 
szótárakból (2000–)1

Annotáció: A dolgozat a Szlovákiában 2000-től napjainkig készült 
fontosabb szlovák–magyar digitális szótárakat mutatja be. Az egyes 
szótártípusokról előbb történeti szempontú áttekintést ad, majd rámutat-
va tartalmi és terjedelmi sajátosságaikra kiemeli funkciójukat és a belő-
lük megszerezhető tudás jellegét. A tanulmány a bemutatott általános és 
szakszógyűjtemény elemző vizsgálatával folytatódik: egyrészt figyelem-
mel kíséri a digitális szótári szövegek feldolgozási folyamatait, másrészt 
feltárja a kisebbségi helyzetben született gyűjtemények magyar nyelvű 
szóanyagában előforduló szemantikai, alaki és formai jellegzetességeket. 

Kulcsszavak: szlovák–magyar szótárak, digitális szótárak, számítógé-
pes és online szótár 

1  A témával kapcsolatos kutatások a Kutatás- és Fejlesztéstámogató Ügynök-
ség APVV-17-0254 számú szerződése, az 1/0272/17 számú Vega-projekt és 
a Fórum Kisebbségkutató Intézet keretében működő Gramma Nyelvi Iroda 
kutatási terve alapján folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, 
Faculty of Arts, Department of Hungarian Language and Literature, Bratisla-
va). Az írás annak a tanulmánynak a rövidített és aktualizált változata, amely 
a Szótárírás a Kárpát-medencében c. konferenciakötetben (Tinta Könyvkiadó, 
Budapest, 2017) jelent meg.

Bevezetés

Az utóbbi évtizedekben mindenütt, így a tudomány területén is meg-
nőtt az elektronikus információhordozók jelentősége. Az általuk kínált 
lehetőségeket a lexikográfia is megragadta, ennek következménye a kü-
lönböző típusú digitális szótárak létrejötte és dinamikus terjedése. Nép-
szerűségüket egyszerű, gyors és a felhasználó szempontjából kényelmes 
használatuk magyarázza.

Típusaik szerint megkülönböztetünk számítógépes, elektronikus 
és online szótárakat. A számítógépes szótárak közé azokat a szótára-
kat soroljuk, amelyek gépileg olvashatók. Ezeknek a szótáraknak az 
anyagát számítógépen rögzítették, szerkesztették, majd számítógépes 
tördelőprogram segítségével nyomtatták. Azokat a szótárakat, melyek-
nél a számítógép más feladatokat is ellát, elektronikus szótáraknak ne-
vezzük. Készítésükkor a számítógépet nemcsak az adatgyűjtéshez és 
a nyomtatás előkészítéséhez hívják segítségül, hanem a szócikkek ki-
választását, megfogalmazását és rendezését tartalmazó műveleteket is 
számítógéppel végzik. Az első elektronikus szótárak többsége nem új 
szótári munka, hanem nyomtatásban már megjelent szótárak elektro-
nikus feldolgozása. A nyomtatott szótárak anyagát rögzítik a számító-
gépen, és különböző programok segítségével egy olyan elektronikus 
felületet hoznak létre, amely tartalmában nem, szerkezetében azonban 
jelentősen eltér a nyomtatott szótáraktól. Az online szótárak a fenti 
típusokkal szemben dinamikus használatot és könnyen módosítható 
tartalmat biztosítanak. Kizárólag a világhálón léteznek, ott olvassák és 
ott is készítik őket. Legnagyobb előnyük, hogy adatbázisuk korlátlan 
mennyiségű adatot tartalmaz. Szócikkeik nemcsak belső utalásokkal, 
hanem gyakran külső hivatkozásokkal is el vannak látva, amelyek segít-
ségével a felhasználó könnyen egy másik weboldalra léphet. (vö. Pajzs 
1990: 9; Kiefer 1999: 131, Balaskó 2004: 124–130; Prószéky 2004: 81, 
2011: 4; Fóris 2006: 58; Magay 2011: 158–159; Gonda 2012: 167–171; 
Dringó-Horváth 2017: 9–10).

Szlovákiában az ezredfordulótól napjainkig két fontosabb szlovák–
magyar digitális szótár készült: egy számítógépes szakszótár és egy on-
line általános szótár. A tanulmány további részében ezt a két informá-
cióhordozót mutatjuk be részletesen.
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1. Számítógépes szakszótár

A szlovák–magyar szakszógyűjtemény a Szlovák Kormány kisebbségi 
kormánybiztosi hivatalának honlapján érhető el. Megjelenését a Szlová-
kiában 1999-től hatályos kisebbségi nyelvhasználati törvény ösztönöz-
te, melynek értelmében az adott nemzetiségi kisebbségekhez tartozó 
személyek – amennyiben lakóhelyükön az utolsó népszámlálás adatai 
szerint a lakosságnak legalább 20%-át alkotják – a településen működő 
közigazgatási szervekhez címzett írásos beadványaikat anyanyelvükön 
is benyújthatják, az önkormányzati szerv pedig a közizgatási eljárás so-
rán hozott határozatait az államnyelvű szövegezés mellett kérésre ki-
sebbségi nyelvű fordításban is kiadja (vö. Zákon o používaní jazykov 
národnostných menšín č 184/1999 Z.z.). A fentiek értelmében a szótár 
fő célja azoknak a közigazgatási dolgozóknak és fordítóknak a segítése, 
akiknek munkájukból kifolyólag ismerniük kell a magyar jogi-közigaz-
gatási terminológiát, de egyúttal azoknak a szlovákiai magyar beszélő-
közösséghez tartozó személyeknek is segítségére van, akik a közigazga-
tási szervvel történő hivatalos érintkezés során anyanyelvüket részesítik 
előnyben. 

1.1. Cúth Csaba – Horony Ákos – Kamoncza Márta – Szabó-
mihály Gizella: Slovensko-maďarský odborný terminologický 

slovník2 (2012–)

A gyűjtemény összesen 5437 címszót tartalmaz, a szerzők ebből 142-
t jogi, 5295-et pedig közigazgatási szakkifejezésnek minősítenek, az 
utóbbiak között azonban olyan egyéb szakterületek kifejezései is megta-
lálhatók, amelyek közvetetten kapcsolódnak ugyan a közigazgatáshoz, 
de nem tekinthetők közigazgatási terminusoknak, pl.: jazyková škola 
– nyelviskola, neospravedlnené hodiny – igazolatlan órák, školský rok – 
tanév, školský vek – iskoláskor, študijný odbor – tanulmányi szak (okta-

 2 A szótárnak csak szlovák címe van, magyarra a következőképpen fordítható: 
Szlovák–magyar terminológiai szakszótár.   

tásügy); brojler – broiler, pecsenyekacsa/pecsenyeliba/brojlercsirke, diviak 
– vaddisznó/vadkan, divoký králik – üregi nyúl, holub hrivnák – örvös 
galamb, hus divá – nyári lúd (állattan, állattenyésztés); klíčivosť – csírá-
zóképesség, kvitnutie – virágzás, pektín – pektin, špecifikácia dreviny – fás 
szárú növények fajtája, jellemzői (növénytermesztés); cievne ochorenia 
– érrendszeri megbetegedések, lekárske ožiarenie – sugárterápia, lekársky 
nález – orvosi lelet, poruchy kontinencie – kontinencia zavarai, vizelet- 
és széklettartási zavarok (egészségügy); kapota – motorháztető, kapotáž 
motocykla – lábvédő (motorkerékpáron), karoséria – karosszéria, podvo-
zok – alváz (műszaki szakterületek) stb. 

A jegyzék magyar nyelvű szóanyagát illetően a szerzők azt a tényt 
tartották szem előtt, hogy a szakterminológia vonatkozásában külö-
nösen kontraproduktív lenne a nyelvi különfejlődés, ezért a szlovák 
címszavak és magyar megfelelőik azonosítása során alapvetően a ma-
gyarországi terminológiához igazodtak. Ettől eltérő, önálló terminusal-
kotást csak abban az esetben tartottak szükségesnek, ha az anyaországi 
struktúrából – a két ország egymástól különböző közigazgatási intéz-
ményrendszere okán – hiányzott, illetve valamilyen okból nem volt át-
vehető a célnyelvi fogalom, pl.: mestský úrad – városi hivatal, obecný 
úrad – községi hivatal, Sociálna poisťovňa – Szociális Biztosító (vö. Sza-
bómihály 2002: 184–185; Misad 2007: 189, 2009a: 64–65, 2009b: 78). 

Szerkezetét illetően a gyűjtemény nyelvtani információkat nem tar-
talmaz, mindössze az előszavában találunk rövid utalást arra, miszerint 
a forrásnyelvi főneveket rendszeresen egyes szám nominatívuszi eset-
ben, az igéket pedig – a szlovák szótári hagyományokkal összhangban 
– alapvetően befejezett aspektusú formában közli. 

Gyakori jelenségnek számít, hogy a jegyzék szlovák címszavait zá-
rójeles magyarázatok követik, melyek segítik a kérdéses megnevezés 
használati körének azonosítását, pl.: 

daňový kód (registračnej pokladnice) elektronikus pénztárgép adóügyi 
azonosító kódja; 
denný prietok (komunálnych odpadových vôd) napi szennyvízhozam. 

A többjelentésű szavak esetében minden egyes jelentést – melyet 
aztán zárójeles formában meg is magyaráz – önálló címszóban tüntet 
fel a szótár, pl.: 
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komunikácia 1 (prenos informácií) kommunikálás, kommunikáció, 
érintkezés;
komunikácia 2 (cesta, doprava) 1. út, közút, 2. közlekedés.

Amennyiben a szlovák címszónak több, rokon értelműnek minősü-
lő magyar ekvivalense van, ezeket tartalmazza ugyan a jegyzék, de sor-
rendbeli helyüket már nem a szóelőfordulás gyakorisági mutatója sze-
rint állapítja meg, pl.: 

populácia populáció, népesség; 
porucha sérülés, üzemzavar, hiba. 

Ha a szinonimasor egyes tagjainak előfordulása kontextusfüggő, a 
sor tagjai virgulával különülnek el egymástól, és zárójeles magyarázat 
jelenik meg mellettük. A jelölésmód ilyenkor – az alábbi példa alapján – 
úgy értelmezhető, hogy amennyiben az adott szövegben a szlovák alko-
hol főnév ’jövedéki termék’ jelentésben szerepel, magyar megfelelője a 
szesz szó lesz, egyéb esetekben az alkohol és a szesz elvileg rokon értelmű 
ekvivalensként váltakozhatnak: 

alkohol alkohol / szesz (jövedéki termék). 

2. Online általános szótár
 
A számítógépes szakszótár mellett a vizsgált időszakban egy szlovák–
magyar/magyar–szlovák online általános szótár is megjelent. Speciális 
szótárszerkesztő program alapján készült, adatbázisa nagy mennyiségű 
információt tartalmaz, és korlátlan terjedelemben bővíthető. A folya-
matosan bővülő szótárnak a dolgozatban elsődlegesen a szlovák–ma-
gyar párú változatával foglalkozunk.

2.1. Pongó István főszerk.: Szlovák–magyar/magyar–szlovák 
online szótár (2012–)

A szótár egy kb. 5000, főként mezőgazdasági kifejezéseket tartalmazó 
Excel-jegyzéken alapul, melynek szóanyagát egy programozó által kü-

lön erre a célra készített speciális szótárprogram segítségével dolgozták 
fel a szerkesztők. Az adatbővítés a Szlovákiában korábban megjelent 
nyomtatott szlovák–magyar/magyar–szlovák szótárak anyagának be-
vitelével folytatódott, de ezek a munkálatok már egy újabb, tovább-
fejlesztett programhoz igazodva folytak. A szógyűjteménybe később 
a Gramma Nyelvi Iroda honlapján közzétett jogi-közigazgatási, illetve 
oktatási szójegyzék tételei, majd a miskolci kiadású magyar–szlovák, 
szlovák–magyar jogi szakszótár3 válogatott címszavai és kifejezései is 
bekerültek.

A gyűjtemény jelenleg mintegy 87 000 címszót és 220 000 szótári 
adatot tartalmaz. Címszavainak jellege szerint általános köznyelvi szó-
tárnak minősül, az egyes szócikkek állományában azonban szaknyelvi 
kifejezések is előfordulnak, melyek többnyire a műszaki tudományok, 
kisebb mértékben az államigazgatás és az oktatás szókészletéből szár-
maznak. A szótárban címszó alapján kereshetnek a felhasználók: 
miután ezt beírják a keresőablakba, a program listázza a találatokat. 
A szótár a magyar nyelvű szóanyag tekintetében többnyire az anya-
országi nyelvhasználatot követi, de a szlovák címszavak és a hozzájuk 
kapcsolt kifejezések magyar megfeleltetéseiben gyakoriak a forrás-
nyelv hatását tükröző megoldások. E sajátosságokat a chlieb szócikken 
szemléltetjük, mely a különböző kenyérfajták alapanyagára, alakjára, 
minőségére, esetlegesen a csomagolásukon feltüntetett egyéb tulajdon-
ságaikra utaló kéttagú szerkezeteket, továbbá a címszót vezérelemként 
magukban foglaló frazeológiai egységeket tartalmaz (vö. Misad 2017: 
21):  

chlieb chleba m.kenyér
biely chlieb fehér kenyér
celozrnný chlieb teljes kiőrlésű kenyér
cmarový chlieb savós kenyér
čierny chlieb barna kenyér
domáci chlieb házikenyér
eucharistický chlieb eucharisztikus kenyér rel

 3 Cserba Lajos – Mede István – Nagy Andrea 2013. Magyar–szlovák, szlovák–
magyar jogi szakszótár. Maďarsko-slovenský, slovensko-maďarský právnický 
odborný slovník. Magyar Jogász Egylet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szer-
vezete. Miskolc. 
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chlieb s maslom vajaskenyér
jačmenný chlieb árpakenyér
každodenný chlieb mindennapi kenyér
kukuričný chlieb kukoricakenyér
mäkký chlieb lágy kenyér
mazľavý chlieb ragacsos kenyér
nekvasený chlieb kovásztalan kenyér
nevykysnutý chlieb keletlen kenyér
okrúhly chlieb gömbölyű kenyér
ovsený chlieb zabkenyér
pekársky chlieb pékkenyér
poločierny chlieb félbarna kenyér
polotmavý chlieb félbarna kenyér, félfehér kenyér
pšeničný chlieb búzakenyér
rascový chlieb köménymagos kenyér
rascový krájaný chlieb köménymagos szeletelt kenyér
ražno-pšeničný chlieb búza-rozs kenyér
ražný chlieb rozskenyér
svätojánsky chlieb szentjánoskenyérfa Ceratonia siliqua L.  
tmavý krájaný chlieb szeletelt barna kenyér
vypečený chlieb kisütött kenyér
výražkový chlieb lánglisztből sütött kenyér
nedostalo sa mi už chleba már nem jutott nekem kenyér
žitný chlieb rozskenyér

byť/stať sa komu každodenným chlebom mindennapi kenyerévé vált
čí/koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj akinek a szekerén ülsz, annak a 
nótáját fújjad; kinek kenyerét eszed
ešte si nevie chleba odkrojiť még fiatal, önállótlan
jesť cudzí chlieb más kenyerén él; valakinek a kenyerét eszi
jesť horký chlieb keserű kenyeret eszik

Az első kifogásolható célnyelvi megfeleltetés a szócikk cmarový 
chlieb tételében jelenik meg: a „savós kenyér”-ként való azonosítás va-
lószínűsíthető oka az lehet, hogy a szlovák mind az aludttejből annak 
túróvá, sajttá való feldolgozásakor kiváló híg, savanykás levet, azaz a 
savót; mind a vaj köpülésekor megmaradó tejszerű folyadékot, vagyis 
az írót ugyanazzal a cmar szóval nevezi meg. A forrásnyelvben több je-
lentéssel bíró főnév magyar megfelelőjét tehát egyrészt a tejipari szak-

ismeretek hiánya, másrészt a standard magyar élelmiszeripari termin-
ológia hiányos ismerete miatt nem sikerült azonosítani, miközben az 
adekvát írós kenyér megnevezést nemcsak az élelmiszeripari termékek 
standard megnevezését is jelölő Magyar Élelmiszerkönyv c. szabvány, 
hanem különböző magyarországi élelmiszer-áruházak nyomtatott és 
elektronikus termékkatalógusai is tartalmazzák.  

A következő pontatlan azonosítás a výražkový chlieb célnyelvi 
megfeleltetésekor történik: a körülíró jellegű „lánglisztből sütött ke-
nyér” – a szlovákkal ellentétesen – egyáltalán nem utal a termék fő 
összetevőjére4, ráadásul olyan pékipari szakszót tartalmaz, mellyel a 
laikus szótárhasználó a mindennapi kommunikációs helyzetekben 
nem találkozik. A „lánglisztből sütött” szerkezet értelmezésére szin-
tén a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó fejezete adja meg a választ, 
mely szerint a lángliszt – a rozslángliszt malomipari szakkifejezés rö-
videbb alakja – a legfinomabb rozsból őrölt lisztfajta. A belőle sütött 
kenyeret az élelmiszeripari szabvány a rozsliszt arányától függően 
rozskenyérnek vagy rozsos kenyérnek nevezi. 

A többségi nyelv hatása a szócikkben megjelenített, a kenyér szót 
vezérelemként tartalmazó frazeológiai egységekben is megmutatko-
zik. A magyar megfeleltetések egy része ún. tükörszólás (vö. Lanstyák 
1998: 51), mely nem honosodott meg a szlovákiai magyarok nyelv-
használatában, így lényegében interferenciajelenségnek tekinthető. 
Ilyen például a byť/stať sa komu každodenným chlebom szólás szinte 
szó szerinti „mindennapi kenyerévé vált” megfeleltetése az adekvát 
olyan szükség van vkire v. vmire, mint egy falat kenyérre; olyan szük-
séges [úgy kell], mint egy falat kenyér szóláshasonlatok helyett. A kö-
vetkező pontatlanság, hogy a szlovákban több jelentéssel bíró ešte si 
nevie chleba odkrojiť szólásnak a szótár nem az egyenértékű magyar 
szóláspárját, hanem csak a köznyelvi értelmezését közli: „még fiatal, 
önállótlan”; miközben a célnyelvi frazeológiai egység mindkét jelen-
téséhez kapcsolható célnyelvi megfelelő, csak ezeknek nem a kenyér, 
hanem a tej főnév a vezérelemük: még tejes vkinek a szája (’fiatal’), 
illetve megalszik a tej a szájában (’mulya, gyámoltalan’) (vö. O. Nagy 
1976: 349; Bárdosi 2003: 173, 476, 485). 

 4 A jelzői szerepű výražkový alapszava a raž ’rozs’ főnév.
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A szóban forgó szócikkben azonban nemcsak a magyar megfelelte-
tések tekintetében mutatkoznak hibák. A poločierny chlieb (szó szerinti 
fordításban: „félfekete kenyér”) kifejezést sem a szlovák nyelv szótárai 
(vö. SSJ 1959, KSSJ 2003, SSSJ 2011) sem a Szlovák Élelmiszerkönyv 
nem tartalmazzák. A félfehér kenyérlisztből és rozslisztből 85–15 
százalékos arányban készült kenyeret mind a szlovák élelmiszeripa-
ri szabványok, mind a fentebb említett szlovák szótárak polotmavý 
chliebként határozzák meg, melynek standard magyar megfelelője a 
félbarna kenyér. 

Ami a szótárban található nyelvtani adatokat illeti, az igei és a 
főnévi címszavak mellett viszonylag részletes információk jelennek 
meg, ám közlési módjuk gyakran következetlen: a szlovák ige mellett 
időnként csak a kijelentő mód jelen idő egyes és többes szám 3. sze-
mélyének, valamint a múlt idő egyes szám 3. személyének végződése 
áll; míg más, korántsem bonyolultabb ragozású igék esetében a szótár 
a felszólító mód egyes szám 3. személye, valamint a magyar határozói 
igenévvel rokonságot mutató egyik szlovák igei származékszó alaki 
jelölőjét is megadja, pl.:

obalamutiť ~tí, ~tia, ~til megtéveszt, félrevezet;
poznať ~ná, ~najú, ~naj, ~nal, ~najúc ismer.

A magyar nyelvű igei címszavakban a szótár a főnévi igenév kép-
zőjének az alapszóhoz kapcsolódó alakváltozatát, a múlt idő egyes 
szám 3. személyéhez járuló időjelet, valamint a felszólító mód egyes 
szám 3. személyére vonatkozó módjelet és igei személyragot közli, mi-
közben az utóbbiakat toldaléktömbként jeleníti meg, pl.: 

olvas ~ni, ~ott, ~son čítať;
tanít ~ani, ~ott, ~son učiť.

A szlovák főnévi címszavak mellett többnyire az egyes számú geni-
tívuszi és a többes számú nominatívuszi esetragot tünteti fel, illetve 
utal a főnév nyelvtani nemére, pl.: 

medveď -a pl. N a A -e m. medve;
peňaženka -y -niek f. pénztárca. 

A magyar főnévi címszavakban általában az egyes számú akuzatí-
vuszi és genitívuszi esetragokat jelöli a szótár, továbbá megadja az alap-
szóhoz kapcsolódó többesjel aktuális alakváltozatát. Abban az esetben, 
ha az alapszóban valamely feltüntetett toldalék hatására tőváltozás kö-
vetkezik be, a teljes szóalakot közli, pl.:

osztály ~t, ~ok, ~a trieda;
kenyér kenyeret kenyere chlieb.

Belső utalásokat, minősítéseket a szótár csak kismértékben alkal-
maz. Ez a megállapítás a korábban bemutatott szócikkre is igaz, hiszen 
csupán az eucharistický chlieb – eucharisztikus kenyér kifejezéspár 
mellett szerepel a fogalom használati körét jelző rel rövidítés, mely-
nek a magyar nyelv szótáraiban használt megfelelője a Vall (= vallási, 
egyházi élettel kapcsolatos). A szócikkekben előforduló frazeológiai 
egységek időbeli, regionális és egyéb jegyeire mutató minősítéseket 
nem közöl a szótár, s az elemzett szócikkben található čí/koho chlieb 
ješ, toho pieseň spievaj és magyar ekvivalense, az Akinek a szekerén 
ülsz, annak a nótáját fújjad! közmondásokra vonatkozóan sem utal 
azok mindkét nyelvben népies színezetére (vö. O. Nagy 1976: 470). 

A szótár magyar nyelvű szóanyagának helyesírása részben már az 
új, részben még a korábbi szabályzathoz igazodik, melyet a szerkesz-
tők azzal magyaráznak, hogy kevesen vannak, ezért nem győzik az 
új szabályzat megjelenése előtt készült szóanyag javítását. Előfordul 
azonban, hogy a szótárban megadott írásváltozat sem az új, sem a ko-
rábbi szabályzattal nincs összhangban. A tanulmányban elemzett szó-
cikk is tartalmaz hasonló helyesírási pontatlanságot: a chlieb s maslom 
kifejezés magyar megfelelőjét nem a kodifikált vajas kenyér, hanem az 
egybeírt „vajaskenyér” alakban közli. 

Összegzés 

A dolgozat a Szlovákiában az új évezredben készült fontosabb szlovák–
magyar párú digitális szótárak állapotával foglalkozik, szem előtt tart-
va a kisebbségi helyzetben folytatott szótárírás sajátos problémáit. A 
vizsgált gyűjtemények közül az egyik gépileg olvasható szakszójegyzék, 
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melynek jogi-közigazgatási témájú anyagát számítógépen rögzítették 
és szerkesztették. A jegyzék a forrásnyelvi címszavak magyar megfe-
lelőnek azonosítása során a magyarországi terminológiához igazodik; 
ettől eltérő, önálló terminusalkotást csak abban az esetben alkalmaz, ha 
az anyaországi struktúrából hiányzott, vagy valamilyen okból nem volt 
átvehető a célnyelvi fogalom. A másik dinamikus használatú online ál-
talános szótár, melynek tartalma könnyen és korlátlanul módosítható, 
szócikkei belső és külső utalásokkal vannak ellátva. Sajátossága, hogy 
a szlovákiai magyar nyelvváltozatban a többségi nyelv hatását tükröző, 
a magyarországi és más kisebbségi nyelvváltozatokban azonban isme-
retlen szavakat és kifejezéseket is tartalmaz. 
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Zhrnutie

Článok skúma problematiku slovensko-maďarskej a maďarsko-slo-
venskej digitálnej lexikografie v čase, ktorý vyvoláva potrebu nových 
dvojjazyčných prekladových slovníkov, ktoré majú pomáhať budovať 
vedomostnú lexikálnu bázu príslušníkov druhého jazyka v záujme 
dvojjazykovej komunikácie, porozumenia textom v druhom jazyku, 
pri vzájomných prekladoch textov rozličného druhu či pri osvojova-
ní si druhého jazyka. Cieľom štúdie je naznačiť vývin slovensko-ma-
ďarskej a maďarsko-slovenskej digitálnej lexikografie, charakteristiku 
makro- a mikroštruktúry sledovaných slovníkov, ich určenie a ciele, 
ako sú formulované v úvodoch slovníkov, a na základe zistených sku-
točností zaradiť skúmané slovníky do dobového spoločenského a od-
borného kontextu. 

Takács Henrietta

A kétnyelvűség gyakorlata a dunaszerda-
helyi önkormányzati hivatalban1

Annotáció: Dolgozatomban egy dél-szlovákiai magyar többségű te-
lepülés, Dunaszerdahely önkormányzati hivatalának nyelvhasználatát 
térképezem fel a hivatalos érintkezés nyelvének szempontjából. A hi-
vatalban végzett empirikus kutatás során a szóbeli és az írásbeli ügy-
intézés nyelvét vizsgáltam az önkormányzati dolgozók és az ügyfelek 
közötti kommunikáció, az önkormányzati dolgozók egymás közötti 
kommunikációja, valamint az önkormányzati hivatal és más intézmé-
nyek közötti kommunikáció vonatkozásában.

Kulcsszavak: Dunaszerdahelyi Önkormányzati Hivatal, hivatalos 
érintkezés nyelve, szóbeli ügyintézés nyelve, írásbeli ügyintézés nyelve

1 A tanulmány alapjául szolgáló vizsgálatok a Kutatás- és Fejlesztéstámogató 
Ügynökség APVV-17-0254 számú szerződése és az 1/0272/17 számú Vega-pro-
jekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszékén (Comenius University, Fakulty of Arts, Department of 
Hungarian Language and Literature).
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Bevezetés

Jelen tanulmányban arra vállalkozom, hogy feltérképezzem egy 
dél-szlovákiai magyardomináns település, Dunaszerdahely önkor-
mányzati hivatalának szó- és írásbeli nyelvhasználatát. 

Dunaszerdahely formális színtereinek nyelvhasználatát vizsgáló 
kutatások a múlt század kilencvenes évei óta folynak, ezek eredmé-
nyei1998-tól kezdődően rendszeresen jelennek meg különböző nyel-
vészeti kiadványokban. Az ún. államnyelvtörvény 1995. évi hatályba 
lépése utáni időszak hivatali nyelvhasználatára vonatkozóan először 
Lanstyák István, illetve Szabómihály Gizella jelentetett meg tudomá-
nyos jellegű írásokat (Lanstyák 1999; Lanstyák–Szabómihály 2000, 
2002). Az államnyelvtörvény, majd az 1999-től hatályos kisebbségi 
nyelvhasználati törvény rendelkezéseinek az önkormányzati hivatal 
felirataira, továbbá szó- és írásbeli kommunikációjára tett hatását ez-
után Misad Katalin vizsgálta részletesebben (Misad 1998, 2009, 2014, 
2016). A kutatásba később Menyhárt József is bekapcsolódott: a duna-
szerdahelyi és a nyékvárkonyi önkormányzati hivatalokban azt vizs-
gálta, változott-e, s ha igen, milyen mértékben e hivatalok ügyintézési 
nyelve a kisebbségi nyelvhasználati törvény érvényessége óta (Meny-
hárt 2002). Dunaszerdahely általános nyelvi helyzetével, valamint a 
dunaszerdahelyi kisebbségek nyelvhasználatával Pintér Tibor foglal-
kozott (Pintér 2004a, 2004b, 2008); s a pozsonyi magyar tanszéken is 
készült néhány szakdolgozat a dunaszerdahelyi hivatali kétnyelvűség 
témakörében (Bíró 2009, Hájos 2012).

Saját kutatásaim során a hivatalos érintkezés nyelvét az 1999. évi 
kisebbségi nyelvhasználati törvény vonatkozó rendelkezéseinek tük-
rében az alábbi színtereken vizsgáltam: az önkormányzati hivatal kül-
ső és belső feliratainak nyelve, a szóbeli ügyintézés nyelve, az írásbeli 
ügyintézés nyelve, valamint a hivatal tömegtájékoztató eszközeinek 
nyelve. A tanulmányban – terjedelmi korlátok miatt – ezúttal a szó-
beli és az írásbeli ügyintézés nyelvének bemutatására vállalkozom. A 
szóbeli ügyintézésen belül az önkormányzati dolgozók és az ügyfelek 
kommunikációjának nyelvét, az önkormányzati dolgozók egymás 
közötti kommunikációjának nyelvét, valamint a képviselő-testület ta-
nácskozásának nyelvét vizsgálom; az írásbeli ügyintézést illetően pe-

dig az önkormányzat és a lakosság közötti, valamint az önkormányzat 
és más intézmények közötti kommunikáció nyelvét tanulmányozom, 
továbbá vizsgálom a hivatalban készült/használt űrlapok nyelvét is.

A kutatás kiindulópontjaként áttanulmányoztam az önkormány-
zati hivatalban rendelkezésemre bocsátott, illetve az adatközlőim 
segítségével ott felgyűjtött dokumentumokat, részt vettem a képvise-
lő-testület aktuális ülésén,valamint egy előre összeállított kérdéssor 
alapján interjúkat készítettem az önkormányzati hivatal néhány dol-
gozójával. Az interjúkat hangfelvevő készülékkel rögzítettem, majd 
átírással, szöveges formában véglegesítettem őket.

Írásom további részében a terepmunka során felgyűjtött, illetve 
feldolgozott információk eredményeit szemléltetem.

1. A vizsgálat helyszíne

Dunaszerdahely Dél-Szlovákiában, a szlovák–magyar nyelvhatáron 
fekvő ősrégi település, járási székhely. A jelenlegi közigazgatási fel-
osztás szerint a Nagyszombati kerületben található, annak délnyugati 
részén, a csallóközi tájegységben. Földrajzi elhelyezkedése alapján Po-
zsony és Komárom között, a fővárostól 47 km-re, a határvárostól 36 
km-re fekszik. 

Dunaszerdahely lakosainak száma a városháza lakosság-nyilván-
tartási osztálya szerint 2018. december 31-én 22 827 volt, ami kb. 
70-nel magasabb, mint egy évvel korábban. A lakosok száma először 
2010-ben csökkent 23 ezer fő alá (22 979), azóta egy háromszáz fős in-
tervallumban mozog 23 000 és 22 700 között. Az összlakosság száma 
2013-ban érte el a minimumot (legalább 2000-ig visszamenőleg), mi-
után a 2000-es év adataihoz viszonyítva addigra már több mint 1100 
fővel csökkent Dunaszerdahely lakosainak száma2. 

Mivel Dunaszerdahely magyar nemzetiségű lakosságának száma-
ránya sem a 2001-es, sem a 2011-es népszámlálás során nem érte el 

2 https://parameter.sk/harom-ev-utan-ismet-tobb-dunaszerdahelyi-mutat-
juk-leggyakoribb-babaneveket
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a 80%-ot – bár 2001-ben nagyon erősen közelített hozzá –, ezért a 
város a „mérsékelten magyar többségű település”-ek közé tartozik (vö. 
Gyurgyík 2006: 28).

Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy a 2001-es népszámlálási adatok 
szerint Dunaszerdahely lakosságának 79,7%-a, míg a 2011-es népszám-
lálási adatok szerint már csak 74,5%-a vallotta magát magyar nemzeti-
ségűnek, ami azt jelenti, hogy tíz év alatt 5,2     kal csökkent a magyar 
nemzetiségűek száma a településen. A szlovák nemzetiségű lakosok 
száma ezzel szemben 15,3%-ról 19,4%-ra nőtt, ami ugyanebben az 
időszakban 4%-os emelkedést jelent (vö. Štatistický úrad SR 2001, 
2011).

1.táblázat: Dunaszerdahely lakosságának nemzetiségi összetétele a 2001-es és 
a 2011-es népszámlálás alapján.

2. A szóbeli ügyintézés nyelve

Az 1999. évi kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának (1) bekez-
dése kimondja, hogy azon a településen, ahol a nemzetiségi kisebb-
séghez tartozó személyek részaránya eléri a 20%-ot, ott a hivatalos 
érintkezés során használhatják a kisebbség nyelvét. Ugyanakkor a 7. 
§ (1) bekezdése előírja, hogy a közigazgatási szerv és az alkalmazot-
tai a hivatali érintkezés során az államnyelvet kötelesek használni, s 
csak e törvény és más törvények által meghatározott feltételek mellett 
használhatják a kisebbségi nyelvet, melyet a hivatali dolgozók nem 
kötelesek ismerni.

Írásomban elsődlegesen az ügyfél és az önkormányzati dolgozó 
szóbeli kommunikációját vizsgálom, de az önkormányzati dolgozók 
egymás közötti szóbeli érintkezésének nyelvére is kitérek.

Magyar % Szlovák % Egyéb % Összesen
2001-ben 18 756 79,7 3 588 15,3 1 175 5 23 519
2011-ben 16 752 74,5 4 373 19,4 1 352 6,1 22 77

2.1. Az ügyfél és az önkormányzati dolgozók kommunikációjá-
nak nyelve

A dunaszerdahelyi önkormányzati hivatalban a szóbeli ügyintézés az 
ügyfél nyelvhasználatához, ill. nyelvválasztásához igazodik: a magya-
rul kérdező polgár magyar nyelven, a szlovákul kérdező államnyelven 
kap választ (vö. Menyhárt 2002: 39, Misad 2009: 77–78). Ezt a tényt 
az interjúk során a városi hivatal alkalmazottai is megerősítették: „Ha 
az ügyfél szlovákul szól az alkalmazotthoz, akkor szlovákul folyik a 
kommunikáció, ha magyarul szól hozzá, akkor magyar nyelven folyik. 
Mindenképpen szlovákul is és magyarul is.” Egy további interjúalany így 
értékelte az ügyfélfogadással kapcsolatos szóbeli ügyintézést: „Ha sta-
tisztikailag vennénk ezeket a dolgokat, akkor 90%-ban magyar nyelven 
kommunikálunk az ügyféllel, 10%-ban pedig szlovák nyelven”.

Az interjúalanyok elmondása szerint a dunaszerdahelyi önkor-
mányzati hivatalban többségében magyar anyanyelvű alkalmazottak 
dolgoznak, de a számbeli kisebbséget alkotó szlovák anyanyelvű hi-
vatalnokok is beszélnek magyarul. Az egyik interjúalany szerint „A 
hivatalban mindenki magyarul beszél. Van egy kolléganő, aki szlovák 
anyanyelvű, de ő is beszél magyar nyelven.” Kollégája állítását egy másik 
adatközlő szintén megerősítette: „A dunaszerdahelyi önkormányzatban 
mindenki beszél a kisebbség nyelvén, még a szlovák anyanyelvűek is.” 

A kutatás során megkérdezett adatközlők elmondása szerint még 
sosem volt példa arra, hogy a hivatalnak tolmácsot kellett volna biz-
tosítania ahhoz, hogy a nem szlovák anyanyelvű ügyfél megértesse 
magát a hivatalban. Emellett olyan esetre sem emlékeztek, hogy a hi-
vatal bármely dolgozója nem ismerte volna az itt élő magyar kisebb-
ség nyelvét: „Amióta én itt vagyok, azóta ilyen nem fordult elő. Nem 
emlékszem rá, hogy valaki nem értette volna, vagy nem beszélte volna 
a magyar nyelvet”. A hivatalvezető elmondása szerint tolmácsot csu-
pán egyetlen esetben vesznek igénybe, mégpedig a képviselő-testület 
ülésén, ami magyarul zajlik, de a tolmácsok szimultán szlovák nyelvre 
tolmácsolják. 

Amennyiben az ügyfél telefonon lép kapcsolatba az önkormányzati 
hivatallal, az alkalmazottak leggyakrabban a Prosím! – Tessék! kapcso-
latfelvevő kifejezéssel jelentkeznek be a telefonba, s a kommunikáció 

%-
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nyelvét az ügyfél által választott nyelvhez igazítják. Ezt az eljárást az 
egyik interjúalany meg is erősítette: „Természetesen szlovák és magyar 
nyelven szólunk bele a telefonba: Prosím! – Tessék! Aztán amilyen nyel-
ven indítja a másik fél a kommunikációt, olyan nyelven folytatjuk.” Az 
adatközlők saját bevallásuk szerint azért tartják be a szlovák–magyar 
sorrendet a telefonos kommunikáció során, mert azok a törvények, 
amelyek a hivatalos érintkezés nyelvéről rendelkeznek, előírják a szlo-
vák nyelv elsőbbségét; illetve mert Szlovákiában élnek és dolgoznak, 
ahol a többség nyelve a szlovák (vö. Csiffári 2010, 2012; Gazdík 2014; 
Hájos 2012; Istók 2012, 2014; Kiss 2015; Menyhárt 2002; Misad 1998, 
2014, 2016; Misad–Takács 2017; Takács 2019). Az egyik interjúalany a 
fentieket megcáfolva azt nyilatkozta, hogy ő annyit se mond a telefon-
ba, hogy Prosím! – Tessék!, csupán bemutatkozik. 

2.2. Az önkormányzati dolgozók egymás közötti 
kommunikációjának nyelve

A vizsgált önkormányzati hivatalban készített interjúból kiderült, hogy 
a hivatalnak 153 alkalmazottja van, akik zömében magyar anyanyel-
vűek, de nemzetiség szerinti megoszlásukat a munkáltató nem tartja 
nyilván. Az egyes szakosztályokon szinte kivétel nélkül magyar nem-
zetiségű és magyar anyanyelvű alkalmazottak dolgoznak, de a szlovák 
anyanyelvűek is – az interjúalanyok bevallása szerint egy vagy két szlo-
vák anyanyelvű alkalmazottnál nincs több a hivatalban – beszélik a ma-
gyar nyelvet. „Mivel a hivatalban mindenki beszél a kisebbség nyelvén, 
ezért minden magyar nyelven folyik” – nyilatkozta az egyik adatközlő.

A hivatal dolgozói az egymással folytatott magánjellegű beszélgeté-
sek során elsősorban magyarul beszélnek, míg a hivatalos ügyekről a 
helyzettől függően többségi és kisebbségi nyelven is kommunikálnak, 
de mivel a magyar nyelvű közigazgatási terminológiát a magyar anya-
nyelvű alkalmazottak sem igazán ismerik, ezért ilyenkor ők is gyak-
ran váltanak át magyarról szlovákra (vö. Csiffári 2010, 2012; Csintó 
2010, Hájos 2012, Istók 2012, 2014; Kiss 2015, Menyhárt 2002, 2005; 
Misad 1998, 2009a, 2014, 2016; Misad–Takács 2017; Takács 2019). 
A hivatalban végzett kutatás időpontjában az egyik interjúalany így 

jellemezte a magánjellegű és a hivatalos társalgást: „A magánjellegű 
kommunikáció természetesen magyar, de a hivatalos ügyekről is jobbára 
magyarul beszélünk. Mindenki igyekszik magát magyarul kifejezni. Ter-
mészetesen vannak olyan helyzetek, amikor nem mindig sikerül, mert 
vannak olyan szakterminusok, amiket nem mindenki ismer magyarul, 
meg sokszor egyszerűbb kimondani szlovákul”. Egy további hivatali dol-
gozó az alkalmazottak egymás közötti kommunikációjával kapcsolat-
ban szintén utalt a magyar közigazgatási terminusok ismeretének hi-
ányából fakadó szlováknyelv-használatra: „Vannak olyan szakszavak, 
amelyeknek a magyar megfelelője nem minden esetben jut valakinek az 
eszébe, mivel az iskolázottságunk a szlovák egyetemeken történt. Ebből 
kifolyólag előfordul, hogy azok a bizonyos szakszavak nem mindenkinek 
jutnak az eszébe magyar nyelven”. Egy további interjúalany elmondása 
szerint is van különbség a magánjellegű és a hivatalos ügyekről foly-
tatott kommunikáció nyelve között, miközben a fő okot ő is a magyar 
nyelvű szakterminológia ismeretének hiányában és a kisebbségi nyel-
vű hivatalos stílus nem ismeretében látja: „A nem hivatalos dolgokról 
magyarul beszélgetünk, a saját anyanyelvünkön. Amennyiben hivatali 
dolgokról beszélünk, ott előfordul, hogy a szakterminológia kétnyelvű. 
Nem teljes mértékben szlovák nyelven, de azokat a bizonyos szavakat 
vagy megfogalmazásokat kicsit keverjük. Ez így rögződik, mert a magyar 
szakterminológia más és nehezebb”.

A hivatal alkalmazottaival készített interjúkból kiderült, hogy az 
egyes szervezeti egységeken belüli munkaértekezletek, valamint a kü-
lönböző osztályok közötti megbeszélések is többnyire magyar nyel-
ven zajlanak. „A munkaértekezletek általában magyarul folynak. De 
ha bizottsági ülés van, és valaki olyan vesz részt rajta, aki nem bírja a 
magyar nyelvet, akkor természetesen gond nélkül átváltunk szlovákra” 
– vélekedett az egyik adatközlő, majd az osztályok közötti megbeszé-
lésekkel kapcsolatban hozzátette: „Mindenképpen magyarul beszélünk. 
Gyorsabb is, meg furcsa is lenne, ha két magyar ember egymás között 
szlovákul beszélne olyasmiről, ami a munkával kapcsolatos”. Egy további 
interjúalany is a fentihez hasonló véleményen volt: „Számomra termé-
szetes, hogy itt a hivatalban automatikusan magyar nyelvű a munka-
értekezlet. Ebből itt soha nem volt probléma”. Abban az esetben, ha az 
értekezleten vagy a különböző osztályok közötti megbeszéléseken részt 
vesz egy szlovák anyanyelvű személy is, jellemzően kétnyelvűvé válik 
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a nyelvhasználat. Az egyik interjúalany szerint „Az értekezlet olyankor 
szokott kétnyelvű lenni, ha van még valamilyen külső vendég, aki nem 
beszéli a magyar nyelvet”. Egy másik adatközlő viszont ekképpen fej-
tette ki a véleményét: „Itt nem áll fönn az a helyzet, hogy egy értekezlet 
szlovák nyelvű legyen. A kommunikáció kizárólag magyarul folyik”.

További interjúim során adatközlőimet arról is kérdeztem, rendel-
keznek-e olyan információval, miszerint a hivatal munkaviszonyba 
való felvételkor feltételként szabná meg, hogy az új alkalmazott értse 
és/vagy beszélje a településen élő kisebbség nyelvét. A hivatalvezető 
elmondása szerint általában pályázatot írnak ki az új munkahely betöl-
tésére, ahol pozitívum, de nem feltétel a magyar nyelv ismerete. Egy to-
vábbi interjúalany ugyan azt nyilatkozta, hogy nem kompetens ebben 
az ügyben, de szerinte nem szabhatják meg feltételként azt, hogy valaki 
értse és/vagy beszélje a kisebbség nyelvét, mert az „[…] diszkriminatív 
lenne a szlovák anyanyelvűekkel szemben”, ezt leszámítva szívesen fo-
gadják, ha valaki tud magyarul, mert „[…] a hivatalon belül nem árt”. 

2.3. A képviselő-testület tanácskozásának nyelve

Az 1999. évi 184. számú kisebbségi nyelvhasználati törvény 3. §-ának 
(1) bekezdése szerint azokon a településeken, ahol az adott kisebb-
ségnek az összlakossághoz viszonyított számaránya eléri a 20%-ot ott 
a helyi önkormányzatok a magyar nyelvet is használhatják tárgyalási 
nyelvként, amennyiben azzal az összes jelenlévő egyetért. 

A vizsgált hivatalban a képviselő-testület tanácskozása kizárólag 
magyar nyelven folyik, de szimultán tolmácsok segítségével szlovákra 
is lefordítják a magyarul elhangzottakat. Az egyik válaszadó elmondása 
szerint a tolmácsolást hivatalos tolmácsok végzik, akiket az önkormány-
zati hivatal kér fel a munkára, és ő is fizeti őket. Az ülések hanganyagai 
elérhetők a zastupitelstvo.sk honlapon, ahová több részletben töltik fel 
őket, s mindegyik hanganyagnak van szlovák és magyar nyelvű változa-
ta is, pl: 1,2. Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 3. ülése napirend-
jének elfogadása – 1. a 2. bod Schválenie programu rokovania 3. zasad-
nutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda; 3. Határozati javaslat 
Dunaszerdahely város Képviselő-testülete képviselőjének eskütételére – 3. 
bod Návrh na uznesenie o zložení sľubu poslanca mestského zastupiteľst-

va Dunajská Streda stb. Arra a kérdésre, hogy a testületi ülés ideje alatt 
a tolmácsolást élőben is lehet-e hallgatni, az egyik adatközlő azt felelte: 
„Nem vagyok benne biztos, hogy a tolmácsolást élőben is lehet-e hallgatni. 
Ugyan az oldalunkon ott van, hogy „priamy prenos”, de többnyire nem 
működik. Nem tudom, hogy miért, de a zastupitelstvo.sk oldalon fent van 
szlovákul is és magyarul is”. A testületi ülés nyelvére nincs befolyással az 
sem, ha valamilyen külső személy vesz részt rajta. Az alkalmazottak-
kal folytatott beszélgetésekből kiderült, hogy a polgármester az ülés 
megnyitásakor nem kérdez rá a hátsó sorokban ülő külső résztvevők 
anyanyelvére, de ha valaki ragaszkodik a szlovák nyelvű tolmácsolás 
meghallgatásához, igényelhet olyan fülhallgatót, melynek segítségé-
vel végig tudja hallgatni a magyar nyelvű ülés szlovák változatát, ám 
ilyenre eddig nem volt példa. 

Kutatómunkám során jómagam is részt vettem egy képviselő-tes-
tületi ülésen, melyen a tanácskozás magyar nyelven zajlott: a polgár-
mester magyarul nyitotta meg az ülést, s az általa közölt információk az 
értekezlet alatt csak magyar nyelven hangzottak el. A képviselők az ülés 
programjához kapcsolódó esetleges beszámolójukat magyarul tartot-
ták, s ugyanezen a nyelven terjesztették elő hozzászólásukat is. Ennek 
egyrészt az az oka, hogy a dunaszerdahelyi képviselő-testületben min-
denki magyar anyanyelvű, másrészt az, hogy az ülés teljes szöveganyagát 
– beleértve a képviselők hozzászólását is – többségi nyelvre is lefordítják 
(a tolmácsolást két hölgy felváltva végezte egy tolmácsfülkében). Mivel 
az általam megfigyelt képviselő-testületi ülésen egyetlen külső személy 
vagy lakos sem vett részt, nem volt alkalmam meghallgatni, milyen 
nyelven tennék fel a kérdésüket, illetve milyen nyelven szólnának hozzá 
az elhangzottakhoz, de feltételezésem szerint a dunaszerdahelyi lakosok 
anyanyelvükön kommunikálnának a képviselőkkel, részükről pedig a 
kérdező által választott nyelven érkezne a válasz.  

Egyik interjúalanyom elmondása szerint a képviselők személyre 
szóló kétnyelvű meghívót kapnak a testületi ülésre. Ami a rendeleteket, 
a testületi ülésen elfogadott határozatokat, illetve a jegyzőkönyvet illeti 
– ezeknek a nyelvezete már változatosságot mutat. Az egyik adatköz-
lő elmondása szerint a testületi üléseken elfogadott határozatok csak 
államnyelven készülnek, de az előterjesztett és elfogadott rendeleteket 
kisebbségi nyelvre is lefordítják. A fordítást a jogi osztály egyik alkal-
mazottja végzi, aki Magyarországon folytatta jogi tanulmányait. „Mivel 
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a rendeleteket mindenképpen le kell fordítani, ezért ez élvez elsőbbséget, 
a többire meg nem marad idő” – vélekedett az interjúalany. A testü-
leti ülés jegyzőkönyve teljesen szlovák nyelvű, s az egyik interjúalany 
bevallása szerint egyrészt azért nem fordítják le magyarra, mert nagy 
terjedelmű (kb. 50 oldal), másrészt nincs olyan alkalmazott, aki ennek 
az anyagnak a fordítását is győzné. 

A 211/2000 számú, az információk szabad hozzáféréséről szóló 
törvény (információs törvény) úgy rendelkezik, hogy a magyarlak-
ta településeken a helyi önkormányzatoknak az alábbi információkat 
kell kötelezően közzétenniük a hivatal honlapján: a képviselő-testületi 
és bizottsági ülések időpontját, az ülések javasolt programját, a képvi-
selők jelenléti ívét és a szavazások eredményét, a nyilvános üléseken 
készült jegyzőkönyveket, illetve az előterjesztett és az elfogadott ren-
deletek szövegét. Az önkormányzati honlapon való vizsgálódás során 
megállapítottam, hogy míg a honlap szlovák nyelvű változatában szin-
te az összes fentebb említett információ megtalálható, addig a magyar 
változat nagymértékben hiányos: a képviselő-testületi ülések időpontja, 
a képviselők jelenléti íve és a szavazások eredménye a honlap szlovák 
verziójában a legfrissebb testületi ülés adatait tartalmazta; a magyar 
nyelvű változatban a 2014-es és a 2015-ös testületi ülések vonatkozó 
anyaga szerepelt. Az ülések javasolt programját és az üléseken készült 
jegyzőkönyvet illetően szintén eltérések mutatkoztak. Míg a szlovák 
nyelvű honlapon megtalálható a testületi ülések javasolt programjának 
részletes leírása, addig a magyar nyelvű honlapon párhuzamos anyag 
nem került feltöltésre. Az önkormányzati hivatalban készített egyik in-
terjúból kiderült, hogy az információs törvény előírásával ellentétben a 
képviselő-testületi ülésen készült jegyzőkönyvet nem fordítják le ma-
gyar nyelvre, így a honlap magyar nyelvű változatában található utolsó, 
2017. évi jegyzőkönyv is szlovák nyelven íródott. 

3. Az írásbeli ügyintézés nyelve

A kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának (3) bekezdése kimond-
ja, hogy azokon a településeken, ahol a nemzetiségi kisebbséghez tar-
tozó állampolgárok részaránya eléri a 20%-ot, a kisebbséghez tartozó 

személyek az államigazgatási szervhez és a területi önkormányzati 
szervhez címzett írásos beadványaikat, kérelmeiket, panaszaikat ki-
sebbségi nyelven is benyújthatják; a közigazgatási szerv ezekre az ál-
lamnyelvű válasz mellett kisebbségi nyelven is válaszol.

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

3.1. Az írásbeli kommunikáció az önkormányzat
 és a lakosság között

A dunaszerdahelyi önkormányzati hivatal írásos ügyintézésére jellem-
ző, hogy a lakosság részéről érkező beadványokra a törvényi rendel-
kezést követve válaszolnak: amennyiben egynyelvű, szlovák beadvány 
érkezik a hivatalhoz, akkor szlovák nyelven válaszolnak, ha magyar 
nyelvű beadvány érkezik, arra két nyelven, szlovákul is és magyarul 
is válaszolnak. A hivatali alkalmazottak elmondása szerint „sajnos na-
gyon kevés a kétnyelvű írásbeli kommunikáció”, mivel a magyar kisebb-
séghez tartozó lakosok elsősorban egynyelvű szlovák beadványokat 
nyújtanak be a helyi önkormányzathoz. Annak ellenére, hogy százalé-
kos kimutatással nem rendelkeznek a kisebbségi nyelvű beadványok-
kal kapcsolatban, a hivatalvezető elmondása szerint maximum 10%-ra 
tehető a magyar nyelvű kérelmek száma.

Arra a kérdésemre, hogy melyik osztályra érkezik a legtöbb magyar 
nyelvű beadvány, eltérő választ kaptam. Míg a hivatalvezető szerint a 
legtöbb magyar nyelvű kérelem a szociális osztályra érkezik, addig a 
szociális osztály egyik alkalmazottjának elmondása szerint 2018-ban 
egy vagy két magyar beadványt nyújtottak be hozzájuk. A pénzügyi 
osztály vezetője szerint az ő osztályára érkezik a legtöbb magyar nyelvű 
beadvány, de még ezeknek a száma sem éri el az 5%-ot. Egy további 
interjúalany véleménye szerint szintén a pénzügyi osztályra érkezik a 
legtöbb magyar nyelvű beadvány: „Az egyszerű állampolgárok jobbára a 
pénzügyi osztályra adnak be magyar nyelvű kérvényeket, de csak akkor, 
ha pár sort kell írniuk. Ha hosszabbat, akkor már nem vállalkoznak rá”.
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Arról, hogy a kisebbséghez tartozó ügyfelek miért nem az anya-
nyelvüket használják az írásbeli ügyintézés során, az önkormányzati 
alkalmazottak különbözőképpen vélekedtek. Általános véleményük az 
volt, hogy a polgárok nem rendelkeznek megfelelő tájékozottsággal a 
jogaikat illetően, az évek során hozzászoktak az államnyelvű írásbeli 
kommunikációhoz, illetve hogy a szlovák egyetemeken szerzett képe-
sítésük miatt nem ismerik a magyar szakterminológiát, továbbá hogy 
az esetek többségében fel sem merül bennük a kétnyelvű nyomtatvá-
nyok igénylése. Egyik interjúalanyom elmondása szerint a polgárok 
többsége akkor sem nyújtja be magyarul a beadványát, ha ismeri a 
törvényi rendelkezéseket, sőt „[…] ha szlovákul nem is tudják magukat 
jól kifejezni, akkor is inkább szlovákul adják be a beadványokat, mert 
az a biztos. Az emberekben benne van az, hogy ha hivatal, akkor azzal 
szlovákul kell kommunikálni”. Egy további adatközlő az iskolázottság-
ban és a nyelvismeret szintjének hiányban látja a problémát: „A ma-
gyar hivatalos nyelv az nem egyenlő a konyhanyelvvel. A polgárok nem 
tudják alkalmazni a magyar hivatalos nyelvet, mert nem tanulták meg, 
[…] így nem ismerik a megfelelő szavakat”. A következő interjúalany 
azonban egy kicsit pozitívabban fogalmazott: „Nem hiszem, hogy az 
emberek nem tudják azt, hogy a hivatallal magyarul is lehet írásban 
kommunikálni. Itt már vannak annyira tájékozottak az emberek, hogy 
tudnak róla. A kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény lehetőségeivel 
talán az a média nem foglalkozik eleget, amelyik az emberek szájába 
rágná, hogy magyarul is lehet írásban kommunikálni”. Kutatásom so-
rán olyan önkormányzati dolgozóval is találkoztam, aki a kérdésemre 
úgy reagált, hogy még sosem fordult meg a fejében az, hogy kétnyelvű 
nyomtatványt adjon az ügyfélnek, hiszen automatikusan szlovák nyel-
vű formanyomtatványért nyúl. Ezt azt eljárást sajnálatos módon saját 
magam is megtapasztaltam. A hivatalban tett egyik látogatásomkor az 
anyakönyvi hivatalban szerettem volna elintézni egy hivatalos ügyet, 
amikor is a hivatali dolgozó annak ellenére a szlovák nyelvű forma-
nyomtatványokat helyezte elém, hogy az irodába lépéskor magyarul 
köszöntem, és ezen a nyelven adtam elő kérésemet.

A hivatalnak a lakossággal folytatott levelezése azonban kétnyelvű. 
Az önkormányzati dolgozók véleménye szerint a helyi adókkal és ille-
tékekkel kapcsolatos határozatokat kétnyelvű hivatalos levélként kéz-
besítik a lakosoknak. 

3.2. Az írásbeli kommunikáció az önkormányzat és más intéz-
mény között

A vizsgált hivatal a más hivatalos szervvel folytatott levelezése során 
csak szlovák nyelven kommunikál. „A hivatalos szervekkel csakis szlo-
vákul levelezünk még akkor is, ha tudjuk, hogy magyarok fogják olvas-
ni” – nyilatkozta a témával kapcsolatban az egyik adatközlő. A szlovák 
nyelvű szöveg elsődlegessége ilyenkor minden bizonnyal azért fontos, 
mert a helyi önkormányzat és más hivatalos intézmény levelezését al-
kalomadtán más felsőbb szerv is ellenőrizheti, pl. az illetékes minisz-
térium vagy a megyei önkormányzat (vö. Misad 1998, 2014, 2017; Mi-
sad–Takács 2017; Takács 2019). Arra a kérdésemre, hogy a hivatal a 
kommunikáció módját illetően különbséget tesz-e a hivatalos szervvel 
folytatott levelezés során, ha nyilvánvalón magyar intézményről van 
szó, az egyik adatközlő szerinte nem tesznek különbséget, míg egy má-
sik interjúalany azt mondta, hogy ezekkel az intézményekkel is első-
sorban szlovákul leveleznek. 

3.3. Az űrlapok nyelve

A kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának (7) bekezdése szerint 
a területi önkormányzati szerv a saját hatáskörében kiadott űrlapokat 
kérésre kétnyelvűen is rendelkezésre bocsátja, mégpedig államnyelven 
és a kisebbség nyelvén. Az 535/2011 számú kormányrendelet 4. §-a pe-
dig úgy rendelkezik, hogy a kétnyelvű formanyomtatványokban, illet-
ve űrlapokban a kisebbségi nyelvű szöveg betűméretének azonosnak 
kell lennie a szlovák nyelvű szöveg betűméretével.

A vonatkozó szabályozást betartva az önkormányzati hivatal mind-
egyik osztálya biztosít kétnyelvű formanyomtatványokat a kisebbség-
hez tartozó ügyfelek számára. Annak ellenére, hogy a hivatal minden 
kétnyelvű űrlapja megtalálható a város honlapján3, illetve a földszinti 
információs pulttal szemben függő irattartókban, a magyar anyanyel-

3 https://dunstreda.sk/hu/iratok-es-formanyomtatvanyok
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vű lakosok többsége mégis a szlovák nyelvű formanyomtatványokat 
tölti le a weboldalról, az űrlapokon pedig a szlovákul megfogalmazott 
szövegrészt töltik ki. Ezt a tényt a hivatal alkalmazottai is megerősí-
tették: „Nálunk nincsenek csak magyar nyelvű nyomtatványok, hanem 
kétnyelvűek, és ezeket általában szlovákul töltik ki” – mondta az egyik 
adatközlő, s egy további válaszadó is hasonlóképpen vélekedett: „Két-
nyelvű nyomtatványaink vannak, amik a város weboldalán is elérhetőek. 
Praxban, gyakorlatban azonban úgy működik, hogy nem a kétnyelvű 
nyomtatványokat használjuk, hanem a szlovák nyelvűeket”. Egy má-
sik hivatali dolgozó szerint a magyar nyelvű ügyfelek azért döntenek 
a szlovák nyelvű űrlap, illetve a szlovákul megfogalmazott szövegrész 
kitöltése mellett, mert gondot okoz nekik a magyar szövegrész megér-
tése. „Ezért is van az, hogyha írnak, akkor is inkább szlovákul”.

Arra a kérdésre, hogy milyen módon készül a formanyomtatvá-
nyokon szereplő magyar szövegrész, különböző válaszokat kaptam. Az 
egyik interjúalany elmondása szerint az űrlapok magyar nyelvű szö-
vegrészét a Magyarországon jogi egyetemet végzett kolléganőjük for-
dítja, aki „jobban bírja a magyar nyelvet és a szakszavakat”. Egy további 
adatközlő szerint a saját osztályukon használatban lévő nyomtatványo-
kat évekkel ezelőtt az osztály dolgozói fordították le. „Van például egy 
hivatalos nyomtatvány, ami többlapos, körzeti orvos tölti ki, ez az ún. „le-
kársky nález”, magyarul most hirtelen nem is tudom lefordítani. Ebben a 
nyomtatványban nagyon nehéz szakszavak voltak, orvosi terminológia, 
úgyhogy megküszködtünk velük” – mondta. Egy következő interjúalany 
nyilatkozatából kiderült, hogy az ő osztálya az űrlapokat hivatalos for-
dítóval fordíttatta le: „A magyar szövegrész is olyan fordítást kapott, ami 
megfelel, tehát nem az alkalmazottak fordították, hanem egy intézményt 
kértünk meg, amelyik rendbe tette ezeket a nyomtatványokat”.

Kutatásom során azt is meg szerettem volna tudni, hogy a hivatal 
az űrlapok készítésekor igénybe veszi-e a Pro Civis Polgári Társulás 
elektronikus beadványmintáit (letölthetők a www.onkormanyzas.sk 
honlapról), illetve a Gramma Nyelvi Iroda munkatársai által készített 
szövegmintákat (l. Segédanyag az önkormányzati dolgozók számára 
2002). Az interjúalanyok bevallása szerint a Pro Civis nyomtatványa-
iból, fordításaiból merítenek, de a Gramma kétnyelvű önkormány-
zati szövegmintáiról nincs tudomásuk. Az egyik hivatali dolgozó 
bevallása szerint az www.onkormanyzas.sk honlapon megtalálható 

formanyomtatványok nagy segítséget jelentenek, ha valaki nem tud 
bizonyos szakkifejezést lefordítani. Ezenkívül a szlovák nyelvű törvé-
nyek magyar fordításait is gyakran igénybe veszik, mert nem mindig 
tudnak mindent lefordítani: „Magyar nyelvre fordítani nem egyszerű 
dolog még annak se, aki joggal foglalkozik, nem még egy egyszerű falusi 
alkalmazottnak” – vélekedett. 

A hivatalban végzett vizsgálódásom során a hivatali alkalmazot-
taknál afelől is érdeklődtem, hogy az ügyintézők részéről van-e igény 
kétnyelvű formanyomtatványokra. A kérdésemre eltérő válaszokat 
kaptam: egyes adatközlők szerint van igény, mások szerint nincs. Volt 
olyan alkalmazott, aki szerint a hivatal azért szorgalmazza a kétnyel-
vű formanyomtatványok készítését, mert egyre többen keresik/kérik 
őket; egy másik hivatali dolgozó véleménye szerint viszont nincs igény 
a kétnyelvű űrlapok iránt. 

Összegzés

Dolgozatomban a dunaszerdahelyi önkormányzati hivatal kétnyelvű-
ségét vizsgáltam, mely elsősorban a szóbeli és az írásbeli hivatali ügy-
intézés nyelvére irányult. A kutatómunka eredményeinek feldolgozása 
és részletes elemzése alapján megállapítottam, hogy a dunaszerdahelyi 
városi hivatal kétnyelvűsége leginkább a szóbeli ügyintézés nyelvének 
vonatkozásában, legkevésbé pedig az írásos ügyintézés nyelvének vo-
natkozásában jut érvényre. A felgyűjtött adatok tehát megerősítették a 
témával kapcsolatos eddigi kutatások eredményét, miszerint a szóbeli 
ügyintézés nyelve az ügyfél nyelvhasználatához igazodik, ezzel szem-
ben a hivatali írásbeliséget a szlovák nyelv dominanciája jellemzi.

A vizsgálat során kiderült, hogy a hivatali alkalmazottaknak az 
ügyféllel folytatott szóbeli kommunikációja az ügyfél nyelvhaszná-
latához, ill. nyelvválasztásához igazodik: a magyarul kérdező polgár 
magyar nyelven, a szlovákul kérdező polgár államnyelven kap választ.
Mivel a dunaszerdahelyi hivatalban még a szlovák nyelvű alkalma-
zottak is beszélik a kisebbség nyelvét, ezért még sosem fordult elő, 
hogy a hivatalnak tolmácsot kellett volna biztosítania az ügyféllel való 
kommunikáció során. Az önkormányzati hivatal dolgozóival készí-
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tett interjúkból az is kiderült, hogy az alkalmazottak magánjellegű, 
illetve hivatalos ügyekről folytatott beszélgetések során is elsősorban 
magyarul kommunikálnak, de vannak olyan helyzetek, amikor bizo-
nyos szakkifejezéseket nem ismernek, vagy nem tudnak megnevezni 
magyarul, s ilyenkor kénytelenek a szlovák nyelvet alkalmazni. 

A képviselő-testület tanácskozásai kizárólag magyar nyelven zajla-
nak, de szimultán tolmácsok segítségével szlovák nyelvre is lefordítják 
a magyarul elhangzottakat. Az ülést a polgármester magyarul nyitja 
meg, s az általa közölt információk az egész értekezlet alatt egy nyel-
ven hangzanak el. A képviselők hivatalos beszámolóikat, illetve hoz-
zászólásai szintén csak a kisebbségi nyelven terjesztik elő. Ez egyrészt 
annak is köszönhető, hogy a dunaszerdahelyi képviselő-testületben 
mindenki magyar anyanyelvű, másrészt az egész testületi ülést – bele-
értve a képviselők hozzászólásait is – szinkrontolmácsok segítségével 
többségi nyelvre is lefordítják.

Annak ellenére, hogy Dunaszerdahelyen a lakosok csaknem há-
romnegyede magyar nemzetiségűnek vallja magát, a hivatalos írásbeli 
ügyintézést mégis a szlovák nyelv dominanciája jellemzi. Az önkor-
mányzati dolgozók elmondása szerint a polgárok tájékozatlansága, a 
szakterminológia ismeretének hiánya, a hivatalos érintkezés sokéves 
szlováknyelvűsége, illetve nemtörődömsége is közrejátszhat abban, 
hogy a kisebbséghez tartozó ügyfelek nem az anyanyelvüket használ-
ják az írásbeli ügyintézés során. Talán mindez azzal is magyarázható, 
hogy a hivatal alkalmazottai automatikusan a szlovák nyelvű forma-
nyomtatványokat helyezik ki az ügyfél elé, holott az önkormányzati 
hivatal összes osztálya biztosít kétnyelvű űrlapokat a kisebbséghez 
tartozó ügyfelek számára.

Véleményem szerint ahhoz, hogy a helyi önkormányzati hivata-
lokban ne csak a szóbeli, hanem az írásbeli ügyintézés során is mű-
ködjön a kétnyelvűség, szükségszerű, hogy a hivatalok betartsák a 
kisebbségi nyelvhasználati törvény vonatkozó rendelkezéseit, illetve 
hogy tájékoztassák nyelvi jogaikról a nemzetiségi kisebbséghez tarto-
zó ügyfeleiket.
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Zhruntie

V štúdii skúmam dvojjazyčnosť úradu samosprávy v dominantne 
maďarskom meste na Slovensku, v Dunajskej Strede. Vo výskume v pr-
vom rade som sa zameriavala na ústnu a písomnú agendu. Na základe 
výsledkov výskumu sa dvojjazyčnosť dunajskostredského úradu samos-
právy uplatňuje predovšetkým v jazyku ústnej komunikácie, v najmenšej 
miere zas v písomnej podobe úradnej komunikácie. Predpokladám, že 
je viacero dôvodov, prečo dvojjazyčnosť skúmaného úradu samosprávy 
v Dunajskej Strede len sčasti odzrkadľuje pomer obyvateľstva maďarskej 
národnosti, respektíve obyvateľstva s maďarským materinským jazykom. 
Jedným z nich je nedostatok vhodných informácií: používatelia menši-
nového jazyka nepoznajú svoje práva ustanovené v zákone a na základe 
toho si nie sú istí, akým spôsobom a v akej miere môžu používať svoju 
materinskú reč pri vybavovaní svojich záležitostí na úrade. Druhý hlav-
ný dôvod nedostatočného uplatnenia možností ponúkaných zákonom 
o používaní jazyka národnostných menšín je jazyková nepripravenosť 
občanov vybavujúcich si svoje záležitosti na úrade. Tá je spôsobená tým, 
že slovenčina sa ako kontaktný úradný jazyk používala viac desaťročí, a 
preto ani úradníci samosprávy a ani používatelia menšinového jazyka 
nepoznajú terminológiu v menšinovom jazyku, čoho nedostatok sťažuje 
používanie menšinového jazyka v úradnom styku pre obe strany.

K tomu, aby dvojjazyčnosť fungovala na úradoch samosprávy nielen 
v ústnej, ale aj v písomnej podobe, by bolo potrebné, aby úrady plnili 
svoje povinnosti (napr. zabezpečenie dvojjazyčných formulárov), res-
pektíve širšie poskytnutie informácií občanom ohľadne ich jazykových 
práv. Keďže je však zaručenie dvojjazyčnosti pre úrady samosprávy vo 
viacerých prípadoch práca naviac, dovtedy, kým úrady nebudú pociťo-
vať tlak zo strany občanov a ich dopyt, úradná dvojjazyčnosť pre nich 
nebude prioritou.
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Polgár Anikó

Superis deorum gratus et imis
Horatiusi elemek Devecseri Gábor költészetében1

Annotáció: Dolgozatomban Devecseri Gábor költészetének horatiusi 
elemeit vizsgálom. A szakirodalom korábban – elszórt utalásoktól elte-
kintve – nem tárgyalta Devecseri-lírájának ezt az aspektusát, Horatius 
fordítójaként és a Corvina Kiadó Horatius-kötetének szerkesztőjeként 
pedig Devecserit általában elmarasztalták. A tanulmány Devecseri és 
Horatius költői alkatának hasonlóságait is feltárja: a mercuriusi-hermé-
szi életforma mind Horatius, mind Devecseri költői életművében meg-
határozó, erre utal a címbe emelt idézet, Horatius Mercurius-ódájának 
részlete. Bizonyításra kerül, hogy Horatius ódaköltészetének ihlető 
hatása nemcsak Devecseri korai, újklasszicista költészetére jellemző, 
hanem az életmű későbbi szakaszaiban (beleértve az ötvenes évek se-
matikus korszakát) is jelen van. A hatvanas években a horatiusi elemek 
felhasználásában nagyobb szerephez jut a formai játékosság, s az ódák 
mellett a Horatius-szatírák és epistolák hatása is jelentős.

Kulcsszavak: Horatius, Devecseri Gábor, antik költészet, huszadik szá-
zadi magyar költészet, hatástörténet, műfordítás

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

Az antikvitás felé fordulás a huszadik század harmincas, negyvenes 
éveiben a jelen fenyegetettségével szemben a klasszikus múlt rendít-
hetetlen biztonságát nyújtotta az újklasszicista beállítottságú írók szá-
mára. A pályáját a harmincas években kezdő harmadik nemzedék szá-
mos tagja számára fontos kiindulási alap volt az antik irodalom, de a 
görög‒latin műfordítás Devecseri Gábor életművében vált a leginkább 
meghatározóvá. 
Devecseri a latin líra (Catullus) fordítójaként jelentkezett először, ám 
műfordítói elveit elsősorban a görög himnuszok (Homérosz, Kalli-
makhosz) és eposzok (Odüsszeia, Íliász) fordítása során alakította ki. A 
Homérosz fordítása kapcsán megfogalmazott elveket próbálta később 
a latin líra fordításában is érvényesíteni, nem egyszer felülírva saját 
korábbi műfordítói megoldásait is. Az új elvek szellemében állandóan 
csiszolta, javította korábbi műfordításait, s ezeknek az elveknek a be-
tartását várta el szerkesztőként műfordítótársaitól is. 
Műfordítói elveinek változását jól tükrözi az a Horatius-fordítása is, 
melyet először a Horatius nosterben (Horatius 1943: 157‒159), később 
javítva a reprezentatívnak szánt Horatius-kötetben közölt (Horatius 
Flaccus 1961: 71‒73). A Corvina kiadványa a római költő összes versét 
tartalmazza, melyek közül Devecseri 15 ódát fordított, szerkesztőként 
pedig a többi fordítás megszületésére, átdolgozására is hatással volt. 
A kötet szinte a teljes kortárs magyar műfordítói gárdát felvonultatja, 
s ez a ‒ merev szerkesztői hozzáállással párosuló ‒ sokszínűség szinte 
szükségszerűen a fordítói nézetek ütközéséhez vezetett. 
A Horatius-vita alapján2 – melynek során elsősorban Devecseri Ho-
méroszát dicsérték, Horatiusát viszont hevesen kritizálták – arra 
következtethetnénk, a fordítói kudarc oka, hogy Devecseri költői alkata 
távol áll Horatiusétól, holott nem így van. Tanulmányomban ennek bi-
zonyításaképpen egyrészt arra mutatok rá, mennyire meghatározóak a 
mercuriusi-hermészi életforma jegyei mind Horatius, mind Devecseri 
költői életművében, másrészt a Devecseri-lírában sűrűn előforduló ho-
ratiusi elemek közül emelem ki a legjellegzetesebbeket.

2 Jelen tanulmány a vitát elemző korábbi írásaimhoz kapcsolódik (Polgár 2006: 
7‒19, 2014: 146‒159, 2015: 127‒140.)
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Mélység és magasság, vir Mercurialis

Kerényi Károly Horatius 16. epodosából kiindulva hirdette meg a 
szigetprogramot. Horatius említett verse Kerényi értelmezésében 
kettős látomás, egyrészt a római világ pusztulásáról, másrészt a jók 
kivonulásáról a boldogok szigetére. „Ez a sziget-mítosz: világos, lá-
tomásszerű tudomás arról, hogy a tisztaságnak és a boldogságnak: 
az ’aranykornak’, van valahol helye a kozmoszon belül, sőt ez a hely 
az igazi kozmosz, a világ mindenütt egyebütt mállik, széthull, vége 
felé rohan” (Kerényi 1943: 10). A szigetprogram Kerényi korában ter-
mészetesen szellemi értelmű: 1940-ben3 azt javasolja a „szellemi ma-
gyarság”-nak, hogy „míg az epódoszban megjósolt világvég rá nem 
szakad, legalább Horatiushoz, az elérhető aranykor-idea emberéhez” 
hajózzon el (Kerényi 1943: 17). A szigetprogram elsősorban a pályá-
jukat a harmincas években kezdő költőkre, a harmadik nemzedék 
tagjaira volt hatással (Radnóti Miklós, Hajnal Anna, Rónay György, 
Devecseri Gábor). A szigeteszmény olyan kiadványokban reprezentá-
lódott, melyek Kerényi kezdeményezésére vagy az ő nézeteinek hatá-
sára jelentek meg: a folyóiratok közül a Sziget, az Apollo és az Argo-
nauták, a műfordításkötetek közül az Officina Könyvtár és az Officina 
Kétnyelvű Klasszikusok sorozata. Ez utóbbi sorozatnak két kiadványa 
is műfordítástörténeti áttekintésre törekszik: az egyik Vergilius eclo-
gáit (Vergilius 1938), a másik Horatius válogatott verseit tartalmazza 
(Horatius 1943), a műfordítók széles tablóját felmutatva, a régiektől a 
kortársakig. Mindkettőhöz Trencsényi-Waldapfel Imre írt a hatástör-
ténetet is összefoglaló utószót (Trencsényi-Waldapfel 1938: 101‒108, 
1943: 177‒198.).  

Esszéjében Kerényi Horatius „hermési sajátosságá”-ról beszél, 
mely a „tetőpont és mélypont”, a végletek közötti lebegésben nyilvá-
nul meg (Kerényi 1943: 15). Ezt a gondolatot fejleszti tovább Szilágyi 

3  A kétnyelvű Horatius-antológia előszavának első változata az első kiadáshoz, 
1935 tavaszán íródott (Kerényi 1935: 9‒19). Ezt az előszót bővítette ki Kerényi 
egy rövid, az azóta bekövetkezett történelmi eseményekre célzó függelékkel 
1940 márciusában; ez a bővített előszó került át a későbbi kiadásokba (Kerényi 
1943: 16‒17).  

János György, akinek Horatius élet- és szerelemfelfogását is mente-
gető verselemzését (Szilágyi 1982) áttételesen a Devecseri-életmű 
mentegetéseként is olvashatjuk. A diktatorikus Augustus-rendszernek 
behódoló Horatius az ötvenes évek irodalmi életében aktív szerepet 
vállaló, a pártállamot lelkesen támogató Devecserihez hasonlítható. 
Talán nem sokkal korábban elhunyt barátjára, Devecserire is gondol 
Szilágyi, mikor Horatiusról írja, hogy „könnyű és bizonyos szempont-
ból igazságos volna itt megalkuvásról beszélni, de tudni kell, hogy 
megalkuvássá éppen azáltal vált, hogy Horatius annak érezte, s még 
inkább azt, hogy a költő maga megszenvedte ezt a megalkuvást, amely 
felnőtt életének nagy részét meghatározta […], és biztos, hogy szemé-
lyének és szellemének varázsa másokkal elfogadtatta és megbocsáttat-
ta” (Szilágyi 1982: 26).

Horatius kapcsán Szilágyi mercuriusi létről beszél: „hogy életét a 
mercuriusi-hermési létforma megvalósulásának tartotta, és hogy a vir 
Mercurialis-t, ahogy magát egy ízben nevezte, mennyire átható érte-
lemben fogta fel, jól mutatják az isten név szerinti megjelenései verse-
iben, életének legkritikusabbként felismert fordulópontjain” (Szilágyi 
1982: 27). Ugyanezt a létformát látja Szilágyi Devecseri verseiben is: 
Devecseri Kígyó című versének egyik motívumát elemezve állapítja 
meg, hogy „nem nehéz a felszökkenő és a víz mélyén bujdokló hal 
képe mögött Hermés-Mercurius alakját, az általa megjelenített lelki 
realitást felismerni” (Szilágyi 2011:3354). Egyrészt innen, Devecseri 
Kígyó című verséből (Devecseri 1945:156), másrészt a Lellei emlékből 
(Devecseri 1945: 104) ered az a halmotívum, melyet Szilágyi Hora-
tius-esszéjében is emleget: „A mercuriusi világ az egyszeri alkalom 
gyönyörűségének, a minden perc mélyén gomolygó, szeszélyes lehető-
ség szüntelen izgalmának világa, ezüstpisztráng megcsillanása a patak 
vize fölött” (Szilágyi 1982: 28). Devecseri Lellei emlék című versében 
egy kis ezüst hal kerül egy sirály csőrébe, ezáltal, a felszálló madár 
gyomrában egyre mélyebbre, ugyanakkor egyre magasabbra is jut. 

Devecseri Somlyó György szerint is hermészi jelenség volt: „csoda-
gyerekként, szinte »tegnap-szült« Hermészként perdült a magyar iro-
dalom színterére”, sikeres költőként indult, s a „sikervágya is hermészi 
volt” (Somlyó 2001: 193). Igaz, hogy hermészi módon másokon is 
igyekezett segíteni, de közben „az olcsó sikernek sem tudott ellenáll-
ni” (Somlyó 2001: 194), ebből fakadnak a pálya egyenetlenségei. 
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A Hermészhez mint a mélység és a magasság által egyaránt kedvelt 
istenhez („superis deorum / gratus et imis”4) való kötődéséről Deve-
cseri maga is többször vallott (pl. Devecseri 1961: 10). A mélység és 
magasság hermészi összekapcsolása már Devecseri első, A mulatsá-
gos tenger című kötetében is fontos motivikus elem. A kötet Mélység 
című nyitóverse viszonylag implicit formában tárgyalja ezt a témát. A 
vers narrátora, akár egy elmélyültebb, áthatóbb tekintetű Narkisszosz 
ül a folyó partján. Nem a víz felületén mutatkozó tükörképet, hanem 
a folyó mélyét látja. „Mély lenne, de én lelátnék / egész a fenékig.” 
(Devecseri 1936:17). Narkisszosz magánya helyett a mélység kínál 
baráti társaságot, s ugyanez a távoli, csak kívülről és felülről nézett 
közeg önmegerősítést is nyújt. A vers a továbbiakban eltávolodik 
a narkisszoszi kiindulóponttól, a mélység‒magasság ellentét a 
bányában keresett érc és a hegy tetején tisztán megülő kristály 
szembeállításában reprezentálódik. A magassághoz a tisztaság és a 
dermedt léleknélküliség, a mélységhez az elfojtott, tompán csengő 
hang társul (halványan érződik az egyes motívumok mögötti bibliai 
háttér (az élet vize, a Pál apostoli zengő érc és pengő cimbalom). A 
Gyökér című versben (melynek mintha válaszverse lenne a Radnóti 
Bori noteszébe bejegyzett Gyökér, Radnóti 2017: 54‒55) a mélység‒
magasság etikai dimenziói megváltoznak. A vak, föld alatti mély az 
üldözöttség, a kétségbeesett tapogatózás, a napra feltörés kísérleteinek 
világa. A magasban ugyan ott „a nap sugárruhája” (Devecseri 1936: 
8), de az oda irányuló utakat sorra elvágja a „mogorva kertész”. Alá-
rendelt védtelenség és felsőbbrendűnek hitt brutalitás feszül egymás 
ellen: „mert a gyökér fegyvertelen / s kés van a kertészek kezében” 
(Devecseri 1936: 9). 

4  Carmina I. 10. (Horatius 1961: 76.). Néhány példa a magyar fordításokból: 
„szeretett az égben, / Kedves alant is” (Barna Ignác, Horatius 1886: 21), „té-
ged a menny s mélység / istene mind áld” (Kálnoky László, Horatius 1961: 77), 
„kedvel ég s földnek meg az Alvilágnak / istene téged” (Szepesy Gyula, Horatius 
1984: 36), „Szívesen lát téged a menny, örömmel / várnak  a poklok” (Mezei 
Balázs, Horatius 1985: 28).

Horatiusi metrum, horatiusi motívumok

Devecseri költészetének korai, újklasszicista korszakában ‒ ahogy erre 
monográfusa, Rónay László is utal5 ‒ a horatiusi ódaköltészet hatá-
sa rendkívül erős. Versei között számos horatiusi ihletésűt találunk. 
Horatius ódáinak metrikai struktúrái és versszerkesztési sajátossá-
gai számos Devecseri-versből visszaköszönnek, különösen Horatius 
szerelmi költészete lesz intertextuális kiindulási alappá. A Kisértet 
című korai Devecseri-vers (Devecseri 1936: 42) formáját tekintve 
horatiusi (alkaioszi strófa), szerelemfelfogását tekintve azonban nem 
a túl racionálisnak tartott horatiusi hozzáállást követi. Elemzői szerint 
Horatius szerelmi ódáiban olyan stratégiákat alkalmaz, amelyek aláak-
názzák azt a romantikus felfogást, mely szerint a szerelem legyőzheti 
az időt: a temporalitás tehát szükségszerű ellenpontja a szerelemnek 
(Ancona 1994: 1). A Kisértet több idősíkon mozog: a jelenben a vers 
beszélője udvariasan hallgatja, hogy kedvese megtiltja, hogy az ajkába 
harapjon; közben felmerül egy elképzelt múltbeli harapás emléke, 
mely a mostani tiltást indokolná; a jövő pedig egy vízióban tárul elénk, 
melynek során a csalódott szerelmes a folyóba ugrik, s dühös, tátott 
torkú kísértet lesz belőle. Míg Horatiusnak nincsenek irreális illúziói 
a szerelem tartósságáról, Devecseri verse az időt is legyőző szerelmes-
ről szól, aki még kísértetként is visszajár kedveséhez álmaiban. A ké-
sőbbiekben Devecseri is a temporalitás viszonylagosításának horatiusi 
módszerével él egyes szerelmes versekben, ilyen pl. az Egy hölgyhöz 
című (Devecseri 1945: 41), mely a megszólított hölgy szépségének 
mulandóságát, a csupán tévedésből rákerült ékességek eltűnését 
ecseteli, s a szépség álarca mögötti jóság feltűnését vizionálja.
Néha lazább szálakkal kötődik egy-egy vers Horatiushoz, a metrumon, 
a versfelépítésen vagy egy-egy motívumon keresztül (pl. József Attila 
halálára, Intelem, Két társtalanság,6 Beszéd, Ének, Emlékezés, Nincs 

5  „…mindig ugyanazzal az őszinteséggel és hevülettel beszél, az érzés bűvöleté-
ben, mint kedves antik költői, Catullus és Horatius” (Rónay 1979: 39). „Ekko-
riban különösen két költő foglalkoztatta: Horatius és Pindarosz.” (Rónay 1979: 
42).

6  A három említett vers forrása: Devecseri 1939: 15‒16, 20‒21, 45.
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sötét erdőm7), de előfordul olyan is, hogy a horatiusi intertextus is-
merete nélkül Devecseri verse szinte nem is értelmezhető. Ilyen a Nos 
vacui… sive quid urimur című vers                                       , mely Ho-
ratius I. könyvének 6. ódáját írja tovább, az óda záró versszakát saját 
lelkiállapotára vonatkoztatva. A címbe emelt latin verstöredék ‒ Barna 
Ignác értelmezésében: „ha üres, vagy ha lobog szivünk” (Horatius 
1886: 15)8 ‒ a lélek két állapot közti hányódására utal: néha „oly üres 
fölötted minden”, máskor a lelket „kis idő multán újra meglöki / a szen-
vedély” (Devecseri 1939: 46‒47).

A Karinthy Frigyest megszólító A visszatérő című vers metrumával 
is, témájával is, motívumaival is az  1. horatiusi könyv 3. ódáját idézi 
(Rónai Pál fordításában a vers címe: A hajóhoz, mellyel Vergilius Athén-
be indult, Horatius 1943: 143‒145). Az utazás, a tengeren átkelés és a 
baráti aggódás motívuma közös, az alapszituáció azonban fordított: 
Horatius az útnak indulót búcsúztatja, Devecseri a hazaérkezőt fogadja. 
Hercules alvilágjárására Horatius is utal („Perrupit Acheronta Hercule-
us labor”), az emberi merészségek felsorolása után ez a példa is az isteni 
rend megzavarását mutatja (Horatius 2002: 43). A műtétről hazaérkező 
Karinthy is szinte az alvilágból jött vissza élve, akár az ókori hős.

„Megjössz, életedet hozod
Stockholmból a vizen és örömöt nekünk.
Minden perc a veszély sötét
képét kergeti el és szelidebbeket

rak helyébe. Heraklesz is
Hádészt járt s kikerült. Harcban alulmaradt,
hat sor sárga fogát pedig
csattogtatta vadul Persephoné ebe.”

(Devecseri 1936: 50)

7 A négy említett vers forrása: Devecseri 1945: 57‒59, 64.
8  Borzsák az adott részt a következőképpen értelmezi: „Az állítmány (cantamus) 

értelmét a 20. sor egészíti ki (»már ahogy szoktuk: könnyelműen«, ellentétben 
az eposz gravitas-ával), míg a közbevetett (seu) vacui, sive quid urimur ezt a 
»könnyed« életfelfogást jellemzi közelebbről:  »hol vacuo pectore, gazdátlanul, 
hol kissé, de csak kissé megpörkölődve«” (Horatius 2002: 55).

A háború előtt és a háború alatt Horatius költészete, ahogy ezt a 
Horatiushoz című vers elénk tárja (Devecseri 1946: 54), a kortárs 
viszonyok ellenpontjaként szolgált. Erre utal – Kerényihez hasonlóan 
a 16. epodosból kiindulva – Erdődy Jánosnak közvetlenül a háború 
után megjelent versfordításaihoz írt előszavában Trencsényi-Waldap-
fel Imre is: „A 16. epodus egy vigasztaló illuzióval számol le kíméletle-
nül: nincs hová elvágyódni e megromlott világból. S a vaskor bűneitől 
mégis megmenekül a jámbor, aki a költő vatesi szózatát követi. A hora-
tiusi életforma alapmotívuma már itt is felismerhető: a sorstól nem le-
het elmenekülni, de úrrá lehet felette az ember az erkölcsi személyiség 
autarkiája által” (Trencsényi-Waldapfel 1946: 17).

Devecseri verse nem az erkölcsi tartást, hanem az esztétikai fogó-
dzókat hangsúlyozza: a „mézes ének” és a „szép ütem” egy kis örömet 
nyújt a szenvedések és az „öldöső zaj” világában. A szapphói versszak-
ban íródott költemény arányos szerkezetű: a magasba „feltörő lantos” 
megszólításával indul, s a mélyben a hóba rajzolt lábnyom képével s 
a még mélyebb, föld alatti rétegek („a bombatört föld”) felidézésével 
zárul. A három strófa egy-egy lekerekített egység: az első Horatius köl-
tészetének jellegét és a beszélőnek hozzá fűződő viszonyát mutatja be, 
a második az „öldöső zaj”-nak és a költészet örömeinek általánosabb 
szembeállítását tartalmazza, a harmadik a bombabecsapódásos, havas 
udvaron káráló tyúk képének beközelítésével a felforgatott világ és a 
vágyott idill kontrasztját emeli ki. A tyúk lábnyoma csillagként rajzo-
lódik bele a hóba,9 s ebben a hétköznapi képben ég és föld, fent és lent, 
magasztos és hétköznapi találkozik.

A Levél a hegyről című kötet után bekövetkezett váltás, az ötvenes 
évek sematizmusa nem kedvezett a horatiusi költészeteszménynek. 
Ennek ellenére elvétve Devecserinek ebben a korszakában is talál-
kozunk horatiusi elemekkel. Jövendő tükre című kötetében van egy 
horatiusi fennköltségű, alkaioszi strófákban írt Bartók-óda (Devecseri 
1954: 47), az aszklépiadészi strófákban íródott Egy nógrádverőcei 
patakhoz című vers pedig Horatius Bandusia-versének (Carm. III. 
13) átirata (Devecseri 1954: 48). Az óda ugyan lírai műfaj, Horatius 
ódáinak mégis fő jellegzetességei közé tartozik, hogy narratívak 
(Lowrie 1997: 1). 

9  „…s csillagos kincsként veti szét a hóba / lábnyoma rajzát” (Devecseri 1946: 54).

(Devecseri 1939: 46-47)
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Devecserinek ez a metrumával is, témájával is Horatiust idéző verse 
szintén narratív, tulajdonképpen egy gyermekkori emlék elbeszélése. 
A vers tárgya egy séta a „locska patak” medrében, „a zöld összeborult 
sürű / indák sátra alatt”. A gyerekek a vízben gázolnak, majd egy ka-
nyar után sűrű bokrok sötétje állja útjukat. A patak rájuk kiált (ezüst 
szava „tüskéken felakad”), hogy forduljanak meg, s ők visszamennek 
a kertbe, ahol a szülők várnak rájuk. A záró versszakban a kertek alat-
ti folyóban úszva találkoznak újra a folyó vizében elvegyült patakkal. 
Mind a Horatius-, mind a Devecseri-vers beszélője magát a patakot, 
illetve forrást szólítja meg. Horatiusnál „Fons Bandusiae, splendidior 
vitro”, magyar fordításokban: „Kristálytiszta patak, Bandusiám vize!” 
(Barna Ignác, Horatius 1886: 139), „Gyémánttükrü patak, Bandusiám” 
(Szabó Lőrinc, Horatius 1961: 219), „Kristálynál ragyogóbb Bandusi-
ánk vize” (Bede Anna, Horatius 1961: 659), „Kristálytiszta vizű Ban-
dusiám” (Szepesy Gyula, Horatius 1984: 121). Devecseri a patak és a 
forrás szavakat szinomimaként használja: „Forrás, Bandusiát szégye-
nitő, kecses / hűs víz, locska patak” (Devecseri 1964: 48). Nála nyoma 
sincs annak a szakralitásnak, ami Horatius versének hátterét képezi (az 
óda Fontinalia ünnepe előtti napon keletkezett, „amikor a forrásokba 
koszorúkat dobáltak és a kutakat is megkoszorúzták”, Horatius 2002: 
333), ugyanakkor az ötvenes évek verstermésével ellentétben ezúttal 
moralizáló tanulságot sem fűz a felidézett múltbeli történethez.
Devecseri a Corvina Kiadó összkiadásának szerkesztésekor (az ötvenes 
évek végén, a hatvanas évek elején10) újra nagyobb intenzitással fordul 
Horatiushoz. Horatiushoz írt nagyszabású verses leveléből (Devecse-
ri 1968: 177‒204) a horatiusi szatírák és epistolák hangvétele köszön 

10  A hagyatékban található szerződések alapján a nyomdakész kéziratot 1958. 
május 31-én kellett volna leadnia, s miután ez nem valósult meg, a Corvina 
Kiadóból egy 1960. szeptember 28-án kelt levélben (tehát több mint két évvel a 
leadási határidő után) bekérték Devecseritől a teljes nála lévő anyagot. A szer-
kesztő ezt követően bizonyára újabb haladékot kapott, hiszen az egyeztetés a 
fordítókkal még a megjelenés évében, 1961-ben is folyt. A Corvina Kiadó 1961. 
október 27-én kelt levele alapján a kötet levonata ekkorra már elkészült.

vissza.11 Devecseri a több mint húsz évvel korábbi Horatius-élménye 
felidézésével, a háború előtti fenyegetettség ecsetelésével indít:

                                                         „Fellege gyűlvén
vad sérelmeknek s még bőszebb vétkek utált-csúf
vérpárájának, földünk már várt a viharra:
hadrakelőfélben háborgott távol a tenger,
sós ize volt a közel félelmek s gondok emésztő
gondolatával telt, izenethordó levegőnek.”

  (Devecseri 1968: 179)

Ebben a nyugtalanságban Horatius verssorai szilárdak, mint a gyé-
mánt, megnyugtatóan hatnak a magukban végletes kilengéseket nem 
hordozó horatiusi érzelmek (a pusztító tűz helyett nyújtott melegség), 
illetve a római költő idő- és létszemléletének távlatai. Devecseri verse 
szerint Horatius, akár Prométheusz az embereknek a tüzet, úgy orozta 
el és osztogatja a régi bölcsek tudományát, s ezáltal tud „útmutatást és 
/ vígaszt adni azoknak, kik vad s emberemésztő / korban a mégiscsak 
fénylő lét élvezetében / megmártózni szeretnének” (Devecseri 1968: 
180). Devecseri összefoglalja a 16. epodos tanulságait, hozzátéve, hogy 
a sziget, amelyre a jóknak a jós-költő szavait követve el kellene mene-
külniük, nem más, mint Horatius költészete: „S kínáltad ilyen szigetül 
szép / szent költészetedet.” (Devecseri 1968: 180). Ez a sziget, hang-
súlyozza Devecseri, a szárazfölddel számos szálon össze van kötve: a 
szigetre hajózó nemcsak az isten-hegyet, a nimfákat pillanthatja meg, 
hanem földi lányokat, költőket, filozófusokat is lát, s „hallja ezer hang-
gal zsivajogni a római utcát” (Devecseri 1968: 180). Ennek a zsivaj-
gásnak a sokrétűsége, a tréfásan évődő és a komoly hang kombinálása 
a saját műfordítói ars poeticáját összefoglaló Devecseri-epistolának is 
fontos eleme. 

11 A vers először a kétnyelvű Horatius-kötet utószavaként jelent meg, latin és 
magyar címmel: Epistvla ad Horativm sive de arte interpretandi liber. Levél 
Horatiushoz avagy a fordítás művészete (Horatius 1961: 601‒623). A verses 
levélben elsősorban az ars poetica hatása látszódik. Erről bővebben: Polgár 
2013.
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A Horatius-ódák forma- és gondolatvilága játékosabb jelleggel jelenik 
meg a hatvanas években kiadott Devecseri-kötetekben. A szapphói 
versszakokban megszólaló Gagarin-óda (Devecseri 1964: 122‒123) 
ugyan meglehetősen egysíkú és direkt üzenetet hordozó mű, ám zár-
latában a szerző egy ötletes gesztussal vezeti át az olvasót a kötet kö-
vetkező verséhez. „Míg azt, hogy a zsenge zöldek, / mint kicsi zászlók 
// intenek, föl, föl! […], / […] azt fönt csak mosolyogva tudta. / Tudta: 
tavasz van.” (Devecseri 1964: 123) – zárul a Gagarin című vers, s máris 
az „Itt van. Tavasz van. Tudtam. Ez is miként / csikófutású hajdani tár-
sai, / eljött” kezdetű következő költemény (Devecseri 1964: 124) gon-
dolatvilágába csöppenünk. Az alkaioszi versszak magától értetődő ter-
mészetességgel fogadja be a szapphói versszakból kihulló szavakat, az 
egyik strófa teréből ‒ ahogy a legnehezebb antik metrumokat is köny-
nyedén kezelő Devecserinél már megszokhattuk ‒ minden erőltetés 
nélkül csöppenünk át a másikba.

Formai szempontból még ennél a gesztusnál is különlegesebb a Hő-
ség tava című, szapphói strófákban megszólaló vers tükörstruktúrája. 
A nyolc versszakból négy szabályos, a negyedik strófa adoniszi kólon-
ja után azonban megfordul az adoniszi kólonok és a szapphói sorok 
sorrendje, így a költemény egyik fele a másikat tükrözi. A versben a 
hőségtől feloldódnak a tárgyak kontúrjai, könnyű és nehéz, fent és lent 
megcserélődik. A hőség tavába mint vízbe hullott lombok, fatörzsek, 
emberek és boltok mintegy fejtetőre állnak, s ugyanúgy áll fejebúbjára 
a szapphói versszak is. A „csupa sűllyedés” és a „csupa könnyüség”, 
a lenti, habokká váló lombok s az „ég és lég” találkozása ugyanolyan 
természetességgel valósul itt meg, ahogy a furfangos, játékos Hermész/
Mercurius12 lényében találkozik a mélység és a magasság. 

Fönt és lent találkozik a süppedő avarba tévedt napsugár ké-
pében is, a Dobospusztai bükk című vers (Devecseri 1974:          ) 
nyitó versszakában. A vers metrumával és a telet enyhítő fahasábok 

12  Azzal összhangban, amit Horatius mond Mercuriusról: „nagy kópé, ki akármit 
el tudsz / lopni titokban” (Kálnoky László fordítása, Horatius 1961: 77) – „calli-
dum, quidquid placuit iocoso / condere furto” (Horatius 1961: 76).

motívumával13 emlékeztet Horatius Thaliarchushoz szóló ódájára 
(Carmina I. 9). Devecseri verse eredetileg két részletben jelent meg, 
Dr. Vajda Ernőnek ugyanazt a bükkfát két különböző nézőpontból be-
mutató fotói mellett.14 Ennek megfelelően a vers is két részre bomlik: 
az első két strófa a „bükk-rengetegben tévedező sugár” útját (Devecse-
ri 1974: 622) mutatja be, a további három versszak viszont a cserép-
kályhában égő bükkfahasábok lángját, majd ettől elvonatkoztatva a lét 
tüzét s a lélek elvágyódását írja körül, végül visszakanyarodik a bük-
köserdőhöz, melyben kószálva a lélek világokat jár be. Dr. Vajda Ernő 
a kötethez írt Utószavában „az egyes növényeknek és szűkebb környe-
zetüknek formaharmóniájá”-ról beszél15‒ Devecseri kísérőverse révén 
ez a formaharmónia találkozik az alkaioszi strófa zenei harmóniáival.

Zárszó

Devecseri költői életművében Horatius hatása meghatározó, de nem 
ugyanazzal a fajsúllyal s nem ugyanolyan jelleggel van jelen az egyes 
korszakokban. A fiatal költőnek Horatius formát és motívumokat szol-
gáltat, ezért is tűnik hangja olykor koravénnek, okoskodónak, túlzot-
tan didaktikusnak. Legjobb pillanataiban azonban a háború előtti De-
vecseri-líra is felizzik, s olyankor a horatiusi hangú versek sem csupán 
stíluspróbának tűnnek, hanem egy-egy horatiusi téma új nézőpontú 
feldolgozásának (mint pl. A visszatérő című versben). A háború, az 
ostrom élménye erősíti a minden túlkapástól óvó, a kaotikus viszonyok 
közt is a lélek megnyugtatására törekvő horatiusi lírához való kötődést. 
A Horatius-élmény az ötvenes években, a megrendelésre írt rigmusok, 
a tömegeket megcélzó, ideológiailag megszabott irányú líra világá-
ban háttérbe szorul ugyan, de mintegy búvópatakszerűen megmarad, 

13  „Dissolve frigus ligna super foco / largere ponens” (Horatius 1961: 74). „Tűz 
száll a bükkből, hogyha a tél fagya / támad, verekszik: bükk tüze űzi el, / kály-
hánk cserép-várában égő, / tél nyilait tovakergető tűz” (Devecseri 1974: 622).

14  A fotós és a költő együttműködésével készült kötet oldalszámozás nélkül jelent 
meg, s a versek is cím nélkül szerepelnek benne (Vajda‒Devecseri 1979). Az itt 
megadott cím a Devecseri halála után megjelent összegyűjtött kötetből való. 

15  Vajda‒Devecseri 1969, oldalszámozás nélkül.
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hogy később – ha nem is a korábbi, bőséges vízhozammal – tovább 
csörgedezhessen. Devecseri költészetének ’56 utáni korszakában az 
antikvitáshoz fűződő viszony megváltozott. Az ódák fensége mellett a 
Horatius-szatírák és epistolák könnyed, csevegő, humoros hangvétele 
is megjelent, nagy szerepet kaptak a szellemes formai játékok, s a Ho-
ratius-ódák világa modern vizuális elemekkel is párosult.  
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Summary

This study deals with the Horatian elements in the poetry of Gábor 
Devecseri (1917–1971). Devecseri, the translator of the poems of Ho-
race and the editor of the Hungarian collection of the oeuvre of the 
prominent ancient poet usually was damned and getting down by the 
rigorous critics. The author reveals and explores the similarities of the 
poetical habitude and temper between the Hungarian and the Roman 
poet. The common features are demonstrable mainly in Mercurian 
form, rate and style of living, there are vivid intertextual allusions and 
impressions too. In the early text of Devecseri this strong influence le-
ads to the sophisticated neoclassicism, but is also present in his poetry 
in the times of the personality cult (Rákosi era), and in the sixties besi-
de the odes there is a strong poetical background and inspiring flux of 
Horatian satires and epistles too.
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Csehy Zoltán

„Hogyan tegye az ember magát
 örökéletűvé?”1 

(Másságreprezentáció Nádasdy Ádám Dante-fordításában)

Annotáció: A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy egy-egy 
műfordítás vagy átköltés életében és értelmezésében mekkora szerep 
hárul a paratextusokra, a szövegtagolásra, illetve a jegyzetekre, kom-
mentárokra. Példaként Nádasdy Ádám Isteni színjáték fordításának két 
énekét (a 15. és a 16. cantót) vizsgálom a paratextusok szempontjából. 
Nádasdy a szöveg tagolásánál a homoszexualitás modern kategóriáját 
részesíti előnyben a historikus szodómiával szemben, s e központivá 
emelt kategória viszonylatában írja meg a jegyzetanyagot is. A dolgo-
zat arra mutat rá, hogy ez az anakronisztikus döntés milyen mértékben 
bolygatja meg mind a fordítói szerzőkonstruálás, mind a történetileg 
adatolható másságfelfogás koncepcióját, s hogy a jegyzetanyag infor-
mációértéke mennyire lehet releváns. 

Kulcsszavak: olasz műfordítás, fordítói paratextusok, Dante, Brunetto 
Latini, szodómia, homoszexualitás.

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

Része-e a paratextus, a jegyzet, a kommentár a fordításnak, s ha 
igen, mennyiben befolyásolja a kontextust? Ha nem is a törzsszöveg 
szerves eleme, s rendszerint nem is igényel különösebb olvasói oda-
figyelést a leválasztása, mégis a vezérnarratíva kiemelt komponense 
lehet, sőt, gyakran a befogadói értelmezés abszolút iránytűjévé válik. 
A fókuszálás és a szövegtagolás régi fordítói-filológusi stratégia, a szer-
kesztői, szövegkiadói hipernarratíva része, s nem von maga után se kü-
lönösebb lelkifurdalást, se problémauszályt: a fordítás a fordító szövege 
is, s a nehézségek, melyeket munkája során leküzdött, önkéntelen „ba-
rátkozásra” késztetik, rendszerint az olvasó kegyeit keresi, és a legtöbb-
ször szívesen kínál fel, ha tárlatvezetést nem is, de legalább térképet 
az ismeretlen látványossághoz. Miért van címük pl. a magyar Catul-
lus-verseknek, ha a latinoknak nincsen? Miért tagolunk ősi eposzokat 
címekkel, alcímekkel énekekre, szekciókra? A könnyítés, az átlátható-
ság modern igénye vezérel a rekonstruktív hitelességigénnyel szemben. 
A fordítás a legtöbbször, még ha kritikai szövegkiadások alapján készül 
is, nem másolja le azok szigorú és „autentikus” szerkezetét, hanem ki-
sebb, belső „fordítást” is végrehajt: a tudományosan ellenőrzött és ka-
nonizált szöveget átfordítja a mindennapi, művelt olvasó olvasáskultú-
rájának nyelvezetére, beilleszti a szöveghasználat konkrét regiszterébe. 

Ez történt a legújabb Dante-fordítással is: a műfordító, Nádasdy 
Ádám az egyes énekeket tagolta, címekkel és alcímekkel látta el, a szö-
veget alaposan megjegyzetelte (Dante 2016). Babits bontatlanul, töm-
bösen hagyta az egyes cantókat, s mindegyik elé írt egy-egy rövid, tájé-
koztató felvezetést (Dante 1913). Szörényi László recenziója Nádasdy 
fordításáról a jegyzetek arányosságáról és hasznáról is megemlékezett: 
„Ez az új fordítás tehát a lehető leghűségesebben akarja szolgálni az ol-
vasót. Jegyzeteiben sem akarja agyonnyomni a vers élvezetét, de mégis 
mindent megtalálunk benne, ami nélkülözhetetlen. Tehát nem olyan 
jegyzeteket ír, mint amelyekről Giovanni Gentile azt írta, […] ha Dan-
te olvasta volna őket, akkor külön zugot rendezett volna be nekik a 
Pokolban (Szörényi 2016)”.

Dante, Nádasdy Kísérlet a Divina commedia új fordítására című, a 
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián elhangzott székfoglalója 
szerint nem szórakoztatni akart, hanem tanítani, befolyásolni és infor-
málni (Nádasdy 2008): ez a didaktikus attitűd azonban nem teszi bölcse-
leti traktátussá Nádasdy szövegét, csak egy másik vershagyományhoz, 
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rímtelen jambusai a gyakorlottabb versolvasó tudatában Madáchhoz 
vagy Miltonhoz kötik. A formai hipernarratíva (a hármasok szimbo-
likája, a rímzene asszociatív ereje) modifikálódik, a szöveg olaszos he-
lyett angolos lesz, leginkább talán Pope retorikai világossága árad be a 
sokszor bennfentes, mára kevéssé izgalmas teológiai kérdéseket tisztázó 
középkori gondolatok közé, ahol ellensúlynak igencsak jól jöttek Babits 
artisztikus, szecessziós, elmosódott és elmosó rímei. Nádasdy viszont 
„gyorsabban” olvasható, ami szintúgy nem hátrány, és fordítása nem 
elitista válalkozás, mint Babitsé, hanem egyszerre akarja azt is, amint 
Dante állítólag nem, azaz szórakoztatni, és amit Dante állítólag igen, 
informálni. Pál Ferenc ezt így fogalmazza meg: „A népszerűsítés szán-
dékának és igénynek Nádasdy műve maradéktalanul megfelel, mégha 
nem is helyettesítheti Babitsét” (Pál 2017: 105).  László Ferenc a Magyar 
Narancs kritikarovatában sokkal pontosabb látleletet ad, amikor arról 
beszél, hogy Nádasdy a 14. századot fordította le 21.-re (László 2016).

Kelemen János, a nagyszerű magyar dantista Baranyi Ferenc for-
dításának kritikája során a „rossz” jegyzetapparátusra is kínál példát: 
„Vajon kell-e mindenáron kommentálni Dantét? Nyilvánvaló, hogy egy 
élő költői szövegnek önmagában is meg kell állnia a lábán, s kell, hogy 
legyen olyan rétege, mely minden magyarázat nélkül képes esztétikai 
élvezetet kiváltani. Babits ezért vélte úgy, hogy minél kevesebb kom-
mentárral kell terhelnie a maga fordítását. De az is nyilvánvaló, hogy 
az Isteni Színjáték-nak sok olyan rétege van, mely magyarázat nélkül 
hozzáférhetetlen. Minden kiadás esetében a céltól függően el kell dön-
teni, hogy mit magyarázunk meg, s mit hagyhatunk magyarázat nélkül. 
Egy takarékos jegyzetapparátusra mindenképpen szükség van, de nem 
olyanra, mint amilyen a jelenlegi. Baranyi, és persze az olvasó, többet 
érdemelt volna.” (Kelemen 2012).

A Commedia-fordítás tehát igényli a kommentárt, a takarékos és 
pragmatikus olvasói jegyzetapparátust: ebben konszenzus van. Ab-
ban viszont nincs, hogy egy-egy kiadás ilyen paratextusainak végül 
is milyen módon kell kinézniük. Avatott italianista készítse el vagy 
maga a költő-fordító, netán avatott italianisták bevonásával a fordí-
tó? A legújabb Dante-értelmezésekre támaszkodjon vagy csak a leg-
közérdekűbb információkra? Szóljon bele a műbe, vagy rekedjen rajta 
kívül? Háttérárnyék-hálózatként vetüljön a szöveg mögé vagy köz-
vetett része legyen?  Írásom nem fordításkritika és nem is méltatás, 

Nádasdy szövegének fordítói, művészi és tudományos kvalitásait 
maradéktalanul elismerve (ezeket összegzi pl. Kőrizs 2016) a továb-
biakban arra teszek kísérletet, hogy a magyarított mű paratextuális ki-
egészítései mennyiben árnyalják, segítik elő a jobb tájékozódást, illetve 
mennyire koherensek a fordítói narratívával. Példaanyagom mindös-
sze két ének részleteire szorítkozik, mindkettő a pokol hetedik körét 
jelöli ki fikciós térként. A hangsúlyt a 15. ének egyes szakaszaira, illetve 
a 16. ének elejére helyezném; az előbbi A homoszexuálisok I.: értelmisé-
giek, az utóbbi  A homoszexuálisok II.: államférfiak címet kapta. Mon-
danom sem kell, Dante aligha ugyanígy címkézte volna fel a két cantót. 
Szinte tapintható Dante óvatossága, egyértelmű címkézés helyett itt ő 
maga is inkább a sejtetés szintjén marad. 

Brunetto Latini, Dante kedves, antik értelemben vett mestere a fo-
lyamatos disputa és vita szellemében, nem a katedrán, hanem privát, 
illetve műveiben oktatta a nagy költőt. Eszméi, bölcseleti iránymutatá-
sai meghatározó jelentőségűek az Isteni színjátékban is (Holloway 1993: 
3–22).  Brunetto Latini mégis a Pokol 15. énekében tűnik fel, mégpedig 
a szodomiták között. Hogy Szodoma bűnöseivel (a kamatszedőkkel egy 
büntetési rangsorban) itt találkozunk, arra maga Vergilius készít föl 
még a 11. énekben: 

„és a legszűkebb alkör Szodoma 
 és Cahors bűneit bélyegzi meg”.

 Babitsnál ez a „legszűkebb gyűrű alja”. 

Olaszul: 

„e però lo minor giron suggella 
 del segno suo Soddoma e Caorsa” (11, 49–50). 

Nádasdy Ádám fő- és alcímekkel tagolt fordításában az anakro-
nisztikus „homoszexuálisok” címkét használja a konkrét „bűn” meg-
nevezésére, ugyanakkor jegyzetben sietve hozzá is teszi: „Akkoriban a 
»homoszexuális« vagy »pederaszta« szó még nem létezett, csak a »szo-
domita«, de Dante azt sem írja le” (Dante 2016: 145). László Ferenc 
már említett frappáns, miniméltatása ugyancsak felfigyelt a jelenségre: 
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Traduttore traditore – hangzik a fordítókra rendszeresen kimondott 
(ön)vád, amely annál fájóbb és törvényszerűbb, minél távolibb tüne-
ményt kell lefordítani egy másik nyelv és egy másik kultúra számára. 
Így járt most Nádasdy is, mondjuk, akkor, amikor a Pokol 15. és 16. 
énekéhez ezt a tartalmi előzetest írta: A homoszexuálisok I.: értelmi-
ségiek, illetve A homoszexuálisok II.: államférfiak. A 19. században 
kreált kifejezés elhelyezése a keresztény pokol késő középkori látomá-
sában ugyanis még segítő felcímként is megtévesztő. S nem is csupán a 
nyilvánvaló terminológiai anakronizmus miatt, hanem azért is, mivel 
a fordító így közelebb viszi az olvasót a (vélt) megértéshez annál, mint 
ahogy azt Dante akarta volna.” (László 2016). 

Nem mellékes viszont az sem, hogy e szavak korántsem szino-
mimák, legfeljebb nagyon tág értelemben: a szodomita a középkori 
gondolkodásban sokkal tágabb gyűjtőfogalom annál, mint amit a mai 
homoszexuális szó jelent. Mindenfajta a „természet rendjétől eltérő”, és 
nem a szaporodást elősegítő nemi aktus gyűjtőneve. Alighanem Dante 
is ebben a tág értelemben népesíti be a „legszűkebb alkört”. A homo-
szexualitás szó történeti-használati körének jelentős szakirodalma van: 
David M. Halperin egyik jelentős könyvének címe már önmagában is 
megadja az egyik lehetséges választ: On Hundred Years of Homosexu-
ality (Halperin 1990).

A Szodoma-mítosz homofób interpretációjának történetét ez idá-
ig alighanem Michael Carden, a queenslandi egyetem vallástörténésze 
foglalta össze a leghatékonyabban, rámutatva arra a tényre, hogy a ha-
gyományos keresztény érvelésben Szodoma pusztulásának metaforája 
egyértelműen a mai homoszexuális, gay, queer szexualitás és identitás 
ellen irányul, miközben (ahogy azt pl. Nancy Wilson is kimutatta) a 
zsidó rabbinikus hagyomány sosem olvasta a szövegrészt a homofóbia 
megideologizálásaként (Carden 2004:1–13). Alighanem ez a „lényeglá-
tás” inspirálta Nádasdy címválasztását is. 

A szodómia kifejezést a szexológus Erwin J. Haeberle is a szaksze-
rűtlen szakkifejezések jegyzékébe sorolta, s így egyértelműen a történe-
ti múltba száműzte: „...a fogalom minden »természetellenes« szexuális 
kapcsolatra kiterjedt, így mindenekelőtt az orális és az anális szeretke-
zésre, de az állatkapcsolatokra is. A németeknél csak ez utóbbi maradt 
meg, az angoloknál még mindegyik jelentés él, míg magyarul leginkább 
az anális közösülést jelenti. A kifejezés tudománytalan, és egyetlen nyel-
ven sem elfogadható” (Haeberle 2006: 208).

 A bibliai gyökerű szodomita kifejezés (Vö. Genezis, 19) a közép-
kori és reneszánsz irodalomban gyakorta fordul elő, természetsze-
rűleg eredendően dehonesztáló, invektivikus értelemben, és jórészt 
ilyen műfajokhoz rendelődve hozzá. A szodomita szó az árnyalatokat 
elhanyagolva tulajdonképpen hármas értelmű: jelenti a nőkkel kivite-
lezett anális aktust, jelenti a férfiak közti szexuális viszonyt, és jelenti a 
nemektől független anális vagy más „terméketlen” aktust általában is. 
Gyűjtőfogalom tehát, melynek mindig alkalmi, a lefülelt vagy feltéte-
lezett performativitáson alapuló jelentése vagy jelentésessége van. A 
szodómia egy olyan ideológiailag motivált erőszakkonstrukció, mely a 
hatalmi megbélyegzés egyik formája, az üldözés készséges alapja lett. 
Egy viszonyszabály, mely hol radikálisabban fogalmazódik meg, hol 
pihentethető, de alapvetően érvényes elvként működik. Ha a modern 
homotematikafogalom felől nézzük, a nyilvános diskurzus egyik jól 
körülhatárolható alakzata a rejtett vagy kódolt homotextuális szövegek 
beszédmódjával szemben. Az elszigetelő megbélyegzésként funkcioná-
ló megnevezés épp ezért az invektívák és a példázatok sémáiban talál 
magára: a legtöbbször egy virtuális szövegmáglya lángok közt gyötrő-
dő áldozatát jeleníti meg, de a szatirikus-szarkasztikus beszédmódban 
is potens; mindkét esetben az elrettentést szolgáló bűnparadigma ré-
sze. Az irodalmi artikulációkról bővebben Szodoma és környéke című 
könyvemben írtam (Csehy 2014, 67–84).

„A szodomita visszaeső eretneknek számított, a homoszexuális 
viszont embertípus”– ragadja meg a lényegi különbséget Foucault 
(Foucault 1996: 47). Dante is Damiani Szent Péter Liber Gomorrhia-
nusának, Alanus ab Insulis De planctu Naturaejának és Szent Tamás 
szexuálteológiájának ebben a kontextusában marad. A homoszexuális 
lényeges pars pro totója a szodomitának, de nem azonos vele.

A 15. ének és különösen a szeretett és tisztelt, tudósnevelő, a firen-
zei jegyző, Brunetto Latini (1220?–1295) pokolra juttatása különösen 
sokirányú vitát gerjesztett a Dante-irodalomban (Bolton Holloway 
1986: 110–122): hogy kerül ide, ha Dante kitüntetett szeretettel fordul 
hozzá („mert elmémben ott van (s fájdítja szívem!) / a kedves, jóságos, 
atyai arca, / ahogy tanítgatott: hogyan tegye / az ember magát öröké-
letűvé” Dante 2016: 148), és a szájába adja a sorsával kapcsolatos jö-
vendölést is, miközben folyamatosan meglepő érzékenységgel szánja 
mestere sorsát? Hogyan kerülhet ide, ha fő művében, a Tesorettóban 
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(Trésor) maga is fellép a szodómia ellen, melyet hagyományosan a 
természet elleni vétek formulával definiál: 

„Ma tra questi peccati
son vie più condannati
que’ che son soddomiti: 
deh, come son periti
que’ che contra natura
brigan cotal lusùra!” 
(2859–2864, Contini 1970: II: 274)?

Ráadásul maga Latini utolsó szavaival Danténak is enciklopédikus di-
daktikus eposzát, a Tesorettót ajánlja („sieti raccomandato il mio Teso-
ro”): „Ajánlom neked Kincses Könyvemet, / abban élek tovább; mást 
nem kívánok.” (Dante 2016: 149)
 Brunetto Latini tehát alternatív vergiliusi lélekvezetőként is felkínál-
kozik, bár „receptje” az örök üdv elnyerésére, ahogy pokolbéli jelenléte 
is igazolja, nem igazán vált be.  Pedig pl. a szodómia kerülésére hatvá-
nyozottan és időben figyelmeztetett. Ha a firenzei Santa Maria Mag-
gioréban járunk, és elolvassuk a síroszlopra felvésett információkat, 
világos az is, hogy a tudós költőnek fiai is voltak, akiket vele együtt te-
mettek el, vagyis családapaként „tévedt meg”. Nádasdy Ádám Brunetto 
Latini-jegyzetében meg is állapítja, hogy „az nincs bizonyítva, hogy 
Brunetto homoszexuális lett volna; Dantén kívül senki nem mondja 
ezt róla (Dante 2016:145)”.
Kézenfekvő magyarázat, hogy a szodómia bűne nem homályosította 
el a mester irodalmi, bölcseleti munkásságának fényét, hogy Dante 
ezt a bűnt nem tartotta különösen gyalázatosnak: hogy itt viszonylag 
„toleráns” tűzeső zuhog. A nagy amerikai költő, Robert Duncan Első 
szonett (Sonnet 1) című, e tárgyban írt remek versében nem a letaglózó 
döbbenet hangján hallja Dante kérdését („Siete voi qui, ser Brunet-
to?”): „Brunetto mester! – mondtam. – Maga itt?!”, hanem a szánalo-
mén (Babitsnál: „Ser Brunetto, hát ön itt van?”), majd a meleg szerelem 
tüzeinek kiszolgáltatott egyén egyetemes, észrevétlen „pokoljárásává” 
transzformálja a dantei jelenetet (Duncan 2014: 206). Duncan verse 
jó példa arra is, hogy Brunetto Latini története a modern meleg ima-
ginárium és tradíció termékeny elemévé vált attól függetlenül, hogy 

mi az „igazság” Brunetto Latini nemi orientációját vagy tájékozódását 
illetően. André Pézard különös elmélettel állt elő: szerinte Dante nem 
testi, hanem lelki szodómiáról ír, és Brunetto Latini azért került ide, 
mert fő művét eredetileg franciául írta (Li livres dou Trésor), és ezt a 
„természetellenes” nyelvet részesítette előnyben a természetes, verna-
kuláris firenzei olasszal szemben (Pézard 1950: 58–70). Ezek szerint 
nyelvpolitikai, nyelvpoétikai előítéletek áldozata lett. Pézard azzal ad 
nyomatékot elgondolásának, hogy hasonló analógiákat termel más 
„szodomitákkal” kapcsolatban is: Priscianus azért lett szodomita, mert 
a görög grammatikusokat többre becsülte a latinoknál, s a szöveg fe-
tisizálása a bálványimádás perverz bűnébe taszította. Eszerint a lelki 
szodómia nyelvi és fajhűség elleni vétség lenne. Természetesen ugyan-
ez eljátszható a politika porondján is: Dante ebben az esetben a lelki 
szodómia allegorizmusába burkolná saját nyelvi és politikai nézeteit 
(Kay 1994: 19–31).

Nos, Brunetto Latini „ellen” létezik „terhelő” bizonyíték (Dall’Orto 
2015: 186–193). Dante mestere 1260 táján „vulgáris” nyelven írt egy 
homoerotikus allúziókkal terhelt verset, a S’eo son distretto jnamorata-
mente kezdetű canzonettát, melyre a címzett, a szintén verselő Bondie 
Dietaiùti hasonló hangolású válaszverset is küldött, sőt az ő verse tet-
te filológiailag helyre Brunetto Latini szövegének nemi viszonyait is. 
Giorgio Inglese bátrabb Dante-kommentárja ezt az adatot már be is 
emeli a jegyzetapparátusába (Inglese 2007: 179).
Brunetto Latini társa az antik Priscianus, a híres latin grammatikus, 
Francesco d’Accorso, a neves jogász és Andrea dei Mozzi firenzei 
püspök. Ehhez a csapathoz csatlakozik az „értelmiségiek” után a ti-
zenhatodik énekben Guido Guerra hadvezér, Tegghiaio Aldobrandi, 
firenzei politikus és Jacopo Rusticucci, firenzei nemes, azaz egy állam-
férfi-triász. A műfordító Nádasdy itt is, minden egyes esetben fontos-
nak tartja, hogy hitelesítse vagy megkérdőjelezze Dante besorolását, 
méghozzá kizárólag a homoszexualitás vonatkozásában. Priscianusz-
szal kapcsolatban megjegyzi: „Dante úgy véli, hogy a híres pedagógus 
egyben pederaszta is volt (azaz fiúkat szeretett – akkoriban leánytanu-
lók még nem voltak) (Dante 2016: 149).”  Nádasdy itt a pedagogus ergo 
sodomicus komikus érvére utal, illetve a homoszocialitás egyik modern 
előítéletekből fakadó sztereotípiájára (Halperin 2015: 146–148).  Pris-
cianus „görögfétise” hasonló érv lehet. Ernst Robert Curtius egy Ala-
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nustól származó „nem kielégítően megmagyarázott” passzusra vezeti 
vissza Dante döntését, aki grammatikai terminusok segítségével írja le 
a férfi „hermaphrodizálódását” (De planctu Naturae), de már a kom-
mentátor Boccaccio is a grammatikusok legendásan rossz megítélésé-
vel mentegeti a helyzetet (Curtius 1998: 54). Ha beleolvasunk Priscia-
nus Perihegesis című költeményébe, nem nehéz a görög pederasztikus 
mítoszhagyomány nyomaira akadni: megemlíti pl. Hylas nimfák általi 
elrablását, Hylasra az „Alcidae puer” (Alcides, azaz Hercules fiúja) 
fordulattal utal (775–776). Dante akár pusztán ilyen „görögös” allúzi-
ói miatt is ide sorolhatta Priscianust. Nádasdy Francesco d’Accorsóval 
kapcsolatban ezt írja: „Arra nincs adatunk, hogy homoszexuális lett 
volna”( Dante 2016: 149). Andrea dei Mozzival kapcsolatban viszont 
mintha hinne Danténak, és zárójelben megjegyzi „talán csakugyan 
homoszexuális”. Erre talán a „túlhasznált ín” (protesi nervi) obszcén 
metaforája is felbátorítja (Babits a testtel való visszaélés általános ké-
pénél marad: „ott hagyta, mellyel visszaélt, a testet”), bár ez alapján 
Andrea dei Mozzi más, nem kifejezetten homoszexuális, ám szodómi-
ának minősülő cselekmények résztvevője is lehetett (Dante 2016: 149). 
Dante egyenesen ótvarnak (tigna) nevezi, Babits fekélynek, Nádasdy 
hulladéknak. Francesco d’Accorsóval kapcsolatban viszont a források 
alapján Cahors bűne is felmerül (Treccani 2018).

A tizenhatodik ének a szodomiták újabb körét nyitja meg: a gu-
elf politikusokét. Nádasdy Guido Guerrával kapcsolatban is fontos-
nak véli megjegyezni, hogy „Dantén kívül más forrás nem utal ho-
moszexuális voltára” (Dante 2016: 151).  Guerrával kapcsolatban 
Dante központi metaforaként a kardot emeli ki, illetve a racionális 
heroizmust, mely Aldobrandi bölcs előrelátásával rokon. Ugyanaz 
a Nádasdy-mondat zárja az Aldobrandi-lábjegyzetet is, mint amely 
Guerra szodomita mivoltának megkérdőjelezésére utal (Dante 2016: 
151).  Jacopo Rusticuccival, a csoport retorikailag képzett szószóló-
jával kapcsolatban egy a szövegből adódó pletykát („e certo / la fiera 
moglie più ch’altro mi noce”, azaz „rossz feleségem taszított a bajba”, 
Babitsnál: „az asszony / volt, mindennél inkább, ami megölt fönn”) 
formál lábjegyzetté: „Állítólag annyira házsártos volt a felesége, hogy 
megundorodott az egész női nemtől, s homoszexuális lett; ám ezt hi-
teles források nem támasztják alá.” (Dante 2016: 15). Babits fordítói 
kommentárjai a minimumra szorítkoznak: a személyek betájolására 

egyedül Rusticuccival kapcsolatban bocsátkozik részletekbe: „felesége 
oly utálatos volt, hogy megutálta tőle a női nemet s természetellenes 
életbe merült” (Dante 1913: 156). Babits megőrzi azt a dantei nüan-
szot is, hogy a nő mindennél többet ártott Rusticucci üdvének, azaz 
feltehetőleg más testi vétkei is voltak. A rossz feleség nem feltétlenül a 
homoszexualitásra utal, a szodómia szélesebb fogalomkörébe számos 
nem szentesített heteroszexuális cselekmény is beletartozott.

Dante e jegyzetek alapján jó eséllyel tűnhet alattomos „karaktergyil-
kosnak”. Nem igazán világos, a fordító miért tartja ennyire fontosnak 
ezeket a korántsem bizonyítható, önkényesen központivá emelt kate-
góriához (homoszexualitás) viszonyított megjegyzéseket, s más bűnök 
esetében miért nem relativizálja ilyen következetességgel az elkövetett 
vagy a nekik tulajdonított vétkeket. Vajon hány hiteles forrás kell ahhoz, 
hogy Danténak elhiggyük, hogy Gianni Schicchi tényleg meghamisí-
totta Buoso Donati végrendeletét? Tisztázhatjuk-e őt, ha még Puccini 
is „bemocskolta”? Higgyük-e, hogy ez vagy az a szerencsétlen firenzei 
atyafi tényleg falánk vagy hirtelen haragú volt? A Dante-kommentáto-
rok némelyike ezt az utat választja, hiszen a „szodómia” máig viszonylag 
széles körben megbélyegzett „eretnekség” (Della Terza 1998: 208), rá-
adásul a modern „karaktergyilkosságok” eszköztárában is potens. Dan-
te fiatalkori politikai nézeteit „szodomizálná” itt allegorikusan? (Noakes 
1998: 218–219). Csakhogy itt éppen úgy „beszél”, hogy a kérdésben il-
ledelmes „csöndben” marad, sejtet, és talán el is hallgat: se mai értelem-
ben vett szodomita, se homoszexuális konvojt nem indít a bűnök pará-
déján. Felmerülhet persze az is, hogy magatartása a szolidaritás furcsa 
csöndje lenne, ahogy pl. Robert Duncan nagyszerű verse sejteti. Hiszen 
maga mondja: „nagyon vágytam őket megölelni”. Vagy a maga korá-
ban közismert, nyilvánvaló és megkérdőjelezhetetlen dolgokról énekel? 
Mint Homérosz Akhilleusz és Patroklosz viszonyáról? Brunetto Lati-
ni esete alapján minden fantáziadús metaforikus kommentár ellenére 
ezek valamelyike tűnik reálisnak a „karaktergyilkos” vagy rágalmazó 
Dante profiljával szemben. Noha a költő is tévedhet, alighanem jobban 
járunk, ha hiszünk neki, ha elhisszük, hogy a teremtett fikció koherens 
világként működik, és minden alkatrésze az emberi tudás korabeli 
viszonylataihoz és ideológiai irányulásaihoz mérve „igaz”, hacsak nincs 
megfellebbezhetetlen bizonyítékunk az ellenkezőjére. Nemcsak Dante 
hangját, hanem Dante csöndjeit is át kell menteni.
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Summary

The study focuses on the new Hungarian translation of Divina Com-
media regarding to the paratextual elements of the parts about sodomy 
(Inferno, 15th and 16th cantos). Based on the analyses of the commen-
taries and explanations made by Ádám Nádasdy, the translator, the 
author examines how the construction of the new profile of Dante is 
determined by the anacronism of using the term homosexuality, and 
how the information value of the notes material could be relevant. For 
example the translator’s denial of the homosexuality of Brunetto Latini 
can be easily confutable, but at the same time probably Dante himself 
would not be so free-spoken. The translator should maintain and with-
save Dante’s silence, secrecy and tactfulness too.

Dusík Anikó

Lábjegyzet egy téma kapcsán1

(Kotzebue, Kisfaludy Károly és a Bendegucz)

Annotáció: Az írás célja annak körüljárása, milyen válaszlehetőségek 
nyílhatnak meg előttünk, ha úgy tesszük fel kérdéseinket, hogy a rög-
zült nemzeti kánonok határait figyelembe nem véve egy – a korabeli 
résztvevők számára még egyaránt hozzáférhető – közös téren belül 
zajló párbeszéd elemeiként tekintünk Kotzebue, Kisfaludy Károly és 
Ján Chalupka egyes (alább tárgyalt) műveire. 

Kulcsszavak: színház, identitás, vígjáték, eredetiség, közös tér

Ján Chalupka, akit a szlovák vígjáték atyjának szokás tekinteni, 
1841-ben megjelent regényének narrátora a  „hős”  házasodási szándé-
kát a következő megjegyzéssel kommentálja: „ ´Aszszony nélkül sántit 
a gaszdaság ´ das hatte er in einem Lustspiele Kisfaludy´s gelesen – 
und er hatte Recht” (Chalupka 1841: 21). A szerző viszont nem csak 
ebben az esetben utal  a szöveg értelmezésében nyilván szerepet játszó 
magyar reáliákra, „szereplőkre”. Kisfaludyn kívül (mert ekkor, a regény 
5. fejezetének elején  még csak feltételezhetjük, hogy a két Kisfaludy 

1  Vonatkozó írások: Dusík Anikó 2016. Bendeguznak neve hangzik fülünkbe.  
Bratislava: Univerzita Komenského; Dusík Anikó 2017. Csaplovics és Szontagh 
vitájához. In Misad Katalin – Polgár Anikó (szerk.) Varii sunt colores. Tanul-
mányok a többnyelvűség, az identitás és a kulturális sokszínűség kérdéseiről. 
Bratislava: Univerzita Komenského. 38‒57.; Dusík Anikó 2019. A romantika, 
a kánon és a sztereotípiák (tanulmány, megjelenés előtt).  
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melyikére vonatkozik az idézet) szerepel a szövegben – jelentésalakító 
helyzetben ‒ Dugonics (32), Virág Benedek (30), Bajza, Vörösmarty 
(129), Kőrösi Csoma (45, 155, 190), Széchenyi István (72, 109‒110, 
165, 191), Kazinczy (165), Csokonai (183); a folyóiratok közül a Jelen-
kor (105),  a Tudományos Gyűjtemény (30, 165, 227), az Auróra c. al-
manach (227); az irodalmi művek közül például a Rontó Pál, a Peleskei 
Nótárius (20), a Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (62‒63, 183), a Vér-
nász (143, 239) – és ezzel a felsorolással még korántsem merítettük ki 
a lehetőségeket. 

A  Bendegucz egy kalandos utazás története, amely egyben korrajz 
is, és amely  a 19. század nemzeti, nyelvi diskurzusai által megkövetelt 
új identitásnormák kritériumaiba, azok alakulásába enged bepillantást 
egy sajátos – kisebbségi – perspektívából.  Ugyanakkor egy olyan – ele-
ve többnyelvű – olvasót feltételez, aki egy közös tér, illetve a feltételezett 
korabeli olvasó által még belátott tér egymással szervesen összefüggő 
elemeiként használja fel a szövegértelmezése során a szöveg által köz-
vetített információkat. 
Ez a tér a 19. század második felére fokozatosan felszámolta önmagát, 
illetve olyan határzárak  épültek,  amelyek átléphetetlenségét majd a 20. 
század elején induló irodalmi komparatisztika próbálja – bizonyos 
mértékig (viszont az idegen‒saját oppozíció mindenkori szem előtt 
tartásával) ‒ relativizálni. A Bendegucz szövegének sajátságai viszont 
arra utalnak, hogy a nemzeti kánonok kialakulása folyamatának egy 
stádiumában a szlovák irodalom (legalábbis annak egyes alkotói) az új 
normákat előtérbe állító magyar irodalommal a közös tér elve alapján 
indít párbeszédet a nyelvhez kötött kultúra és a (mondjuk így) modern 
polgári állam alkotóelemeinek kérdéseiben. Ezzel kapcsolatban érde-
mes idézni Bibó Istvánt, aki a kelet-európai kisállamok nyomorúságá-
nak miértjeit körüljárva a 20.században nemcsak azt konstatálja majd, 
hogy a 18.század végén „kirobban és teret kér a modern demokratikus 
nacionalizmus” (Bibó 2011: 52), hanem azt is, hogy az északi területek 
nemzetiségei „a történeti magyar állam egész történeti sorsát végig-
csinálták, és erős valószínűséget mutattak abba az irányba, hogy egy 
többnyelvű, de azonos történelmi tudatú magyar állam fenntartásá-
ban részt tudnának venni” (Bibó 2011: 64).   Ebből kiindulva érdemel-
het  külön figyelmet Ján Chalupka is, aki  egy érdekesnek mondható 
megoldást talált a párbeszédre használható nyelv dilemmájára: néme-

tül írta meg a regényt, viszont arra hivatkozva, hogy egy eredetileg 
magyar nyelven írt mű fordításáról van szó, miközben a Bendegucz 
a túlbuzgó magyarkodás provokatív és iróniával, de öniróniával teli  
kritikája is egyben.  A nyelv választását egyrészt az indokolja, hogy 
Chalupka az identitásstratégiák, nyelv/nemzetkoncepciók kérdéseiről 
több német nyelvű vitairatot is kiadott, és a regény így ezek egy szé-
lesebb közönségnek szánt változata/zanzája is, másrészt az, hogy ma-
gyarországi evangélikusként okkal feltételezhette, hogy az evangélikus 
közösség számára a német nyelv használata se nem meghökkentő, se 
nem szokatlan. De kinek szól ma vajon ez, a mai irodalmi kánonok 
határvonalai alapján három nyelv, kultúra területén belül elhelyezhe-
tő szöveg? Van-e még címzettje, és ha igen, akkor hol? Ján Chalupka 
Bendegucz/Bendeguz című regénye a szlovák szakos egyetemisták 
olvasmánya, amellyel a szlovák regény kezdeteinek tárgyalása során 
ismerkednek meg. Pontosabban a regény szlovák fordításával, amely 
1953 óta hozzáférhető. Ekkor jelent meg először az évekig elveszettnek 
hitt egyetlen szlovákiai példány alapján a Ján Vladimír Ormis által 
készített fordítás. Jellegzetessége a gazdag jegyzetapparátus, amelynek 
hiányában a regény utalásrendszerének jelentős része értelmezhetetlen 
a szlovák kultúra ‒ az olvasók által addig megismert ‒ nemzeti káno-
nának keretein belül. Ez viszont fárasztóvá teszi az olvasást, és még így 
sem érthető egy-egy oldalvágás iróniája. Akár az olyan látszólag ártat-
lané sem, mikor Bendegúcz, aki megkönnyezi Csokonai versét, finto-
rog a Csokonai-sírkő felirata miatt. A szöveg ugyan közli, hogy saját 
arcképét majd Kazinczyé mellett szeretné látni (híres felfedezőként 
a Magyar Tudós Társaság évkönyvében; l. Chalupka 1841: 165), és bár 
a szlovák kiadás jegyzetapparátusa tisztázza, ki volt Csokonai, Kazinczy 
(Chalupka 1953: 209; Chalupka 1959: 249, 250), de azt az olvasó már 
nem tudhatja, hogy ennek hátterében ott van a magyar kultúrközegen 
belül máig jól ismert Árkádia-pör, amely a Csokonai sírfelirat kérdése 
(illetve Kazinczy javaslata)miatt megosztotta a közvéleményt. A nyelvi 
program, és ehhez kötve a más-más nyelvű kultúrák kérdése, ezek fejlő-
dése lehetőségei, illetve a hierarchikus szemlélet miatti akadályai egyik 
jellemző példájaként a színházat emeli ki a regény szerzője. A színház 
az a közeg, amely a leghatékonyabban tudja képviselni és közvetíteni az 
új normát, mondja Chalupka is a regényben. A keretet, amelyet kijelöl, 
a következő fogalmak segítségével rajzolja meg: a magyar vándortársu-
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latokhoz képest hátrányosabb helyzetű más nyelvű vándortársulatok, 
illetve alkalmi előadások (138, 140, 238);  a kőszínház kérdése, illetve 
az Akadémia a színház kérdésének megoldására kiírt pályázata (141); 
a pesti német színház, amely előbb vagy utóbb gőzhajók fűtésére szol-
gáló szén raktára lesz (238); az akadémiai  pályadíjat nyert Vérnász [Vö-
rösmarty], amely többet ér mint a Don Carlos[Schiller] vagy a „Lumpa-
civagabundus” [Nestroy] (239); a Kocaurkowo (63, 206) és a Trasoritka 
(138), amelyek egyébként a szerző saját vígjátékai; a Béla futása / Bela´s 
Flucht (137, 138, 141), és nem utolsó sorban A pártütők, amelyet a budai 
magyar színházban látnak Bendegúczék, a regény szerint 1833. május 
23-án (165). A pártütők segítségével azonosítható Kisfaludy: Kisfaludy 
Károly, Kisfaludy Sándor (Himfy) öccse, és ugyancsak Kisfaludy Károly 
műve az a vígjáték is, amelyből a Bendegucz  korábban már idézett „asz-
szony nélkül sántít a gazdaság”  tanulsága átkerült – magyar eredetiben 
‒ Chalupka regényébe.  

Bánóczi József szerint A pártütőket először 1819. november 23-án 
adták elő Székeshehérvárott (Bánóczi 1882: 273), s csupán a követke-
ző év tavaszán ‒  a társulat vendégszereplésekor ‒ Pesten (Toldy szerint 
május 5-én; Toldy 1832: 24), viszont olyan sikerrel, hogy az még „A Ké-
rőkét is felülmúlta” (Bánóczi uo.). A darab érdekessége, hogy a korban  
formálódó Kisfaludy-szakirodalom egybehangzó állítása szerint (amely 
Kisfaludy Gaal Györgynek írt levelére hivatkozik) ez az a darabja, ame-
lyet külföldi minta alapján készített. Tárgyát Claurentől vette (a Der 
Giftmord c. novellájából), akit  Bánóczi a  német regény Kotzebuejának 
mond: „ép oly könnyed és mulattató, mint mestere és ép oly könnyel-
mű és termékeny is” (Bánóczi 1882: 267). A darab nyomtatásban 1820 
augusztusában jelent meg (Trattnernél) A gyilkos c. egyfelvonásossal 
együtt, amely Bánóczi szerint is csupán egy  „Kotzebue-féle apróság” 
(1882: 274).
A pártütők a színjátszásról szóló darab, az események mozgatórugója 
egy Schiller-darab előadására vonatkozó levél félreértelmezése. 
Megjelenése a Bendeguczban tehát azért is fontos, mert témája közvet-
len kapcsolatban van a regény egyik központi kérdésével, a színház új, 
identitásalakító, kultúraformáló szerepével, feladatával. Ugyanakkor 
külön figyelmet érdemel Kotzebue árnyékának felvillanása, amelyre Bá-
nóczi, talán nem is akaratlanul, már ezzel a darabbal kapcsolatban is 
felhívta a figyelmet. Kotzebue  és a Kisfaludy-vígjátékok kapcsolatának 

vizsgálatába Chalupkát is bevonhatjuk. Egyrészt azért, mert a korabe-
li (a 19. század első negyede/harmada) magyarországi  színtársulatok 
repertoárjának talán legnépszerűbb szerzője –Kotzebue‒, bár neve em-
lítése nélkül, de egy ismert darabja segítségével ‒ a kortársak számára 
könnyen azonosíthatóan ‒  jelen van a regényben  a Béla futása (Bela´s 
Flucht) c. darabjának köszönhetően, amelyet útjuk során Miskolcon 
látnak Bendegúczék (Chalupka 1841: 137). Az előadás hatása alatt 
születik meg fejükben egy Mártonban alapítandó színház terve, amely-
ben a Béla futását játszanák, hogy megmutassák a helyi (értsd: felső-
magyarországi) dilettánsoknak, milyen az igazi színház (Chalupka 
1841: 141). A dilettánsok eliminálásának tervét viszont egy olyan 
(erőteljesen ironikus) kontextusban fogalmazza meg a regény, ame-
lyen belül a Kotzebue-féle hagyományhoz való viszony már korántsem 
egyértelműen pozitív, hiszen a Kotzebue-darab (illetve annak magyar 
verziója) az alakuló  szlovák színjátszás példájaként felhozott Trasorit-
kát (amely egyébként Chalupka vígjátéka) szoríthatná ki (Chalupka 
1841: 138).  
A magyar romantika eredetiségkoncepciójának vizsgálatához szolgálhat 
adalékként az „asszony nélkül sántít a gazdaság” forrásának azonosítá-
sa is. Chalupka nyilván nem véletlenül utal arra a Kisfaludy-vígjátékra, 
amely majd a szakirodalomban is megkerülhetetlen példája (hívószava) 
lesz Kisfaludy és Kotzebue kapcsolatának. Az állítás igazolásul szolgál-
hat, hogy ugyanezt az idézetet (bár ebben az esetben Kisfaludy nevének 
említése nélkül) felhasználja A vén szerelmes vagy A torházi négy vőle-
gény című, 1835 ben Pesten megjelentetett,  magyar nyelven írt víg-
játékában is. Ekkor Quoniam Vilmos, peleskei nótárius szájából (így) 
hangzik el: „Asszony nélkül, az igaz, sántít a gazdaság”(Chalupka 1835: 
45). Az említett mondat (egy beékelt mellékmondattal együtt) egyéb-
ként Kisfaludy Károly Kénytelen jószívűség c. egyfelvonásos vígátékában 
olvasható, amely először az Auróra 1828-ra kiadott évkönyvében jelent 
meg. Ida – a vágy tárgya – a következőket mondja a vénecske csábító 
Erényinek: „Legkedvesebb tisztem lesz Nagyságodat ápolhatnom; majd 
én Nagyságod házi gondjait magamra vállalom, úgy is hallám: asszony 
nélkül, bár mi nagy érték mellett is, sántít a gazdaság” (Kisfaludy 
1828: 130). 
A Kénytelen jószívűségről már Bánóczi is megállapítja, hogy „nyilván 
Kotzebue Die beiden Klingsberg czímű vígjátékának hatása alatt 

-
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készült” (1883: 218), és értékelésében azt is kiemeli, hogy Kotzebue 
öreg csábítójában „több elmésség és finomság van” mint Kisfaludy 
Erényijében, és bár a „főesemény nem áll kellően előtérben”, ennek 
ellenére a három cselekményszál mégis „igen ügyesen van egymásba 
oltva” (1883: 218–219).

Az 1801-ben megjelent Die beiden Klingsbergben az öreg gróf ér-
deklődik a fiatal és szép Madame Friedberg iránt, akit Krautmann nevű 
bérlője házában ismert meg, felhozatja Bécsbe, ahol Frau Wunschelnél 
szállásolja el, de nem tudja, hogy Amelie már férjnél van.  A kikapós 
öreg gróf végül hoppon marad, de beletörődik, Madame Friedberg 
(Amelie) megtalálja elveszettnek hitt férjét, Karl Freiherr von Steint, és 
a fiatal gróf, aki szintén csapni akarta neki a szelet, magához való társra 
talál Henriette Stein, Karl húgának személyében (Kotzebue 1972: 326–
398). A Kénytelen jószívűség öreg grófja Erényi,  és a cselekmény ‒ némi 
összevonás és átrendezés  ellenére – ugyanúgy egy hoppon maradt hiú 
vénemberről, és négy fiatal ember egymásra találásáról szól ‒ álruhák-
kal, személycserékkel és félreértésekkel körítve. Kotzebue (mint többé 
vagy kevésbé releváns) forrásként való  azonosítása a korabeli színház-
látogató, színműolvasó, s mindemellett többnyelvű közönség számá-
ra nyilván nem jelenthetett gondot. Pukánszkyné Kádár Jolán szerint 
a pesti német színház 1813. február 7-e és 1840. szeptember 18-a között 
huszonötször tűzte műsorára a Die beiden Klingsberg c. négyfelvoná-
sos vígjátékot (Kádár 1923: 119). Ezzel az 1812 és 1847 között műkö-
dő  színház nagyszámú Kotzebue-repertoárja  leggyakrabban játszott 
darabjainak egyike, amint ezt a következő áttekintés is igazolhatja: Der 
Rehbock oder Die schuldlosen Schuldbewussten 60x; Die Zerstreuten 40x; 
Johanna von Montfaucon 38x; Das Taschenbuch 29x; Das Epigramm 
27x; Die Brandschatzung 26x; Das Intemezzo od. Der Landjunker zum 
erstenmal in der Residenz 25x; Der häusliche Zwist 25x; Fanchon das 
Leiermädchen 23x; Der Wirrwarr od. Der Mutwillige 23x; Der gerade 
Weg der beste 23x; Der arme Poet 23x; Die Verwandschaften 22x; Die 
Erbschaft 22x; Sorgen ohne Not od. Not ohne Sorge 22x; Die gefährli-
che Nachbarschaft 20x; Die argwönischen Eheleute 18x; Die deutschen 
Kleinstädtter 16x; Menschenhass und Reue 16x; Der Wildfang 15x; Der 
Leinweber 15x; Armut und Edelsinn 15x... 
A Chalupka által említett Béla futása, azaz a Bela´s Flucht c. darab meg-
írására ‒ nyitódarabként – a pesti német színház kérte fel a kor sztár-

jának számító Kotzebuet. A bemutatóra végül csak 1815. február 28-
án került sor, és Kádár adatai szerint tizenháromszor játszották (1923: 
120). És bár így nem tartozik a leggyakrabban színre került darabok 
sorába, de jelentős „magyar”  utóélete van, hiszen Ruzsicska/Ruzitska  
zenéjével  (1822) a magyar színtársulatok repertoárjának sikeres da-
rabja lesz. A Honművész például az 1836. augusztus 28-ai debreceni 
előadásról írva a Béla futását „ismeretes nemzeti daljáték”-nak nevezi 
(Honművész 1836/76: 607), majd decemberben (ismét a Szinészet c. 
rovatban) arról tájékoztat, hogy 17-én, Budán, a Béla futása c. daljáté-
kot „számos közönség látogatá” (Honművész 1836/102: 813).  Bayer, 
a magyar drámairodalom történetét  1867-ig áttekintő munkájában 
Kelemen László feljegyzéseire hivatkozva állítja, hogy a századelő tár-
sulatai „Kotzebueval már valóságos cultust űznek”, majd a kultuszt il-
letően konstatálja, hogy „úgyszólván párvonalosan halad hazánk a né-
metországival” valamint, hogy  „első műveit egy idegen nyelvre sem 
fordították le előbb mint magyarra” (Bayer 1897/I: 203). Ezzel együtt 
ugyanakkor kiemeli, és ezt az álláspontot a folytatásban is következe-
tesen képviseli majd, hogy Kotzebueval  a „komolyabban gondolkodó 
íróvilág” már nagy népszerűsége idején sem volt megelégedve (1897/I: 
205). Rédey Tivadar a Nemzeti Színház történetének első ötven évét 
áttekintő munkájában Fáncsy Lajos színlapgyűjteményére hivatkozva, 
a várbeli magyar színészet működését vizsgálva ugyancsak azt konsta-
tálja, hogy a repertoár „óriási hányada a kor főbálványára, Kotzebuera, 
s ennek nálánál is silányabb epigonjaira terjed ki”, miközben 
„Kotzebuenak már működésük első csonka évében (1833) huszonhá-
rom előadás jut, a következő teljes esztendőben negyvennégy” (Rédey 
1937: 78). Van tehát egy sztár, aki nélkül nem működne a századelő 
színháza, és aki valamilyen módon beépül a drámairodalmak a kánont 
alakító, megalapozó szerzőinek eszköztárába, de kapcsolatuk vizsgála-
ta ‒ mert Kotzebue a német kánon peremén rekedt ‒ a saját kánonjaik 
magjába beépült Kisfaludy Károly, illetve Chalupka esetében is  drá-
maírói teljesítményük értékét relativizálhatja. Mint már olvashattuk, 
a Kotzebue – Kisfaludy-kapcsolat kérdést Bánóczi sem kerüli meg, de 
sajátos – bár Kisfaludynak az identitásstratégiák alakításában játszott 
szerepe alapján mégis logikus – választ talál a fennálló dilemmára 
Kisfaludy vígjátékainak összefoglaló jellemzésekor. Konstatálja bár, 
hogy: „A félreértéseknek  és álöltözeteknek  nem valami belső motí-
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vum, hanem a vígjáték fölvonás-száma szab határt; a kerekdedség és 
fejlődés helyébe a nyujtás és változatosság lép. E tekintetben Kisfaludy 
egészen Kotzebue hatása alatt áll”‒  mégis talál olyan megoldást, ami 
dicsérhető  kiutat jelent: „Kisfaludynak cselédei is igazán magyarok. 
Kotzebueéi ügyesebbek, furfangosabbak és mindenre  alkalmasak, de 
nem hűségből vagy vonzalomból” (Bánóczi 1883: 246, 253). És így 
a nemzeti jelleg lesz a mindent felülíró kulcsszó. 
A Die beiden Klingsberg és a Kénytelen jószívűség kapcsolatáról (Bá-
nóczira hivatkozva), a kérdéssel kapcsolatos álláspontját Bayer a kö-
vetkezőképpen fogalmazza meg: „Kisfaludy csak az eszmét kölcsönzi 
tőle, egyébként önállóan halad előre” (Bayer 1897/I: 341). Az önálló 
elemek meghatározásával azonban (ebben a konkrét esetben) adó-
sunk marad. A kérdés tisztázására Somogyi Béla tesz majd kísérle-
tet 1902-ben. Célja (az új irodalomszemlélettel egybehangzóan) az 
esetenként (szerinte) pusztán illúzióra épülő Toldy-féle hagyomány 
kritikai szemléletű meghaladása (l. Somogyi 1902: 4). Somogyi  segít 
értelmezni a Bela´s Flucht népszerűségét is „melynek hőse – Coloman 
– egy erényekben bővelkedő magyar nemes, aki megmenti a királyt és 
családját, noha őt a király egyetlen fiától és örökösétől fosztotta volt 
meg (...) és ezt nem a királyért teszi, hanem mert a haza java kívánja” 
(Somogyi 1902: 10). Somogyi  tompítani igyekszik a Kotzebue-kriti-
ka élét is, akinek bár a mulattatás volt a fő célja, mégis: „művei nin-
csenek teljesen erkölcsi tartalom híján”, „sokszor áll nemesebb erköl-
csi és politikai eszmék szolgálatában” (Somogyi 1902: 11). Kotzebue 
és Kisfaludy kapcsolatát vizsgálva megállapítja, hogy nem ismer más 
olyan magyar írót, aki „hasonló mértékben kölcsönzött volna egy 
idegen írótól formát és tartalmat” (uo), amit viszont azzal magyaráz, 
hogy „Kisfaludy előtt nem lebegtek magasabb célok, ő csupán mulat-
tatni, hatni akart és sikereket elérni bármi áron” (Somogyi 1902: 13). 
Olyan Kisfaludy-vígjátékokat von vizsgálódásai körébe mint A kérők, 
A pártütők,  A leányőrző,  Szeget szeggel, A gyilkos, Három egyszerre, 
Áltudósok, de legfőképp a Kénytelen jószívűséget. Somogyi azt állapít-
ja meg  ezzel a vígjátékkal kacsolatban, hogy „az  alapeszmét Kisfalu-
dy egészen úgy fejti ki, mint Kotzebue”, majd végigkövetve a két szö-
veg, cselekményvezetés, alakábrázolás jellegzetességeit, megállapítja, 
hogy „a két darab alapjában véve egy darab” (Somogyi 1902: 28). 
Viszont Kisfaludy javára írja, hogy a vékonyka mesét legalább nem 

nyújtja és „helyesebb tapintattal csak egy fölvonást csinál belőle” (So-
mogyi 1902: 29).  Az így látott közeliséget tartja majd megcáfolan-
dónak 1929-benWaldapfel József, aki A kérőkkel kapcsolatban kér-
dőjelezi meg Somogyi azon állítását, miszerint annak mintája a Der 
gerade Weg der beste c. Kotzebue egyfelvonásos lett volna (Waldapfel 
1929: 49; Somogyi 1902: 24), és felrója neki, hogy mindent a kitűzött 
célnak (a hasonlóság bizonyíthatóságának) rendelt alá (Waldapfel 
1929: 50). Waldapfel viszont nem ott, nem annak a darabnak kap-
csán nyit vitát Somogyival, ahol annak esetleg valódibb tétje lehet-
ne, nem a Kénytelen jószívűség hátterére kérdez rá. A Waldapfelnél 
is megjelenő szemléletmód általános elterjedtségének igazolásaként 
olvashatjuk Horváth János Kisfaludyról tartott egyetemi előadása 
szövegét, amelyben a Kisfaludy által látott és hallott minták sokasága 
ellenére a vígjátékok kompozíciójának eredetisége mellett érvel.  Bár 
Kotzebuet Horváth szerint is jól ismerte Kisfaludy, s „két darabjá-
ban kétségtelen is annak hatása (Kénytelen jószívűség, A fösvény) ”, 
de ezen túl nem foglalkozik a kérdéssel (Horváth 1936: 54). Értéke-
lésében Kisfaludynak a „nemzeti egyediség” kialakításában játszott 
szerepére koncentrál (Horváth 1936: 64). Ez a „nemzeti” , illetve 
ennek hiánya az, ami 1829-ben Szontaghot arra ösztönözte, hogy 
fellépjen a szerinte Kisfaludy vígjátékaiban mutatkozó tendencia el-
len. Tulajdonképpen Kölcsey/Cselkövy A leányőrzőről írt szövegére 
reagál, felróva annak, hogy Kölcsey nem a konkrét darabra, hanem 
a komikumra és a vígjátékra mint elméleti kategóriákra, „absztrak-
tumokra” reagált írásában, és annak ellenére, hogy bár – mint közli 
‒nem szándéka a Kölcsey által hagyott űrt kitölteni, nem hallgathatja 
el, hogy Kisfaludy szerinte túlságosan „elmerült a Német Drámai Li-
teratúrába és Színbe”, több „magyar életet és világot” vár tőle, és A ké-
rőkkel megkezdett útra való visszatalálásra buzdítaná: „mellyen (...) 
Vígjátékunkat, ugy-szóllván, teremtette” (Szontagh 1829: 135‒137).  
Szontaghra Toldy egy éles, és a kritikát teljes mértékben elutasító 
írással reagál. Egyrészt hangsúlyozza, hogy amennyiben az „actio 
nemzeti tárgy körül nem forog, nemzetisége sem igen fog elétűnni”, 
másrészt felteszi azt a kérdést, vajon A leányőrzőben, vagy Kisfalu-
dy „akármellyik ujabb  vígjátékában” van-e olyan karakter, „melly 
a maga belső valóságából a magyar nemzetiséggel ellenkeznék? vagy 
a melly ‒  még messzebbre akarván menni – idegen nemzetiséget 
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involválna” (Toldy 1829: 142)? Majd hozzáteszi: „Kétlem, hogy illyet 
valaki kimutathasson. Ez pedig elég”(uo). Míg Szontagh kerülte 
Kotzebue nevét,  Toldynál a Kisfaludy által már meghaladott múlt 
árnyaként kerül kimondásra  és megkérdőjelezésre: „visszatérjen egy 
olly útra, mellyen Kotzebue ragyogdált ugyan, de csak mint nem 
sokára elfelejtendő?” (Toldy 1829: 140). Ennek a vitának egy vetülete 
Chalupka Bendegucza is. A Béla futása, A pártütők, a Kénytelen jószí-
vűség (és a Kocaurkowo/Kocúrkovo is) egyaránt ugyanazt a kérdést  
teszik fel : milyen a szerepe, és milyen a súlya a német színpadnak, 
a német színháznak, a német színjátszásnak a magyar, illetve a szlo-
vák vígjáték atyjának tekintett szerzők esetében? Hol húzhatjuk meg 
az eredetiség határait? Hol szólal meg Kotzebue, és ők miben térnek 
el tőle? Vajon vonatkoztathatjuk-e  helyzetükre azt a tanácsot, amit  
Frau Wunschel a Die beiden Klingsbergben ad Amelienek azzal kap-
csolatban, hogyan kell élettérhez jutni: „ich gebe jeden von meinen 
Nachbarn so ein Stückchen von meinen Ellenbogen zu fühlen, ganz 
sanft, ganz leise. Anfangs merkt er es kaum, nach und nach wird 
ihm das Ding doch verdrüßlich, und ehe eine Viertelstunde vergeht, 
hat er Platz gemacht” (Kotzebue 1972: 356). Első lépésként Kisfalu-
dynak és Chalupkának is ki kellett „könyökölnie” azt a saját helyet, 
ahol ezután már szabadabban lélegezhetett. A kezdeti nehézségek 
megértését pedig talán az a szabad asszociációsor is segítheti, amely-
nek lehetőségét a Bendegucz szövege kínálja fel. Bendegucz és társai 
Pesten egy Ellenbogen (könyök) nevű, kétes hírű helyen szállnak 
meg (Chalupka 1841: 147), majd mikor ráébrednek arra, hogy kényes 
helyzetbe kerültek, fogadót váltanak, és a Zrínibe (Zrínyibe) teszik át 
szállásukat (Chalupka 1841: 167). Ha feltesszük, hogy az Ellenbog-
en Kotzebue felé is vezethet, akkor a Zríni, mint hívószó vezethetne 
Körner felé. Körner és Zrínyi Kölcseynek a tragédia műfajáról írt, 
szontaghi értelemben szintén az „absztraktumokat” tárgyaló kritiká-
jához, ez viszont az adott kritika párjának tekintett, A leányőrzőről írt 
kritikájához, ez Szontaghoz és végül ismét a német színpad (konkré-
tabban Kotzebue) hatásának kérdéséhez...

[Az asszociációknál maradva: a regény a mártoni Szlovák Nem-
zeti Könyvtárban található digitalizált kéziratában eredetileg „weisse 
Katze“ szerepelt, majd ezt áthúzva került a szövegbe az Ellenbogen (l. 
fond: Chalupka Ján, M 37 A 1-13, IIB/299).]

Hivatkozások

[Chalupka, Ján]1841. Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint. 
Leipzig: Otto Wigand.

Bibó István 2011. A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. In Bibó István 
munkái. Centenáriumi sorozat 5. Budapest: Argumentum Kiadó – Bibó 
István szellemi műhely. 47 – 134.

Chalupka, Ján 1953. Bendeguz. Bratislava: SVKL. Ford. J. V. Ormis.
Chalupka, Ján 1959. Bendeguz. Bratislava: SVKL. Ford. J. V. Ormis.
Bánóczi József 1882. Kisfaludy Károly és munkái. Első kötet. Budapest: 

Franklin-Társulat.
Toldy Ferencz 1832. Kisfaludy Károly élete. Budán: a Magyar Királyi Egyetem 

betűivel.
Chalupka János 1835. A Vén szerelmes. Pesten: Trattner-Károlyi nyomtatása.
Kisfaludy Károly 1828. Kénytelen jószívűség. In Auróra Hazai Almanach. Pes-

ten: Petrózai Trattner M. betűjivel. 97 – 138.
[http://real-j.mtak.hu/7328/1/MTA_AuroraHazaialmanach_1828.pdf]
Bánóczi József 1883. Kisfaludy Károly és munkái. Második kötet. Budapest: 

Franklin-Társulat.
Kotzebue, August von 1972. Die beiden Klingsberg. In August von Kotzebue.

Schauspiele.  Frankfurt am Main: Athenäum. 326 – 398.[http://www.zeno.
org/Literatur/M/Kotzebue,+August+von/Dramen/Die+beiden+Klings-
berg]

Pukánszkyné Kádár Jolán 1923. A pesti és a budai német színészet története 
1812 – 1847. Budapest: Budavári Tudományos Társaság.

Honművész1836/76: 607. [http://real-j.mtak.hu/7556/1/MTA_Hon-
muvesz_1836_2.pdf]

Honművész 1836/102: 813. [http://real-j.mtak.hu/7556/1/MTA_Honmu-
vesz_1836_2.pdf]

Bayer József 1897. A magyar drámairodalom története. A legrégibb nyomokon 
1867-ig. I. kötet. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. 

Rédey Tivadar 1937. A Nemzeti Színház története. Budapest: Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda. 



161160

Somogyi Béla 1902. Kotzebue hatása Kisfaludy Károlyra. Budapest: Muskát 
Béla könyvnyomdája.

Waldapfel József 1929. A kérők mintája. Irodalomtörténeti Közlemények 1: 48 
‒ 56.

Horváth János 1936. Kisfaludy Károly. Budapest: Kókai Lajos kiadása. 
Szontagh Gusztáv 1829. XXII/VI. In Muzárion - Élet és Literatúra. Pesten: 

Trattner és Károlyi betűjivel. 135-137. [http://real-j.mtak.hu/7661/1/
MTA_Muzarion_1829_20-29.pdf]

Toldy Ferencz 1829. XXII/VII. In Muzárion – Élet és Literatúra. Pesten: Tratt-
ner és Károlyi betűjivel. 137-145. [http://real-j.mtak.hu/7661/1/MTA_
Muzarion_1829_20-29.pdf]

Zhrnutie

V 19.storočí sa u nás ustálilo chápanie literatúry ako prostriedku za-
chytenia a vyjadrenia kolektívnej identity. Literatúra viazaná na jazyk, 
prostredníctvom ktorého sa zviditeľňuje a definuje aj jej svojbytnosť, sa 
uchováva a odovzdáva pomocou tzv. národného kánonu, ktorý sa vy-
medzuje voči „cudzosti“.  V prvej polovici 19.storočia by sme však ešte 
mali rátať s existenciou jednotného, aj keď už programovo viacjazyč-
ného kontextu, v rámci ktorého prebiehal intenzívny dialóg, ktorý mal 
vplyv na výsledný tvar, témy, žánre postupne sa izolujúcich národných 
kánonov, a k hlbšiemu pochopeniu jeho špecifík je potrebné vrátiť sa 
do času, keď sa formovali základy národných kánonov. Príkladom uve-
deného dialógu je v tomto prípade trojuholník  diel Augusta von Kotz-
ebuea, Károlya Kisfaludyho a Jána Chalupku. 
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Mellár Dávid

„A huszadik század koronatanúja”
Az önéletrajziság és az emlékezés szerepe Márai Sándor Hall-

gatni akartam című művében1

Annotáció: A dolgozat többek közt Márai Sándor Hallgatni akar-
tam című művének kollektív emlékezet felőli vizsgálatának 
lehetőségeire koncentrál. Első sorban azt vizsgálja, hogy miként vegyül 
Márai szépirodalmi köntösbe bújtatott tanúvallomásában a fikció a 
tényszerűséggel, az egyéni emlékezés a kollektív emlékezettel, valamint 
a tárgyilagos és távolságtartó vizsgálódás a mindennapok hangulatát 
intim közelségből visszaadó megszólalással. Milyen szerepet játszik 
mindebben az önéletrajzírás (határ)műfajisága? Vajon az elbeszélő a 
20. század társadalmi-politikai történéseinek lejegyzése közben egy 
generáció, egy társadalmi réteg (polgárság), vagy egy magánszemély 
nevében beszél?

Kulcsszavak: Márai Sándor, Hallgatni akartam, önéletrajzi emlékezés, 
kollektív emlékezet, emlékezésstratégiák, történetírás, fikció és tény-
szerűség

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

„A félmúlt családtörténeti és személyes nyomainak kutatása, a 
saját bőrünkön megtapasztalt drasztikus történelmi fordulatok, vagy 
szelídebb formában, a tranzíciós változások fikciója és dokumentá-
lása meghatározó a kortárs magyar irodalomban” – írja Thomka Be-
áta (2009: 24). Ám érvényes mindez Márai számos olyan önéletrajzi 
művével kapcsolatban is, melyekben saját tapasztalatai alapján a tár-
sadalmi-politikai változásokban gazdag huszadik század történéseit 
dolgozta fel, kezdve egészen az első világháborút megelőző időszaktól 
a második világégésen keresztül az azt követő szovjet uralom idősza-
káig.2 De „lejátszódhat-e egyazon generáció imaginációjában a megélt 
változások művészi feldolgozása – teszi fel a kérdést Thomka (2009: 
32–33) –, vagy csupán a résztvevők tanúságtételei, a dokumentáló té-
nyirodalom és szocionarratívum terepét gazdagítják?” Thomka szerint 
lejátszódhat, s így „a biografikus és történeti elemeket egyesítő imagi-
náció ezzel mintegy megelőzi a rendszeres historikus feldolgozásokra 
háruló számvetést” (Thomka 2009: 33).

Mindezt alátámasztják és a befogadás felől tovább is árnyalják Ab-
lonczy Bálint  gondolatai a Hallgatni akartammal kapcsolatban: „A 
magyar szépirodalom kedvelői hajlamosak tényirodalomként tekinte-
ni arra, amit olvasnak, legyen az Tormay Cécile vagy Esterházy Péter, 
ha történetileg kellőképpen meghatározható korszakról vagy stílusban 
szól. Esetünkben se tegye ezt senki: Hevesi András harmincas évekbeli 
kritikája szerint a múlt eseményei afféle nagy kőtömbökként hever-
nek Márai írásaiban, amelyek méreteit az író messziről megsaccolja, 
és a legritkábban találja el” (Ablonczy 2013). Ugyanakkor – folytatja 
később Ablonczy látszólag kissé ellentmondásba keveredve, de sokkal 

2  A klasszikus értelemben vett Egy polgár vallomásai, vagyis az első két rész 
1934–35 között jelent meg. A gyermekkortól a 30as évekig követi az elbeszélő 
életét, megrajzolva egy polgári réteg múltját és jelenét. A Föld, föld!... első ki-
adása 1972-ben látott napvilágot, azonban csak 2014-re datálható annak „teljes 
változat” alcímmel ellátott publikálása. A kötet 1944-től 48-ig, vagyis az emig-
rációig emlékezik. Az Egy polgár vallomásai „harmadik részét” 1949-ben írta 
Márai Posillipón, s csak 2013-ban jelent meg Hallgatni akartam címmel. A mű 
az Anschluss napjával indít és Horthy Miklós kassai bevonulásáig mesél a tör-
ténésekről, lezáratlanul hagyva a narratívát. Vagyis a mára teljesnek tekinthető, 
megjelent „Vallomások” cselekményének időrendi sorrendje: Egy polgár vallo-
másai, Hallgatni akartam, Föld, föld!... – A teljes változat.
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inkább rávilágítva a Márai-féle önéletírás kettőségére – hiába „szokás 
berzenkedni azon, hogy az írók-költők Magyarországon túl nagy sze-
repet kaptak a politikai-társadalmi valóság értelmezésében, és szük-
ségtelen lirizálásuk, indulataik, vágyaik torzítják a valóságérzékelést. 
De nincs mit tenni: Márai meglátásainak jelentős része nemcsak tű-
pontos, hanem sokszor egyenesen váteszi” (Ablonczy 2013).

Bár Márai közelmúltról lejegyzett személyes emlékei egy történész 
szemével kritikával kezelendők (erre – amint az látni fogjuk – a művel 
foglalkozó mindkét történész, Ungváry és Ablonczy is rámutat),  de 
az önéletrajzírás során „az elbeszélő tévedhet, hazudhat, ferdíthet is a 
szereplő (akár távoli, akár szinte egyidejű) történetéhez való viszonyá-
ban – tévedés, hazugság, felejtés és ferdítés csupán a megnyilatkozás 
valamelyik aspektusának értéke a többi közt, maga a megnyilatkozás 
pedig hiteles marad” (Lejeune 2003a: 40), ugyanis elég, ha bebizonyít-
juk, hogy az író törekedett az objektivitásra. Álljon itt csak egy példa a 
sok közül: „Megkísérlem feljegyezni, ahogy tudom a tényeket” (Márai 
2013: 8). 

A dolgozat többek közt a Hallgatni akartam kollektív emlékezet felőli 
vizsgálatának lehetőségeire koncentrál. Első sorban azt vizsgálja – az 
előző bekezdésben idézett Thomka és Ablonczy gondolataiból kiin-
dulva –, hogy miként vegyül Márai szépirodalmi köntösbe bújtatott 
tanúvallomásában a fikció a tényszerűséggel, az önéletrajzi emlékezés 
a kollektív emlékezettel, valamint a tárgyilagos és távolságtartó vizs-
gálódás a mindennapok hangulatát intim közelségből visszaadó meg-
szólalással. A tanulmány olyan kérdésekkel is foglalkozik, hogy az ön-
életíráson, illetve az önéletrajzi emlékezésen keresztül, szépirodalmi 
műként egyrészt megelőzi-e, elősegíti-e a hivatalos történészi múlt-
feldolgozást a Hallgatni akartam, vagy netán „tűpontos” és „váteszi” 
meglátásainak köszönhetően – a Pierre Nora-féle történelemírás felől 
nézve – akár részese is lehet valamiképp annak a történelemjegyzés-
nek, amely „nem az irattárak poros dokumentumait tanulmányozza, 
hogy onnan halássza ki a tényigazságot arról, ahogy valóban történt, 
hanem a népek, emberek, nemzetek emlékezetét. Az emlékezetben élt 
és ma is élő történelmet írja meg”, ahogy azt Heller Ágnes fogalmazza 
meg (2006: 93–94) a Lieux de mémoire-ban kifejtett történelemírás 

lényegét. S talán nem véletlenül választotta Fried István sem 2018-
ban újra kiadott Márai-monográfiájának alcíméül a Márai „a husza-
dik század koronatanúja” minősítést.

Önéletrajzi emlékezés

 „Márai életrajza (majdnem) olyan, mintha Márai Sándor írta volna” – 
kezdi Fried (2018: 5) monográfiáját, amivel előre jelzi élet és irodalom 
szétszálazhatatlan egymásba „íródását”. Hogy mennyire zavarbaejtő és 
eldönthetetlen fikció és valóság keveredése Márainál, az már az Egy 
polgár vallomásai peréből is kitűnhet, mivel az azt látszik alátámaszta-
ni, hogy – Mészáros Tibor szavaival élve – az eredeti műben „megje-
lenő egykori szereplők és önmaga is valóságos és »megírt« egyszerre” 
(Mészáros 2013: 172).  A Hallgatni akartam elbeszélője nem más, mint 
Márai más önéletrajzi műveiben is megformált, életrajzi referenciákkal 
terhelt író alakja, az idéző jelek közé zárt „Márai Sándor”:  „úgy érzem, 
azt, ami e tíz évben lényegesen történt, leghűségesebben mégis ennek 
az alaknak a megelevenítésén át tudom érzékeltetni” (Márai 2013: 9), 
mivel „az író, a művész éppen úgy ember, mint mindenki más, de […] 
mégis ők az emberek között azok, akiknek idegrendszere legközvetle-
nebbül, érzékenyen fogja fel az ember és a világ viszonyának minden 
változását” (Márai 2013: 9). Márai visszaemlékezésének központjában 
az ember és a világ viszonya áll a társadalmi-politikai történések tük-
rében. Ezt a viszonyt önmagán, pontosabban egy önmaga által meg-
alkotott Márai-képen keresztül szemlélteti: a megkreált író alak soha 
nem azonos azzal a Márai Sándorral, aki átélte az eseményeket, a fikció 
legalább annyira a személyiségkonstrukció része, mint a hiteles önélet-
rajz. A Hallgatni akartam „nemcsak esszébe ágyazott társadalmi-törté-
nelmi elemzés, az okok firtatása – írja Mészáros a kötet utószavában –, 
hanem létértelmezés is, melyben kiemelt helyet kap saját egykori sze-
repeinek értelmezése és feldolgozása is” (Mészáros 2013: 168). Vagyis 
Márai önéletrajzi művében egy olyan befelé és kifelé egyaránt fóku-
száló önértelmezést kapunk, amely közben az író  egyszerre törekszik 
a külső tények és történések számbavételére, illetve azok egyénre gya-
korolt hatásának lejegyzésére. Márai önéletrajzi (jellegű) műveiként 
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szokták emlegetni – a naplói mellett – az Egy polgár vallomásai első és 
második részét, a Föld, föld!..-et, a Napnyugati őrjáratot és az Európa el-
rablását, de  számos más írásán is áttetszenek az önéletrajziságra utaló 
félreérthetetlen jelek. Ebbe a sorba – az Egy polgár vallomásai és a Föld, 
föld!... közé – illeszkedik a posztumusz kiadású Hallgatni akartam is. 
Márai önéletrajzi műveire – azok közül is a Föld,föld!...-re, valamint a 
Hallgatni akartamra – különösen igaz, hogy „egy Márai Sándor nevű 
szerző irodalmi és társadalmi ellehetetlenülésének, írói és polgári el-
lenállási manővereinek, valamint e kettős létezés irodalmi/esztétikai és 
társadalmi krónikájának egyszerre »visszapillantó« tükörből és a tör-
ténéseket tárgyiasítani megkísérlő történetírói szemszögből elbeszélt 
eszme- és eseménytörténetként írhatók le” (Fried 2018: 274). S hogy 
ezeknek a műveknek sora mennyire meghatározó a Márai-életműben, 
arra már Szegedy-Maszák Mihály is rávilágított, amikor leszögezte, 
hogy: „az író regényeit kell az önéletrajzi művek függvényeinek tekin-
tenünk, nem pedig fordítva” (Szegedy-Maszák 1991: 92).

Lejeune önéletrajzi regénynek nevez minden olyan fikciós szöve-
get, „amelyben az olvasónak, az általa felfedezettnek vélt hasonlóságok 
alapján minden oka megvolna azt gyanítani, hogy a szereplő és a szerző 
között azonosság áll fenn, miközben a szerző ennek a személyazonos-
ságnak a tagadását (vagy legalábbis meg nem erősítését) választotta” 
(Lejeune 2003a: 27). Későbbi munkájában azonban a francia struk-
turalista beismeri, hogy korántsem húzható olyan éles (műfaji) határ 
az önéletrajz és az önéletrajzi regény közé, ahogy azt korábban felté-
telezte: „az elmúlt tíz évben, az igazat hazudástól az önfikcióig, az iro-
dalmi önéletrajzi regény olyannyira közeledett az önéletíráshoz, mely 
a két terület között húzódó határt soha nem látott mértékben tette 
bizonytalanná” (Lejeune 2003b: 234). Amint azt a későbbiekben látni 
fogjuk, erre a műfajok közti határelmosódásra lehet példa a Hallgatni 
akartam is.

Heller Ágnes írja az önéletrajzi emlékezéssel kapcsolatban, hogy 
azon belül egyesek a terepemlékezet (field memory) és a megfigyelési 
emlékezet (observation memory) kettéágazásáról beszélnek. „Az első 
esetben az önéletrajz élménytapasztalatokat rögzít, a másik esetben a 
környezetet, a világot, a történelmet eleveníti meg »objektív«  tapasz-
talatai elbeszélésével” (Heller 2015: 50). A Hallgatni akartam esetében 
nem választható szét élesen a két emlékezettípus. Márai, amikor sze-

mélyes élményeiről beszél, valamiképp mindig összefüggésbe is hozza 
azokat a társadalmi-történelmi események egyes mozzanataival. Erre 
példa lehet Horthy Kassára való bevonulása, amikor a narrátor a tör-
ténelmi pillanatot dokumentálva és elemezve beszámol a „hazatérés” 
személyes élményéről is. Vagy: az Anschluss után, mikor – „a háború-
nak még csak körvonalai derengtek” (Márai 2013: 100) – meghalt az 
elbeszélő nehezen várt gyermeke, s e tragédia fényében másként, nem 
annyira személyesen élte meg a világháború mindennapi borzalmait – 
tehát (állítása szerint) amennyire lehet távolságtartó tudott maradni a 
további háborús – mind személyes, mind társadalmi értelemben vett 
– tragédiákkal szemben. Márai a mindennapok közhangulatát írja le 
a nagy politikai és társadalmi változások korában. Saját tapasztalatát 
jegyzi le, miközben figyelemmel kíséri mások viselkedését is, és követ-
keztetéseket von le, hogy azok miként élik meg az egyes történéseket. 
De nemcsak a mindennapok folytonosságát rögzíti művében, hanem a 
történelmi tényekre koncentrálva visszavezeti a 38-as történések okát 
a régmúlt (török megszállás), vagy a közelmúlt (trianoni békeszer-
ződés) eseményeire. Teszi mindezt tíz év távlatából, így nemcsak az 
elbeszélt időt megelőző eseményekre, de annak következményeire és 
végkifejletére is rálátást enged. Ennek a tíz évnek is köszönhető, hogy 
Márai önéletrajzi műve egyszerre szól a megfigyelési emlékezet tényfel-
táró hangján a főbb eseményekre koncentrálva és meglátva azok között 
az összefüggéseket, és egyszerre a terepemlékezet vallomásos-szemé-
lyes hangján, mely visszaadja a történelmi események mindennapja-
inak hangulatát. Heller naturalistának nevezi ezt a fajta önéletrajzot, 
amikor „szerzője mind a belső, mind a külső történést szembetűnő 
precizitással ábrázolja” (Heller 2015: 51). Az önéletrajzi elbeszélés a 
„»ki vagyok?« kérdésre a »hogyan váltam azzá« elbeszélésével felel” 
(Lejeune 2003a: 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 vallomá-
sai önéletrajzi mű folytatásaként (is) olvasni, mivel Márai a történelmi 
események megvizsgálása, az azokkal kapcsolatos élménytapasztalata-
inak lejegyzése mellett és ezekkel összefüggésben a belső, személyiség-
beli változásokra, illetve saját léthelyzetére is koncentrál. Amíg az Egy 
polgár vallomásaiban megrajzol egy már akkor ingadozó társadalmi 
réteget, egy polgári családot, s annak légkörét, valamint íróvá válásá-
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nak útját, addig a Hallgatni akartamban arról ad számot, hogy hogyan 
szűnt meg ez az életforma, melybe beleszületett, melyben nevelkedett 
és melynek részese volt, hogy miért kellett elhagynia Magyarországot, 
feladnia hivatását és munkahelyét, miként vált az Anschluss napján 
még sikeres íróból és publicistából – aki saját kocsiján közlekedett, 
és teniszezni járt a Margit-szigetre – a visszaemlékezés jelen idejére 
apolite, vagyis hontalan ember Olaszországban. Tehát az önéletrajzírás 
felől nézve itt az elbeszélő „énelvesztésének” története által rajzolódik 
ki, egy személyes sorstörténet és a történelem 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 annak lejegyzésével. Szubjektívet 
abban az értelemben, hogy az (egyszerre polgári és írói) énvesztés a 
történelem személyes megélésének következményeként értelmezhető, 
és objektívat, ha abból a szempontból közelítjük meg, hogy az önéle-
tírás során a megszűnt, múltbéli én tárgyiasul, pontosabban a beszéd 
tárgyává válik (mint szereplő), mely objektív viszonyt az elbeszélés ide-
je és a történések (az énvesztés jelene) közt eltelt tíz év is megerősít. 
Ezt az időtávlatot az elbeszélő többször is kihangsúlyozza a műben, 
mintegy igazolva az eseményekhez való utólagos, távolságtartó, objek-
tív(ebb) rálátás pozícióját, illetve az arra való törekvést.

A kollektív és az egyéni emlékezés viszonya

A Hallgatni akartamban a belső (szubjektív) történések megfigyelése 
mellett a külső (társadalmi) események – olykor esszészerű – analí-
zise is megjelenik. Tágabb értelemben a narrátor az ember és világ 
viszonyára koncentrál, vagyis innen nézve tekinthetünk a műre akár a 
„nagy idők” tanúja típusú beszámolóként is, melynek elbeszélője a hu-
szadik század eseményeit vizsgálva jegyzi le – szépirodalmi vallomás-
ként – saját tapasztalatait. Ezen belül kiemelten foglalkoztatja a pol-
gárság és a világ, pontosabban: a magyar társadalmi berendezkedés 
és a hatalom alakulásának viszonyrendszere. Ezek az olvasatok nem 
zárják ki a személyes sorstörténetként való értelmezés szempontját, 

sőt sokkal inkább arra világítanak rá, hogy az önéletírással, az egyéni 
emlékekkel együtt Márai elbeszélője generációs élményeket is rögzít. 
Az én egyébként sem szakítható ki társadalmi kontextusából, ráadásul 
maga Márai „úgy volt magánszemély, hogy személyéhez egy irány, egy 
társadalmi helyzet, nem túlzás, egy világnézet kapcsolódott” (Fried 
2018: 315). 

Jan Assmann a kollektív emlékezés formáin belül megkülönböz-
teti egymástól a kommunikatív és kulturális emlékezetet. Szerinte az 
előbbin a közelmúltra való emlékezést, egy nemzedék emlékezetét 
kell értenünk. Ha hordozói, azaz egy adott nemzedék tagjai kihalnak, 
átadják a helyet az utánuk következő nemzedék emlékezetének. A 
kommunikatív emlékezet tapasztalati horizonttal rendelkezik, vagyis 
a nemzedéken belüli egyének közvetlenül átélt és megélt tapasztalatait 
hordozza magában. Az ilyen emlékekből és elbeszélésekből rajzolódik 
ki az oral history kutatási területe, vagyis a „mindennapok történel-
me”(vö. Assmann 2013: 52–53). Ahogy Máraié, úgy minden első vagy 
második világháborús életrajzi beszámoló (feltételezhetően hiteles) 
tanúbizonyság is egyben, amelyben minden egyén a saját tapaszta-
latát írta le. Ám ha még ugyanazon a fronton, ugyanazon a helyen és 
időben harcoltak is az egyes emlékezők, akkor is minden egyéni emlé-
kezés más és más lesz (vö. Heller 2015: 149). Többek közt ezért is kell 
megkülönböztetni az emlékezet-beszámolókat – legyenek azok szép-
irodalmi formába öntve vagy egyszerű feljegyzésekként megörökítve 
– és a hivatalos történetírást, mivel a kollektív emlékezet különböző 
egyéni emlékezetekben jelenik meg. Ugyanakkor egy bizonyos érte-
lemben maga a történetírás sem nélkülözi a fikciót, sosem tud teljesen 
objektív képet nyújtani a múltról, mivel azt egy történetíró vagy törté-
netírók egy csoportja hozza létre, és a gyűjtés, a szelektálás, a kihagyás 
stb. során veszít tényszerűségéből. „A kollektív emlékezet működés-
módja kettős – írja Assmann –: az egyik az eredetre vonatkozó meg-
alapozó emlékezés, a másik a saját tapasztalatok szolgáltatta keretfelté-
telekhez – a közelmúlthoz – kötődő biografikus emlékezés” (Assmann 
2013: 53, kiemelés az eredetiben). Az utóbbiból táplálkozik maga a 
kommunikatív emlékezet, mely a közelmúlt történelmi eseményeit és 
tapasztalatait személyes narratív keretben beszéli el. A kollektív és az 
egyéni emlékezés nem válaszható el élesen egymástól, mivel a kollek-
tív emlékezet esetén az emlékezők tapasztalatának vagy élményének 
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egyidejűségéről beszélhetünk, vagyis „a kollektív emlékezet mindig 
élménytapasztalat-emlékezet”3 (Heller 2015: 34). A tapasztalatemlé-
kezés működésmódja szerint az emlék az emlékező tapasztalatán, s 
nem pedig külsőleg szerzett tudáson (valakitől hallotta, valahol olvas-
ta stb.) alapszik. Márai egy helyen jelzi is erre való törekvését, illetve 
azt is, hogy ez nem minden esetben sikerülhet, ha valaki több oldal-
ról, összefüggéseiben is meg akar vizsgálni egy történést (annak oka-
it, előzményeit, következményeit stb.): „Nem írok fel on dit-ket; csak 
olyasmiről adok hírt e vallomásokban, amit személyesen tapasztaltam 
és ellenőriztem. Mégis, amit most elmondok, természetesen nem le-
het közvetlen tapasztalásom; de olyan embertől kaptam az értesülést, 
akinek szavahihetőségében nincs okom kételkedni” (Márai 2013: 
133). De az alábbi eset is jól szemlélteti az elbeszélő szubjektív „adat-
gyűjtését”: „Beszéltem olyan felvidéki emberekkel, akik a cseh időben 
vagyont, személyes biztonságot, igen, szabadságukat kockáztatták a 
magyarságért, s egy sem akadt közöttük, aki bizalmas beszélgetés köz-
ben meg nem vallotta volna, hogy megdöbbentő élmény számukra az 
a magyar hivatalnokság, amely átvette a hazatért területek közigazga-
tását” (Márai 2013: 93). Legtöbbször nemcsak egy konkrét emlékező 
él át egy adott történést, hanem mások is, ezért „minden visszaidézett 
személyes tapasztalatunk a kollektív, hagyományozott tapasztalaton 
belül értelmezhető” (Heller 2015: 10–11). Noha Márai innen nézve egy 
polgári magyar író sorstörténetét írja meg a történelem alakulásának 
tükrében, az eredmény „sosem lehet teljesen egyéni. Mindig Mi-ta-
pasztalat is, mindig kortapasztalat is” (Heller 2015: 138). Ám mivel 
mindenki máshogy emlékezik az egyes eseményekre, ezért a kollektív 
emlékezeten belül eltérőek az egyes fennmaradt emlékek. Márai jelzi 
is a személyes emlékezésének generációs-társadalmi beágyazottságát. 
Azon túl, hogy a szövegben vannak kizárólag magánéleti történésekre 
vonatkozó részek is (pl. a kisgyerek elvesztése), Márai a legtöbbször 
mégsem csak a maga nevében beszél („Ez az alak, ebben a helyzetben, 

3  Heller ezt a következő példán keresztül magyarázza: „Ha egy bombatámadást 
a pincében többen együtt éltek át, akkor a támadás emléke kollektívnek nevez-
hető, nem azért, mert mind átélték, hanem mert együtt élték át. Az együtt-át-
élés ugyanis magát a tapasztalatot befolyásolja, továbbá az erről fennmaradó 
emléknyomot is” (Heller 2015: 34).

ahogyan most leírtam, nem csak én voltam” [Márai 2013: 12]), hanem 
– s ilyenkor nem egyszer vált a narrátor E/1-ből T/1-be – egy társa-
dalmi réteg („De azt sem reméljük, polgárok, hogy valamilyen világ-
történelmi fordulat még módot ad elodázni a pillanatot” [Márai 2013: 
126]), illetve van, hogy egy nemzet nevében („A valóságban nem vol-
tunk pártatlanok, sem pedig semlegesek, s végül minden úgy történt, 
ahogy a német hivatalos körök rendelkeztek” [Márai 2013: 104]). 

Összegzésképp elmondható, hogy Márai polgárságot bemutató, 
annak (társadalmi) helyzetét, szerepét és működését elemző 
(önéletrajzi) művei gazdagítják, illetve árnyalják a 20. századi 
(felvidéki) polgárságról alkotott képünket. Az író sokszor szembe 
állítja és megkülönbözteti a nagyvárosi (budapesti) polgárt a kassai, 
felvidéki, erdélyi polgártól: „nem voltam hajlandó egy budai vendég-
lőben összeverődött italos magyar hivatalnoki, »úri« társaságot össze-
téveszteni […] a művelt és öntudatos magyar, felvidéki és erdélyi pol-
gársággal” (Márai 2013: 132). „Minden következménnyel meg kellett 
vizsgálnom magamban, környezetemben, a társadalomban, amelyhez 
tartoztam: mi az, ami a polgárságból történelmi szerepkörnek meg-
maradt” (Márai 2013: 119). Az ilyen és ehhez hasonló – kimondott 
vagy kimondatlan – önszituáló vizsgálódásoknak köszönhetően válik 
a kor kommunikatív emlékezetének polgárságképe Márai művein ke-
resztül kollektív emlékezetünk szerves részévé.  

A kollektív emlékezet és a hivatalos történetírás viszonya 

Ahhoz, hogy elhelyezhessük Márai művét azon alkotások sorában, 
melyek az egyén saját bőrén tapasztalt és megélt politikai-társadalmi 
változásokat, illetve azok mindennapjait, közhangulatát dolgozzák fel 
– „biografikus és történeti elemeket egyesítő” (Thomka 2009: 33) – fik-
ciós, művészi formában, ki kell térnünk a kollektív emlékezet és a tör-
ténetírás oda-vissza ható kapcsolatára is. Egyrészt „a tudomány 
»nyersanyagként« bőségesen merít a kollektív emlékezet tartalmaiból” 
(Pataki 2010: 794), mivel azok közvetlenül hozzáférhetőek az önrefle-
xiót provokáló kikérdezéses technikák (például az oral history), vagy az 
önbemutató személyes dokumentumok révén (önéletírások, naplók, 
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levelezés), másrészt viszont „a tudomány eredményei leszivárognak a 
hétköznapi történelmi tudatba, s ily módon befolyásolják az emlékezet 
elbeszéléseit” (Pataki 2010: 794–795). Ez a kétirányú mozgás a Hallgat-
ni akartamban is kimutatható: egyrészt az önéletíráson keresztül a 
megélt történelemi események tanúságtételeként is szolgálhat a mű – 
például a Horthy-féle kassai bevonulás esetében, másrészt a hivatalos 
történelem leszivárgása is tetten érhető a műben a múltfeldolgozás, a 
történések analizálása közben, például a revizionista politika, illetve a 
bécsi döntés előzményeire (török megszállás, paraszt-földesúr viszony, 
a trianoni békeszerződés) és összefüggéseire való rámutatásnál. Sőt 
egy helyen így „hivatkozik” Márai a revizionista politikának hangot 
adó Pesti Hírlapot ért támadások védelmében: „nálam hivatottabb 
szociológusok és történetírók állapították meg […], hogy a régi Ma-
gyarországon nem a nemzetiségi, hanem az osztályelnyomás volt az 
erő, amely az ország nemzeti kisebbségeit […] éppen úgy kiszolgáltatta 
az államhatalomnak, mint a magyar szegényparasztot” (Márai 2013: 
77). Ugyanakkor mindenképp meg kell különböztetni egymástól a kol-
lektív emlékezetet és a „hivatalos” történetírást. Vegyük csak példának 
a megszólalás módját: „a történész érvel és bizonyít, az emlékező kije-
lent és érez; az előbbi azt mondja, »így gondolom«, az utóbbi inkább 
azt, »így érzem«” (Pataki 2010: 795, kiemelés az eredetiben). Amíg az 
előbbi idézetnél azt láttuk, hogy az elbeszélő érvelt és bizonyított, hi-
szen a történészek álláspontjára hivatkozott, addig a következő részlet-
ben Horthy kassai bevonulásról feljegyzett emlékei már az „így érzem” 
retorikát működtetik: „Az első órák meghatottságában sem hagyott el 
a szorongó, baljós érzés, hogy valami itt nincsen rendben, valami nem 
sikerült” (Márai 2013: 88). Vagy pl.: „Az író, a művész rendelkezik egy-
fajta képességgel, amely elsőrendűen szellemi; olyan előérzetei vannak, 
amelyek később, látomás, tehát műalkotás alakjában, megmutatják a 
valóságot – megmutatják már akkor, amikor ez a valóság még az alaku-
lás, a vajúdás, a mitikus kezdet alakzatában gomolyog az emberi látha-
táron. Amikor tehát magamon át iparkodom bemutatni, mi történt 
azon a napon a világban, nem akarok mást, mint egy műszer észlelete-
it lerögzíteni. Ez a műszer én voltam, egy író, egy európai országban” 
(Márai 2013: 9–10). A látomás, a jövő váteszi megérzése a történések 
lejegyzésének imaginációs, szépirodalmi jellegét emeli ki, a műszer 
metafora használata viszont az objektivitásra való törekvést jelzi az idé-

zett részletben. A kollektív emlékezetbe telepített személyes emlékek-
kel és önképekkel szemben a történelmi tények csupán üres absztrak-
ciók, senkinek sem jelentenek semmit, senki sem emlékezik rájuk, 
nem fűződnek személyes identitáshoz vagy emlékekhez (vö. Assmann 
2004/2013: 45). Ugyanakkor „a »történelmi tények« nemcsak pontos 
események szűkkeblű leírását jelenthetik, hanem azt is, hogy az adott 
»történelmi tényeket« az emberek hogyan élték át. Önmagában a 
harmincéves háború vagy Magyarország második világháborús sze-
replése szerintem teljesen érdektelen volna akkor, ha nem foglalkoz-
nánk azzal, hogy az események elszenvedői, illetve alakítói hogyan is 
viselkedtek, mit gondoltak, milyen megfontolások mozgatták döntése-
iket” (Ungváry 2014).  Márai az adatok és dátumok pontossága helyett 
inkább a múltról kialakítható kép megalkotása során próbál hiteles és 
objektív maradni. Az objektivitásra való törekvést egyrészt az elbeszélő 
önmeghatározása, másrészt az elbeszélő pozíciója jelzi, miszerint az tíz 
év távlatából, utólag rekonstruálja a történéséket. Álljon itt most csak 
egy példa a sok közül: „tíz évbe tellett, amíg minden következménnyel 
megtudtam ezt” (Márai 2013: 14). A Hallgatni akartam a múltat a meg-
írás jelene szempontjából konstruálja meg. A narrátor a visszaemléke-
zés során az akkori mindennapok tapasztalatát együtt látja azok rövid 
vagy hosszabb távú következményeivel, illetve azokkal a történések 
hátterében zajló eseményekkel, melyekre csak évekkel később derülhe-
tett fény. Vagyis egyrészt az elbeszélés jelene felülírja a felidézett múlt 
énjének nézőpontját, másrészt viszont a visszatérő „mindezt akkor 
még nem tudhattam” formulával állandóan rávilágít az akkor és a most 
közti különbségekre, érzékeltetve, hogy „miből” „mi” lett az idő folya-
mán. Így az olvasó nemcsak az akkor légkörébe kap betekintést, hanem 
a szinte szociografikus érzékenységgel lejegyzett kor történéseinek, 
előzményeinek és következményeinek összefüggésrendszerét egész-
ként láthatja át. Mindezekre jó példa lehet, amikor a narrátor a magyar 
társadalom mélyére ás, és számba veszi, hogy ezekben az években mi 
vezetett például a revizionista politikához: „a földkérdés mellett a tria-
noni kérdés izzott a magyar élet mélységiben” (Márai 2013: 80). Az 
objektivitásra való törekvés alátámasztását szolgálja – ahogy azt már 
előbb jeleztem – az elbeszélő önmeghatározása is. Ahogy Ungváry úgy 
érzi, hogy joga van történészként irodalmi műről írnia („Irodalmi ér-
tékelésére ezen sorok írója – képzettség hiányában – elvileg nem vállal-
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kozhatna. Úgy gondolom azonban, hogy bizonyos irodalmi művek 
értékelésénél a történelmi és az irodalmi szempont nem választható 
teljesen külön. Egyrészt azért, mert az irodalomnak és a történelemnek 
ugyanaz a fogalmi rendszere” [Ungváry 2014]), úgy Márai narrátora is 
hasonlóképp gondolja a fordítottját: „Nem vagyok történetíró, s ezért 
nem hiszem, hogy jogom lenne történelmi szemszögből ítélni akár a 
közelmúlt eseményeiről is. De magyar író vagyok […], s azt hiszem, a 
magyar írónak joga van nemzete sorsáról történelmi távlatban beszél-
ni, akkor is, ha nem hivatása a történetírás” (Márai 2013: 36). De sem-
miképp sem szabad megfeledkeznünk róla, hogy se Márai, se Márai 
elbeszélője nem történész, hiába jelzi többször is, hogy a tényeket pró-
bálja meg közölni művében („Megkísérlem feljegyezni, ahogy tudom a 
tényeket” [Márai 2013: 8]), 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 értelmében megvizsgálni” (Márai 2013: 61). 
„Márai ugyan egy csődtömegről készített erősen irodalmias, azaz 
szépírói eszközökkel, nem elvont fogalmi nyelven leltárt, adatai olya-
kor kiigazításra szorulnak (hiszen nem történelmi krónikát szerzett, 
hanem önelszámolást kezdeményezett, nem történészi munkát fogal-
mazott, hanem maga, osztálya szerepét, lehetőségeit tette patikamér-
legre), mindez azonban nem hitelteleníti felismeréseit, nem csökkenti 
ennek a felismerésnek drámáját, nem enyhíti a felelősségvállalás fe-
szültségeit” (Fried 2018: 329). Fried István gondolataiból kiindulva a 
dolgozat záró soraiban végül a hitelesség problémájára térnék ki, figye-
lembe véve, hogy Márai művével két történész is foglalkozott már a 
múltban. Ungváry és Ablonczy kritikával tekintenek a műre, és 
példákkal alátámasztva számba veszik a Hallgatni akartam erősségeit 
és gyengeségeit a hitelesség szempontjából. „Ha valaki ebből a kötetből 
szeretné megtudni a német megszállás vagy a Szovjetunió elleni hadba 
lépés időpontját – írja Ablonczy –, esetleg Márai MTA-tagfelvételének 
dátumát, kínos tévedésekbe futhat bele. Olyan apróságokról nem is 
szólva, hogy Teleki Pállal Márai aligha futhatott össze 1938 márciusá-
ban a Bástya sétányon. Találkozásaikról naplóiban is írt, megtörténtek, 
de akkor, az Anschluss reggelén aligha” (Ablonczy 2013). Ezzel szembe 
Ungváry rámutat arra, hogy „más dolgokat azonban remekül meg le-

het tudni ebből a kötetből (is).  Elsősorban azok a személyes élményeken 
alapuló karcolatok tartoznak ide, amelyeket Márai ugyan lehet, hogy 
rossz időrendben ismertet, de az biztos, hogy például Teleki figurájának 
leírása rendkívül életszerű” (Ungváry 2014). Teleki alakján túl a Bár-
dossy Lászlóról és Bethlen Istvánról készített portré pontosságában, 
valamint életszerűségében is megegyezik a történészek kritikai megíté-
lése: „Bárdossy László és Bethlen István szerepének értékelése csak-
nem hibátlan” (Ablonczy 2013); „Teleki figurájának leírása rendkívül 
életszerű. Ugyanez igaz Bárdossy László és Bethlen István esetében is, 
akikről remekbe szabott és megindítóan személyes korrajzot ad Márai 
az olvasónak” (Ungváry 2014). Amellett, hogy a narrációban a koher-
ens kapcsolatok kialakítása és fenntartása során az emlékezés fikcióval 
töltődik fel, minden önéletrajzi elbeszélésben van egy adag önigazolás 
is. Márai névváltoztatásáról nem tudjuk, hogy valóban akkor történt-e, 
amikor az elbeszélő szerint a magyarországi svábok pont az ellenkező-
jét tették: magyar nevüket rég nem használt német családnevükre cse-
rélték vissza. Ám ha az önigazolást mértékkel használja csak a szerző, 
illetve, ha szemantikai emlékezete pontatlan (rosszul emlékezik, hogy 
egy esemény melyik évben történt, hogy valakit hogy hívtak stb.), attól 
még az önéletrajzi emlékezés nem válik – Heller szóhasználatával élve 
– „inautentikussá” (vö. Heller 2015: 77). „A fikciós formákkal ellentét-
ben az életrajz és az önéletírás referenciális szövegek: éppúgy, mint a 
tudományos vagy történelmi diskurzusok, arra törekszenek, hogy a 
szövegen kívüli »valóságról« nyújtsanak tudást, tehát igazságpróbák-
nak vessék alá magukat. Céljuk nem egyszerűen a valószerűség, ha-
nem a valóhoz való hasonlítás” (Lejeune 2003a: 37). Márai is arra tö-
rekszik a Hallgatni akartamban, hogy lejegyzett emlékei, az általa 
megkonstruált történelmi pillanatok intim közelsége, a hivatalos törté-
nelem mögött meghúzódó belső történések minél inkább hasonlítsa-
nak a valóban megtörténthez. Ennek értelmében – és azt figyelembe 
véve, hogy Márai műve önéletrajzi elbeszélés, vagyis szépirodalmi mű 
– végeredményben mindegy, hogy megtörtént-e a kassai szállodában 
lejátszódó incidens a városba való hazatérés estéjén, amikor is a de-
mokrácia hangvételéhez hozzászokott portás „alás tiszteletem” helyett 
„jó estét”-et köszönt a fiatal, részeg tisztnek, aki ezért a „sértésért” fel 
akarta pofozni, mivel a történet attól válik hitelessé, hogy tökéletesen 
alátámasztja, illetve megteremti azt a hangulatot, amelyről a narrátor 
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(magyar, illetve részben a csehszlovák) társadalom-ábrázolása, ponto-
sabban történelmi analízise szól az esetet megelőző oldalakon. Fried is 
arra figyelmeztet, hogy „a kritika nem az irodalom dokumentumértéke, 
nem az őszinteség vitatható fogalma alapján teszi mérlegre önéletírás, 
napló személyességét, a művekből kitetsző személyiség önértelmezését” 
(Fried 2018: 313). Márai önéletrajzi művében szétszálazhatatlanul ga-
balyodik egymásba élet és irodalom, fikció és hitelesség, tanúságtétel és 
önigazolás, vagyis egy olyan – az imagináció és a tényszerűség határain 
mozgó – hibrid műfajiság, „amely rávilágíthat részint irodalom (írásbe-
liség?) és történelem összefüggéseire, a személyes és személyesen meg-
élt/átélt történelem irodalmiságának mértékére, emlékidézés és száma-
dás szembesülésére. Ezen keresztül olyan műfaji alakzat megépítésére is 
sor kerül, amely olvasható történelmi/kordokumentumként, hagyomá-
nyos módon önéletrajzként, egy irodalmi sor (polgári vallomások) da-
rabjaként, folytatásaként; és mindez egyszerre, összeszövődve alkotna 
valami olyat, amely regény is, nem is regény” (Fried 314–313 :2018).
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Zhrnutie

Práca sa zaoberá možnosťami skúmania diela Sándora Máraiho Chcel 
som mlčať (Hallgatni akartam) z hľadiska kolektívnej pamäti. Hlavné 
otázky sú, ako sa u Máraiho mieša fikcia so skutočnosťou, autobiog-
rafická pamäť s kolektívnou a akú úlohu v tom hrá žáner autobiografie. 
Téma zahŕňa v sebe dva aspekty: jednak aspekt osobnej a historickej 
zodpovednosti mešťanstva, jednak aspekt súvislosti autobiografie s ofi-
ciálnou a objektívnou historiografiou.

Czucz Enikő

Mítosz, rítus és emlékezet
 Nádas Péter esszéiben1

Annotáció: Jelen tanulmány a mítosz, a rítus és az emlékezet összefüg-
géseit elemzi Nádas Péter értekező prózájában. Kiindulópontként Jan 
Assmann kulturális emlékezet koncepciója, illetve Arjun Appadurai lo-
kalitásfogalma szolgál. Nádas esszéiben a társadalmat szervező kultúra 
emlékezete mítoszok, szimbólumok és rítusok segítségével közvetíti a 
kollektív tudat tartalmait. A kollektívumot szervező tudás nélkülözhe-
tetlen, de szükségszerűen részleges, s bár technikái értelmezhetővé tesz-
nek egyes, már fogalmakkal operáló civilizációs tudatszinteket, egyben 
gátként is szolgálnak: egyrészt az egyéni alkat kifejeződésre jutása, más-
részt a kölcsönösségen alapuló közösség tekintetében. A kölcsönösség 
élménye a halál és születés szakralitásával rokon, egy olyan emlékezet, 
amely a kultúra továbbörökített történetein túlra, vagy legalábbis annak 
legősibb, legmélyebb, nyelvvel kifejezhetetlen rétegeibe mutat. 

Kulcsszavak: Nádas Péter, Narcissus, mítosz, rítus, kulturális emléke-
zet, lokalitás

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0272/17. számú Preklad, kultúrna 
hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky c. 
Vega-projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem BTK Magyar 
nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of Arts, Depart-
ment of Hungarian Language and Literature).
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Nádas Péter életműve sokféle megközelítésmódot tesz lehetővé az 
értelmező számára. A művek eltérő műfajiságuk, illetve műfaji kevert-
ségük ellenére azonban egy bizonyos mértékű, mélystruktúrába kó-
dolt poétikai és világnézeti egységesség érzetét keltik2 az alkotói stílus 
azonosíthatóságán és az azonos, visszatérő témákon keresztül. Mind-
ez egy rendkívül komplex társadalom-, nyelv- és irodalomképre épül, 
amelynek kivonatolt variációit a szemléletalakító gondolatfutamokat 
szinte bölcseleti értékű kidolgozottsággal rögzítő értekező próza kí-
nálja. A tanulmány elsősorban ennek a világképnek azon aspektusaira 
koncentrál, amelyeken keresztül megragadhatóvá válnak a közösségi 
és egyéni emlékezet − a nádasi prózában jelentős szerephez jutó – kul-
turálisan kódolt technikái, viszonyai és összefüggésrendszerei a mítosz 
és a rítus egymást kiegészítő kapcsolatának terében. Az értekező próza 
különböző alműfajaiba sorolható szövegek vizsgálatának elméleti alap-
ját Jan Assmann kulturális emlékezettel foglalkozó koncepciója nyújt-
ja, amely a tanulmány második részében kiegészül Arjun Appadurai 
lokalitás termelésére vonatkozó elméletével.

Jan Assmann (2004: 16−19) a kulturális emlékezetet egy olyan 
ismétlődésre épülő konnektív struktúraként fogja fel, amely mind 
normatív, mind pedig narratív aspektusában hozzájárul az emberi 
közösségeket megalapozó „közös tudás és önelképzelés” kialakításá-
hoz, tehát a közösségileg elfogadott szabályok és elvárások, valamint 
a közös múltra való emlékezés mentén biztosítja az egyéni identitás 
betagozódását a kultúra kollektívumába. Más szóval, az egyén a kul-
túra ezen technikái által kapcsolódik be az adott közösség múltjá-
nak rituális, ismétlésen és megjelenítésen keresztül (annak jelenével) 
egyidejűvé tett mitikus és történeti narratívájába. Heller Ágnes (2015: 

2 Többek között Beck András (1992) is hasonló megállapítást fogalmaz meg 
már a korai esszéket magába foglaló Játéktér című kötetet elemző kritikájában. 
Véleményem szerint a világlátás koherenciáját biztosító összefüggések csak 
tovább erősödtek Nádas pályájának későbbi alakulásával, amelyet például 
Radnóti Sándor (1996) lejjebb idézett, az egész életműre kiterjesztett alkotói 
alapállásról alkotott tézise, de akár Bazsányi Sándor monográfiájának második 
mondata is alátámaszt: „És tartozzanak az egyes alkotások akár az epika, akár 
a dráma, akár az értekező próza körébe, ugyanazt a jellegzetes […]alkati pecsé-
tet viselik magukon”  (2018: 15, kiemelés az eredetiben).

140−141) a kulturális emlékezetstratégiák megjelenési formáinak kö-
zös alapjegyeként szintén a jelenvalóvá tétel aktusát emeli ki Az ön-
életrajzi emlékezés filozófiája című művének megfelelő fejezetében, 
ahol az ősszövegektől megjelenési módjukban alapvetően különböző 
emlékezethordozókat tárgyalja. Az időbeli distancia feloldását azon-
ban egy olyan minőségnek tekinti, amely nem csupán a kollektívum 
kulturális emlékezetét elevenen tartó technikák jegye és eredménye, 
de jellemezheti az egyén saját életére való emlékezését is, amennyiben 
elbeszéléseiben az emlékező, múltbéli gondolatainak reprodukálása 
során, a múltat helyezi a jelenbe. Az érzésekre való emlékezés azonban 
az ellenkező irányú mozgás ívén halad: a jelenkori emlékező vissza-
helyezkedik múltbéli érzelmi állapotába (Heller 2015: 129−130). Beck 
András (1996: 873) a Játéktér esszéihez hasonlóan kétpólusú, a beszéd-
mód sajátosságait fókuszpontba állító felosztást rendel, melynek egyik 
végletén a „személyes, szubjektív”, másikon pedig a gondolatiságra 
alapozott, a személyességet tematizáló „analitikus megközelítés” áll.3 
Véleményem szerint ezeknek a megfontolásoknak az összeolvasása 
alkotja meg azt a keresztmetszet, ahol értelmezhetővé válik a Nádas-
esszék helye az önéletrajzi tárgyú írások között. Az egyéni emlékezet-
nyomokkal átszőtt értekező prózában  egyrészt a néhol feltűnő nap-
lószerű emlékleírások személyessége, az életeseményekből levezetett 
absztrakciók, a velük összefüggésbe hozott filozófiai eszmék, és az 
ezekből levezetett kulturális jelentések érintkezései és továbbgondolá-
sai fogalmazódnak meg, amelyek így nem választhatók le magáról az 
emlékező (és értekező) szubjektum narratív identitáskonstrukciójától, 
másrészt a kulturális emlékezet termékeinek és stratégiáinak önéletrajzi 
kontextusban való tematizálása, a megélt diktatúra elhallgatásainak 
feltárása és a letűnőben lévő, múltjukkal kapcsolatot ápoló közösségi 
létformák megörökítésének szándéka, akárcsak az esszék és önéletírás 
tematikai, valamint képi-hangulati motívumainak egymásba való 
áthajlásai az alanyi és kollektív emlékezet összefonódását erősítik. 
Ebben a kontextusban érdemes tehát értékelnünk a Nádas-esszék sajá-

3 Az esszékötetek kritikusai többnyire az érzékiséghez közelebb álló, személyes 
hangvételű, saját tapasztalatokra alapozott írásokat értékelik pozitívan; az 
értékítéletet legexplicitebben talán Radnóti (1996) és Farkas Zsolt(1996) fejezik 
ki. 
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tos gondolati-fogalmi mátrixát, amelynek kulcsmomentumai egymás-
sal fenntartott kapcsolataik és ezek geometriai természetű − ellenben 
kijelölésük és kifejezésük módjában dinamikus − arányaik szerint ér-
tékelhetőek. 

Érdemes azonban néhány szót ejteni a textusokban kifejezésre jutó 
filozofikumról, annak recepcióbeli értékeléséről.4 Az értekező próza 
logikai-episztemológiai értelemben vett zártságára az író monográfu-
sa, Bazsányi Sándor a Mélabú elemzése során mutat rá: hiába sugall „a 
gondolatvezetés logikája és retorikája valamiféle általánosérvényűsé-
get”, ha „mindezt általánosítani kizárólag […] a Nádas esszékre jellem-
ző észjárás és stílus irányába lehetne” (Bazsányi 2018: 324), s így ugyan 
az értekező prózai írások kívül rekednek a filozófiai művek tudomá-
nyosságán, ez azonban megerősíti az esszéműfaj klasszikus értelmén 
belül való értékelhetőségüket. Perecz László a szépíró filozófiafelfo-
gását tárgyaló, módszeresen kidolgozott előadásának következtetései 
szintén e irányba mutatnak. Perecz szerint az író, az antikvitás hagyo-
mányára kapcsolódva, a filozófia szellemi tevékenységek körében el-
foglalt felsőbbrendűségét vallja, a Nádas-esszék gondolati játékainak 
igazolását azonban a filozófia többértelműsége biztosítja, amennyiben 
fogalmi struktúrája az európai hagyomány kanonizált alkotóin és böl-
cseleti művein kívül a „köznapi bölcselkedés” jelentést is magába fog-
lalja. „Amikor [Nádas] filozofál − írja Perecz − a saját egzisztenciális 
kérdéseire keresi a maga válaszait” (Perecz 2012: 327). Ez a gondolat 
pedig más Nádas-kritikában is megfogalmazódik. A logikai követke-
zetlenségek és kategorikus kijelentések ellentmondásainak feltárására 
kihegyezett írásában Farkas Zsolt például „a mindent egyedül, a min-
den nagy talányt a maga módján megoldani akaró hérosz” „apollóni 
pózának” következményeként értékeli az Esszék kötetből kihallható be-
szédmódot (Farkas 1996: 1350, kiemelés az eredetiben). Farkas (1996: 

4  A szintén problematikus műfajiság kérdésére itt nincs módomban bővebben 
kitérni. Károlyi Csaba (2000) kritikájának meghatározásából kiindulva, bár azt 
némileg szűkítve, az esszé fogalmával jelölöm Nádas azon kisebb terjedelmű 
műveit, amelyek nem tartoznak a fikciós alkotások kategóriájába. Jelen tanul-
mányban azonban csak a kötetekben megjelent írásokat vizsgálom, a nagyobb 
lélegzetvételű nem-fikciós munkákkal pedig külön tanulmányokban foglalko-
zom (l. Czucz 2018).

1340) szerint egyedül a Hazatérés mutatja fel a regények megszólalás-
módjának jegyeit, s ennek okát az „érzéki elemek” jelenlétében jelöli 
meg, a tapasztalat – így az emlékezés − személyességének szenzuali-
tásában, amely utat nyit az olvasó és szöveg párbeszéde előtt. Radnóti 
Sándor (1996: 1338) hasonló véleményt fogalmaz meg, bár végkövet-
keztetésében jóval megengedőbb. Nádas „túlságosan” filozofikus esszéi 
mögött, amelyek nélkülözik a „filozófiai ötletet”, meglátja a hiányában 
is jelenlévő állandó háttérként és − Radnóti olvasatában − értelmező 
módszerként felfogott „erotikus világlátást”. Urfi Péter (2007) Farkas-
hoz hasonlóan, bár érdemleges érvrendszer kiépítése nélkül utasítja el 
Nádas „(mono)mániás alapállását”, amely véleménye szerint éppany-
nyira a Hátországi napló uralkodó jegye, amennyire az előző köteté 
volt. Ugyanakkor ugyanazzal a kötettel kapcsolatban Földényi épp 
a Nádas-szövegeket szervező szembenállások metszetének jelentőségét 
hangsúlyozza, s mintha sorai azt sugallnák, hogy Nádasnak annyiban 
van szüksége ezekre a dichotómiákra, amennyiben azok megképezik 
és nyelvileg legalább közvetetten elérhetővé teszik a másképp 
megközelíthetetlen szintézis dimenzióját: „személyes és a személytelen, 
a közös és az egyedi, a kollektív és az individuális érintkezési felülete: 
valahol errefelé terül el a szabadság világa. Azon az általa tiltottnak 
nevezett területen, ahol Nádas szerint a szótlanság a szóval találkozik, 
vagy ahol a hang hozzáér a csöndhöz” (Földényi 2007: 323). Ebben az 
értelemben a szerelem és az eredet területe sincs messze a szabadságtól.

Mítosz: önreflexió és szerelem

A változtathatatlan őstörténetbe való belehelyezkedés formáit Ná-
das, a szubjektivitás kezdeteinek és a közösséget biztosító szerelem 
kulturális beágyazottságának végiggondolása során, az európai kultúra 
antikvitásba nyúló gyökereiben találja meg. Az égi és a földi szerelem-
ről címet viselő esszékötet háromosztatú gondolatláncolata különleges 
súllyal bír a szerző munkásságának viszonylatában, hiszen, kifejtettsége 
okán, egyszerre kiegészítése és kiindulópontja az esszék, illetőleg az 
önéletrajziságra épülő prózai művek részleteiben feltűnő világképének 
(vö. Nádas 2016: 280). Nádas az archaikus/mágikus és mitikus határ-
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kijelölésének analógiájaként szolgáló Narcissus-mítosz ovidiusi válto-
zata köré építi fejtegetéseit. Az író a metamorfózis mitikus történetén 
keresztül néz vissza a mentális kor dichotómiákra épülő nyelviségéből 
arra az archaikusra, amely mindig is jelenlévően van bennünk: „Bárki 
föl tudja idézni magában ennek a más világnak a kedélyét, ha az álmai-
ra vagy a lázas állapotaira gondol. A látomás és az előérzet, a megérzés 
és a szinkronicitás szintén ebből a más világból kísért át valamennyi-
ünket” (Nádas 2016: 20). Az ősélményre való emlékezés útjában csak-
úgy, mint az „egykor” bizonytalan, régmúltba vesző pontjának megha-
tározása előtt maga „a nárcisztikus gondolkodás fogalmi szerkezete” 
áll (Nádas 2016: 23), amely csupán az előbbieket elfedő „elkülönült 
emlékezést” teszi elérhetővé (Nádas 2016: 12). Az író tehát egy olyan 
nyelvvel kifejezhetetlen ősélményre utal vissza, amelyet szimbólu-
mokra épülő narratívák és körülmagyarázó reflexiók fednek el, mégis 
„az emlékezés szerkezeti módja őrzi történetként azt az élmény, amit 
eredeti tárgyának csupán hasonlataként őrizhetett meg” (Nádas 2016: 
19). Ez az ősélmény pedig az öntudatra ébredés, a szubjektummá válás. 
Nádas az önreflexióhoz, vagyis a tükröződésben létrejövő önszemlélet 
által megalapozott emlékezéshez köti az emberfogalom kialakulását, 
amely viszont egy éles kulturális-konceptuális váltást jelez: az egyéni 
és közösségi tudatformák és -tartalmak kölcsönviszonyukra irányuló 
és ugyanebből fakadó meghatározása olyan határokat jelöl ki, amelyek 
megakadályozzák az átjárást a különböző, Jean Gebser fogalmaival je-
lölt szintek között (vö. Nádas 2016: 20).5

A Narcissus-történet egy olyan origóként jelenik meg, amely leké-
pezi az a váltást, amelyet Assmann (2004: 87−127) a rituális koherencia 
elvéből a textuálisba való átmenetként jelöl: a kollektív identitás fenntar-
tására irányuló − az utánzásra és megőrzésre épülő − ünnepek, szertar-
tások „belső időrendjét” az írásbeliség kialakulásának hatására váltja fel 

5  Nádas ugyan csak négy evolúciós tudatszintet említ (archaikus, mágikus, mi-
tikus és mentális), míg Gebser egy ötödik, kialakulóban lévő tudatszintről is 
beszél, az integráltról, amely a mentális perspektivikus megismerésmódját 
aperspektivikusra és atemporálisra váltja, s önmagában egyesíti a megelőző tu-
datstruktúrákat (Mohrhoff 2008: 51; l. még Mickunas 1997). Nádas kölcsönös-
ségeszméjében mintha tükröződni látszanának az integrált világnézet jellemző 
jegyei. 

az értelmezés és emlékezés kötelességét életre hívó textuális koheren-
cia. Az ovidiusi szövegváltozat kanonizáltsága6 révén tölti be a nyugat-
európai kulturális emlékezet megőrzésére irányuló funkcióját, mivel 
egy új korszak médiuma révén örökíti tovább az archaikus-mágikus, 
épp ezért időtlen tapasztalat eredetét, pontosabban ennek többszörö-
sen tükrözött, fogalmakba átírt hasonlatát. Az „egykor” mitikus idődi-
menziójának bizonytalansága  egy olyan biztos, de konkretizálhatatlan 
pontként tűnik fel a nádasi mítosz-értelmezésben, ameddig a kultúra 
fogalmakkal operáló emlékezete visszanyúlhat a prehistorikusba: „Na-
rcissus születésének képében nem olyasvalami válik-e le az emlékezet 
előttiről, amit az emlékezet az átváltozás fogalma által nevez néven, de 
már csak a névre, önnön fogalmi mására, az eredeti tárgy vagy jelen-
ség képmására emlékezhetik?” (Nádas 2016: 16). Ez a mozzanat egy 
létmód szinte áthághatatlan metafizikai határait állítja fel a mindenko-
ri szubjektum számára, hiszen „nincsen olyan személyes gesztusunk, 
amely ki tudna nyúlni a kultúrából” (Nádas 2016: 52), viszont befog-
hatóvá teszi az ősélmények potencionalitásra csupaszított és szimboli-
kus formában fennmaradt nyomait. Ha Nádas nem is állíthatja, hogy 
a szerelem teljes mértékben és tartósan eltörli ezt az akadályt, annak 
anyagát mindenesetre transzparenssé teszi: „miközben egyetlenre irá-
nyulok, a fáradhatatlan és kimeríthetetlen sokaság élményében része-
sít, amit viszont hajlandó leszek a teljességgel azonosítani […] birto-
komba adja és átjárhatóvá teszi mindazt, ami nem én vagyok”7 (Nádas 
2016: 116−117, kiemelés az eredetiben). A szerelemi elragadtatottság 
a fizikai világra vonatkozó lokalizációs és kronológiai kötöttségek fel-
oldásával nyit ablakot a teljesség felé. 

6  Az sem lehet véletlen, hogy Nádas erősen hangsúlyozza, hogy Ovidius szö-
vegváltozatát használja, ill. ezt értelmezi és elemzi. Ovidius neve tizenhétszer 
fordul elő az esszékötetben, nem számolva toldalékolt alakjait.

7  Byung-Chul Han (2017: 43−46) The Agony of Eros című, a szerelem kulturális 
válságának okait vizsgáló filozófiai munkájában nagyon hasonlóan vélekedik 
a szerelem feltételeiről. Badiou-ből kiindulva olyan, a „Kettő színpadán” játszó-
dó eseményként fogja fel, amelyben a Különbözőség lyukat üt a Szokásos és az 
Ugyanaz rendszerén, s kiiktatva a szokványost és az énközpontúságot, feloldja a 
szerelmesek önazonosságát, ezzel egy új és különböző létmódot biztosítva szá-
mukra. 
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Másrészt a két patak, Liriope és Cephisos találkozásából születő 
Narcissus képét az emberi emlékezet mélystruktúráiban gyökeredző-
ként gondolja el az író, amelyet az eredetről való beszéd, a metafizika 
szféráit érintő gondolkodás fogalmai és szerkezete óhatatlanul meg-
idéz. Ez párhuzamba állítható Julia Kristeva nézetével, aki az − eros 
és amor kettősségét expliciten megjelenítő − Narcissus-történetet 
a nyugati szubjektumfelfogás alakulásának történetében paradigmi-
kus szerepet betöltő toposzként értékeli: „ez a szerep abban áll, hogy 
megtestesíti a türköződést és saját nárcisztikus kudarcából kiindulva 
megindítja a tükröződés bensővé változtatását, amely a platóni idea-
litást spekulatív bensőséggé formálja át” (Kristeva 1995: 56). Kristeva 
(1995: 55−56) pszichoanalitikus olvasatában a mitológiai alak egy új-
fajta, egységre támaszkodó, a szexuális vágy tárgyának hiánya miatti 
téboly megtestesítőjének képe, Plótinosz pedig az önmagát tükröző lé-
lek belső terének kifejeződéseként értelmezi: önmagához való útjának 
lehetőségét rejti magában, és egy olyan megosztottságot, amelyet az 
Egy közvetítése, vagyis a „jóhoz való felemelkedés” oldhat fel. 

Balassa Péter a „könyv alapparadoxonát” abban látja, „hogy mi-
közben a Sokkal, de legalábbis a Kettővel foglalkozik, […] az Egyről, 
mint nem elsősorban történetileg, de misztikus és archaikus értelem-
ben elveszettről […] , kimondhatatlan-kifejezhetetlen távollétéről, 
mégis nyomokban tapasztalható itt levő hiányáról beszél” (Balassa 
2012, kiemelés az eredetiben). A monográfus Az égi és a földi szere-
lemről szóló, mélyreható és intertextuális-motivikus párhuzamok 
feltárására irányuló értelmezése a − Narcissus-Echo mítosz írói refle-
xióját magába foglaló – Bevezetést egyenesen központi pozícióba ál-
lítja, amikor az egész életművön átívelő alkotói igyekezet felfejtésének 
kulcsát ismeri fel benne. A szerelem − itt még sugallt, de a Jegyzetek-
ben és az Előadásban kifejezésre jutó − elbeszélhetetlenségét A meg-
akadt fájdalom című esszé halál, illetve reverz születésélményének 
megragadhatatlanságával rokonítja. „Nádas antropológiájában a kez-
det, a születés (és később a vég, a meghalás is) olyan párbeszédesség, 
melyből a beszámolóra tulajdonképpen csak a narcisztikus tapasztalat 
beszéde mint kiindulópont marad meg. E könyvnek is, mint az életmű 
már többször bemutatott kulcspontjainak e narcisztikus alapállapotból 
való kitörés a tétje” (Balassa 2012, kiemelés az eredetiben). Balassa 
ítélete nem veszti érvényét az életmű további alakulását tekintve sem, 

különösen, ha összevetjük a Saját halál című önéletírásnak az elmúlás 
pillanatát érzékien rögzítő részletével: 

„A teljességnek olyan élményében részesülsz, aminek ezen a nyomorult 
árnyékvilágon legfeljebb a vallási vagy a szerelmi elragadtatottság lehet 
a hasonlata. És a nőknek valószínűleg a szülés. Bátrabb nők elmondják, 
hogy szülés közben összecsúszik öröm és fájdalom, amitől kozmikusan 
nagy erotikus kaland lesz belőle. Mentem kifelé, ami nem valaminek a 
vonzása, nem ígéret, hanem a teremtő erő érzékelése. A teljesség ténylege-
sen beváltja benned önmagát” (Nádas 2011c).

Véleményem szerint a kezdet és vég egymásra vetülése, egyidejűsítése 
egy olyan kulcsmozzanat, amely nem csupán tematikailag mutatkozik 
meg, de az önéletírásként értékelhető szövegek kölcsönviszonyainak 
strukturális mélyéig hatol. A Saját halál, az Évkönyv és a Világló rész-
letek motivikus hálója és narratív technikái ugyanúgy a lét és nem-lét, 
vagy helyesebben az élet és az ezen túli lét játéka által kijelölt térben 
szerveződnek. Hüpnosz és Thanatosz, álom és halál mitológiai kapcso-
lata8 sejlik fel az Évkönyvben, mikor az álomban megjelenő halott barát 
felszólítása készteti emlékezésre az írót, amelyet aztán egy másik barát 
haldoklásának leírása zár, keretet biztosítva így a kötettest középpont-
ját alkotó szerelem-fejezeteknek. A Saját halál idézett passzusát pedig 
ellentétezi a Világló részletekben megjelenített, történelmi események 
és születés között feszülő ironikus-tragikus kapcsolat: az író születé-
sének szerdáján felszámolják a mizoczi gettót. A teremtés abszolút ta-
pasztalatából érkezünk a világ abszurditásának bizonyosságához (vö. 
Czucz 2018).9

8  Az álom, a halál és az emlékezés kultúra- és művészettörténeti beágyazottságá-
ról l. pl. Gyenge 2017.

9  Gács Anna egy másik összefüggésre is felhívja a figyelmet, amikor Károlyi 
Csaba által készített interjú tanulságai alapján az Emlékiratok könyve és a Ha-
zatérés című esszé közötti kapcsolat „inverzének” nevezi a Saját halál és a Vi-
lágló részletek egymáshoz való viszonyát. Míg az előbbieknél Nádas az esszében 
emlékezik a nagyregény koncepciójának megszületésére, addig az utóbbi eset-
ben a saját halál tapasztalata gyakorolt hatást az (akkor még készülő) önéletírás 
prózapoétikai elgondolásaira (Gács 234 :11996).
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A természeti idő körkörösségének haladáselv általi megszakított-
sága, az egymásban tükröződő élmények nyelvi körüljárására tett 
erőfeszítés és a történelmi amnézia leküzdésére irányuló kísérlet csu-
pán aktualizálódott lehetőségek a nyelv (fogalmi gondolkodás), a test 
(érzéki tapasztalat) és a rítus (kollektív emlékezet) által mozgósítható 
tapasztalat és tudás függvényében. Az egymásba folyó egzisztenciális 
végállapotok mélyülő körökben gyűrűző csigavonalán az emlékezés 
vezet, amely egyrészt a kulturális kódok használatán keresztül tárja fel 
a jelenvalóvátétel illuzorikusságát, nyelvvel való kifejezhetetlenségét és 
felfejthetetlenségét, másrészt a test, a szenzualitás, intuíciók és ösztön-
reakciók által mutat utat a közösség szimbólumokká és narratívákká 
írott, elkendőzött valóságához.

Rítus: az időtlenség három arca

„A mítosz, a narratíva dimenziója a múlt, míg a rituálé dimenzi-
ója mindig a jelen, a jelenben közösen végrehajtott, de mindig ismé-
telt, aktusok koreográfiája” (Heller 2015: 35). Az ősélményekről szóló 
történet és az ezt felelevenítő szertartás kölcsönösen komplementer 
mozgásában megelevenedő tapasztalat pedig a transzcendens szférá-
jáig hatol. Akárcsak a szerelem kölcsönösségének mértékét és eredetét 
kutató szerelmesek „megoldási kísérleteinek” tabuizált fogalmi elhall-
gatásában: 

„Amikor két ember olyan mágikus rituálékra talál, amelyekben a nyelv 
visszavétetik, és a nyelvi viszonosság hiánya visszaveti őket abba a se 
képeket, se képmásokat nem tartalmazó világba, amelyekben a dinamikus 
formák dinamikus formákkal találkoznak, akkor ez nem az egyik vagy a 
másik ember otthona, hanem a közösségüké.
Azt is mondhatnánk, hogy több tízezer évnyit zuhannak. A zuhanás ál-
lapot, és az idő élménye kíséri. Egyetlen szempillantás is sok! A halan-
dók ilyen rövidke idő alatt térnek vissza örökkévaló otthonukból” (Nádas 
2016:139−140).

Így hát a kölcsönösséggel, amely aktualitásában  kizárólag két alkat 
összefüggésrendszerének − de lehetőségében az egész fajnak – sajátja,  

az az indifferenciált tudatszint válik átélhetővé, amely megelőzte az 
emberi önszemléletet: Narcissus  első tizenhat évének, és az azt meg-
előző évszázadoknak a valósága.10 A képmás megpillantása így válik 
azzá a ponttá, amely éles határt szab a társadalom esztétikai és etikai 
ítéletekre alapuló nyelve és a szerelem transzcendens felé irányuló ér-
zéki megtapasztalása között: a viszonossági relációk és a kölcsönössé-
gen alapuló közösség között. 

Nádas azonban két más természetű aktust is a rítus szóval illet 
szerelemkönyvében: a háborúk kollektív tudatának engedelmeske-
dő „öldöklési rítust” (2016: 152−156), valamint a lokális közösség 
(falu) kollektívumának beavatási szertartását (2016: 177−188), amely 
nyilvános, rendszeresen ismételt cselekvéssoron keresztül, tabuk és 
tilalmak mentén hozza létre a maszkulin identitás lokális norma- és 
feltételrendszerét. Mindkettő a kulturális emlékezet Assmann által 
meghatározott fogalmi jelentésmezejébe tartozik – utóbbi kétségkí-
vül közvetlenebbül, mint előbbi −, azonban a társadalmi kollektív 
tudat technikájaként a kölcsönösségnek csupán lehetőségét rejti, így 
a kultúrák tudatszintjeinek mélyéig – az esszéíró értelmezésében – 
nem érhet el, hiszen nem alkatok összefüggésrendszerei hívják életre 
ezeket a gyakorlatokat, hanem az alkat elfedésére irányuló mimikri 
ösztönök ellen való elsajátításának szociális kívánalma. A kollektívum 
létrejöttében kulcsszerepet játszó szertartás azonban szintén híd a kü-
lönböző civilizációs tudatszintek között: a részletesen lejegyzett beava-
tás mágikus rítusa − melynek gyökere és mintája az író szerint még 
régebbre nyúlnak −, mentális tartalmakhoz kötődik, a tudatosság és 
ellenőrzés egyént szabályozó normáihoz, az érzékiség irányításához és 
az ösztönösség nyelvvel való elfedéséhez.  Az így keletkező szemben-

10  „A kölcsönösséggel a képek, a képmások és a fogalmak világából visszatértünk 
egy olyan világba, amelyben Narcissus még nem látta meg önmagát a víztükör-
ben, holott volt víz, volt tükröződés, volt Narcissus, s így a léte semmiben nem 
különbözhetett Echo lététől” (Nádas 2016: 150).
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állásban pedig az veszik el, amire irányulnia kellene: a múlt és jelen 
transzcendens egybeolvadásában létrejövő közösség lehetősége.11

A viszonossági viszonyokon alapuló tömegtársadalmak etikai és 
esztétikai megfontolásokat hanyagoló viszonossági kapcsolatai az esz-
székben is visszatérő tematikai vonal, amely leggyakrabban a kultúra, 
civilizáció és természet fogalmi hármasának feszültségében értelme-
ződik, mozaikszerűen jelenítve meg az Évkönyv egyik, fentebb már 
hangsúlyozott uralkodó motívumrendszerét. A civilizációs fejlődés − 
a kultúra érdekei és a természet rendjének ellenében való − működése 
egy olyan katasztrófát vetít elő, amely nem csupán a kultúra, hanem az 
életfeltételek felszámolásával az emberiség elpusztítását is eredményez-
heti.12 A tömegtársadalmak által szinte szakrális magasságokba emelt 
haladás elve azonban a modernkori európai kultúra racionalizmusának 
terméke, amelynek jövőre irányuló törekvései paradox módon a jelen 
általánosítását és állandósítását érik el. Az erről való lemondás szintén 
beszűkíti az időt, ahogy azt a Menekülés az érzelembe 1968-as em-
léket felidéző részében olvasható (Nádas 1992: 259−262), mégis ez 
tűnik fel a személyes, belső szabadság elérésére tett kísérlet kritéri-
umaként: „fölmondtunk a racionalizmusnak, a tiszta és józan ésszel 
felfogható és kormányozható világ ideájának, ezáltal pedig nevetséges 
módon ugyan, de magának a históriának, visszahullva egy olyan je-
lenbe, melynek immár múltja is korlátozott” (Nádas 1992: 261). A 20. 
század pusztító történelmi eseményei „nemlétezésének létébe” taszí-
tották az európai kultúrát, amelyre a közös kultúrtörténettel rendelke-
ző, de megosztottnak perceptált művészet sem talált érvényes választ 
(Nádas 1992: 192). A megakadt fájdalomban Nádas a disszimuláció és 
a szimuláció fogalmakkal írja le a kelet- és nyugat európai művészeti 
és életszervezési stratégiákat, amelyek megjelenési módjainak látszata 
takarást biztosítanak közös tárgyuk, valamint azonos következménye-

11 „Azokat a felnőtt férfiakat fogja követni, akik megbántották. Azoknál a felnőtt 
asszonyoknál fog menedéket keresni, akiktől undorodni kell. A megvont öröm 
helyett van egy kollektíven engedélyezett jó büdös. A megtagadott ösztönös 
helyett van egy undorító tudatosított. A magamra vonatkoztatott helyett egy 
másokon keresztül rám vonatkozó” (Nádas 2016: 186).

12  Vö. pl. Talán, A teremtés jó, Második levél, Harmadik levél című esszékkel, hogy 
csak a Talált cetli (1992) írásait említsük.

ik számára: a sors és a történelem fogalmainak hiánya teremti meg 
a közösségi ön- és múltértelmezés üres helyeit, amelyek így intenzi-
tásuk csillapulása nélkül, feldolgozhatatlanul törnek fel a közösségi 
tudattalanból. Nádas ehelyütt a balkáni háborút jelöli meg gyújtópont-
ként, amely elkerülhetetlenné tette ezen stratégiák következményeivel 
való egyéni szembesülést, hiszen „nem csak egy nagy szociális és öko-
lógiai katasztrófától kell tartani, hanem egy ilyen civilizáció mindenkit 
külön személyében tesz törékennyé. Mindenkit külön átad a pusztu-
lásnak” (Nádas 2011d). Ez Nádas értelmezésében nem csupán a szó 
legszorosabb értelmében vett egzisztenciális veszélyt jelenti. A délszláv 
háborúval kapcsolatos − kozmikus, etikai és morális viszonylatban 
megnyilvánuló − ignorancia egyértelművé tette a századvég szakra-
litásnélküliségéből és irracionalitásából táplálkozó részvéttelenséget. 
Pedig a tapasztalat közös és öröklődő: „Egyetlen Európa van, a sé-
rülteké. […] nincsen […] nemzedék, amely megúszhatná a háborús 
sérüléseket”, írja Nádas A látszat zavaros forrásainál című esszéjében 
(Nádas 2011d). A historikus traumákra való emlékezés elhanyagolá-
sa és az értük való felelősségvállalás hiánya azonban ellehetetleníti a 
közös történelmi tapasztalaton alapuló emlékezetközösség létrejöttét: 
az esszéíró egy újfajta, kronológia nélküli temporalitást ismer fel, ahol 
sem a kulturális, sem a kommunikatív emlékezetnek sincs többé helye, 
hiszen ennek a sajátos, ünnep- és végnélküli időtlenségnek a logikája 
ellentmond mind a ciklikusság természetből táplálkozó, mind a ke-
reszténység teleologikus idejének.13 Az atemporalitás a személyes élet-
történet síkján is megjelenik: a szülők halála az a szakadás, amely mint-
egy „semlegesíti” az időt. A időtlenség e kétfajta tapasztalata azonban 
merőben eltérő. Míg társadalmi léptékben a holnapra (sem) koncent-

13 „Nincsen, nem lehetett józan ész, mely képes lett volna felfogni és elkönyvelni 
a második világháború pusztításait. A balkáni háború fényében jól látszanak a 
maradék józan ész fél évszázados mulasztásai. Lassan nekem is meg kéne tanul-
nom ezt a még gyalázatosabb időszámítást. Ha valaki évtizedeken át, szándé-
kosan nem néz vissza a maga mögött hagyott pusztításra, akkor nem támadhat 
olyan igénye, hogy legalább a holnapját lássa. Tudatában észrevétlenül enyész-
hetnek el a napok, a hetek, a hónapok, az évek. Emlékezet híján nem lesz már 
óra sem, az eseményeknek nem lesz elejük, végük, nem lesz kivételes vagy ki-
választott pillanat. Fin sans fin de siècle. A vég századvég nélkül marad” (Nádas 
2011d, kiemelés az eredetiben).
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ráló, beszűkült időérzet az individuális és csoportérdekből fakadó ön-
zés megnyilvánulásait, vak indulatot és elhallgatást vált ki, a személyes 
élettörténet szintjén az író figyelmét a gyermekkor befogható arányain 
keresztül az emlékezés, az előtt felé fordítja. Az időhorizont ilyenfaj-
ta kitágulása ábrázolhatóvá teszi „az áthallások rendszerét”, „amely a 
múlt nyomásaként jelentkezik, s a jelenbeli gesztusokkal láthatóvá pré-
seli a tíz, tizenöt vagy akár a hatszáz évvel ezelőtti eseményeket; és telve 
van olyan észrevétlen utalásokkal, melyek mind a jövőre vonatkoznak; 
[…] egy olyan dimenzió […], amelyben a történelem és a képzelet, a 
mítosz, a sejtelem, az érzékiség és az értelem arányos egységet adhat” 
(Az a bizonyos folt, Nádas 1992: 25).

A múlt megértéséből fakadó önismeret így lesz feltétele az em-
beri közösség létrejöttének. A város múltja a közösségi szertartások 
során válik jelenvalóvá, amelyek egyben ontológiai jellegének felté-
telrendszerét is biztosítják. Ezek a viszonossági kapcsolatok személyes 
jellegük és a cselekvések konkrét, hagyományhoz kötött funkciója által 
performálják az emlékezést, életben tartva ezzel a kultúra folytonos-
ságát (Jövő, múlt, szülővárosom, Nádas 1992: 206−211). Nádas ezeket 
a rituálékat a vallási gyakorlatokkal hozza párhuzamba:14 a leírt városi 
rítusok múltba vesző, deszakralizált és ismétlődő gyakorlata nemcsak 
biztosítja a közösség önazonosságát, de általa válik átélhetővé és 
érzékelhetővé az eredet. Ez a tapasztalat még érzékletesebben jelenik 
meg A helyszín óvatos meghatározása című írásban (Nádas 2011b). 
A közösség „kollektív személytelenségének” normatívája a szenzua-
litás szintjéig hatol, körét pedig a földrajzi közelség, s az ebből faka-
dó közös, szertartásosan ismétlődő szokások jelölik ki. A premodern 
fogalmakkal operáló közösségek logikája egyrészt kizáró, hiszen vi-
lágfogalmának és életvezetésének határain a személyes ismeretséget 
nélkülöző társadalmi viszonyok és a távolabbi területek kívül reked-
nek, másrészt problémamentes viszonyt, egyfajta megfelelést feltételez 
a realitás és percepció, történés és értelmezése, transzcendens rend és 
annak földi megvalósulása között.15 A falu zárt világértelmezéséből 

14  „[…] mindkettőből történelem előtti időkre lehet visszalátni”(Nádas 1992: 
207).

15 „A dolgok pontosan úgy vannak elrendezve a mindenségben, ahogy megtör-
ténnek” (Nádas 2011b).

adódó időérzékelés szintén az európai kultúra kezdeteit idézi: „a 
nagy falutörténeti elbeszélés kronológiájában vannak ugyan napok, 
ezeknek vannak egymásra torlódó eseményei, de miként az antik 
történetíróknál, nincsenek évszámai”(Nádas 2011b). Nádas esszéiben 
a falu és város identitásközösségeinek jellege és rítusainak lefolyása 
eltérő.  A lokalitás teremtésének függésrendszerét és eszközeit Nádas 
előbbi esetében a kapcsolatok személyességében és az életszervezés 
szertartásosságában ismeri fel, az izolált kisközösség tekintetében 
pedig a kollektív tudat, a szenzualitásig hatoló „kollektív személyte-
lenség” szabályozó rendszereiben. A megőrzés technikái azonban 
mindkét esetben térhez kötöttek, egyfajta „locus-hoz kötődő múlt-
tudat” működése tárul fel (S. Varga 2012: 5, kiemelés az eredetiben). 
A térbe való beágyazottság azonban szerves részét képezi a közösségek 
önazonosságának, hiszen „csoport és tér szimbolikus lényegközössé-
get alkot” (Assmann 2004: 40). Appadurai (2001: 3−4) a „szomszéd-
ságok” fogalommal illeti az ilyen, közvetlen érintkezésre, társadalmi 
interakciókra és térbeli kapcsolatokra épülő közösségeket, amelyek 
rítusaikkal, mindennapi tevékenységükkel és a topográfia alakításával 
hozzák létre a lokalitást. A lokalitást azonban Appadurai nem csupán 
a térbeliségként, hanem a társadalmi élet jellemzőjeként, kapcsolatok és 
kontextusok alakzataként határozza meg, amelynek fenntartása a „loká-
lis szubjektumok” aktív, rendszeres és szándékos cselekvését igényli.  

Appadurai szerint a rítusban „a tér és az idő önmagában is társa-
dalmi értelmet nyer és lokalizálódik”, melynek következményeként 
ezek „neveket, tulajdonságokat, értékeket és jelentéseket, jeleket és 
olvashatóságot” nyernek (Appadurai 2001: 5−6). Ilyen értelemben 
a gombosszegi vadkörtefa, a lakosság rendszeres gyülekezésének és 
halk énekének helyszíne, ahol „meleg nyári éjszakákon a falu rituális 
elmélkedésbe merült” (Nádas 2011b), egyrészt a lokalitás termelésé-
nek színhelye, ahol a „kollektív tudattartalom”, az életvezetés normatí-
vájának érvényesítésére kerül sor,16 amely így állandóan felelevenedik. 
Másrészt a falu identitását rendező lokális kollektív emlékezet hordo-
zója is, amely a szubjektum számára is befoghatóvá teszi a régmúltat: 

16  Ez megegyezik Appadurai felfogásával is, miszerint „helyi tudás” az, „amit a 
helyi teleológia és éthosz annak tekint” (2001: 6).
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„Amióta ennek az óriási vadkörtefának a közelében élek, el sem kell 
mozdulnom, hogy messzire lássak, vagy visszanézzek az időbe” (Ná-
das 2011b). Akárcsak a városi mnemotechnikák központjában álló 
piac, amely egyszerre végzi a lokális szubjektumok termelését, ezzel 
biztosítva a helyi kulturális önazonosság folytonosságát: „A városi 
polgárnak a piac […] legfőképpen azt jelenti, hogy ilyenkor a város 
közösen, rituálisan, több száz évének mélységében néz vissza önmagá-
ra, és kinéz azokra a tágabb viszonossági rendszerekre, amelyeket éltet, 
s amelyekből él; beszélget velük” (Nádas 1992: 208).17 A önreflektív 
múltidézés rituális dialógusa nem azonos, de mindenképpen rokon 
tapasztalat a szerelem kölcsönösségével.

Nádas azonban Budapest és Gombosszeg esetében is a helyi 
szertartások megszakadásáról szól, melynek eredményeként a lo-
kalitás termelése megszakad, így pedig az elviekben önreproduktív 
szomszédság, az ezt képező személyes relációk és a helyi közösségi 
identitás is felszámolódik. A Jövő, múlt, szülővárosom című esszét 
a várostervezés elvi hátterére irányuló javaslatok megfogalmazása 
zárja: a fővárosi lokalitás termelési technikáinak aktivizálását az 
író egyértelműen a fejlődés kategorikus és romboló gyakorlatának 
ellenében képzeli el. A tárgy és cél azonossága, az eltűnőben lévő 
életforma lejegyzése, a falutörténet krónikájának megírása A helyszín 
pontos meghatározása című esszét az Évkönyv Január – február feje-
zetével rokonítja (Nádas 1989). A kisközösség emlékezete tovább él 
a szokásokban, vetésben, az ültetésben: a tevékenységek többgenerá-
ciós tapasztalati beágyazottsága őrzi a természet idejének strukturális 
harmóniáját, azonban társadalomszervezésének és múltidézésének 
rituális formái kiveszőben vannak. A kulturális emlékezet rituális, 
utánzáson és megőrzésen alapuló jelenvalóvá tétele ezen a ponton 
adja át a helyét a textuális koherenciára épülő emlékezésformának: 
„Még tudom, hogy az udvarom közepén a nagy vadkörtefa alatt meleg 

17  A város jelentéseket hordozó textusként való értelmezhetőségére Jurij Lotman 
is felhívta a figyelmet: „az építészeti alkotások, a városi szokások és szertartá-
sok, maga a városterv, az utcák elnevezése és a letűnt korok ezer más reliktuma 
kódprogramként viselkedik, állandóan újragenerálja a történelmi múlt szöve-
geit” (Lotman 1994: 196). Nádas néhány esszéjében feltűnik ez a motívum, de 
igazán központi szerepet majd a Világló részletekben tölt be.

nyári éjszakákon a falu halkan énekelt, s ezt a tudást immár tovább 
is adtam, ma már azonban nincsenek kiválasztott fák, és a falu nem 
énekel” (Nádas 2011b, kiemelés C. E.).

A mítoszokat és rítusokat Nádas leválaszthatónak ítéli a kultu-
rális emlékezetről, amennyiben a tömegtársadalmak technikai fej-
lődése űrt hagy azok kulturális és értelmi feldolgozhatóságában. Az 
individuális tudáson és önmegszorításon alapuló mentális kultúrát 
megkerülve a megelőző tudatszintek kollektív működésre irányuló 
technikái kerülnek így előtérbe, azonban ezek céljukat vesztik: nem 
a közösségi önmegismerést és az eredet felidézését, a közös múlt jelen-
valóvá tételét szolgálják, még csak a lokalitás termelését sem, hanem 
az egyéni agressziók kumulatív megélését, az etika és moralitás felfüg-
gesztését (A szabadság tréningjei, Nádas 2011d). A kultúra története-
inek tanító és értékőrző mechanizmusai a robbanásszerű civilizációs 
fejlődés körülményei között használhatatlanná válnak, amelynek 
következményeként a közösségteremtés formái és feltételei 
ellehetetlenülnek. A szimbólumok és rítusok kulturális múlttól 
való szeparációjuk folyamatában így nem a megidézés, hanem 
a realitás elfedésének eszközeiként működnek. Nádas határozott 
párhuzamot von két történelmi trauma, a 2001. szeptember 11-én 
elkövetett terrortámadás és Auschwitz között: mindkettő olyan „emb-
lémává” vált, amelynek „szimbolikus jelentés[e] fedi el a korszerű tö-
meggyilkosság realitását” (Csöndes hátországi napló, Nádas 2011b).  
A Emlékmű című rövid esszé gondolatvezetése szintén a kitakarás, 
a tudatosítás elkerülésének ellentmondásos és képtelen eredménnyel 
járó társadalmi aktusát szövegezi meg: „Az emlékműállítás rítusának 
az a nagy bökkenője, hogy az áldozatok emlékhelye a tettesek 
emlékét őrzi. Az áldozati személyeket nem egyenként, nem személy 
szerint, hanem kollektívan teszi az emlékmű tárgyává. Tematikát ad 
a tettnek, hogy ne lehessen nevén nevezni”(Nádas 2011a: 91−92). Az 
emlékművek ritualizált és kizáró személytelenségét, amely elfedi az 
egyéni tragikus sorsokat, Nádas az élő, lokális és dialogikusan tovább-
adott emlékezettel állítja szembe − a Világló részletekben is kulcspozí-
ciót elfoglaló − La Vernet-i látogatás során őt útbaigazító parasztasz-
szony készségességének értékelésével: „Gránitnál szilárdabb emlékmű 
lett a párbeszédünk” (Nádas 2011a: 93). A berlini The Memorial to the 
Murdered Jews of Europe a Pierre Nora-i értelemben vett lieux de mé-
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moire (vö. Nora 1999), tehát lényege szerint funkcionális, materiális 
és szimbolikus emlékhely, amely létével a történelem által felszámolt, 
valódi, élő emlékezetet váltja ki a közösség múltérzékelésében.  

Összegzés

Nádas esszéiben a társadalmat szervező kultúra emlékezete narratívák, 
szimbólumok és rítusok segítségével közvetíti a kollektív tudat tartal-
mait. A kollektívumot szervező tudás nélkülözhetetlen, de szükség-
szerűen részleges, s bár technikái értelmezhetővé tesznek egyes, már 
fogalmakkal operáló civilizációs tudatszinteket, egyben gátként is szol-
gálnak: egyrészt az egyéni alkat kifejeződésre jutása, másrészt a közös-
ség kölcsönössége tekintetében. A szerelemesszében kifejtett, az összes 
viszonossági relációt magába foglaló kölcsönösség18 élménye a halál és 
születés szakralitásával rokon, egy olyan emlékezet, amely a kultúra to-
vábbörökített történetein túlra, vagy legalábbis annak legősibb, legmé-
lyebb, nyelvvel kifejezhetetlen rétegeibe mutat. 

A rítus tapasztalata a temporális távolság eltörlésének eszköze-
ként értelmeződik, amely során átélhetővé válik az emlékezet,  jelen-
valóvá válik múlt.  Ez a fajta időtlenség azonban merőben más, mint 
a haladáselvű társadalom időtapasztalata, míg az előbbi az ismétlésen 
keresztül kitágítja, átjárhatóvá teszi az időkereteket, utóbbit a múltról és 
jövőről való gondolkodás elhanyagolása, az örök jelen zártsága jellemzi.

A modern tömegtársadalmakban a közösségi identitást biztosító 
rítusok nem csupán felszámolódnak, de leválaszthatónak bizonyulnak 
mind a kulturális emlékezetről, mind a lokalitás termeléséről, melynek 
következtében a mnemotoposzok szemantikai és szemiotikai kiürese-
dése is bekövetkezik. A szertartásosságon alapuló emlékezés helyébe a 
szövegrögzítés termékei és az emlékművek lieux de mémoire-jai lépnek. 

18  „Minden ember, minden emberrel viszonossági relációban áll, de a kölcsönös-
ség relációja önmagába foglalja ezeket a viszonossági relációkat. A kölcsönös-
ség szempontjából megvizsgálhatjuk a viszonosságot, de a viszonossági relációk 
még összefüggésükben se foglalhatnak magukba egyetlen kölcsönösségi reláci-
ót” (Nádas 2016: 147).

Hivatkozások

 
Appadurai, Arjun 2001. A lokalitás teremtése. Regio 12/3, 3−31. http://epa.

oszk.hu/00000/00036/00042/pdf/regio2001_3.pdf (Utolsó letöltés: 2019. 
május 18.)

Assmann, Jan 2004. A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identi-
tás a korai magaskultúrában. Budapest: Atlantis.

Bagi Zsolt 2012. Helyi arcok, egyetemes tekintetek. Facies localis universi. Mis-
kolc: Szépmesterségek Alapítvány. 74−83.

Balassa Péter 1989. Mitől messzire? Nádas Péter: Évkönyv. Jelenkor, 32/12, 
1123−1131.

Balassa Péter 2012. Nádas Péter. Budapest: Digitális Irodalmi Akadémia. htt-
ps://reader.dia.hu/document/Balassa_Peter-Nadas_Peter-8460 (Utolsó 
látogatás: 2019. május 18.)

Bazsányi Sándor 2019. Nádas Péter. Budapest: Jelenkor.
Beck András 1989.  A szó nehézkedése (Nádas Péter: Játéktér). Jelenkor 32/9, 

871−875. http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/6265/a-szo-nehezke-
dese (Utolsó letöltés: 2019. május 18.)

Czucz Enikő 2018. A kollektív emlékezet szerepe Nádas Péter Világló részle-
tek című memoárjában. Misad Katalin– Csehy Zoltán szerk., Nova Poso-
niensia VIII, Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület. 196−209. 

Farkas Zsolt 1996. Most így. Holmi 8/9, 1338−1351. 
Földényi F. László 2007. Az egyedi és a közös metszéspontjában (Nádas Péter: 

Hátországi napló). Jelenkor 50/3, 320−323.  
Gács Anna 1996. Vagy-vagyok vonzásában (Nádas Péter: Esszék). Nappali 

ház 8/3, 86−92. http://apps.arcanum.hu/app/nappalihaz/view/Nappali-
haz_1996_03/?pg=2&layout=s (Utolsó letöltés: 2019. május 18.)

Gyenge Zoltán 2017. Hüpnosz és Thanatosz avagy van-e emlékünk a ha-
lálban? Laczkó Sándor szerk. Lábjegyzetek Platónhoz 15. Az emlékezet. 
Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány−Magyar Filozófiai Tár-
saság−Státus Kiadó. 11−21.

Han, Byung-Chul 2017. The Agony of Eros. Cambridge, MA: MIT Press.
Heller Ágnes 2015. Az önéletrajzi emlékezés filozófiája. Budapest: Múlt és Jövő 

Kiadó.



198 199

Károlyi Csaba 2000. „mellékesként kezelendő” (Nádas Péter: Talált cetli és más 
elegyes írások). Élet és Irodalom, 44/27. https://www.es.hu/old/0027/kriti-
ka.htm (Utolsó látogatás: 2019. május 18.)

Kristeva, Julia 1995. Nárcisz: az újfajta téboly. Café Bábel 18 (Tükör), 51−60.
http://www.cafebabel.hu/szamok/tukor/kristeva (Utolsó letöltés: 2019. 
május 18.)

László Emese 2007. A semleges látás személyessége. Élet és Irodalom 51/1.
https://www.es.hu/cikk/2007-01-07/laszlo-emese/a-semleges-latas-sze-
melyessege.html (Utolsó letöltés: 2019. május 18.)

Lotman, Jurij 1994. Pétervár szimbolikája és a város szemiotikájának problé-
mái. Kovács Árpád – V. Gilbert Edit szerk. Kultúra, szöveg, narráció. Orosz 
elméletírók tanulmányai. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó. 186−210.

Magyar Éva 1996. A mélabú arca (Nádas Péter: Mélabú). Jelenkor 39/7-8, 
678−686. http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/4494/a-melabu-arca 
(Utolsó letöltés: 2019. május 18.)

Mickunas, Algis 1997. An introduction to the philosophy of Jean Gebser. In-
tegrative Explorations: Journal of Culture and Consciousness, 4, 8−21. htt-
ps://static1.squarespace.com/static/535ef5d8e4b0ab57db4a06c7/t/541f-
74c5e4b0394ddbf5a069/1411347653511/integrative_explorations_4.
pdf#page=8 (Utolsó letöltés: 2019. május 18.)

Mohrhoff, Ulrich J. 2008. Evolution of consciousness according to Jean 
Gebser. AntiMatters 2/3, 51−78. https://antimatters2.files.wordpress.
com/2018/04/2-3-05-gebser-origin.pdf(Utolsó letöltés: 2019. május 18.)

Nádas Péter 1988. Játéktér. Bratislava: Madách Könyvkiadó.
Nádas Péter 1989. Évkönyv. Ezerkilencszáznyolcvanhét – ezerkilencszáz-

nyolcvannyolc. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó. 
Nádas Péter 1992. Talált cetli és más elegyes írások. Pécs: Jelenkor Irodalmi és 

Művészeti Kiadó.
Nádas Péter 1995. Esszék. Pécs: Jelenkor Kiadó.
Nádas Péter 2011a. Fantasztikus utazáson. Pécs: Jelenkor.
Nádas Péter 2011b. Hátországi napló. Újabb esszék. Budapest: Digitális Iro-

dalmi Akadémia. https://reader.dia.hu/document/Nadas_Peter-Hatorsza-
gi_naplo-555 (Utolsó látogatás: 2019. május 18.)

Nádas Péter 2011c. Saját halál. Budapest: Digitális Irodalmi Akadémia. htt-
ps://reader.dia.hu/document/Nadas_Peter-Sajat_halal-528 (Utolsó láto-
gatás: 2019. május 18.)

Nádas Péter 2011d. Talált cetli és más elegyes írások. Budapest: Digitális Irodal-
mi Akadémia. https://reader.dia.hu/document/Nadas_Peter-Talalt_cet-
li-1181 (Utolsó látogatás: 2019. május 18.)

Nádas Péter 2016. Az égi és a földi szerelemről. Budapest: Jelenkor.

Nádas Péter 2017. Világló részletek. Emléklapok egy elbeszélő életéből I–II.  Bu-
dapest: Jelenkor.

Nora, Pierre 1999.Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája. 
Aetas 3, 142−157. http://acta.bibl.u-szeged.hu/41623/1/aetas_1999_003.
pdf (Utolsó letöltés: 2019. május 12.)

Perecz László 2012. Nyelv és filozófia. Bölcseleti spekuláció és nemzetkarak-
terológia Nádas Péter esszéisztikájában. Holmi 24/3, 325−332. http://epa.
oszk.hu/01000/01050/00099/pdf/holmi_2012_03_0325-0332.pdf (Utolsó 
letöltés: 2019. május 18.)

Radnóti Sándor 1996. Erotikus kísérletek. Holmi 8/9, 1330−1338.
S. Varga Pál 2012. Szerkesztői előszó. Studia Litteraria 51/1–2, 2−7. http://stu-

dia.lib.unideb.hu/file/6/226/szerkeszto/szerkeszto_16_11_01_Szerkesz-
toi_eloszo.pdf (Utolsó letöltés: 2019. május 18.)

Szirák Péter 1995. Az ész reménye a sors ellenében (Nádas Péter prózájáról), 
Jelenkor 38/2, 125−137.

Urfi Péter 2007. Kultusz és szaft (Nádas Péter: Hátországi napló). Prae 2007. 
05. 25. https://www.prae.hu/article/638-kultusz-es-szaft/ (Utolsó látoga-
tás: 2019. május 18.)



200 201

Summary

The following paper, by drawing on Jan Assmann’s conception of 
cultural memory as well as Arjun Appadurai’s definition of locality, 
explores the links connecting myth, rite and memory in Péter Nádas‘ 
essays. Nádas suggests that cultural memory, through the employment 
of myths, symbols and rites, mediates our collective knowledge, which 
thus becomes partial yet necessary. In this sense, the techniques of cul-
tural memory render the past intelligible for us, but they also restrain 
us. For they circumscribe our agency and constrain the mutuality of 
love. Consequently, the experience of mutuality becomes akin to the 
sacrality of death and birth. It is a memory that reaches into the most 
ancient layers of our culture that cannot be expressed through langua-
ge.

Jablonský Benjámin

Száz Papp Tibor-disztichon 
(Az első magyar versgenerátor működése, 

kontextusai és poétikája)

Annotáció: Papp Tibor 1993-ban alkotta meg a Disztichon Alfát, a vi-
lág első magyar disztichongenerátorát. Munkám elsődleges célja, hogy 
technikai, poétikai, verstani értelemben feltérképezzem a program 
működését, amely a szerző szerint tizenhatbillió disztichon megalko-
tására képes. Írásomban száz általam kigenerált vers közös vonásait 
vizsgálom, a verselési szabályszegésekre, illetve lazításokra, a poétikai 
és technikai kontextusra egyaránt kitérek. 

Kulcsszavak: Papp Tibor, digitális költészet, Disztichon Alfa, versge-
nerátor

poems and evaluatee results of my 
1. A digitális költészet kezdetei

Körülbelül nyolcvan év telt el azóta, hogy a digitális – bináris alapon 
működő – számítógépek első generációját üzembe helyezték (Encyc-
lopaedia Britannica 2017). Ezek még a mai számítógépekhez képest 
meglehetősen primitívek és lassúak voltak, azonban a maguk korá-
ban csúcstechnológiának számítottak. A bináris kódok helyett foko-
zatosan szavakat, később már grafikus felületet, képeket és videókat, 
realisztikus játékokat láttunk megjelenni a képernyőnkön. Amellett, 
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hogy konkrét dolgot akartunk megjeleníteni, olykor szükség volt a 
generált véletlenekre is. A véletlenszerűség a programozásban kezde-
tektől fogva nem csak egy szükséges kiegészítő volt, hanem sokszor 
alapvető kellék. Ezt a szükségszerűséget kihasználva bizonyos kísérle-
tező kedvű alkotók véletlenszerű szavakat helyeztek egymás mellé vé-
letlenszerű sorrendben. Az ilyen szövegkonglomerátumokból olykor 
értelmetlen katyvaszszerű tömbök, olykor pedig versnek titulálható 
sorok keletkeztek. Csak Theo Lutz (1932–2010) Stochastische Texte 
(Sztochaikus Szövegek) 1 elnevezésű programja hozott komolyabb át-
törést, amely már 1959-ben véletlenszerű mondatokat alkotott. Prog-
ramját az 1955-ben megalkotott 55 darab Zuse Z22-es számítógép 
egyikére írta. A program egyik korszerűbb programozási nyelvbe át-
ültetett verziója még mindig elérhető az interneten: a mondatok egy-
szerűek, megjósolható, hogy hogyan fognak kezdődni, hogy milyen 
szavakat fognak tartalmazni. Ez nem is csoda, hiszen Lutz akkoriban 
még csak nagyon limitált erőforrásokkal dolgozhatott. Példaként áll-
jon itt két Theo Lutz által generált mondat:

NICHT JEDER BLICK IST NAH. KEIN DORF IST SPAET.

(A kilátó nem jelez közelséget, de a falvak láthatók a homályban.)

EIN SCHLOSS IST FREI UND JEDER BAUER IST FERN.

(A kastély szabad, a földműves is távol jár.)

Egy évvel később, 1960-ban Brion Gysin megalkotta az „I am that I 
am” (magyar fordításban Vagyok, aki vagyok) alapszövegű permutá-
ciós verset (Funkhouser 2007: 38). Egy sor öt tagból (egységből) áll, 
vagyis összesen 5.4.3.2.1 = 120 kombináció hozható létre a szavakból. 
Ezt követően számos újabb program próbálkozott „verseléssel”, de a 

1  A sztochaikus véletlenszerűt jelent, amelyben szerepet játszanak bizonyos va-
lószínűségi faktorok. Nevezhetjük szabályok közé szorított véletlennek vagy 
véges véletlennek is.

magyar digitális verselés megszületésére még várni kellett. Papp Ti-
bor szerint: „az első magyar kreatív célzatú szöveggenerátort Tubák 
Csaba készítette 1979-ben, melyet Elektronikus játék és segédeszköz 
íróembereknek címmel mutatott be a Magyar Műhely hadersdorfi 
találkozóján” (Papp 1994: 19). Ezután maga Papp Tibor lépett a 
virtuális színpadra saját ötletű programjával. A Disztichon Alfa az első 
magyar nyelvű automatikus versgenerátor. Keletkezésének történetét 
Pósa Zoltán így írja le: „Kelemen Erzsébet felidézte azt a kulcsfontos-
ságú epizódot, hogy Papp Tibor egy alkalommal, cipőfűzés közben, a 
frissen megírt költeményének hexametersorát próbálta felidézni, de 
az egyik elfelejtett szót spontán módon egy másikkal helyettesítette. 
A véletlenszerű szócsere más színt adott a sornak, amely esztétikai 
értelemben tökéletesen egyenrangú volt az előző változattal, ráadásul 
hangulati és tartalmi szempontból is egészen újszerű töltést kapott. 
Ezen felbuzdulva harmadik, negyedik, ötödik szóváltozattal is kísérle-
tezett, sőt a disztichonban megírt költemény többi tagját is fölcserélte 
tökéletesen új szavakkal. így kezdődött az első, úgynevezett automa-
tikus versgenerátornak, a Disztichon alfának a története” (Pósa 2007: 
14). A kombinatorikus költészet irodalomtöreténeti előzményeit 
Horváth Iván dolgozta fel (Horváth 2000: 75–85), ettől a dimenziótól 
munkámban eltekintek.

2. A Disztichon Alfa működése

A Disztichon Alfa versgeneráló program 1993-ban látott napvilágot, 
1994-ben pedig készítője egy rövid könyvet is írt róla, mely a Magyar 
Műhely Baráti Kör Füzetek 29. kiadványaként jelent meg. Ez a könyv 
egyszerre útmutató kézikönyv és mutatványgyűjtemény, azaz verskö-
tet. A program még Macintosh OS7-es operációs rendszerre készült, 
amelynek technikai környezetét manapság nehézkes előhívni,2 de az 

2  A Mini vMac program segítségével elő tudjuk teremteni azt a környezetet, 
amelyben a program eredetileg is működött és íródott.
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Országos Széchenyi Könyvtár tárol elektronikus változatot a prog-
ramról, amelyet egykor ún. floppy lemezen terjesztettek. A Disztichon 
Alfa programkódját lényegében a HyperCard nevű Mac-es program 
futtatja, amely egykor a hipertext-szerkesztők első programjai között 
bukkant fel.

1. ábra: A program kezdőképernyője

Hogyan működik a Disztichon Alfa? A választ Papp Tibor így 
adja meg: „A legegyszerűbb megfogalmazás szerint: egy versformát 
kielégítő üres mondatszerkezetet valós szavakkal tölt ki. Disztichon 
Alfához huszonnégy üres, szavakkal kitöltetlen disztichon-szerkezetet 
alkottam meg“ (Papp 1994: 24). Ezt a huszonnégy szerkezetet a prog-
ram tovább tagolja, és a lehetséges helyekre a szószedetből a megfelelő 
– mivel több is megfelel, ezért a megfelelő szavak halmazából válasz-
tott – szóval tölti ki. Ezt addig ismétli, amíg el nem készül a diszti-
chon. Átlagosan az elosztás kilenc-tíz helyre tagolódik, öt üres hely a 
hexameternek, négy-öt pedig a pentameternek jár. Ezeket a helyeket 
olyan szavak vagy szókapcsolatok töltik fel, amelyek egymás mellé 
kerülve disztichont alkotnak (bővebben lásd a Kérdések, tévedések és 
magyarázatok című fejezetet).

2. ábra: Papp Tibor könyvében található szemléltetés a versgenerálás menetéről

Papp Tibor leírása szerint 24 disztichonszerkezetet táplált bele a prog-
ramba. Ez a kijelentés alapjában véve igaz, azonban tudjuk, hogy az 
összes szabályos disztichonforma lehetséges száma 480-ra rúg. Hogy 
hogyan is keletkezik a 480 forma, a következőképpen magyarázhatjuk: 
ahogy Papp Tibor is írja, a hexameter egyetlen szabálya, hogy az 
ötödik tagja kötelezően daktilus és az utolsó tagja spondeus vagy 
trocheus. Tehát az első négy versláb mindegyikéhez két lehetőség tár-
sulhat: vagy egy daktilus, vagy egy spondeus. Az ötödik hely kötele-
zően a daktilusé, a hatodik pedig a spondeusé vagy a trocheusé. Ez 
matematikailag így nézne ki:

2.2.2.2 .1 .2 = 32

A disztichon második alkotóeleme a pentameter, amelyet alape-
setben két hémiepesz alkot (— UU — UU —). Ezt a ritmusegységet 
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két és fél daktilusként írhatjunk szét, úgy, hogy az első kettő láb tiszta, 
teljes daktilus, a harmadik egységet pedig egy csonka, azaz itt egyetlen 
hosszú szótag alkotja. Ez a hémiepesz kétszer ismétlődik, tehát kétszer 
két és fél daktilusunk van, azonban a harmadik daktiluskezdet – a ma-
gányos hosszú szótag – helye fixált, tehát négy helyünk marad, ahová 
megint csak kétféle lehetőséget szúrhatunk be: vagy egy daktilust, vagy 
egy spondeust. Matematikailag így nézne ki, ha mind a négy helyre 
mehetne valamelyik a daktilus és spondeus verslábakból:

2 .2 .2 .2 = 16

Ezzel azonban megszegnénk azt a szabályt (Csehy–Polgár 2018: 92), 
hogy legalább az egyik versláb teljes daktilus legyen, tehát ennek meg-
felelően az egyetlen kiélezetten szabályszegő változatot (— — — — — 
// — — — — —) kizárjuk, tehát marad tizenöt kombinációnk. Utolsó 
lépésként már csak a hexameter és pentameter kombinálódási lehető-
ségeit kell kiszámolni: ez pedig a 32 hexameter és 15 pentameter szor-
zata, tehát 480. A huszonnégy forma ennek ellenére sem huszonnégy, 
hiszen a szabályosság ellen a program olyan licenciákat enged meg az 
esetek egy részében, amelyek a fentebb tárgyalt kereteket nem tartják 
be, ugyanis olykor tribrachist, trocheust vagy krétikust is használ, sőt 
a hexameter ötödik verslábát is szabályellenesen helyettesíti. A penta-
meterek esetében is előfordulnak efféle „szabályszegések”. Ezeket a sza-
bályszerűtlenségeket később részletezem. A „huszonnégy” disztichon-
szerkezetbe az alkotó elmondása szerint a program összesen tizenhat 
billió3 módon töltheti be a szavakat. A tizenhat billió kombináció 
tudatában be kell látnunk, hogy a program csak egy apró töredékét 
alkothatja meg az összes elképzelhető magyar nyelven megírható disz-
tichonoknak. Papp Tibor arra is figyelmeztet, hogy a költői versgene-
rálás és az élmény is egyedi, hogy a létrehozott műalkotás „instabil”: 
„Végtelenül kicsi, azaz gyakorlatban semmi esélye nincs arra, hogy 
[bárki is] a Disztichon Alfa valamelyik darabját megismételje” (Papp 
1994: 36).

3  Ez a szám erősen vitatott, két forrás és kétféle számolási mód sem mutat egyet-
len megegyező eredményt (lásd Kérdések, tévedések és magyarázatok fejezet)

Ha nem is írunk disztichont, hanem csak elolvassuk a Disztichon 
Alfa kigenerált verseit, már azzal is részesei vagyunk a disztichonterem-
tésnek. Olyan hatalom van az olvasó kezében, amelyet nem vehet el 
tőle senki. A program leírásának egyik sora így szól: „A vers néhány 
másodpercig látható, olvasható, s amikor lejárt az ideje, akkor magá-
tól eltűnik (örökre eltűnik, mert biológiai adottságaink végesek lévén, 
nincs esélyünk arra, hogy még egyszer szemünk elé kerüljön)” (Papp 
1994: 10). Tehát azt a disztichont, amelyet egyszer elolvasunk és eltű-
nik a képernyőnkről, valószínűleg már senki nem fogja olvasni. Így az 
olvasó az örök feledésbe taszíthatja teremtményeit, de ha akarja, akár 
a nyilvánosság elé is tárhatja a kigenerált verseket, melyek a „szerzői 
kontrolltól függetlenek, úgymond meglepetésszerűek, illékonyak, tel-
jes skálájukban átláthatatlanok” (Csehy–Polgár 2018:106).

3. A kísérlet alapanyaga

A vizsgálódás alapanyagául 100 egymás után generált disztichon 
szolgált.4 Papp Tibor állítása, miszerint a program több mint tizenhat 
billió disztichont tud létrehozni, többé-kevésbé helyénvaló. Azonban 
ez alatt azt kell érteni, hogy a program összesen ennyi kombináció 
megteremtésére képes, nem pedig azt, hogy az első tizenhat billió 
generálás után az összeset láttuk. Például a négybilliomodik diszti-
chon után következhet olyan is, mely már a leképzett disztichonja-
ink halmazában egyszer megtalálható volt. Ehhez azonban igencsak 
sok idő kellene. Ha három másodpercenként képesek lennénk egyet-
egyet elolvasni, akkor is több, mint másfél millió évnyi lankadatlan 
figyelemre lenne szükségünk. Ha a program kódja hozzáférhető len-
ne, vagy ha valaki rekonstruálhatná, és a számítógépünk ezredmásod-
percként tudna kimenteni egy disztichon, a munkafolyamat akkor is 

4 A program az első programindítástól kezdve folyamatosan, egymást követően 
számozza a disztichonokat. Az én esetemben a száz disztichon első disztichonja 
a számítógépemen a 417. generált disztichon, de a tévedések elkerülése végett 
és az egyszerűség kedvéért 1–100 terjedő számokkal hivatkozom rájuk. Ekképp 
a munkámban a 417. az 1., az 516. pedig a 100. disztichon.  



208 209

körülbelül 507 évet venne igénybe. Ebből láthatjuk, hogy Papp Tibor 
lényegében több, mint 16 billió disztichont írt,5 melynek az emberiség 
még az 1%-át (százhatvan milliárd szöveg) sem fogja elolvasni. Ha két 
perccel később indítom a programot, mint amúgy indítottam, akkor 
most száz másik disztichont elemzek, eltolódnak az arányok, más szer-
kezeteket kapok. Nekem azonban ez a száz disztichon az alapanyagom. 
Mivel a program sztochaikus, be kell látnunk, hogy a Disztichon Alfa 
képes kétszer ugyanazt a disztichont megírni, még ha rettentően kicsi 
is rá az esély. A továbbiakban ezen a száz versen bizonyítom be, hogy 
az ismétlődés nem ennyire esélytelen, hiszen a száz disztichonon belül 
is vannak relatíve gyakran visszatérő elemek, azonban előtte megvizs-
gálom, hogy a szövegekben milyen szabályszerűségek, illetve rendel-
lenességek fordulnak elő az időmértékes verselés szempontjából. A 
disztichonokat a verselés tekintetében soronként vizsgálom, azaz kü-
lön a hexametereket és külön a pentametereket, megállapítom azoknak 
fajtáit, típusait és persze a különlegességeket is felvázolom. 

4. A hexameterek

A száz hexameter összesen 1529 szótagból áll beleértve az utolsó 
verslábat is: melyből 861 (56,46%) hosszúra, 665 (43,54%) pedig rövid-
re végződött. Amennyiben száz tiszta hexameterünk lett volna, akkor 
ez az arány majdnem, hogy megfordul (60% rövid, 40% hosszú), 80 
spondeusi és 20 trocheusi véggel számolva. Tudjuk azonban, hogy a 
tiszta hexameter relatíve ritka, így az egy és a két spondeust első vagy 
első két lábként tartalmazó hexametert is számításba vettem. Az utób-

5  Mivel Papp Tibor a program megalkotója, így ő „birtokolja” az összes program 
általa generált verset is. Ezt így fogalmazza meg: „A képernyőn megjelenő disz-
tichonok nagy részét én, a szerző, sem fogom soha látni. Ennek ellenére a Disz-
tichon Alfa versgenerátor által életre keltett szövegek mindegyikéhez közöm 
van, a látatlanokhoz is, mert elidegeníthetetlenek tőlem: alkotójuk vagyok”(-
Papp 1994: 13). A digitális szerzőiség problematikája elvben nem létezik, hiszen 
a program alkotója a program szerzője, de a digitális vers fogalma és annak 
szerzői funkciója még vitatott témakör, terminológiája a jövőben kidolgozásra 
vár.

bi esetben 58,67% hosszú szótag, illetve 41,33% rövid szótag alkotja a 
száz disztichont. A csupán két százalékos különbség miatt kijelenthet-
jük, hogy átlagban minden hexameterre jut legalább két spondeus. A 
következő táblázat nem tünteti fel a hatodik verslábat, mivel úgy a he-
xameterek még ennél is több kategóriát alkottak volna, és így is vannak 
olyanok, melyek  egymaguk is külön kategóriának tekinthetőek. A he-
xameter utolsó verslába lehet spondeus vagy troucheus. A száz hexa-
meterünk 80%-ának utolsó verslába spondeus, maradék 20%-a pedig 
trocheus volt. Az alábbi táblázat összefoglalja a hexameterek típusait:

Hexameterformák (az utolsó láb vari-
abilitása nélkül) Darab Típus

— U U — UU— UU — UU — UU 11 tiszta (holodaktilu-
si) hexameter

— — — U U — U U — U U — U U 4
1. láb spondeus 
(szapphói hexame-
ter)

— U U — — — U U — U U — U U 12 2. láb spondeus

— U U — U U — — — U U — U U 3 3. láb spondeus 
(katenoplion)

—U U — U U — U U — — — U U 3 4. láb spondeus

—————UU—UU—UU 3 1. és 2. láb spon-
deus

— — — U U — — —U U — U U 3 1. és 3. láb spon-
deus

— — — U U — U U —— — U U 5 1. és 4. láb spon-
deus

—UU — — — — — U U — U U 9 2. és 3. láb spon-
deus

— U U — — — U U — — — U U 9
2. és 4. láb spon-
deus (periodikus 
hexameter)

 U U — U U — — — — — U —
U 4 3. és 4. láb spon-

deus
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— — — — — — — UU — U U 4 1., 2. és 3. láb spon-
deus

— — — — — — — — — U U 3

1., 2., 3., és 4. láb 
spondeus (holos-
pondeusos hexa-
meter)

— — — U U — — — — — U U 3 1., 3., 4. láb spon-
deus

— U U — — —— — — — U U 12 2., 3. és a 4. láb 
spondeus

1. táblázat: A szabályos és gyakori hexameterek eloszlása a száz disztichonon 
belül

A táblázatból kiderül, hogy maradt tizenkét rendhagyó hexameter, 
amely a fenti képletek egyikébe sem tartozik, így saját kategóriát alkot. 
Ezek az 1., a 13., a 28., a 33., az 52., a 64., a 66., a 78., a 80., a 82., a 93. 
és a 94. disztichonok hexameterei.

1: Megzabolázott fül, elevenségünk hozománya!
 —U U /——/UUU /——/— U U /— U  
 Eltérés: harmadik daktilus helyett tribrachis áll. Igaz, a penthémi-
merész metszet enyhít a ritmikai zökkenőn.

13: Bájcsevegés maszatolja a strófák drága kabátját.
 —UU /—U U /— U — /——/— U U /——
Eltérés: ha a sor finommechanikáját nézzük, a harmadik daktilus helyett 
tkp. krétikus versláb szerepel.

28: Fekszik a drágám, nyitva az ablak, a bőre belobban.
 —U— /——/—U U/—UU/— UU/——             
Eltérés: első daktilus helyett krétikus szerepel, hacsak nem vesszük figye-
lembe a muta cum liquida antik szabályát. 

33: Francia krémet tégy a kosárba. Ne ülj fel a lóra!
 — U— /——/—UU/—UU/—UU /— U  
Eltérés: első daktilus helyett krétikus versláb, akárcsak az előbb.

52: Lám, mulya és szerető Szodomában a szombati fruska! 
 —UU/—U U/— U U/— UU /—U— /— U    

Eltérés: az ötödik, kötelező daktilus helyett krétikus (krétikus hexame-
ternek tekinthető abból az analógiából kiindulva, hogy a spondeizáló he-
xameterben a negyedik helyre csúszik a kötelező daktilus, és az ötödik a 
spondeus.)

64:  Munkád elveszvén pezsgőt kebeledbe ne fröccsencs, 
    – /——/—— /— U U /— U —/——  
 Eltérés: az ötödik, kötelező daktilus helyett krétikus.

66: Máskor a drága leány szerecsenfűt mosdat az ágon,
 —U—/—UU/— U U/——/— UU/——  
 Eltérés: első daktilus helyett krétikus.

78: Színlel a drágám, ég a kabátja, a segge belobban.
 — U — /——/—UU/—UU/—UU /—— 
 Eltérés: első daktilus helyett krétikus.

80: Kurv’anyukád piszkítja a strófák szende csuháját. 
 — UU/ — —/ — U —/ — —/ — U U / — —         
 Eltérés: a harmadik versláb krétikus.

82: Cukrot! Krémet kérj a piritósra. Ne félj a kajától!
 ——/——/— UUU/— UU/— UU/——
 Eltérés: harmadik és negyedik daktilus közé beékelődik egy rövid 
szótag, és egy váratlan paiónt hoz létre.

93:  Sánta remény pusmogva beleng a bokorba. Első less.
 —UU /——/— UU/— U U/— U —/——
 Eltérés: a program az ötödik láb kötelező daktilusa helyett krétikust 
generál.

94: Pálcával a szűzlány-segg kelyhén pamacsol-csal.
 —— /UU/——/——/— UU/——
Eltérés: egy hosszú szótag lemarad a második láb éléről, és pirrichius ke-
letkezik. Ha nem a hexameter viszonylatában elemezzük, a tagolás sokkal 
inkább csonka lábbal záruló anapesztusi sort mutat: —— /UU—/—— 
/—— /UU—/—.
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5. A pentameterek

Ahogy a hexametereket, a pentametereket is külön vizsgáltam. A száz 
pentameter összesen 1301 szótagot tartalmaz, amelyből 699 darab 
hosszú (53,73%), 602 darab pedig rövid (46,27%). Száz tiszta pentame-
ter esetén ez az arány 57,14%:42,86% irányba tolódik el a rövid szóta-
gok javára. Ismét kijelenthetjük tehát, hogy a generált és tiszta formák 
aránya lényegében egymás fordítottja. A tiszta pentameter is relatíve 
ritka típus, tehát az egy daktilust spondeussal helyettesített pentameter-
változatok szótagszámait is megvizsgáltam; itt 46,15%:53,85% az arány 
a hosszú szótag javára. Elmondhatjuk tehát, hogy a száz vizsgált pen-
tameterünk mindegyikére átlagban jut egy spondeus (a két eredmény 
közti eltérés 0,12%). A pentameterek az alábbi módon oszlanak meg:

Pentameter Darab Típus
—UU—UU—//—UU—UU— 24 tiszta pentameter 
— — — U U — // — U U — U U — 10 1. láb spondeus
— U U — — — // — U U — U U — 13 2. láb spondeus
— U U — U U — // — U U — — — 15 4. láb spondeus
— — — U U — // — — — U U — 21 1. és 3. láb spondeus
— U U — — — //— — — U U — 5 2. és 3. láb spondeus

2. táblázat: A szabályos és gyakori pentameterek eloszlása a száz disztichonon 
belül

Ezen kívül különálló kategóriát alkot a 48. disztichon pentameterje, 
amelyből egy darab van. Pentameterjének első tagja pentamakrosz, te-
hát öt spondeusból áll:

48:  Fényűző grófnő szopja le meztelenül.
 — — — — — // — U U — U U —

A pentameterek tekintetében a száz pentameterből tíz rendhagyó pen-
tameterrel találkozhatunk. Ezek a(z) 21., 38., 45., 59., 62., 81., 85., 87., 
89. és 90. disztichon pentameterjei. 

21:  Add ki magad ha lehullsz, zsirban oszlik az élv.
 — U U— U U—//— U— U U—
 Eltérés: harmadik daktilus helyett trocheus.

38:  Látod—e? nincs kegyelem! — holnap is vagdal a sás!
 — U U — U U—//— U —— U U— 
 Eltérés: harmadik daktilus krétikus verslábbal helyettesítve.

45: Lökd el az életed! Lökd el az életed!
 — U U— U —//— U U— U —
 Eltérés: a második és a negyedik daktilus helyett is trocheus szere-
pel.

59: Dísz hó-gönc, gyalupad, ős szodomás csacsiság.
 ——— U UU//— U U— U U—
 Eltérés: a sormetszet előtti szótag rövid, disszonáns hatást kelt.

62: Satnya kedély-esemény! Dobd el a reményeidet.
 — U U — U U — // — U UU— U U — 
 Eltérés: két daktilus közé egy rövid szótag ékelődik be.

81: Retteneteset tagadunk. Elposhad hitelünk.
 — U UU— U U—// – – – U U— 
 Eltérés: az első két daktilus közé egy rövid szótag kerül.

85: kezdve. A láz lelohadt. Sirunk végtelenül.
 — U U— U U—//U – – U U—

 Eltérés: harmadik daktilus helyett jambus. A sirunk szó rövid ma- 
 gánhangzóját visszaállítva a pentameter másik fele is standardizál- 
 ható lenne.

87: Lásd, hogy nincs nyugalom! – sírodig hajt a nyomor!
 — — — U U — //— U — — U U — 
 Eltérés: a harmadik teljes daktilus helyett krétikus versláb szerepel.

89: gyepre emészti a kéj. Gyepre darálja a steksz.
 —U U— U U—//— U U— U —— 
 Eltérés: a negyedik teljes daktikus helyén krétikus lesz.

90: Mert a világtól fut, óvja a langyosokat.
 — U U—— U//— U U— U U—
 Eltérés: második daktilus helyett trocheus szerepel.

95:  Mondd ki a szót ha lehullsz, szextől igéd.
 — U U— U U — // — — U —
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 Eltérés: második felében a pentameterforma szétesik, a második hé-
miepesz helyén ún. második epitritus szerepel

6. A disztichonok

A hatodik versláb variabilitásának figyelmen kívül hagyásával össze-
sen 14 szabályos hexameterséma bukkan fel. A pentameterek közül 
összesen hét szabályosnak tekinthető séma került elő a száz diszti-
chonban. Különös módon, mind a hexameterek, mind a pentameterek 
esetében is majdnem tíz-tíz „szabályszegő” formavariáns létezik. Ha 
jobban megnézzük a pozícióikat, felfedezzük, hogy a tizenkét hexa-
meter egyike sem található azokban a disztichonban, amelyekben a tíz 
szokatlan pentameter fordul elő. Tehát kijelenthetjük, hogy a Diszti-
chon Alfa huszonkét „szabályszegő” disztichont hozott létre, miközben 
rendszerszerű, hogy a két fő alkotóelem közül csak az egyik tér el a 
strandardnak nevezhető metrikai képletektől.

7. Motívumok, sémák, szerkezetek

A Disztichon Alfa, mint korábban már jeleztük, sztochaikus szöveg-
generáló rendszer, tehát a lehetőségei végesek, ezért előfordulhatnak 
ismétlődések is. Annak ellenére, hogy a száz disztichon a tizenhat 
billiós halmaznak rettentően kis töredéke, viszonylag gyakoriak az 
azonos „disztichontípusok” vagy az újra és újra felbukkanó azonos 
szerkezetek.  

A száz disztichon tematikai és műfajpoétikai szempontból (ösz-
szhangban a program alcímével) valóban abszurd vagy pajzán epig-
rammák sorozata, tehát tökéletesen betöltik a paratextusokban kije-
lölt funkciót. Az abszurd megjelölés relatív és tág fogalom, az olvasó 
maga határozza meg és tölti fel jelentéssel, ezért is működik kiváló 
jelzőként. Papp Tibor több pajzán és negatív konnotációjú szót is be-
emelt a szószedetbe, s ezek rendre fel-felbukkannak a disztichonok-
ban. 

Az abszurditás egyfajta rejtélyes-meghökkentő értelmetlenséget 
próbál kifejezni, s ez alól a program „perverz” utalásai sem kivéte-

lek. Az abszurditást általában olyan kijelentések, parancsok fokozzák, 
amelyek tematikusan is provokatívak. Példának álljon itt az alábbi pen-
tameter: „Vérajakú szűzlány, mandarinogva baszik.” A pentameter a 
módhatározószója kiválasztásában éri el abszurditása tetőfokát, noha 
a vérajakú jelző önmagában véve is provokatív, akárcsak az obszcén 
állítmány. Olykor kultúrtörténeti utalások is felbukkannak inadekvát 
környezetben (pl. a tékozló fiúk képe a „Sekrestyés ükapánk vagyonát 
lesöpörjük a vízbe” hexameterben), váratlanul feljelzőzött, trágár tar-
talmat eufemizáló elemek jelennek meg („Szarvasok elfojtott piszkát 
dobta eléd”), de az életvezetési tanácsok paródiája is megjelenik, pl. 
az egyik szakasz a lovaglás miatt kialakulandó székrekedésre is figyel-
meztet: „Ne ülj fel a lóra! (…)  Az! jön a székrekedés.” Az abszurd 
parancs is tipikusnak mondható retorikai fogás („Szarj a szobába fiú! 
És szívből könyörögj!”), de a felfokozott szexualitás megannyi képe 
is megjelenik („Fényűző grófnő szopja le meztelenül”). A megszemé-
lyesítés bizarr változata mutatkozik meg pl. a költői parainesiseket és 
szentenciózusan kiélezett felszólításokat idéző „Légy szemafor!” for-
dulatban. 

Jellemző vonása a programnak az is, hogy rendszerint olyan disz-
tichonokat kapunk kézhez, melyek az élőbeszéd lendületét idézik. Ezt 
a tendenciát erősítik a különböző megszólítások, felkiáltások és pa-
rancsok (Mákot! Krémet kérj a kalácsra. Ne vedd le az inged! Eltom-
pult a szavad!), panaszok (Kínoz a székrekedés!; Herdáljuk hitelünk.), 
költői kérdések (Most odamenni? öcsém!), szikár ténymegállapítások 
(Szüret lesz). Bravúrosnak mondható az is, hogy valódi helységne-
veket is felfedezhetünk a disztichonokban, mint például a „Mily he-
ves és szívós Pelsőcön a mennyei báj-hölgy!” hexameterben. Ezek a 
mondatok vagy szókapcsolatok az „Áfás számla igényét, kérjük előre 
jelezze!” típusú hétköznapi hexameterekkel hozhatók párhuzamba: a 
hétköznapban használt formák szinte rejtve léteznek, de versalkotó 
szerepük is felmerülhet. 

A versekről általában elmondható, hogy bár olykor a kötöttgram-
matiakailag korrekt felépítésük miatt értelmes mondatokat kapunk, a 
sorok közti logikai összefüggés a legtöbbször hiányos vagy teljes egészé-
ben hiányzik. Néha mesterkélten hatnak, holott nagyon kevés szövegről 
jutna eszünkbe, hogy azokat valójában egy gép „írta”. A szürrealizmus 
és elvontság magasabb kognitív képességekre utal, holott csak a véletlen 
szüleménye. 
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A kétszáz sorban mindössze tizenöt alliteráció található, amit a 
7,5%-os előfordulási arány mellett relatíve ritkának mondhatunk. Ezek 
egy része csak két szóra kiterjedő alliteráció, egy másik része pedig csak 
azért alliterál, mert szó- és ritmuspótló szavak kerülnek a szerkezetbe, 
mint például az „alpesi táj tititá-bori postás” (55. disztichon) esetében. 
Egyetlen eset van, ahol (a névelőt figyelmen kívül hagyva) három 
szorosan egymást követő szó alkot alliterációt, ez pedig a második disz-
tichon sora: „Krémet kérj a kalácsra.”

Rímekre, leoninusokra nem igazán bukkanunk – amennyiben így 
lenne, akkor erőteljesen megcsappannának a kombinációs lehetőségek. 

A nincs és nincsen szavakkal tizenhárom alkalommal fordulnak elő. A 
tizenhárom disztichon között mégsincs azonos séma. A nem szó nyolc-
szor fordul elő, az előfordulások közös jellemvonása, hogy a disztichon 
az összes esetben az ő személyes névmással kezdődik.6 Ebből is sejthető, 
hogy a száz disztichonban bőven akadt példa arra, hogy egyes szókap-
csolatok vagy szavak, motívumok többször is megismétlődnek. Jóllehet, 
ezek egy része csak a véletlen műve, ugyanakkor nagy részük egy-egy 
előre megalkotott szerkezet gyakori kitöltőeleme. Lássuk konkrétan!

Két szótagú felkiáltással két hexameter kezdődik. Ezután a lírai 
alany parancsba adja, hogy valamit kérjünk valamire. Ezt a mondatot 
egy Ne kezdetű mondat követi. Az első két mondat mindig ételnevet is 
tartalmaz:

„Mákot! Krémet kérj a kalácsra. Ne vedd le az inged!” (2. disztichon)
„Cukrot! Krémet kérj a piritósra. Ne félj a kajától!” (82. disztichon)

Világosan látható, hogy a grammatikai váz, illetve séma azonos, mind-
két mondat ugyanolyan szófajú elemekből álló, azonos grammatikai 
struktúrájú szerkezetet tölt ki, vagyis izokólon szerkezetű hexameterek 
jönnek létre.
Három kétmondatos pentameter is akad, melynek a második tagja 
azonos elemből („élő fegyver”) és egy hozzárendelt, izokólon szer-
keszetből (névelő + főnév) tevődik össze: 

6 Az ő szóval indított kezdet kizárólag az első formára jellemző. Mint később ki-
derült, a program indításánál az első (GHat01K) forma az, amelybe a program 
beletölti a szavakat. A tizenhárom formából tehát egy az indításnál, a maradék 
tizenkettő pedig később keletkezett.

„Hűségből takarunk. Élő fegyver a száj.” (3. disztichon)
„Fegyverrel szapulunk. Élő fegyver a szem.” (16. disztichon)
„Vesztesként telelünk. Élő fegyver a kedv.” (34. disztichon)

Két olyan pentameter is van, amelyikben előfordul a „a (valami) elfolyt” 
+ ige (T/1) + módhatározószó kapcsolat. Érdekesség lehet, hogy a pen-
tameter első szava mindkét esetben ugyanazokat a magánhangzókat 
tartalmazza, s a két szó egymás alatt egyfajta asszonáncot alkot. A 
disztichonok másik fele hangrendi ellenpontként működik, mintha a 
két hémiepesz kancsal rímet alkotna. A két pentameter verslábai meg-
egyeznek, illetve áthajlással kezdődnek az őket megelőző hexameterből:

„fogva. A víz elfolyt. Döglünk szótalanul.” (5. disztichon)
„ronda. A könny elfolyt. Mállunk meztelenül.”(63. disztichon)

A „mandarinogva” szó kétszer fordul elő a százas gyűjteményben, 
amely leleményes költőiséget ad a soroknak. Lévén, hogy módhatá-
rozószó, mindkét esetben ige követi:

„Vérajakú szűzlány, mandarinogva baszik.” (9. disztichon)
„Önkéntes csacsikánk, mandarinogva lazsál.” (67. disztichon)

Három pentameterben fordul elő a „kolhozpénz, apaság” zárlat. Érde-
kesség lehet, hogy a verskezdet az „s” és „sz” hangokra épül, s itt is 
azonos grammatikai-verstani sémák működnek egyfajta variánskölté-
szetet generálva:

 „Sós hús-part, elegáns, kolhozpénz, apaság.” (10. disztichon)
„Szűz víz-völgy, cirok-árny, kolhozpénz, apaság.” (42. disztichon)
„Sós hús-part, elegáns, kolhozpénz, apaság.” (60. disztichon)

A „zúz a” kezdet és „kitalálni” sorvég két hexameternél található meg. 
Szintén, ugyanebben a két disztichonban bukkan fel „a szex aranyát” 
végződés: 

„Zúz a halál! Puha ország rémületét kitalálni…
ez ma a terhed még! Tárd ki a szex aranyát!”  (11. disztichon)
„Zúz a hiány! Operettünk tempóját kitalálni… 
íme a téged ölő! Verd ki a szex aranyát!” (61. disztichon)
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Három esetben fordul elő a jelzős szó-üvegek szókapcsolat, amelyet 
további két jelző követ. Mindhárom esetben megegyeznek a verslá-
bak:

„Zúzott szó-üvegek – kínzók, kénytelenek.” (13. disztichon)
„Csapzott szó-üvegek – sajgók, csintalanok,” (80. disztichon)
„Őrölt szó-üvegek – durvák, nyugtalanok.” (98. disztichon)

Még egy ilyen izokólonszerű szerkezet létezik, azonban ott a szó-gyuta-
csok fordulatot használja. A verslábak itt is egyeznek:

„Őrölt szó-gyutacsok – sértők, szívtelenek.” (46. disztichon)

Négy helyen fordul elő utolsó szóként a hitelünk, ebből kettő ugyanab-
ban a mondatban szerepel:

„Jókedvből mekegünk. Herdáljuk hitelünk.” (14. disztichon)
„Esztelenül zsarolunk. Elfogy az össz hitelünk.” (47. disztichon)
„Retteneteset tagadunk. Elposhad hitelünk.” (81. disztichon)
„Isteneset guritunk. Elfogy az össz hitelünk.” (91. disztichon)

„Nincs/Szent Isten!” felkiáltással kezdődik három disztichon, amelyben 
a következő mondat első szava egy főnév, majd azt a volt szó követi. 
Hasonlít mindhárom disztichon, de ennyiből nem tudunk általánosí-
tani. A záró mondat mindháromban megegyezik abban, hogy egy igé-
ből és módhatározószóból áll:

„Szent Isten! szexpótló volt az igénk elejétől
gyenge. A fény elapadt. Alszunk parttalanul.” (18. disztichon)
„Szent Isten! gőzfátyol volt a hitünk elejétől
kezdve. A láz lelohadt. Sirunk végtelenül.” (85. disztichon)
„Nincs Isten! sófegyver volt szívünk Salamontól
kezdve. A fény megfúlt. Siklunk vadkacsaként.” (96. disztichon)

A ti ti tá- (a tá szó kezdeteként) ritmus három hexameterben fordul 
elő:

„Gellérthegy ti ti tárok utánam. Rejtve tapodtál.” (23. disztichon)

„Alpesi táj ti ti tá-bori postás. Bőgve cseréltél.” (55. disztichon)
„Alföldön ti ti tálomelűző. Félve tapodtál.” (74. disztichon).

Négy pentameter tartalmaz egy személy vezeték- és keresztnevét, majd 
utána a foglalkozása megnevezést, amely olykor szatirikusan hat: 

„Kós Tihamér, a piás fűtőszál befedő.” (24. disztichon)
„Erki Adolf, gáz- és gőzvezeték bekötő.” (39. disztichon)
„Petri Iván, sérült csengődrót bekötő.” (56. disztichon)
„Kós Kelemen, berugós drótvezeték lefedő.” (75. disztichon).

Négyszer fordul elő a következő szerkezet: főnévi igenév + hajszol/
buzdit+ a múlt. Ráadásul a sorvég „sárba taszít” formulája is kétszer 
ismétlődik: 

„Ejteni buzdit a múlt, majdan sárba taszít.” (25. disztichon)
„Írtani hajszol a múlt s végül földbe segít.” (40. disztichon)
„Sérteni buzdit a múlt s végtire megkeserít.” (57. disztichon)
„Ejteni hajszol a múlt, aztán sárba taszít.” (76. disztichon)

Ez a sematikusság olykor monotonná teszi a szöveggenerálást, az ér-
telemtulajdonítás játékterét pedig beszűkíti.
A „Lökd el a”+ valamidet szókapcsolat csak megkettőzve fordul elő:

„Lökd el a bűneidet! Lökd el a bőrdzsekidet.” (30. disztichon)
„Lökd el az életed! Lökd el az életed!” (45. disztichon)
„Lökd el az életedet! Lökd el az életedet!” (79. disztichon)

Van olyan eset is, hogy a program egy teljes mondatszerkezetet kétszer 
is felhasznál. A Náci nyögés + ige + névelő + főnév + melléknév + zakó-
ját formula így valósul meg:

„Náci nyögés mocskolja az ízlés minta zakóját.” (31. disztichon)
„Náci nyögés büdösíti a könyvek drága zakóját.” (98. disztichon)

Újabb közös mondatszerkezetre épül három disztichon az ige + névelő 
+ helyhatározószó + személy megnevezése + és, illetve könyörögj séma 
szerint: 
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„Szarj a szobába fiú! És szívből könyörögj!” (36. disztichon)
„Fuss a csalánba lotyó! És könyörögj, hegedülj!” (53. disztichon)
„Csússz a csalánba fiú! És keseregj, könyörögj!” (72. disztichon)

Két hexameterben bukkan fel az éjjeli kurvafi fordulat, mely alighanem 
a rendőr szinonimája lehet:

„Kellemes éjjeli kurvafi, esti király, fakabátos.” (37. disztichon)
„Szőrmók éjjeli kurvafi, percemberke. A rendőr.” (54. disztichon)

Ugyancsak kétszer fordul elő a következő szerkezet: melléknév + főnév 
+ ige + a korcs álszent, gatya nélkül. Ismét tökéletes izokólon szerkeze-
tekről van szó, melyek nyelvtani-metrikai öntőformaként viselkednek: 

„Égi bolondság, hűsöl a korcs álszent, gatya nélkül” (39. disztichon)
„Ronda egészség, alszik a korcs álszent, gatya nélkül,” (75. disztichon)

Bár a következő két disztichonban csak a taszítja a(z) + főnév szerkezet 
egyezik, láthatjuk, hogy mindkét pentameter ugyanarra az alapszerke-
zetre épül fel: 

„ágyra tapodja a bor. Holtra taszítja a szesz.” (51. disztichon)
„tönkre taszítja az éj. Jégre sodorja a gőg.” (70. disztichon)

Három helyen fordul elő a valami folyik valamiből szerkezet, és ugyan-
ez mondható el az Erzsike kútja fordulatról is: 

„Erzsike kútja előtt tűz folyik érveiből.” (49. disztichon)
„Rácegerespusztán sör folyik érveiből.” (68. disztichon)
„Erzsike kútja mögött nyál folyik őseiből.” (94. disztichon) 

Kétszer bukkan fel még a „bér-legelőn” (37, 73), az „Elfogy az össz hi-
telünk.” Kétszeres disztichonvég (91 ,47) a „meztelenül” (48, 63).  Két 
helyen (59, 78) szerepel az „ős szodomás” szóösszetétel, két esetben 
fordul elő (2, 33) a „székrekedés” mondatvégi helyzetben.  Két helyen 
(70, 89) vonzzák be az „Ó,” vagy „Ő,” kezdetű sorok a „csajjal dőzsöl” 
fordulatot.

8. Allúziók, kontextusok, valóságszimuláció

Ebben a fejezetben a kigenerált disztichonok vagy verssorok történe-
ti-műfaji kontextusát, poétikáját és költőiségét fogom átláthatóbban 
részletezni. Különösen hatásos az oktató-didaktikus, illetve a parainesis 
jellegű költészet paródiaszerű ábrázolása. 

A 2. disztichon (Mákot! Krémet kérj a kalácsra. Ne vedd le az in-
ged! // Eltompult a szavad! Kínoz a székrekedés!) úgy hat, mintha egy 
olyan szituációban találnánk magunkat, amelyben vagy barát a barát-
nak, vagy szülő a gyermekének parancsolja, hogy mit egyen, és mit ne 
tegyen. Ezt követően a kioktató pentameter fölényes győzelmet kínál 
a fölérendeltnek: az epigrammaszerű csattanó az alantas regiszterbe 
rántja le az abszurd kompozíciót. A kulturális, illetve intertextuális 
utalások, allúziók jelenléte is fontos tényező lehet. 

Az 5. disztichon Petőfit és az ő Nemzeti dalát juttatja eszünkbe 
(Talpra Magyar! gépfegyver volt lelkünk elejétől // fogva. A víz elfolyt. 
Döglünk szótalanul). A gépfegyver szóhasználata egy újabb kor nem-
zeti dalát idézheti – a világháborút, de allegorikusan akár a lázadó 
hangulatot is kifejezheti. Noha a lelkünk elejétől fogva állandó tüzet 
produkál, miközben döglünk szótalanul, azaz kénytelenek vagyunk el-
fogadni, ami most van.

A 7. disztichon első hexameterében (Recski mesék közepén pana-
mázik a náci apostol.) kétszeres ellentétnek lehetünk tanúi. Mindkettő 
az apostolhoz köthető: egyrészt az, hogy az apostol panamázik, amely 
a korrupció, csalás szinonimája, másrészt pedig a náci apostol, amely 
nem kíván további magyarázatot. A történelmi utalások illúziója a 
versgenerátor valóságérzékelésének hitelességét növeli. 

A 14. disztichon (Sekrestyés ükapánk vagyonát lesöpörjük a vízbe. // 
Jókedvből mekegünk. Herdáljuk hitelünk.) a tékozló és a családi gyöke-
reket megtagadó gyermekeket vetíti elénk. A vers a tékozló fiú bibliai 
képét idézi fel bennünk. 

A 18. disztichon első két mondata (Szent Isten! szexpótló volt az 
igénk elejétől gyenge.) egyfajta groteszk költői felismerés. A felismerés 
azonban több síkra vetíthető, mivel az ige lehet isteni ige, de takarhat 
cselekvést is. A gyenge szó a koherens hatás szemszögéből nézve elég 
szerencsétlen választás, láthattuk már az 5. disztichonnál, hogy az ele-
jétől fogva jobban működik. 
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A 22. disztichon pentametere (Rozsdás búzamezőn Bartók úr kicsa-
pong.) abszurd kontextusba helyezi tárgyát: a népzenegyűjtő zeneszer-
zőóriás komikus kontextusba kerül. A 22. disztichon folytatása lehetne 
a 48., amely így szól: Ő oda nem hív senkit, elég aratásra a bánat. // 
Fényűző grófnő szopja le meztelenül. A 26. disztichon (Szíve felett resz-
ket kavarogva a reggeli permet. // Lám a szavakhoz húz s tépi az élete-
det.) önmagában is tökéletes epigrammának mondható. Mindkét tagot 
egy-egy mondat alkotja, költői képekben gazdag, elvonatkoztatásokat 
is használ és többféle értelmezést is sejtet. 

A 32. pentameter utolsó mondata (Mészárszék az eszünk.) ki-
váló költői képet és párhuzamot használ – az eszünk olyan mészár-
szék, amely öli a gondolatainkat – legyen szó akár a gondolatok közti 
válogatásról, akár a felejtésről. 

A 39. disztichon (Égi bolondság, hűsöl a korcs álszent, gatya nélkül, 
// Erki Adolf, gáz- és gőzvezeték bekötő.) Erki Adolf meztelenségét írja le 
égi bolondságként. A „gáz- és gőzvezeték bekötő” Weöres Sándor híres 
pentameterének (Tóth Gyula bádogos és vízvezetékszerelő) egyenes ági, 
parodisztikus leszármazottja. A 75. disztichonban (Ronda egészség, al-
szik a korcs álszent, gatya nélkül, // Kós Kelemen, berugós drótvezeték 
lefedő.) Kós Kelemen már valószínűleg az egészsége miatt alszik gatya 
nélkül. Az e típusba sorolható disztichonok főhőse minden esetben 
korcs álszent, a társadalom ranglétrájáról lecsúszott alakot idézi elénk. 

A 41. pentameter (Mert az anyagtól fél, gyűri az isteneket.) az anyagi 
léttől való félelmet emeli előtérbe, és ügyes költőiséggel fejezi ki, hogy 
létezik olyan erő, mely még az isteneket is elveti, elpusztítja. 

Az 51. vers didaktikus jellegű (Nézd, aki csajjal bütyköl, csókkal 
bütyköl azonnal, // ágyra tapodja a bor. Holtra taszítja a szesz.) Kettő-
vel odébb, az 53. versben ez tovább fokozódik, a költői én már a szex 
gyönyörétől menekül (Engem a szex mézes gyönyörétől megmenekíthet. 
// Fuss a csalánba lotyó! És könyörögj, hegedülj!), és elűzi a rosszat. Az 
59. és a 68. hexameter lényegében két erotikus leírás. 

Az 59. hexameter (Alszik az édes, tárva kabátja, a melle sugárzik.) 
egy alvó nőt vetít elénk lágy, baráti hangnemben, a 68. már szóhaszná-
latában merészebb. A vers a Teremtés Könyvét idézi, a szöveg lezárása 
pedig egyenesen gúnyos és blaszfémikus: Réztollával a kis pina-lyuk 
selymén vala. Ámen. A 78. hexameter sem kevésbé erotikus (Színlel a 
drágám, ég a kabátja, a segge belobban.), az 59. az édesnek nevezett 

nőszemély történetének folytatása is lehetne, hisz az még kabátban al-
szik, itt már a kabátja ég. A kapcsolatra az azonos metrikai séma is utal. 
A 83. hexameter (Elfeketített gőg, balfaszságunk puha sátra!) szintén 
áldidaktikusan moralizáló, meglehet, nyílt üzenete a verses gnómák 
paródiája: a gőg valóban lehet a balfaszságunk melegágya.

A 92. disztichon (Mézet! Lekvárt tégy a cipóra! Ne öntsd ki a lelked! 
Tönkre hülyült a világ! Légy szemafor! Vakarózz!) logikailag szétesik. 
Gasztronómiai és a didaktikus elemek kerülnek egymás mellé, és a vers 
abszurd parancsokkal zárul, mintha a híres rilkei imperatívuszt (Vál-
toztasd meg élted!) parodizálná. 
Összegzésként elmondható, hogy Papp versgenerátora olykor valóban 
a megtévesztésig bravúros műfaji-poétikai konstrukciókat hoz létre. 
Érvényesül az epigramma expozíció–csattanó típusú szerkesztettsége, 
allúziók, parodisztikus elemek jelennek meg, a kultúrtörténeti 
kontextus illúziója, a valóságreferenciák hatásos paneljei ugyancsak 
elevenné teszik a szövegeket. Fontos vonatkozás a regiszterkeverés 
termékeny jelenléte, illetve az abszurd és a groteszk minőség poétikai 
lehetőségeinek kihasználtsága. A jelentések nyitottak, de sokszor a 
metrikai vázra igazított szószedet asszociatív tere (kivált az erotikus 
allúziók miatt) kifejezetten értelmezésbarát.

9. Kérdések, tévedések és magyarázatok

Vizsgálódásaim során egy olyan funkciót találtam elrejtve a prog-
ramban, amelynek segítségével megtaláltam az említett huszonnégy 
formát. Bár a program grafikai környezete olykor eléggé kaotikus, 
nagyrészt kiszűrhetők belőle a szükséges információk. Ahogy azt Papp 
Tibor leírta, a program valóban véletlen számok generálásával választ-
ja ki a szavakat a szószedetekből. Először a formát jelöli ki (1–24), az-
után a formához igazodva az egyes verstani helyekre a szószedetből 
kiveszi azokat a szavakat, amelyeknek a sorszáma a kigenerált számok-
kal egyezik. 
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3. ábra: A Disztichon Alfa motorháztetője alatt

Az általam készített képernyőképen több információ is látható: a 
GtizenkettoK01 a disztichonséma nevét jelzi, tehát ez a tizenkettes 
séma. Különös oknál fogva a számozás nem egytől indul, hanem hattól 
kezdődik. Tehát az első séma a Ghat01, az utolsó pedig a Ghuszon-
kilenc01, vagyis a GtizenkettoK01 csak a 7. séma. A képernyő fel-
ső oszlopai a hexameter szavait listázzák, az alsó sor oszlopai pedig a 
pentameter szavait rögzítik. Lényegében itt megtalálható az összes szó, 
amelyből az összes Gtizenketto01 disztichon megalkotható. A hexa-
meterek és pentameterek oszlopai között lévő számok az oszlopok tar-
talmának a számát tárolják, vagyis az első oszlop 12 elemet, a második 
szintén 12 elemet tartalmaz, és így tovább, egészen az utolsó oszlopig. 
Az alattuk lévő nagyobb szám a lehetőségek összes kombinációjának 
száma. Manuálisan ellenőrizni az összes forma összes szavát és meg-
számolni őket meglehetősen sok munka lenne, már a Gtizenketto01 
sémánál is vannak ellentmondások: néha üres sorok vannak a szavak 
közt, ahogy a képernyőképen is látható, és olykor a kombinációk szá-
mai nem a valós értéket mutatják – a Ghat01 séma esetében olykor 
eggyel kevesebb vagy eggyel több szót tartalmaz az oszlop a kiírt adat-

hoz képest. Ezen kívül egyes szavak kétszer is megtalálhatók ugyanab-
ban az oszlopban, és nem kerülnek levonásra az oszlopban található 
szavak számából, tehát a szisztéma fals adatokat eredményez. Joggal 
juthatunk tehát arra a következtetésre, hogy mégsem olyan pontos a 
Disztichon Alfa, mint amilyennek gondoltuk. A továbbiakban az ezzel 
kapcsolatos kérdésekre keresem a választ.

9. 1. Tényleg tizenhatbillió kombináció létezik?

A hexameter és pentameter oszlopai közt található számokat 
kétféleképpen is összeszámoltam. Az első módszerrel a lehetősé-
geket szoroztam össze, tehát például a GTizenketto01 esetében 
12.12.18.14.20.13.13.11.10 = 13 491 878 400 lehetőség áll fenn. A má-
sodik módszer egyszerűen az azt követő szám, tehát a program ál-
tal számolt kombinációk lehetősége, ami a GTizenketto01 esetében 
14 520 715 200, tehát durván egymilliárdos eltérésről beszélünk. Ösz-
szesen öt formánál van kisebb-nagyobb eltérés, mely az eredmények-
ben is megmutatkozik.

Bár a GHat01 forma lehetőségeinek számát leolvasni nem lehetett, 
a szavakat összeszámolva született meg az eredmény. Ennek ellenére 
az első módszer eredménye 21 405 123 615 516, míg a másodiké – te-
hát a program által számolt lehetőségek összege – 18 278 974 409 716. 
A számolást többször is elvégeztem, hogy kizárjam a számolási hiba le-
hetőségét. Igaz, megesik, hogy egy oszlop üres, és lényegében harminc 
kombinációt rendel hozzá a program, de meglehet, hogy csak szép-
séghibáról van szó. Továbbá akad olyan forma, ahol két oszlop közül 
lényegében csak az egyik érvényesül és kerül kiírásra, de ennek figye-
lembevételével is csak pár százezer disztichon esik ki a végösszegből.

Akad azonban írás, amely ezt a számot alábecsüli: „Papp Tibor hat-
száz órát fordított a program kidolgozására, melynek eredményeként 8 
billió 770 milliárd 64 millió (. . .) ezer! disztichont képes előállítani a 
számítógép” (Gulyás 1993: 47).  Az nem derül ki, hogy hány ezer – bár 
ekkora számnál jelentéktelen is lenne –, s ebből is következtethetünk 
arra, hogy a 8 billió vagy félrehallás lehetett, vagy egy akkori rossz 
számolás eredménye. Ha valóban félrehallás, akkor azonban kérdé-
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ses, hogy a „helyes” változat 18 billió vagy 16 billió lett volna, de való-
színűbb, hogy az utóbbi, hiszen 1993-ban született a cikk, Papp Tibor 
programleírása pedig 1994-ben jelent meg, tehát feltételezhető, hogy 
ekkora már pontos(abb) számadattal rendelkezett a program megte-
remtője. 

Tehát az, hogy több, mint tizenhat billió kombináció, helyes állítás, 
hisz nincs részletezve, hogy mennyivel több. A végkifejlet azonban az, 
hogy nem tudjuk tisztán megállapítani, hány kombináció létezik, mi-
vel a program vagy félreszámol, vagy dupláz, de lényegében az érték 
tizenhat és huszonkettő billió között mozog. 

9. 2. A generált versek szabályos formákban léteznek?

Papp Tibor a bevezetőben ezt írja a Disztichon Alfáról: „A generált 
versek 1) nyelvileg hibátlanok; 2) értelmesek, 3) tökéletesen kielégítik 
a disztichon formai ismérveit” (Papp 1994: 7). Később önmaga idézi, 
hogy a disztichonban lényegében daktilusok és spondeusok, illetve a 
hexameter hatodik lábában spondeusok vagy trocheusok váltakoznak. 
A tökéletes kielégítés erős túlzásnak hat, amennyiben tényleg a fenti 
szabályok alapján alkotott disztichont tekintjük a disztichon formai 
ismérvének. Azt hihetjük, hogy ha egy sémáról beszélünk, akkor 
ugyanazon oszlopba ugyanazon sémára épülő szavak kerülnek, de már 
az első oszlop tizenegy spondeusa után a tizenkettedik tag egy daktilus 
lesz. Bár ezek a megoldások szépek, képtelenség, hogy ne legyen olyan 
szókombináció, amely formai rendellenességet okoz. Elérkeztünk tehát 
ahhoz a ponthoz, ahol magyarázatot kapunk a rendhagyó formákra. 
Tegyük fel, a következő hexametert7 generálja ki a Disztichon Alfa a 
séma szerint:

Ánizstól (1) berekedt (1) Adonisz (6) izzadva (2) köszöntlek. (1)
—  — /UU/ —  U U/U — / —  U U  —/ — —

7  A GTizenketto01 sémában a pentameterek szabályosnak tűnnek, csupán egyes 
hexameteren belüli kombinációk alkotnak rendhagyó szerkezetet. 4.
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Papp bár ismerte a disztichon szabályait, mégis betáplált olyan 
szavakat, amelyek szabályszegőek. G. Komoróczy Emőke szinte abszo-
lutizálja a költő szerepét: „(...) a programot a költő határozza meg; ő 
alakítja ki a szerkezeteket, s rendeli hozzájuk a gondosan kiválasztott, 
esztétikailag hatásos, egymáshoz illő szavakat („szózsákokat”, ame-
lyekből a gép válogat). Az elemek közti összeférhetetlenséget eleve 
kiküszöböli egy feltételes paranccsal, s ő határozza meg a parancsok 
egymásutánját, az algoritmust is” (G. Komoróczy 2012: 124). Ismét 
csak kérdéses, hogy mi számít összeférhetetlenségnek. Ha a szabályos 
disztichontól való eltérést tekintjük annak, akkor a már A hexamete-
rek és A pentameterek alfejezetekben is taglalt rendhagyó szerkezetek 
a bizonyítékai annak, hogy az említett feltételek nem teljes egészében 
fedik le a lehetőségeket, vagy egyáltalán nem is léteznek. Ennek kiderí-
tése majdnem, hogy lehetetlen, hiszen az operációs rendszer, amelyen 
a program fut már elavult, és a forráskód valószínűleg csak a 2018-ban 
elhunyt Papp Tibor régi számítógépén található. A következő példám-
mal szeretném bizonyítani, hogy az előbb tárgyalt elméleti sík hogyan 
valósul meg a gyakorlatban, erre pedig tökéletes példám a 28. diszti-
chon hexametere lesz. 

28:  Fekszik a (1) drágám (4), nyitva az ablak (9), a bőre (10) belobban. 
(12)
 —U —//  — — //—  U U//— U U//— UU// —  —   

A program alapvetően az első szóoszlopban olyan szókapcsolatokat 
tartalmaz, amelyek daktilikusak – példának okáért az első három: 
Kuncog a (–UU), Fekszik a (–UU), Ágyban a (–UU). A második osz-
lop szószedete ennek meg is felelne, hiszen javarészt spondaikus sza-
vak következnek: kedves (– –), nagylány (– –), némber (– –). Azonban 
a drágám (4) és a grófnő (10) felborítja a rendet. A Fekszik a alapve-
tően daktilus, de ha drágám vagy grófnő követi, akkor már krétikus 
verslábat generál. A szabályszegés a második és harmadik oszlop 
szószedete közt is felléphetne (az édes, ég a kabátja). A válasz tehát 
nem. A program nem csak szabályos disztichonokat generál. A Papp 
által meghatározott szabályokat a program olykor megszegi, erre leg-
erősebb hajlama pedig a szóoszlopok (ez két feltöltendő helyet jelent) 
között van. 

9. 3. Plusz szószedetek

A GTizenhatK01 forma rendelkezik egy-egy plusz oszloppal. A 
felső hat oszlop sora a hexameternek felel meg, az alsó hat pedig a pen-
tameternek. A hat oszlop jelenléte indokolatlan, hiszen a Disztichon 
Alfa csak ötöt használhat ebben a sémában, az utolsó két oszlop az első 
és az utolsó sorban is egy-egy megtoldás lenne. Funkciójuk egyelőre 
homályos, talán olyan szószedetként funkcionálnak, amelyet egy bi-
zonyos helyre helyettesíthetnének be, ha netán szabályszegés lépne fel. 
Ez esetben G. Komoróczy Emőke által említett „összeférhetetlenséget 
kiküszöbölő parancsok” valóban létezhetnek.

9. 4. Az első forma az első disztichon

A program indítása után öt esetből ötször kaptuk az első forma fel-
töltött formáját disztichonnak. Ennek esélye, tehát kevesebb, mint 13 
százezred százalék. Az öt eseten kívül is kivétel nélkül az első forma 
disztichonját generálta a program.
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10. Konklúzió

A Disztichon Alfa lényegében egy olyan program, mely a formákat, 
a szavakat és a szavak sorrendjét cserélgeti. Bárki is vállalkozna rá, 
hogy újabb száz disztichont elemezzen, más közös vonásokat vélne 
felfedezni. Minimum százhatvan milliárd tanulmánnyal később tá-
rulhatna csak elénk, hogy mit is tartalmazott valójában a Disztichon 
Alfa. Vizsgálódásom során rá kellett döbbennem arra a tényre is, hogy 
fizikai képtelenség lenne a lehető legtöbb disztichont elemezni és ka-
tegorizálni. Olyan halmazból váltogatunk, amelynek rettenetesen nagy 
a szórása még akkor is, ha a disztichonon belüli verstani szabályok be 
vannak tartva, de jól tudjuk az elemzett száz disztichon alapján, hogy 
az esetek körülbelül 20%-ában szabályszegés történik. Az is meglehet, 
hogy ez a száz kigenerált disztichon különleges, és igazából a tizenhat-
billiós halmaz összes rendhagyó alakját megtaláltuk. Ez az elgondolás 
ott bukik meg, hogy a szavak helye a szerkezeten belül fixált, és a sémák 
rekurzív módon újra előbukkannak. 

Ha nyelvileg helyesen, formailag „tökéletesen” is kapjuk kézhez a 
generált epigrammákat, a valóságszimuláció a legtöbbször elbukik: az 
alkotásban nincs más emberi erőfeszítés a program megírásán kívül. A 
szövegekhez nem fűződött szerelmi szál, fájdalom, szomorúság, eset-
leg boldogság, a szöveg nem köthető életúthoz, nem hozhat hírnevet, 
hiszen ez már egy élettelen versnagyüzem. Természetesen versek ezek 
is: és a befogadás alkalmanként eleven verssé teremtheti őket. Asszoci-
álhatunk, megihletődhetünk és nevethetünk is, a technika rávilágíthat 
egyes költészetesztétikai problémákra, a szerzőség kérdésére, a reto-
rikai működés alapelveire, a kombinatorikus költészet lehetőségeire. 
A költészet generálása nehezebb feladat. De a versgenerátor, ha másra 
nem is mindig, legalább arra jó, hogy elmondhassuk, hogy volt egy 
ember, aki tizenhat billió verset írt anélkül, hogy olvashatta vagy korri-
gálhatta volna valamennyit.
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Summary

Tibor Papp created the first Hungarian digital distich generator back in 
1993 under the name Disztichon Alfa. He included into the programme 
code twenty-four schemes for the distiches, therefore the total number 
of possible versions of the poems goes up to 16 trillion. I examined 
closely one hundred successively generated poems. Sometimes the 
programme completely neglects the structural requirements of the dis-
tiches, sometimes it just replaces one or more metres. I also examined 
the poetical backgrounds and technical contexts of the poems. Finally, 
I took a look behind the scenes to find out how this stochastic prog-
ramme works and where it fails at creating the perfect lines.

Recenzió

Szigeti Csaba
 Csehy Zoltán – Polgár Anikó: Gyakorlati magyar verstan. 

(Pozsony, Univerzita Komenského v Bratislave, oktatási 
segédlet, 2018, 343 p.)

A verstan csodálatos tudomány. Az én értelmezésemben mint-
egy le kell takarni „a jelentést”, meg kell fosztani tőle a verset. A vá-
zát kell vizsgálni, a skeletont, amire rákerül a hang, a szó. Régebben 
szoros köze volt a retorikához: a 15. század második felében a ver-
selést „második retorikának” tekintették, mert az első retorika a 
’szabadon’ folyó beszéd, a (prózaformájú) különféle beszédek és írá-
sok terepe volt, amire mintegy ráakaszkodott a második retorika, a 
verselés, a verssorok, a különféle rímek stb. szabálya. De tekintették 
a grammatika (vagy nyelvtan) részének is a prozódia révén. Soká-
ig függelékes helye volt Metrika címszó alatt. És hosszú ideig a zene, 
valamint a matematika összefüggésében tárgyalták, egészen addig, 
amíg modern szaktudománnyá nem vált, vagyis amíg meg nem je-
lent a Verslehre, a (magyar) verstan, Greggus Ágost tollából. El is le-
het menekülni a hétköznapi politikai valóság elől a verstanba: én ilyen 
menekülésnek tekintem Horváth János Rendszeres magyar versta-
nát, amely az Akadémiai kiadónál 1951 ben jelent meg. A mostanság 
megszaporodni látszó verstanokban is látok ilyen késztetést: a verstan 
írása stabil, látszólag egyszerű, de összpontosítást igénylő munka, 
gyakran – mint most is – az egyetemi oktatásnak alárendelt feladat. 
A „gyakorlati” jelző a címben elgondolkodtató. Mert többféle verstan 
létezik: van generatív verstan, van pszichológia-központú, van történe-

-
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ti, van a matematikának alárendelt, van a rendszer-elvű, axiomatikus. 
De milyen a gyakorlati? Először is: a Polgár Anikó és Csehy Zoltán 
szerzőpáros káprázatos munkát végzett. A hagyományosan konzerva-
tív beállítottságú szerzők a Holt Költők Társaságát kedvelik, nem men-
nek el a jelenig. Például az említett Horváth János legutolsó példát adó 
költői József Attila és Radnóti Miklós, akik 1951-ben már túl voltak 
nem csak az életművükön, de azt életükön is. 

E verstani kézikönyv szerzői beszabadították a verstanba, ebbe a 
korábban halott, áporodott levegőjű múzeumba vagy mauzóleum-
ba az eleven, friss magyar költészetet, vagyis a jelenvalóság erejét! 
Ez adja meg igazán e munka fontosságát.

Szerintem a „rendszer” szóval óvatosabban kell bánni. Most nem 
akarok rendszer-definíciókat előásni, talán a „rend” lenne jó. Mert 
vannak szép számmal olyan (igaz, többnyire kérészéletű) rendek, ame-
lyek nem sorolhatók be a jól elrendezett sorfajták semelyikébe sem. 1) 
Ilyen a metroritmika, amely a l6.  század közepén jelentkezett, és a 17. 
század első feléig tartott. Nálunk Szenci Molnár Albert képviseli ezt az 
elvet, amit Andreas Spethe latin nyelvű mintája adott volt a számára. 
Meglehetősen homályos rend, ami magyarázza Szenci Molnár verstani 
„botlásait”. 2) Zrínyi Miklós felező tizenkettősei, amelyek igen gyakran 
nem 12 szótagúak és nem feleznek. Valamilyen Itáliából átvett 
hendecasyllabo felé mutatnak a kutatások. 3) Vadai Istvánnak volt egy 
elgondolása arról, hogy n számú „verstani rendszer” létezhet potenci-
aliter, amelyekből vagy megvalósul valamelyik, vagy sem. Így ír: „A 
felismert metrikai rendszer szabályait a következő pontokba lehet fog-
lalni. a) Minden sor egy főmetszettel két részre bomlik. (…) b) A sorok 
első részének szótagszámára nincs megkötés, sorról sorra változhat, 
rendszerint 3 és 11 között. A jellemző érték: 6 vagy 7. c) A sorok máso-
dik részének szótagszáma kötött, egy versen belül nem változhat, rend-
szerint 4, 5, 6 vagy 7. A jellemző érték 6. d) Egy vers (versszak) három 
egymással rímelő sorból áll. (…) A fenti szabályokkal jellemzett met-
rumot nevezzük X + N-es metrumnak” (Vadai István: X + N, in: Szol-
gálatomat ajánlom a 60 éves Jankovits Józsefnek, szerk. Császtvai Tün-
de, Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet – Balassi Kiadó, 2009, 
497. p.). 4) Az, amit Horváth János „középlatin” sor- és strófafajtának 
nevezett: ezek antik sor- és strófafajták, de az antik megkötések nélkül. 
Többnyire rímesek, a sorok két ütemből állnak, legyenek bár sapphicu-

mok vagy alkaicumok. De „A magyar versnek említett szabályozódá-
sa, főkép a szótagszámnak sorfajonként következetes megkötése még 
nem ment végbe tökéletesen a középkor végére. „Szótagszámhibák” 
elég gyakoriak emlékeinkben” (Horváth János: A magyar irodalmi 
műveltség kezdetei, kiadja a Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1931, 
287. p.). Sorolhatnánk még a példákat, de ez már a verstörténeti szem-
pont érvényesítése lenne, amire a mi szerzőpárosunk nem törekedett. 
Csak A szabadvers verstanából című fejezethez annyit, hogy létezik egy 
általános (matematizált) kísérlet a modern francia szabadvers megkö-
téseinek érvényesítésére. Jacques Roubaud „korai” kötetéről van szó, 
La vieillesse d’Alexandre a címe (Sándor öregkora, lefordíthatatlan uta-
lás az alexandrinusra). Ez a könyv a francia szabadvers nagy részét még 
a verssorokra tagolásban látja (szemben a próza ligne-eivel), és ily mó-
don a szabadversek többségét shadows-formes-nak, árnyék-költemé-
nyeknek nevezi, amely őrzi az alexandrin kétosztatúságát. Persze van 
megoldása a poemes en prose-ra is, hogy tudniillik ez miért költemény. 
Míg a metrika csak az egyes sorokat (sorfajtákat) vizsgálja, a strófika 
az egyes versszakokat, ide értve az egystrófás költeményeket (például 
a szonetteket) vagy a kombinatorikus módon a rímekkel összeláncolt 
nagy szerkezeteket, oda continuákat vagy folyamatos énekeket (ilyen 
a sestina, amely hatsoros strófákból áll ugyan, de a rímelhelyezkedés 
ezek fölötti szerkezetet ír elő: a költemény hatszor hat strófából áll, he-
tediket nem írunk). Ez is tárgya a gyakorlati verstannak, helyesen.

Végül a versérzékről, vagy a versérzék olvasói különneműségéről 
valamit. Nem egyformán olvasunk verset. És vannak „helyes” olvasa-
tok, vannak „elfogadhatóak vagy megengedhetőek”, és vannak rossz, 
aritmikus, helytelen olvasatok is, természetesen. Amikor a szerzőpáros 
a sorokat felbontja, a Himfy-strófa sormetszetét így adja meg:

S elragadt // ez engemet                         4 // 3

Világos, hogy a betűjeles tagolás ellentmond a verssor tagolásának, 
mert „S elragadt ez // engemet” a helyes olvasat, a „S elragadt // ez 
engemet” csak elfogadható vagy megengedhető. Ami pedig a Balas-
si-strófa 3, 6 vagy kilenc soros természetét illeti, természetesen 3 soros. 
Az papírméret függvénye, hogy hogyan tördeli a nyomdász a versszö-
veget, tördelheti akár kisméretű könyv esetén 9 sorba, ha felező tizen-
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kettős is van a kötetben, akkor hatba, itt nem a nyomdai méret a döntő. 
Egyébként a Batthyány-levelek között megtalált ú.n. sajátkezű versfü-
zér is három sorosnak mutatja, az Eurialus és Lucretia verskézirata is 
ezt mondja, de ha belegondolunk abba, hogy a belső rímek alárende-
lendők a nagysorok rímeinek, akkor beláthatjuk, hogy strukturálisan a 
szakasz 3 sorból áll, még akkor is, ha a próza szokásrendje szerint írjuk 
le a verset.

Telitalálat viszont, hogy újabb és legújabb költészetünkben meg-
született „a Születésnapomra-strófa” József Attila versének formai kö-
vetéseként, valamint „az Ilona-strófa” Kosztolányi Dezső kezdeménye-
zéseként (például olyan kincsek vannak itt, mint Varró Dániel Borbála 
című költeménye.)

Az időmértékes (antikos, deákos) verselés hibátlan. És a mai magyar, 
eleven költészetből vett példák gyönyörűek.

Jó dolog lehet Pozsonyban verstant tanulni.
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