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Lectori salutem!

Immár hetedik alkalommal jelenik meg a pozsonyi magyar tanszék év-
könyve. Külön örömünkre szolgál, hogy a gyűjtemény címéhez méltón 
ismét pozsonyi újdonságokról, hírekről tudósíthatunk. Az évkönyv el-
sődleges célja nem változott: továbbra is igyekszik dokumentálni a tan-
széken zajló tudományos, művészeti és pedagógiai tevékenységet, 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, me-
lynek eredményei remélhetőleg folyamatos igényességgel mutatkoznak 
majd meg a jövőben is. A team-munka sikerét bizonyítja a tanszékün-
kön 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 legjobb munkái is. 
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Lectori salutem!

Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry UK v Bratislave vy-
chádza už siedmykrát. 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 tímovú 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 plurilingvizmus 
v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky, ktorého čiastkové vý-
sledky sú taktiež prezentované v tomto zborníku. Siedme číslo ročenky 
teda v prvom rade predstavuje vedeckú činnosť pracovníkov katedry, 
ale svoje miesto v nej našli aj najlepšie práce našich interných dok-
torandov.
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Lanstyák István

Relevanciaelmélet és fordítás1

Annotáció: Dolgozatomban a Deirdre Wilson és Dan Sperber által ki-
dolgozott relevanciaelmélet néhány fontos tételét és fogalmát mutatom 
be, azokat, amelyek felhasználhatók a fordításkutatásban és a fordítás 
gyakorlatában. Az, hogy konkrétan mely fogalmakról van szó, kiderül 
a kulcsszavak felsorolásából.

Kulcsszavak: relevanciaelmélet; a relevancia elve; következtetés; ver-
bális stimulus; kognitív környezet; kontextus; pozitív kontextuális ha-
tás; kommunikatív fogódzó

Bevezetés

Dolgozatomban az ún. relevanciaelmélet néhány fogalmának a for-
dítás elméletében és gyakorlatában való hasznosításáról lesz szó.  Fő 
célom, hogy a szakirodalom, valamint korábbi publikációim2 és újabb 
kutatásaim eredményeinek felhasználásával elméleti háttérismereteket 

1 Az írásom alapjául szolgáló kutatások részben a Preklad, kultúrna hybridita 
a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky elnevezésű 
VEGA-projekt (1/0272/17) támogatásával folynak a Comenius Egyetem Ma-
gyar Nyelv és Irodalom Tanszékén, részben pedig a Fórum Kisebbségkutató 
Intézet részeként működő Gramma Nyelvi Iroda munkaterve alapján, az MTA 
támogatásával. Itt köszönöm meg Heltai Pál szakmai észrevételeit és javításait.

2 L. Lanstyák 2006, 2013a, 2013b, 2014, 2015, 2016.
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közvetítsek egyetemi hallgatóknak, különösen azoknak, akik szeminá-
riumi dolgozat vagy szakdolgozat keretében bibliafordításokat vizsgál-
nak, akár kontrasztív nyelvészeti szempontból, összevetve egymással 
ugyanazon forrásnyelvi szöveg különféle fordításait, akár szocioling-
visztikai szempontból, arra a kérdésre keresve a választ, hogy az el-
térő beszélői csoportokhoz tartozó emberek (pl. római katolikusok, 
protestánsok, nem hívők; fiatalok, középkorúak, idősek; iskolázott, is-
kolázatlan beszélők; olvasott, kevésbé olvasott, nem olvasott beszélők) 
mennyire értenek meg, ill. hogyan értelmeznek bizonyos bibliai szö-
vegrészleteket, s ezek milyen hatást gyakorolnak rájuk.

A relevanciaelméletet Deirdre Wilson brit és Dan Sperber francia 
tudósok dolgozták ki az 1970-es évek végén, ill. az 1980-as évek első 
felében, amely azóta fontos szerepet tölt be a pragmatikai kutatásokban. 
Nem sokkal később, az 1980-as évek közepétől Ernst-August Gutt né-
met kutató a fordításelméletre, azon belül a bibliafordításokra is elkezd-
te alkalmazni. Azóta többen is inspirálódtak az új megközelítés által, 
sőt már relevanciaelméleti megfontolásokon alapuló bibliafordítás is 
napvilágot látott.3 

A relevanciaelméletet az emberi kommunikáció kognitív elmé-
letének nevezik. A fordításban való felhasználása azon a felismerésen 
alapul, hogy a fordítás a verbális kommunikáció egyik válfaja, ebből 
következően pedig az ún. relevancia elve a fordításban is meghatározó 
szerepet játszik. Gutt szerint külön fordításelméletre nincs is szükség, 
mivel a relevanciaelmélet keretében a fordítás kérdései is megragadha-
tók. A relevanciaelmélet lehetővé teszi, hogy számos fordításelméleti és 
gyakorlati problémát egységes keretben tárgyaljunk (Heltai 2014b: 19).

Azt, hogy a relevanciaelmélet mennyire alkalmas arra, hogy konkrét 
útmutatást adjon a fordítóknak problémáik megoldásában, a jövő mu-
tatja majd meg. Annyi biztosnak látszik, hogy számos fogalma – attól 
függetlenül, hogy magát az elmélet egészét elfogadjuk-e, ill. alkalmaz-
zuk-e a fordításkutatásban – rendkívül hasznos lehet bizonyos, a fordí-
tással kapcsolatos problémák lényegének jobb megértésében és ezáltal 
megoldásában is.4

3 L. Wilson–Sperber 1994, 2000, 2004; a (biblia)fordítások vonatkozásában Gutt 
1990, 1991/2000; Smith 2000, 2002, 2007, 2008; Pattemore 2008; Van der Mer-
we 2012 stb.

4 Ilyen problémákra l. Heltai 2014a: 28–42.
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1. A relevancia elve

A relevanciaelméletben alkalmazott relevancia elve kimondja, hogy 
egy szöveg annál relevánsabb befogadója számára, minél több új in-
formációt „nyer ki” belőle minél kisebb feldolgozási erőfeszítés árán. 
A feldolgozási erőfeszítésben az az idő-, energia- és pénzmennyiség fe-
jeződik ki, amely szükséges az üzenet megfejtéséhez. Minél fontosabb-
nak érezzük az üzenetet, annál többet vagyunk hajlandók megfejtése 
érdekében áldozni (Smith 2000: 37). 

A relevancia elvében tehát a szöveg befogadóinak az a törekvése fe-
jeződik ki, hogy az olvasásba (vagy hallgatásba) épp annyit kelljen be-
fektetniük (időt, energiát, anyagi eszközöket), amennyit várnak tőle: ha 
sokat várnak, akkor sokat hajlandóak áldozni (vállalják, hogy „átrág-
ják” magukat egy nehezen olvasható szövegen, rászánják az időt, akár 
segédeszközöket vásárolnak, ha szükséges stb.); ha kevesebbet várnak, 
akkor elvárják, hogy a szükséges befektetés is kisebb legyen (azaz le-
gyen a szöveg könnyen és gyorsan olvasható).5

Vegyük egy jogszabály szövegét, amely arról szól, hogy egy vállalkozó, aki 
nem fizette be időben az áfát, mennyi büntetést kell fizessen, és az is ben-
ne van, hogy mik azok a specifikus esetek, kivételek, amikor mégsem jár 
büntetés. 
Ha ezt egy olyan vállalkozó olvassa, aki nem fizette be az áfát, és nyolcezer 
eurós bírságra számíthat, valószínűleg mindent megtesz annak érdekében, 
hogy megértse az összes kivételt, hátha beletartozik valamelyikbe. Sőt ha 
nem nagyon sürgős az ügy elintézése, a biztonság kedvéért még egy jo-
gászt is megkérdez (és megfizet), hogy biztos legyen az értelmezésében.
Ám ha csak húszeurós bírság fenyegeti, lehet, hogy inkább legyint, és befi-
zeti a bírságot, mint hogy a szöveg megértésével vesződjön (jogászra nem 
is gondol, mert annak alkalmazása a többszörösébe kerülne, mint ameny-
nyit a büntetés megúszásával nyer).
Az első vállalkozó számára a szöveg sokkal relevánsabb, mint a másik szá-
mára, ezért van az, hogy sokkal több időt, energiát, sőt pénzt fektet be 
a megértésébe, mint a másik.
Másfelől ugyanezek a vállalkozók pihenésképpen munka közben elolvas-
nak néhány hírt az interneten, amely amerikai celebek szerelmi ügyeiről 
szól. Ezek az ügyek ugyan sokkal kevésbé relevánsak számukra, mint az, 

5 Vö. még Gutt 1991/2000: 386; Smith 2000: 54, 2008: 171; Zachar 2011: 58.
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hogy kell-e az áfa elkésett befizetése miatt bírságot fizetniük vagy sem, 
mégis elolvassák őket mind a ketten, mivel az ilyen szövegek megértése 
sokkal kevesebb feldolgozási erőfeszítést igényel számukra, mint egy jog-
szabályé.

A más nyelvről lefordított szöveg esetében ugyanez a helyzet: a rele-
vancia elvében a fordítás befogadóinak az a törekvése fejeződik ki, 
hogy a fordítás elolvasásába (vagy meghallgatásába) épp annyit kell-
jen befektetniük, amennyit várnak tőle. Ha sokat várnak a fordítástól 
(pl. nagyfokú pontosságot),6 akkor sokat hajlandóak áldozni. Ha ke-
vesebbet várnak (pl. nem lényeges számukra a nagyfokú pontosság), 
akkor elvárják, hogy a befektetés is kisebb legyen.

2. Dekódolás és következtetés

A relevanciaelmélet egyik erénye, hogy a nyelvi formák által kódolt je-
lentéseket (pl. a mondatok jelentését) nem azonosítja a konkrét beszéd-
helyzetekben elhangzó megnyilatkozások üzenetével, hanem a nyelvi 
eszközökkel közvetlenül kifejezett jelentést csupán egyfajta verbális 
stimulusnak tekinti, amely esetleges más, nemverbális stimulusok-
kal együtt lehetővé teszi a befogadó számára, hogy a beszélő üzenetét 
megfejtse, vagyis az elvileg adódó többféle értelmezési lehetőség közül 
a megfelelőt kiválassza, azt, amely számára az adott körülmények közt 
a leginkább releváns. A befogadó tehát nem egyszerűen „dekódolja” 
a beszélő által „bekódolt” üzenetet, hanem „kikövetkezteti”. Ezért ne-
vezik ezt a kommunikációs modellt – a „dekódolóssal” szembeállítva 
– következtetésesnek (inferenciálisnak).

A közelmúltig a fordításelméletben uralkodó keret, melynek lénye-
ge az ún. dinamikus vagy funkcionális egyenértékűség elve volt, egy 
elavult kommunikációs modellre, az ún. kódmodellre épül, mely sze-

6 A célnyelvi szöveg akkor pontos , ha a befogadó igényeinek épp megfelelő 
mértékben hasonlít a forrásnyelvi szövegre, mégpedig épp a befogadó számára 
releváns jegyekben. (Ha jobban hasonlít a szükségesnél, az sem baj a befogadó 
szempontjából, legfeljebb a fordító vagy a megrendelő látja kárát, mert túl sokat 
fektettek be a munkába.)
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rint a kommunikáció során nem történik más, mint a nyelvileg kódolt 
információ dekódolása.7 Amint azt a relevanciaelmélet képviselői hang-
súlyozzák, ez koránt sincs így: a mondanivalónak csak egy része van 
„szavakba öntve”, azaz nyelvileg kódolva: ahhoz, hogy a befogadó venni 
tudja az üzenetet, a „sorok közt” is kell „olvasnia” (Smith 2000: 34).  

Ennek illusztrálására nézzük meg ugyanannak a bibliai jelenetnek három-
féle leírását a szinoptikus evangéliumokban! 
Jézus és tanítványai egyszer, amikor a Galileai-tavon akartak átkelni, vi-
harba kerültek, amely a hajót elsüllyedéssel fenyegette. Mindeközben 
Jézus békésen aludt a hajó belsejében. A tanítványok odamentek hozzá, 
hogy fölébresszék. Szavaik a három evangéliumban más-más nyelvileg kó-
dolt üzenetet tartalmaznak, ám a beszédhelyzet és a világismeret figyelem-
bevételével kikövetkeztethető valódi üzenet mindhárom esetben teljesen 
azonos: Mester, Mester,8 elveszünk! (Lk 8, 24b); Mester, nem törődsz vele, 
hogy elveszünk? (Mk 4, 38b); Uram, ments meg minket, mert elveszünk! 
(Mt 8, 25b). 
Mindhárom tanítvány közli Jézussal azt a tényt, hogy a halálukon vannak 
(ezt jelenti pontosabban az eredeti). A Lukács által idézett tanítvány nem 
is mond ennél többet; a Márk által idézett tanítvány ehhez még hozzáfűz 
egy „érdeklődő kérdést” is: mindegy-e Jézusnak, hogy ők most mindnyá-
jan elpusztulnak; a Máté által idézett tanítvány a legkevésbé „szégyenlős”, 
ő nyelvileg is azt az üzenetet kódolja, amit a többiek csak sugalmaznak: 
„Ments meg minket, Jézus!”9 
A „halálunkon vagyunk!” verbális stimulus alapján, a konkrét körülmé-
nyek figyelembevételével Jézus azonnal megértette a valódi mondandót, 
s ennek megfelelően „intézkedett”. Nem nyilatkozott arról, hogy egyet-
ért-e azzal a megállapítással, hogy a halálukon vannak, sem nem válaszolt 
az álkérdésre, ill. szemrehányásra, hanem – lecsendesítette a vihart.

7 A kódmodellre l. de Waard–Nida 1986/2002: 14–25; a kódmodell kritikájára l. 
Smith 2000: 31–33. A dinamikus, ill. funkcionális ekvivalenciára l. Nida 1964; 
Nida–Taber 1969 stb.; magyarul Waard–Nida 1986/2002; Pecsuk 2008, 2012.

8 Szó szerint: „Főnök, főnök…”
9 Márk „érdeklődő kérdése”, amint tudjuk, valójában szemrehányás, de ez sincs 

nyelvileg kódolva, erre is a kontextusból kellett Jézusnak is rájönnie, meg ne-
künk is.
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Az üzenet megértésében – a relevanciaelmélet hívei szerint – maga 
a dekódolás csekélyebb szerepű a következtetéshez képest, mivel egy 
dekódolt üzenet még mindig nemegyszer többféleképpen értelmezhe-
tő (Yus 2009: 854). A megnyilatkozás nyelvileg kódolt jelentése (a fönti 
példában ’meg fogunk halni’) és a tényleges üzenet (’nagyon szeret-
nénk, ha megmentenél minket!’) közt szakadék tátong, amelyet kö-
vetkeztetés által lehet áthidalni (pl. ’meghalni maguk is meg tudnának 
a tanítványaim, ahhoz nem kell engem fölébreszteni, ezért nyilván más 
a valódi mondanivalójuk’). 

A megértés a megnyilatkozás logikai formájának azonosításával 
kezdődik, amely még kontextusfüggetlen; ezután a kontextus segítségé-
vel létrejönnek az explicit információk. A nyelvileg kódolt szöveg értel-
mezéséhez tartozik például a többértelmű betű-, ill. hangsorok egyér-
telműsítése (homonimák közül a szövegbe illő kiválasztása, a poliszém 
szavak megfelelő jelentésének megtalálása, a többszófajú szavak szó-
fajának meghatározása), a deiktikus elemek (névmások) beszédhelyzet 
által meghatározott jelentésének a felismerése (vö. Heltai 2014b: 8–9; l. 
még Heltai 2014a: 21). Mindezek a nyelvileg kódolt explicit jelentéshez 
tartoznak, vagyis explikatúrák, akkor is, ha láthatatlanok, ill. „hallhatat-
lanok” a szövegben.

Az értelmezésnek ez a része a nyelvileg kódolt üzenet dekódolása. 
Ezután következik az értelmezésnek az a szakasza, amelyről a hagyomá-
nyos kódmodell már nem tud számot adni: következtetések levonása 
a beszélő ún. kognitív környezetének a segítségével (a kognitív környe-
zetről a következő alfejezetben lesz részletesebben szó). A következtetés 
során nyert implicit információk az implikatúrák.10 

10 Az értelmezés egész folyamatára l. Heltai 2014b: 8–10. Az implikatúrák fogal-
mára l. Grice 1997: 215–221 és passim; Bach 2006; Meibauer 2009; Nemesi 
2012: 251–253 és passim. Az implikatúrák és az explikatúrák relevanciaelméleti 
felfogására l. Wilson–Sperber 2000: 248–250; Yus 2009: 856–857; Carston–Hall 
2012; Heltai 2014a: 14; fordítási vonatkozásban Gutt 1990: 7; Smith 2000: 41; 
2002: 115; Pattemore 2008.
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2.1. Kognitív környezet és kontextus

A befogadó, amikor az üzenetet meg akarja érteni, először a verbális 
stimulust az adott nyelv szabályai szerint dekódolja, de itt nem áll meg, 
ahogy az elavult kódmodell hívei gondolják, hanem továbblép, a valódi 
üzenet után kutatva. Mi az, amiből a befogadó következtetéseket von 
le az üzenet nyelvi eszközökkel kódolt részének, a verbális stimulusnak 
a tényleges jelentésére nézve? A verbális stimulus nyelvi jelentésén kí-
vül a befogadó igénybe veszi világismeretét, továbbá figyelembe veszi 
a beszédhelyzet különféle tényezőit és a szövegelőzményeket (az éppen 
formálódó szöveg korábbi részeit, valamint a korábban hallott vagy ol-
vasott, ill. produkált szövegeket), ezenkívül tekintettel van a lehetséges 
nemverbális stimulusokra is (pl. szemtől szembe való kommunikáció-
ban a beszédpartner testbeszédére).  

Mindezeket a tényezőket a relevanciaelmélet hívei együttesen a be-
szélő kognitív környezetének nevezik, mivel a külvilágnak ezek a tényei 
a beszélő tudatán keresztül fejtik ki hatásukat. 

A relevanciaelmélet némely képviselője különbséget tesz a „kognitív kör-
nyezet” és a „kontextus” között. 
A kognitív környezetet ebben a felfogásban mindazok az információk al-
kotják, amelyekkel a befogadó az adott pillanatban rendelkezik. A megnyi-
latkozás referenciális jelentésén (a verbális stimulus szó szerinti jelentésén) 
kívül ide tartoznak tehát a befogadó világismeretéből, társadalmi-kulturális 
közegéből, a beszédhelyzetből, a szövegkörnyezetből és a hasonló szöve-
gekkel kapcsolatos korábbi tapasztalataiból adódó információk, azaz min-
den, amit a befogadó a memóriájából elő tud hozni és amit a környezetéből 
észlel (l. Zachar 2011: 58; Nemesi 2012: 256; vö. Heltai 2014: 20). 
A kognitív környezetből válogatja ki a befogadó azokat az információkat, 
amelyekre szüksége van a megnyilatkozás értelmezéséhez; ezek alkotják – 
a gondolataival együtt – a kontextust (l. Gutt 2004: 2; Xu–Zhou 2013: 493; 
vö. még Smith 2000: 39–40). Az ilyen értelemben vett kontextus tehát nem 
„van”, hanem „formálódik” az értelmezési folyamat során (Xu–Zhou 2013: 
493).

A bibliafordítás esetében az üzenet maradéktalan befogadásához az ol-
vasó vagy a hallgató az ókortörténet minden olyan mozzanatát kellene 
ismerje, amely a szöveg megformálását és korabeli megértését befolyá-
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solta, továbbá az ókori zsidó (és egyiptomi, babiloni, kánaáni, római, 
görög stb.) kultúrát, vallást, szokásokat, gondolkodásmódot, e népek 
írásbeliségének sajátosságait stb. Ezek nélkül az ismeretek nélkül lehe-
tetlen a Biblia üzenetét a maga teljességében befogadni. A funkcionális 
egyenértékűség hívei tehát tévednek, amikor úgy gondolják, hogy egy 
szöveg értelme a célnyelvi kulturális közegben, a célnyelv eszközeivel 
visszaadható. 

A legtöbb fordítási szituációban – és az irodalmi fordításban különösen 
– érvényes az a megállapítás, hogy a másodlagos kommunikációs hely-
zetben11 a célnyelvi olvasónak más a kognitív környezete, és így a fordítás 
által közvetített üzenet csak hasonló lehet az eredeti üzenethez. (Heltai 
2014a: 25–26)

Ha a társadalmi-történeti kontextus más volt akkor és más most (már-
pedig az ókori közel-keleti és a 21. századi közép-európai, azon belül 
magyar világ nagyon más), akkor az egykori zsidó és pogány hátterű 
keresztényeknek, valamint a meg nem tért világi érdeklődőknek a kog-
nitív környezete is nagyon más volt, mint a mai formálisan vagy valósá-
gosan keresztény, valamint a nem hívő befogadóké, s ebből következő-
en a célnyelvi kultúra „nyelvére” lefordítva nem lehet a Biblia üzenetét 
„hűségesen” tolmácsolni a mai olvasónak. (Pedig a legtöbb, a funkcio-
nális egyenértékűség alapján készült Biblia is szándéka és állítása szerint 
hűségesen adja vissza az eredeti szöveg „értelmét” a célnyelven.)

További probléma, hogy ha az üzenetet egy másik nyelven fogal-
mazzuk meg, a nyelvi forma is szükségszerűen módosul. Nem igaz az, 
hogy egy szöveg értelme függetleníthető nyelvi megjelenési formájától, 
ahogy a nyelvi kogitizmus ideológiájának hívei – köztük a fordításban 
a dinamikus, ill. funkcionális ekvivalencia elvét érvényesítő fordítók – 
gondolják (l. Lanstyák 2017). 

Amikor például egy ókori görög ember a hitre gondolt, nem tudott nem 
gondolni a bizalomra és a hűségre is, mivel az az ógörög szó, amelyet a hit 

11 A másodlagos  kommunikációs  helyzet  az a helyzet, „melyben a for-
dító kommunikál a másodlagos olvasóval” (Heltai 2014a: 24); a másodlagos 
kommunikáció  fogalmára l. Gutt 1990; Smith 2002.
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szóval szoktunk visszaadni magyarul, (többek között) ezeket is jelenti. Ez-
zel szemben, ha egy magyar ember gondol a hitre, számára ez a fogalom 
nem feltétlenül társul a hűséggel és a bizalommal. 
Míg magyarul elképzelhető egy olyan gondolat, hogy egy ember hisz 
ugyan Jézus Krisztusban, de nem teljesen bízik benne, és nem is hűsé-
ges hozzá, ugyanezt ógörögül nem lehet mondani: ha valaki nem bízik 
Jézusban és nem hű hozzá, akkor kizárt dolog, hogy – bibliai értelemben 
– higgyen benne.12 
Nyilvánvaló, hogy a hithez kapcsolódó képzetek nem választhatók el 
a nyelvi formától, ebből következően pedig az egy nyelven megfogalma-
zott gondolatok sem adhatók vissza a másik nyelven úgy, hogy a nyelvi 
elemek formai oldalától elvonatkoztatnánk, ahogy azt a nyelvi kogitizmus 
ideológiájában hívő (abban bízó?, ahhoz hűséges? :) bibliakutatók és -for-
dítók gondolják, mindazok, akik a dinamikus, ill. funkcionális egyenér-
tékűség alapján közelítik meg a fordítást.13

Ahhoz, hogy belássuk annak igazságát, hogy egy mai olvasó számára 
nem lehet „hű” fordítást készíteni, amely valóban „ugyanazt jelentené” 
a mai olvasónak, mint amit az ókori olvasónak jelentett, elég azokra az 
emberekre (köztük a fordítókra) gondolnunk, akik ma megtanulnak 
héberül, arámiul és ógörögül. Nem nehéz belátni, hogy ők annak elle-
nére, hogy esetleg egészen kimagasló szinten tudnak héberül, arámiul 
és ógörögül, a Bibliát olvasva nem ugyanazt kapják, mint a kétezer év-
vel ezelőtti közel-keleti olvasók, mivel a kognitív környezetük azokétól 
számottevően eltérő. Világos hát, hogy még egy nyelvileg „tökéletes” 
fordítás esetében sem lehet más a helyzet.

Sőt jobban belegondolva azt sem nehéz belátnunk, hogy még az ókori 
olvasók egyes csoportjai sem egyformán értették a Biblia szövegét, mivel 
nekik is egyenként eltérő volt a kognitív környezetük, eltérő iskolázott-

12 S mivel hasonló a helyzet a hit szó héber megfelelőjével is, érdemes eltűnődni 
azon, hány millió magyar ember szűnne meg magát kereszténynek tartani, ha 
úgy értelmezné a hitet, ahogy a Biblia – a héber és a görög szavak korabeli hasz-
nálata alapján – értelmezi. Talán jobban megértenék azt is, mit jelent a Jézus 
által említett „keskeny út”.

13 Igaz, a fordítás gyakorlatában ők is sok esetben ragaszkodnak a nyelvi formá-
hoz; azok a fordítások, amelyekben ez a ragaszkodás kevéssé látszik, valójában 
nem fordítások, hanem parafrázisok.

NOVA_POSONIENSIA.indd   15 18.10.2017   14:10:55



16 17

ságukból, társadalmi státuszukból, lakhelyükből, életkörülményeikből 
következően stb. 
Gondoljunk csak arra a mérhetetlen különbségre, ami mondjuk a zsidó 
vallásba mélyen belegyökerezett Péter apostol kognitív környezete közt 
volt összehasonlítva mondjuk Kornéliusz itáliai származású századosé-
val, aki bálványimádó, pogány háttérből tért meg, s aki olyannyira nem 
ismerte a zsidó vallásnak még az alapjait sem, hogy az őt meglátogató Pé-
ter apostol előtt leborult, s elkezdte őt imádni (ApCsel 10, 25). De még 
a kis-ázsiai születésű, nemcsak a zsidó vallásban, hanem valószínűleg 
a korabeli klasszikus irodalomban és filozófiában is jártas, farizeus hátterű 
Pál apostol és a halászhálóit odahagyó Péter apostol kognitív környezete 
közt is hatalmasak lehettek az eltérések. 
Ugyanez a helyzet ma is, egy mai magyar nyelvi szöveget sem ért egyfor-
mán minden magyar anyanyelvű olvasója, így a Biblia szövegét sem, s ezen 
csak részben segít az, ha a különféle fordítások más-más célközönségnek 
készülnek.
A kognitív környezet egyedi eltérései miatt tehát egyetlen nyelven be-
lül sem lehetséges a szerző üzenetének „tökéletes” megértése, nem hogy 
nyelvközi viszonylatban. Sőt ugyanaz a szerző sem ugyanazt kapja, ha 
a saját szövegét például tíz évvel később olvassa, mivel közben az ő kogni-
tív környezete is változott. 

2.2. Kontextuális hatás

A nyelvileg kódolt jelentés és a kontextus kölcsönhatásából adódó le-
hetséges következtetések közül a relevanciaelmélet hívei azt tekintik 
a leginkább relevánsnak, amely a legnagyobb pozitív kontextuális ha-
tást (vagy más terminussal pozitív kognitív hatást) biztosítja a befoga-
dó számára a legkisebb feldolgozási erőfeszítés mellett. 

Pozitív kontextuális hatás például az, ha választ kapunk a kérdé-
sünkre; többet megtudunk egy dologról, ami érdekel; eloszlik bennünk 
egy kétely; igazolódik egy gyanú; korrigálódik egy hamis benyomás 
(Wilson–Sperber 2004).14 A relevancia tehát egyenesen arányos a pozi-

14 A kontextuális hatásra l. még Wilson–Sperber 1994: 93; Sperber–Wilson 2008: 
6–7; Gutt 1990; Smith 2000: 36–37; Zhonggang 2006: 44; Zachar 2011: 58; Ne-
mesi 2012: 256; Heltai 2014a: 20.
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tív kontextuális hatással (minél nagyobb a hatás, annál nagyobb a rele-
vancia) és fordítottan arányos a feldolgozási erőfeszítéssel (minél kisebb 
a feldolgozási erőfeszítés, annál nagyobb a relevancia).

Erről szólt az első példánk: az a vállalkozó, akit nyolcezer eurós bírság fenye-
get, a jogszabály megértésével nagyfokú pozitív kontextuális hatással számol-
hat – megtudhatja, meg kell-e válnia egy hatalmas összegtől vagy sem. Ezért 
a nagyfokú feldolgozási erőfeszítés ellenére is vállalja a szöveg elolvasását. 
Az amerikai celebek szerelmi életének újabb epizódjai ugyan sokkal keve-
sebb pozitív kontextuális hatással járnak (amit megtud, az nincs túl nagy 
kihatással az életére), viszont az erről szóló szövegek könnyen olvashatók, 
így a csekély feldolgozási erőfeszítés mégis arra csábítja őt, hogy elolvassa 
őket. 

A fentiekből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a relevanciaelméle-
ti szempontok alkalmazása azért előnyös mind a kutató, mind a fordító 
számára, mert arra készteti őket, hogy a szövegnek minden befogadója 
számára nagyjából azonos, nyelvileg kódolt jelentésén túl módszeresen 
foglalkozzanak azzal, hogy a konkrét címzettek, az ilyen vagy olyan 
társas jellemzőkkel rendelkező befogadói csoportok a világismeretükre 
építve, a konkrét beszédhelyzet figyelembevételével, hogyan értelmezik 
a szöveget, a nyelvileg kódolt jelentésből kiindulva, de azon túllépve. 
Azaz – köznyelvi kifejezéssel élve – mit olvasnak „a sorok között”, ho-
gyan értik meg azt, amit a beszélő „burkoltan” közölt.

Relevanciaelméleti tolvajnyelven fogalmazva: a nyelvileg kódolt jelentés, 
azaz a „szemantikai interpretáció” először „kontextuálisan gazdagodik”, 
s úgy válik csak üzenetté. A nyelvi elemek „kommunikatív fogódzókat” 
(communicative clues) adnak a beszélő szándékának megfejtéséhez, de 
ezek csak a kontextuális tényezőkkel együtt teszik lehetővé az üzenet meg-
értését.15 

A nyelvileg kódolt üzenet és a kontextus együtthatásából adódó új kö-
vetkeztetés neve a relevanciaelméletben „kontextuális implikáció”.16

15 L. pl. Smith 2000: 37–38, 58; 2008: 172.
16 l. pl. Wilson–Sperber 1994: 92–94; 2004; Gutt 1990.
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3. Kommunikatív fogódzó

Az előbb említett „kommunikatív fogódzó” annyira fontos fogalom 
a relevanciaelméletben általában, és a relevanciaelmélet fordításelmé-
leti alkalmazásában is, hogy feltétlenül beszélnünk kell róla. Mindazok 
a nyelvi formák kommunikatív fogódzók, amelyeket a beszélő vagy 
a szerző arra használ, hogy a hallgatókat vagy olvasókat mondanivaló-
ja megértéséhez vezesse.17

Vegyük például a következő mondatot: Józsi, amióta eladta a kertjét, kalit-
kába zárt madár. Ebben a mondatban tágabban véve mindaz kommuni-
katív fogódzó, ami a mondat megértését szolgálja. Könnyen megfejthető 
a Józsi, amióta, eladta, a, kertjét kommunikatív fogódzók jelentése, mert 
ez nagyjából azonos az érintett szavak szótári jelentésével. Ahhoz, hogy 
e fogódzók jelentését megfejtsük, nincs szükség a szövegen túlmutató kö-
vetkeztetésekre. 
Ezzel szemben a kalitkába zárt madár szókapcsolat megértéséhez nem ele-
gendő az érintett szavak szótári jelentését ismerni, hanem következetések-
re van szükségünk, például ilyenekre:
a) Mivel Józsi biológiai szempontból ember, nem pedig állat, a madár 
szót nyilvánvalóan nem vehetjük szó szerint, hasonlóképpen a kalitká-t 
sem, egyrészt azért, mert embereket nem szoktak kalitkába zárni, más-
részt nyelvi szempontból sem jöhet számításba a kalitka szó szerinti értel-
mezése: az embernyi méretű kalitkára már nem a kalitka, hanem a ketrec 
szót használjuk. Ezenkívül bajos lenne ok-okozati viszonyt tételezni egy 
kerteladás és a bezárás között, hiszen embert bezárni valahova többnyire 
büntetésképpen szoktak.
b) Mivel a családi ház részét képező kertet nemigen szokás eladni, világis-
meretünk alapján feltételezhetjük, hogy Józsi panelházba költözött, s a kert 
hiánya miatt bezártságérzése van otthon. Arra is jogosan gondolunk, hogy 
Józsi nagyon szeretett kijárni a kertbe, ott érezte magát igazán szabadnak, 
a kerti munkában nyilvánvalóan nem terhet, kötelességet látott, hanem él-
vezet volt számára. (S ebből egy kicsit arra is következtethetünk, hogy Józsi 
a munkahelyén nem fizikai munkát végez, inkább egy irodában csücsülve 
tudjuk elképzelni, sőt arra is gondolhatunk, hogy a kertes házat valószínű-
leg kényszerből adta el, pl. mert pénzre volt szüksége.) 

17 Van der Merwe 2012: 5; vö. még Gutt 1990: 12; Navarro 2001.
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Világos, hogy a fenti következtetésekre, ill. az ezeken alapuló értelmezésre 
csak közvetett módon utalnak az érintett kommunikatív fogódzók, ame-
lyek a kalitkába zárt madár szókapcsolatot alkotják, méghozzá egy szem-
léletes kép, a kalitkába zárt madár képe által. 

A kommunikatív fogódzó terminus egyik nagy előnye az, hogy utal 
a nyelvi elemeknek a kommunikációban betöltött valódi funkciójára, 
ti. arra, hogy az általuk kódolt jelentés fogódzókat nyújt a befogadónak 
az üzenet értelmezéséhez (de rendszerint nem ők hordozzák a megfej-
tést). S mivel nem minden nyelvi forma egyformán fontos a mondani-
való megértése (vagy élvezése) szempontjából, a terminus azt sugallja, 
hogy szükség van a formai elemek rangsorolására fontosságuk szem-
pontjából (amennyiben nem mindegyik jeleníthető meg a célnyelvi 
szövegben). További előnye az, hogy a figyelmet eltereli a nyelvi for-
máról, s így a fordítót arra készteti, hogy az érintett nyelvi elemeknek 
az üzenet megfejtésében való szerepére koncentráljon, annál is inkább, 
mert a forrásnyelvi szöveg természetessége is kommunikatív fogódzó, 
amit az ún. direkt fordításnak18 meg kell őriznie. 

A nyelvi elemek jelentésének kommunikatív fogódzóként való 
szemlélete tehát elősegíti, hogy a fordító elkerülje mind a forma fölös-
leges utánzását (ha nem az szolgál kommunikatív fogódzóként), mind 
azt, hogy a fogódzó helyett magát a nyelvi forma és a kontextus kölcsön-
hatásából kikövetkeztetett üzenetet fordítsa le a célnyelvre.19 

A relevanciaelmélettel foglalkozó szerzők szóhasználatából úgy 
tűnik, hogy amikor kommunikatív fogódzóról beszélnek, elsősorban 
azokra a nyelvi folmákra gondolnak, amelyek az implicit módon közölt 
üzenet megfejtésére szolgálnak.20 Ha ez így van, akkor a „kommunika-
tív fogódzó” fogalma szűkebb a „verbális stimulusénál”.

Például a Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma imarészletben 
(Mt 6, 11) minden szó és azon belül minden morféma tágabb értelemben 

18 A terjedelmi korlátok miatt ebben az írásomban a direkt, indirekt és hibrid 
fordítások kérdésével nem foglalkozom; ezekről a Nova Posoniensia következő 
kötetében szeretnék írni.

19 Vö. Smith 2000: 16, 59–60, 70, 72.
20 Gutt 2000; Zhonggang 2006: 46.
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kommunikatív fogódzó ugyan, hiszen mindegyik jelentésének ismeretére 
szükségünk van ahhoz, hogy a (tag)mondat egészének értelme világossá 
váljon, ám a fordítás szempontjából a kommunikatív fogódzók közül a ke-
nyér szó emelkedik ki. 
Mivel a mai magyarban a kenyér szónak részben megvan az a jelképes ér-
telme, amely ógörög megfelelőjének is megvolt (lehetséges, hogy legalább 
részben épp a bibliai szóhasználat hatására honosodott meg nyelvünkben), 
s mivel többféle, részben a göröghöz hasonló átvitt értelmű használata is 
teljesen konvencionalizálódott a magyarban (a szótárak is tartalmazzák 
„jelentésként” vagy „jelentésárnyalatként”), magyarra való fordítása nem 
okoz gondot. 
A fordító dolga itt nem nehéz ugyan, ám az olvasóé igen: ha teljesen meg 
akarja érteni, mi mindent jelent a „mindennapi kenyér” kérése, először is 
végig kell gondolnia, mi az, ami a kenyér átvitt értelmű jelentéseiből eb-
ben a részletben releváns számára, ezenkívül pedig figyelembe kell vennie 
a kenyér szó bibliai használatát is (azaz másféle kontextusokban való elő-
fordulását). 
A kenyér mind a profán szóhasználatban, mind a Bibliában legerősebben 
az élelemmel asszociálódik, annak a jelképe (azaz mindenféle élelmiszert 
„helyettesít”), bár valamilyen mértékben a megélhetés többi aspektusa is 
beletartozik, azaz minden, amire az emberi testnek szüksége van ahhoz, 
hogy (jól) éljen (vö. 2Thessz 3, 12). 
A Bibliában továbbá azt látjuk, hogy a kenyér evése testi, lelki és szellemi 
közösséget jelent azokkal, akikkel az étkezés együtt történik (vö. Jn 13, 
18); ha tehát egy, a Bibliát ismerő, elkötelezett keresztény „mindennapi 
kenyeret” kér Istentől, egy kicsit társaságot is kér, akivel a kenyerét együtt 
megeheti. 
A kenyér továbbá a szellemi táplálékra, Isten Igéjére is vonatkoztatható, 
s ezzel együtt magára Jézusra, aki egyik kijelentése szerint az élet kenyere 
(Jn 6), amire az úrvacsora szimbolikus kenyértörése is emlékeztet (Mt 26, 
26).21 Tehát a „mindennapi kenyérért” könyörgő elkötelezett keresztény, 
aki rendszeresen olvassa a Bibliát, azt is kéri, hogy Isten Igéje napról napra 
személyesen szóljon hozzá, vezesse, építse, erősítse a szellemét, s ezáltal 
növelje a hitét, s hogy így magáévá tudja tenni Istennek minél több szelle-
mi, lelki és fizikai áldását. 
Mindezekre a „jelentésekre” nehéz azt mondani, hogy valamiképpen 
„benne volnának” a kenyérben mint nyelvi elemben, vagyis a kenyér szó-
ban. Sokkal természetesebb úgy felfogni a dolgot, hogy a kenyér szó mint 

21 Vö. Varga 1992: 107–109.
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kommunikatív fogódzó mindezeket asszociálja a bibliaolvasó magyar em-
ber számára (mégpedig azért, mert ilyesféle kontextusokban találkozik 
a kenyér szóval a Bibliában, s részben a Biblián kívül is).

4. A metaforák fordítása

A relevanciaelmélet a metaforában nem lát „semmi különöset”: a me-
tafora csak egyik esete annak, ami teljesen általános az emberi beszéd-
ben, hogy ti. a nyelvileg kódolt jelentés nagyon sokszor nem tartal-
mazza a valódi üzenetet, hanem az üzenet megfejtéséhez figyelembe 
kell venni az interakció kontextusát (erre l. Sperber–Wilson 2008). 
Minden metafora fontos kommunikatív fogódzó, ezért mindenfajta 
fordításban érdemes megőrizni, amikor csak lehet. Ez néha – különö-
sen a bibliafordításban – felülírhatja még a maiság követelményét is. 
Relevanciaelméleti szemszögből ez annyit jelent, hogy az adott szöveg-
rész feldolgozásához szükséges nagyobb erőfeszítés a befogadó számá-
ra megtérül, így a fordítónak nem szükséges olcsóbb, azaz könnyebben 
feldolgozható, de a szövegrészt a mélyebb tartalmától megfosztó meg-
oldást keresnie. 

Ha az alternatív megoldást alkalmaznánk, azaz a fogalmi tartalom 
minden releváns mozzanatát explicit módon akarnánk kifejteni, az 
eredmény sok esetben az optimálisnál kevésbé releváns volna, mivel 
szövegünk terjengőssé válna, s így aránytalanul megnövelné a feldolgo-
zási erőfeszítést, legyen szó bármilyen típusú szövegről (vö. Blakemore 
1992: 162–163).

Az életből vett példa: Isti így szólította meg ímélben Andit: én kicsi kul-
lancsom, három szóval fejezve ki azt a tartalmat, amit explikálva valahogy 
így lehetne csak megfogalmazni: Istihez Andi valamiképpen hozzátartozik 
(az én személyes névmási jelző és a birtokos személyjel utal erre), ked-
veli (a kicsi minőségjelző teszi ezt egyértelművé), Andi ragaszkodik Isti-
hez, ami néha már egy kicsit terhes is Isti számára (a kullancs szó mint 
konvencionális metafora ezt jelenti), ugyanakkor ezt Isti nem úgy éli meg, 
mint amikor egy igazi kullancs akaszkodik belé (azt sohasem jutna eszé-
be így becézgetni), nyilvánvaló, hogy Andi ragaszkodása jól esik neki. Az 
is benne van az én kicsi kullancsomban, hogy kettőjük kapcsolatában Isti 
a domináns, Andi alárendelt szerepet játszik, s az is sejthető, hogy Andi 
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nem felesége Istinek, sőt nem is biztos, hogy barátnője, lehet akár húga, 
lánya vagy unokája is. 
Ha mindezt a jelentéstartalmat Isti explikálva akarta volna Andival közöl-
ni, egyrészt Andi annak nyílt kimondását, hogy néha a terhére van, akár 
bántónak is érezhette volna, másrészt az explikáció – nehézkessége miatt 
– nagyobb feldolgozási erőfeszítést igényelt volna, mint az érzelmi töltettel 
széleskörűen használt kicsi jelző és a konvencionalizálódott metaforikus 
használatú kullancs összekapcsolása. (Az már csak „hab a tortán”, hogy ezt 
az explikált tartalmat aligha lehetne megszólítássá formálni.)
 

Ami a Bibliát illeti, a metaforikus kifejezésmód a bibliai stílusnak 
is szerves része, sőt a metaforáknak a Bibliában talán még nagyobb 
a jelentősége, mint más szövegekben. Ennek az az oka, hogy a Biblia 
gyakran szól olyan dolgokról, amelyek túl vannak az érzékszerveink-
kel érzékelhető világon. A metaforák segítségével Isten Szelleme olyan 
szellemi valóságokat tud megosztani az emberrel, amelyek fogalmi 
szinten az emberi értelem számára megragadhatatlanok. A metaforák 
nemegyszer az adott igeversnek többféle reális értelmezését teszik le-
hetővé,22 tágabb teret hagyva a Szent Szellemnek arra, hogy a befogadó 
szellemi és lelki állapotának megfelelő kijelentést adjon neki az adott 
igeversen keresztül. 

Smith (2002: 115–116) egyszerű, de szemléletes példáját idézve: a „Jhwh23 
a pásztorom” (Zsolt 23, 1) metafora nem redukálható Jhwh és a pásztor 
hasonlóságának egyetlen vonatkozására, pl. „Jhwh a gondviselőm”, „Jhwh 
a védelmezőm” vagy „Jhwh a vezetőm”. Ezek az implikatúrák mind részei 

22 Ennek kognitív hátterére épp a relevanciaelmélet ad meggyőző magyarázatot, l. 
pl. Wilson–Sperber 1994: 102, 2000: 237–238 és passim; 2004; Sperber–Wilson 
2008/2012: 25–29; Smith 2000: 43, 78–82; 2002: 115–116, 2008: 178; vö. még 
Nemesi 2012: 260–261.

23 JHWH, a „tetragramma” a teremtő Isten tulajdonnevének mássalhangzóit jelö-
li (a magánhangzókat az olvasat bizonytalansága miatt elhagytuk, amint hogy 
eredetileg a héber szövegben sem szerepeltek). Ez a név több mint 6800-szor 
fordul elő az Ószövetség könyveiben. Véleményem szerint semmilyen fordí-
táselméleti megfontolás nem mentheti a JHWH név „elsinkófálását” (az, hogy 
a judaizmus tabusította Isten tulajdonnevét, számunkra a fordítás szempontjá-
ból irreleváns), ezért ezt használom a magyar fordításokban szokásos Úr vagy 
– jobb esetben – Örökkévaló helyett.
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a metafora jelentésének, ezért a metaforát a fordító nem tudja úgy expli-
kálni, hogy a forrásnyelvi szöveg jelentéseinek egy részét ne áldozná be. 

A metaforátlanítás hatalmas fordítási veszteséggel járhat,24 ezért vé-
leményem szerint nagyon-nagyon ritkán lehet indokolt. Ha a metafora 
érthetetlennek tűnne a mai befogadó számára, még mindig ellátható az 
adott igehely lábjegyzettel, vagy ha fogalomtár is tartozik a fordításhoz, 
ott is magyarázatot lehet hozzá fűzni.

A metafora megőrzése különösen olyankor fontos, amikor a görög 
nyelvben is él nem metaforikus szinonima, mert akkor sokkal nagyobb 
a valószínűsége, hogy a metaforikus, ill. metonimikus változat haszná-
latának szellemi (vagy legalábbis stilisztikai) jelentősége van. 

Például Pál a Róm 15, 8-ban Jézus Krisztusról mint a „körülmetélkedés” 
szolgájáról beszél. A görög peritomé szót több általam megvizsgált fordítás 
a zsidósággal vagy zsidóval, egy pedig Izrael népével helyettesítette; már az 
1685. évi Aranyas Bibliában Sidó szerepel, amiből arra lehet következtetni, 
hogy maga Károli is így fordította le a peritomét. (Ugyanúgy Sidó népről 
van szó Sylvester János 1541. évi fordításában.) 
Mivel a görögben is van zsidó szó meg Izrael fiai, semmiképpen sem helye-
selhető ez a helyettesítés; itt a némelyek számára furcsának látszó fogalma-
zásnak egész biztosan szellemi okai vannak: Pál ezen a helyen nem egy nép 
szolgálatáról beszél, hanem egy szövetség szolgálatáról, a körülmetélkedés 
bizonyára a körülmetélkedés szövetségének a rövidített formája. 
Az 1908-as revideált Károli-fordításban körülmetélkedés olvasható, ez 
a 2011-es revízió során körülmetéltekké változott, amely nem túl szeren-
csés kompromisszumos megoldás, mivel még ez is inkább a zsidóságra, 
mint a szövetségre utal. A görögben is létezik körülmetélt szó, ha Pál ezt 
akarta volna használni, megtehette volna. Meg is tette egyébként máshol, 
a Gal 6, 13-ban, ahol valóban a körülmetélkedettek (hoi peritetémenoi) ki-
fejezés szerepel; ezt olvassuk az 1908-as és az utána következő revíziókban 
is, a 2011-es revízióval bezárólag). 

A fordítótól elvárható, hogy ha a forrásnyelv ugyanolyan könnyedén 
ki tud egy fogalmat fejezni más motivációjú szinonimával, akkor csak 

24 „A metaforák átalakítása állításokká súlyosan torzítja az üzenetet; bizonyos je-
lentéseket túlhangsúlyoz, míg másokat teljesen figyelmen kívül hagy.” (Smith 
2008: 178, saját fordításomban; vö. még Smith 2000: 18, 43, 78, 81.) 
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olyan esetben éljen a helyettesítés eszközével, ha a célnyelvben nincs 
más lehetőség (azaz nem áll rendelkezésre olyan motivácójú szinoni-
ma, mint a forrásnyelvben), mert egész biztos, hogy az ilyen, eltérően 
motivált szinonimák közti választás nem véletlen, hanem a legponto-
sabb, legtalálóbb, legjobb megoldás.25 A szinonimák közül való válasz-
tás ugyanis maga is része az üzenetnek.

Itt lehetne beszélni az idiómákról, melyeknek a képi visszaadása 
ugyanolyan okokból fontos, mint az egyetlen szabad morfémából álló 
lexémáké. Mivel minden nyelv változik, s ennek részeként új idiómák 
is keletkeznek benne, nincs elvi akadálya az eredeti nyelvek alapján új 
idiómák létrehozásának. Az ilyen esetekre némelyek által javasolt kom-
penzációs stratégia alkalmazásával (Nida–Taber 1969: 106–107) azon-
ban nagyon óvatosnak kell lenni, mivel a célnyelv eredeti idiómáinak 
szemlélete ellentétben lehet a bibliai szemlélettel, s megzavarhatja vagy 
félrevezetheti a befogadót (vö. Smith 2000: 82).

Bibliai kontextuson kívüli kompenzációs stratégiára lenne példa, ha az it’s 
raining cat’s and dogs szólást egy másfajta képet tartalmazó szólással he-
lyettesítjük, pl. úgy esik, mintha dézsából öntenék.

Összegzés

Dolgozatomban a relevanciaelmélet néhány kérdésével foglalkoztam 
a fordítás szempontjából. A relevanciaelmélet fordítástudományi fel-
használása azon a tételen alapul, hogy a fordítás maga is kommuni-
káció, mi sem természetesebb hát, hogy a fordítás elmélete a kom-
munikáció elméletébe illeszkedjen be. Márpedig a relevanciaelmélet 
a (verbális) kommunikációnak az elmélete, erős kognitív beágyazott-
sággal. Szemben a hagyományos kódmodellel, amely a verbális kom-
munikációt a nyelvileg kódolt információ dekódolására szűkíti le, a re-
levanciaelmélet képviselői szerint a nyelvileg kódolt üzenet dekódolása 
csak egy része a kommunikációs folyamatnak: a nyelvileg kódolt in-
formáció nem azonos az üzenettel, sokszor nagyon is különbözik 

25 A motivációs egyenértékűség fontosságára l. Lanstyák 2014: 74–78.

NOVA_POSONIENSIA.indd   24 18.10.2017   14:10:56



24 25

tőle. A tényleges üzenetre a befogadó a saját „kognitív környezete”, ill. 
a „kontextus” alapján következtet. A „kontextusba” minden beletar-
tozik, ami ezt a következtetést lehetővé teszi, a verbális stimulusokon 
(a nyelvi jeleken) kívül a nemverbális stimulusok, továbbá a befogadó 
világismerete, a beszédhelyzet tényezői, a beszédelőzmények stb. 

A kommunikáció egésze szempontjából egyáltalán nem mindegy, 
hogy egy üzenet „fehéren feketén” van-e megfogalmazva, azaz a nyelvi 
jelek szótári jelentéséből adódik-e, vagy pedig „a sorok közt kell olvas-
ni”, azaz a nyelvi jelek szótári jelentése csak egyfajta verbális stimulus, 
amely önmagában – a kontextus tényezőinek figyelembevétele nélkül 
– nem elegendő az üzenet megfejtéséhez. 

Ha például beszédpartnerünknek arra a kérdésére, tetszik-e nekünk az új 
frizurája, azt válaszoljuk, hogy „az utóbbi időben egyre többen viselnek 
ilyen frizurát”, ennek más lesz a státusza, mintha azt válaszoltuk volna, 
hogy „Nem”, pedig a beszédpartnerünk nagy valószínűséggel érzékeli, 
hogy erre gondoltunk.

S bár „Az utóbbi időben egyre többen viselnek ilyen frizurát” monda-
tot aligha jutna eszébe valakinek úgy fordítani mondjuk angolra, hogy 
„No” vagy szlovákra, hogy „Nie”, csak azért, mert ez az „igazi” jelenté-
se, mégis hatalmas károkat okoz a bibliafordításoknak az a tény, hogy 
az elmúlt évtizedekben legelterjedtebb fordítási stratégia a dinamikus 
vagy más szóval funkcionális ekvivalencia elvéből indul ki, amely – lé-
vén, hogy a kódmodellre épül – nem mindig tesz különbséget a dekó-
dolt és a kikövetkeztetett üzenet közt. Ennek következményeként sok 
esetben az eredeti szövegben csak implicit módon jelenlévő informá-
ció a fordításokban explicitté válik, s hatását tekintve bizony hasonló 
ahhoz, mint ha „Az utóbbi időben egyre többen viselnek ilyen frizu-
rát” helyett azt mondanánk, hogy „Nem”. 

Nem kisebb problémája a dinamikus vagy funkcionális ekvivalen-
cia elvén alapuló fordítási stratégiának, hogy az implicit információ 
explicitálásával az átadott üzenet szegényedik is. 

Ha például „Az utóbbi időben egyre többen viselnek ilyen frizurát” a „No” 
szóval fordítanánk angolra vagy a „Nie” szóval szlovákra, eltűnne a szö-
vegből a ’szeretlek és/vagy tisztellek annyira, hogy nem akarlak megbán-
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tani’ jelentésmozzanat, más lehetséges értelmezési lehetőségekkel (külön-
böző erősségű implikatúrákkal) együtt, pl. ’én konzervatív ízlésű vagyok, 
nekem nem tetszik, de sokaknak igen, és én nem állítom magamról, hogy 
az én értékítéletem magasabb rendű, mint azoké, akik kedvelik az ilyen 
frizurát’; ’én még nem barátkoztam meg vele, de lehet, hogy előbb-utóbb 
megszokom, ha sokat látom magam körül, a végén még tetszeni is fog’; 
’nincs határozott véleményem’; ’nekem teljesen mindegy, milyen frizurát 
hordasz’; ’attól, hogy ha modern frizurát csináltattál magadnak, még nem 
leszel húszéves’; stb.

A következő terület, ahol a dinamikus vagy funkcionális ekvivalencia 
elve súlyos károkat okoz, a metaforák fordítása. Ha például a magyar 
fordítók az ’edény’ alapjelentésű görög szót, amikor az emberi testre 
vonatkozik, a test szóval adják vissza, nemcsak egy metaforát „ölnek 
meg”, hanem attól is megfosztják a fordítás olvasóját, hogy megtudja: 
Isten az ő testét egyfajta edénynek látja, olyasvalaminek, ami nem ön-
magában érték, hanem azáltal, hogy értékes tartalmat hordoz: ahogy 
más igékből tudhatja – ha újjászületett, teste Isten Szellemének a temp-
loma. Mivel a szövegkörnyezetből egyértelműen kiderül, hogy testre 
kell gondolni, a fordítók még csak meg se könnyítették az olvasó dol-
gát a metafora „megmagyarázásával”, csupán megakadályozták abban, 
hogy egy bizonyos területen úgy tekinthessen saját magára (ez esetben 
a testére), ahogy Isten tekint rá.

Érdemes megjegyezni, hogy a metafora teljes megőrzése a fordításban 
ez esetben nem lehetséges, mivel a görög szónak van egy másik, ebben 
a kontextusban egyformán releváns jelentése, az ’eszköz’, ’szerszám’. Nem 
lévén olyan magyar szó, amely egyszerre jelentené a kettőt, a fordító va-
lamelyik választásával máris leszűkíti az eredeti olvasó számára elérhető 
implikatúrák körét. Ha például az edényt választja, az olvasó nem fogja 
tudni, hogy Isten szerszámként is tekint a testünkre: e vonatkozásban tes-
tünk értékét azok a funkciók adják, amiket ellát. (Egy igényes fordításban 
a probléma lábjegyzettel részben orvosolható, melyben fel lehet tüntetni 
a  görög szó másik jelentését.)
Annak, hogy testünket olyasvalaminek látjuk, aminek nem önmagában 
van értéke, hanem azért, mert valamilyen nagyobb értéket hordoz, ill. va-
lamilyen funkciókat betölt, kihatása lehet a testünkkel való törődés mód-
jára és hatással lehet az ezzel töltött időmennyiségre is, különösen, ha fi-
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gyelembe vesszük a Biblia más helyein található, az emberi testre, annak 
funkciójára és ápolására vonatkozó igehelyeket. 
Talán nem szükséges tovább ecsetelni, mekkora veszteség éri az olvasót, 
ha mindezek rejtve maradnak előtte csak azért, mert a fordító a dinamikus 
vagy funkcionális ekvivalencia jegyében a fordításból a metaforát eltün-
tette.

A relevanciaelmélettel való megismerkedés arra is jó lehet, hogy „meg-
nyissa” a dinamikus vagy funkcionális ekvivalencia elve szerint dolgo-
zó fordítók szemét arra, hogy észrevegyék ezeket a fordítási hibákat (az 
említett esetben nem beszélhetünk másról, mint hibáról), s így meg-
teremtődjön annak a lehetősége, hogy a fordítás következő revíziója-
kor vagy új fordítás készítésekor a relevancia elvére támaszkodva jobb 
megoldást keressenek (ez sokszor a Károli-fordítás régebbi revízióihoz, 
ill. a Vizsolyi-bibliához való visszatérést jelentené).
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Zhrnutie

Vo svojom príspevku prezentujem najdôležitejšie tézy a pojmy teórie 
relevancie vypracovanej Deidre Wilsonovou a Danom Sperberom, tie, 
ktoré je možné využiť tak v translatologickom výskume, ako aj v prek-
ladateľskej praxi: napr. „princíp relevancie“, „verbálny stimul“, „infe-
rencia“, „explikatúra“, „implikatúra“, „kognitívne prostredie“, „kon- 
text“, „kontextuálny efekt“, „komunikatívny kľúč“ atď. Výnimkami sú 
tri mimoriadne dôležité pojmy, a to „priamy preklad“, „nepriamy prek-
lad“ a „hybridný preklad“, ktorými sa tu nezaoberám, keďže im plánu-
jem venovať osobitný príspevok.
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Misad Katalin

A szlovákiai kisebbségek  
anyanyelvhasználatának lehetőségei 

a hivatalos érintkezés során1

Annotáció: Írásomban azokkal a törvényi rendelkezésekkel foglal-
kozom, amelyek a szlovákiai kisebbségek – lélekszámukat illetően 
jellemzően a magyar kisebbség – anyanyelvhasználatát szabályozzák 
a hivatalos érintkezés során. Dolgozatomban előbb áttekintem a téma 
történeti vonatkozásait, majd bemutatom és értelmezem a kisebbsé-
gi nyelvű kommunikációt lehetővé tevő legfontosabb jogszabályokat. 
Mindeközben vizsgálom a törvény által biztosított jogok érvényesíté-
sének nyelvi és egyéb feltételeit, valamint rámutatok a rendelkezések 
gyakorlati alkalmazását nehezítő problémákra is. 

Kulcsszavak: szlovák nyelvtörvények, kisebbségi nyelvhasználati jo-
gok, hivatalos érintkezés nyelve

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 és a Fórum Kisebbségkutató Intézet keretében működő Gramma 
Nyelvi Iroda kutatási terve alapján folytak a pozsonyi Comenius Egyetem BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of Arts, 
Department of Hungarian Language and Literature).
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Bevezetés

A kisebbségi nyelvek érvényesítése Szlovákiában elsősorban jogi kér-
dés. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy a mindenkori 
hatalom – tulajdonképpen 1918-tól, az első Csehszlovák Köztársaság 
megalakulásától kezdve napjainkig – alkotmánycikkelyek, nyelvtörvé-
nyek, nyelvhasználati rendeletek és egyéb rendelkezések révén szabá-
lyozza az ország területén élő kisebbségek nyelvének használatát.

A hatályos törvények alapvetően a legnagyobb létszámú kisebbséget 
képező magyar beszélőközösség nyelvének használatát befolyásolják. 
Azokon a településeken, ahol a szlovákiai magyarok helyi többséget al-
kotnak, elvileg minden nyilvános színtéren használhatják az anyanyel-
vüket; a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a hivatal, a munkahely és 
az orvos színtereken a szlovák nyelvű kommunikáció a jellemző. A ki-
sebb lélekszámú nemzetiségi csoportok (a német, a lengyel, a horvát 
és a bolgár) tagjai tulajdonképpen csak a közösségen belül, egyrészt 
az oktatásban (amennyiben igényt tartanak anyanyelvük tantárgyként 
való tanítására), másrészt a kulturális életben élhetnek anyanyelvükkel. 
A cseh kisebbség nyelve ugyanakkor a szlovákkal mint államnyelvvel 
való alapvető érthetőség feltételének megfelelve nem minősül kisebb-
ségi nyelvnek, vagyis minden formális színtéren megszorítások nélkül 
használható. A roma kisebbség, amely csak a rendszerváltozás után ka-
pott nemzetiségi státuszt, a legtöbb nyilvános színtéren a helyi többség 
nyelvén, vagyis szlovákul és/vagy magyarul kommunikál. Ennek több 
oka is van: egyrészt az, hogy a romák a népszámláláskor többnyire 
szlovák vagy magyar nemzetiségűnek vallják magukat, így nem érik el 
a törvényben megállapított 20%-os nyelvhasználati küszöböt; másrészt 
nem ismerik a roma nyelv Szlovákiában kodifikált változatát; továbbá 
alig van olyan roma nyelven beszélő közalkalmazott, akivel a közösség 
tagjai anyanyelvükön tudnának kommunikálni (vö. Lanstyák 2002a: 
419–411, Szabómihály 2002a: 28, Misad 2012a: 69). 

Mivel a törvények nyújtotta lehetőségekkel főként a legnagyobb lét-
számú kisebbséget alkotó magyarok élhetnek, a további vizsgálatok is 
elsődlegesen erre a népcsoportra vonatkoznak.  
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1. A csehszlovákiai kisebbségek 
nyelvi-nyelvhasználati jogai 1918 és 1989 között

A mai Szlovákia a 11. századtól a Magyar Királyság, 1867-től pedig 
az Osztrák–Magyar Monarchia szerves részét képezte, majd az 1918. 
október 28-án kikiáltott Csehszlovák Köztársaságba tagozódott be. 
1939-ben az első köztársaság szétesett: a cseh országrészben Német-
ország létrehozta a Cseh–Morva Protektorátust; Szlovákia déli, főként 
magyarok lakta területeit a bécsi döntés értelmében Magyarországhoz 
csatolták; míg az északi részeken megalakult a német érdekeket kiszol-
gáló ún. szlovák állam. A második világháború után a győztes nagy-
hatalmak érvénytelenítették a müncheni és a bécsi döntést, melynek 
következtében visszarendeződtek az első világháború befejezése után 
megállapított határok. 1969. január 1-jétől Szlovákia a csehszlovák ál-
lamszövetség részévé vált, majd röviddel az 1989-es fordulat után – 
az egyre erősödő szlovák autonómiatörekvések következményeként 
– 1993. január 1-jén megalakult a független Szlovák Köztársaság (vö. 
Gyönyör 1993, Szabómihály 2002a: 19, Misad 2012a: 69–70).

1.1. Az I. Csehszlovák Köztársaság  
megalakulása után (1918–1938)

Az első Csehszlovák Köztársaság a nemzeti önrendelkezés wilsoni el-
veire hivatkozva a cseh és a szlovák nemzet közös államaként alakult 
meg, de területén jelentős létszámú kisebbségek maradtak: Csehor-
szágban főként németek, Szlovákiában pedig magyarok. Az új jog-
rendben először az 1918. évi 64. számú törvény 3. §-a mondta ki, hogy 
a cseh országrészben a cseh, Szlovákia területén pedig a szlovák a hi-
vatalos érintkezés nyelve, továbbá utalt arra is, hogy az egyéb nyelvek 
használatát külön rendelet szabályozza majd. Mindaddig azonban, 
amíg nem készült el a kisebbségi nyelvhasználatról rendelkező új tör-
vény, az ország területén élő őshonos kisebbségek a Monarchia 1868. 
évi XLIV. számú törvénycikkelye alapján értelmezték anyanyelvük 
használatának lehetőségeit. A hivatalos érintkezést szabályozó rendel-
kezések ekkor felettébb kedvezőek voltak: a községek képviselői maguk 
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választották meg az ügyvitel nyelvét, a tisztségviselőknek a lakossággal 
való érintkezésben az ügyfél választotta nyelven kellett kommunikál-
niuk, s a községek saját törvényhatóságukhoz és annak közegeihez, 
valamint a kormányhoz intézett beadványaikban saját nyelvüket is 
használhatták.

Ez az állapot azonban nem tartott sokáig: az 1920. évi 122. számú 
nyelvtörvény 1. §-a egyértelműen kimondta, hogy „A csehszlovák 
nyelv [sic!] a köztársaság állam- és hivatalos nyelve”. A kisebbségek 
nyelvének tekintetében a jogszabály csak a hivatali nyelvhasználatot 
szabályozta2. A rendelkezések értelmében a bíróságoknak és a közhi-
vataloknak el kellett fogadniuk a kisebbségi nyelven fogalmazott be-
adványokat is, és a valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személlyel 
történő hivatalos érintkezés során kötelesek voltak az általa választott 
nyelven kommunikálni (vö. Gyönyör 1993, Popély 1993: 167, Szabó-
mihály 2002a: 20, Misad 2012a: 70–71). 

1.2. Az I. Csehszlovák Köztársaság 
széthullása idején (1939–1945)

1939-ben, az ún. szlovák állam kikiáltását követően újabb változás kö-
vetkezett be a kisebbségek nyelvhasználatában. Az 1939. július 21-én 
elfogadott alkotmány 95. cikkelye szerint az ország területén élő ős-
honos nemzetiségi csoportok csak abban az esetben gyakorolhatták 
nyelvhasználati jogaikat, ha a szlovák kisebbség hasonló jogokat élve-
zett az illető nemzetiségi csoport anyaországában. Mivel a zsidókat és 
a romákat a hatalom nem tartotta őshonos lakosoknak, ők anyanyel-
vük használatát illetően minimális jogokkal sem rendelkeztek (Gyö-
nyör 1993, Popély 1993: 168, Szabómihály 2002a: 21, Misad 2012a: 71). 

2 A magán- és kereskedelmi jellegű érintkezésben, valamint a vallásgyakorlás és 
a sajtó területén az ideiglenes alkotmány – mely bizonyos mértékben igazodott 
az 1919. évi Saint-Germain-en-Laye-i kisebbségi szerződés rendelkezéseihez 
– szabad nyelvhasználatot biztosított a Csehszlovák Köztársaság valamennyi 
állampolgára számára (Gyönyör 1993). 
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1.3. A jogfosztottság éveiben (1945–1948)

A második világháború befejezését követő néhány évben a csehszlová-
kiai magyar és német kisebbség gyakorlatilag semmiféle állampolgári 
jogokkal nem rendelkezett. Az 1948. évi új alkotmány kihirdetéséig 
ugyan hatályban maradtak a korábbi kisebbségi nyelvhasználati ren-
delkezések, ezek azonban az 1945-ben kiadott 33. számú elnöki dekré-
tum szerint a kollektív bűnösség elve alapján állampolgárságától meg-
fosztott magyar és német lakosságra nem vonatkoztak3. A magyarok és 
a németek teljesen kiszorultak a közigazgatásból, sőt a hatósággal való 
kapcsolattartás során az anyanyelvüket sem használhatták, mivel a ma-
gyarlakta településekre szlovák területről származó, magyarul nem be-
szélő tisztviselőket, hivatali alkalmazottakat helyeztek (Gyönyör 1993, 
Popély 1993: 169, Szabómihály 2002a: 20, Misad 2012a: 71). 

1.4. A szocializmus időszakában (1948–1989)

Az 1948-ban elfogadott alkotmány a Csehszlovák Köztársaságot 
két egyenjogú szláv nemzet, a csehek és a szlovákok közös államaként 
határozta meg, az ország területén élő nemzeti kisebbségekről említést 
sem tett4. 

1952. július 17-én kelt határozatában a kormány ugyanakkor elren-
delte, hogy a magyarlakta járásokban és községekben az állami szervek 
és közintézmények nevét magyar nyelven is fel kell tüntetni, s hogy 

3 Az ún. Kassai Kormányprogram VIII. fejezetéhez igazodva az 1945. augusztus 
2-án kiadott 33. számú elnöki rendelet a magyar és a német lakosságot (az aktív 
antifasiszták kivételével) megfosztotta a csehszlovák állampolgárságtól. Az 
államhatalom a nemzeti elnyomás legszélsőségesebb eszközeihez folyamodott: 
nyilvános színtereken betiltotta az érintett kisebbségek nyelvének használatát, 
bezárta iskoláikat, s megkezdte a német és a magyar lakosság kitelepítését 
(Gyönyör 1993, Vadkerty 1993).

4 Az 1948. évi 245. számú törvény alapján azok a szlovákiai magyarok, akik 
1938. november 1-jén csehszlovák állampolgárok voltak, hűségesküt téve 
visszakaphatták az állampolgárságukat. Ezután élhettek az alkotmány biztosította 
állampolgári jogokkal, kisebbségi politikai és nyelvi  jogaik azonban nem voltak 
(Gyönyör 1993, Vadkerty 1993).
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a nemzetiségileg vegyes községekben működő nemzeti bizottságok 
számára magyar nyelven is el kell készíteni az államigazgatási szervek 
irányelveit. A határozat arról is intézkedett, hogy a dél-szlovákiai nem-
zeti bizottságok adjanak ki magyar nyelvű határozatokat, végzéseket 
és igazolásokat. Jogszabályban azonban csupán az 1956-ban elfogadott 
33. számú alkotmánytörvény 2. §-a rendelkezett arról, hogy a Szlovák 
Nemzeti Tanácsnak biztosítania kell a magyar és az ukrán nemzetiségű 
állampolgárok számára a gazdasági és kulturális fejlődéshez szükséges 
kedvező feltételeket. Az 1960. évi ún. szocialista alkotmány 25. §-ának 
rendelkezése szerint a magyar, az ukrán és a lengyel nemzetiségű ál-
lampolgárok számára az állam biztosítja az anyanyelvű oktatás, vala-
mint a kulturális fejlődés lehetőségét.

A kisebbségi nyelvhasználat területén az 1968. évi 144. számú al-
kotmánytörvény hozott alapvető változást. Ennek 3. §-a szerint az ál-
lam a magyar, a német, a lengyel és az ukrán állampolgárok számára 
biztosítja a saját nyelven történő művelődés jogát; a nemzetiségi kul-
turális szervezetekben való tömörülés jogát; a saját nyelvű sajtóhoz és 
tájékoztatáshoz való jogot; továbbá azt a jogot, hogy az általuk lakott 
területeken nyelvüket a hivatalos érintkezésben is használhassák. A kö-
vetkező években ugyan a kommunista párt irányelvei között rendsze-
resen megjelent a kétnyelvűség következetes alkalmazása a közigazga-
tásban, a valóságban azonban a hivatalos érintkezés nyelve továbbra is 
a szlovák maradt (vö. Zvara, 1965: 97, Šutaj 1990, Gyönyör 1994: 273, 
Szabómihály 2002a: 21–22, Gbúrová 2009: 63, Misad 2012a: 71–72).

2. Nyelvtörvények, nyelvhasználati rendelkezések 
a rendszerváltozás után

2.1. Az 1990. évi nyelvtörvény 

Szlovákiában az ún. bársonyos forradalom után sem változott a többségi 
nyelv és a nemzetiségi kisebbségek nyelvének jogállása: az új törvények 
egyikének célja éppen a kisebbségi nyelvek használatának korlátozása volt. 

A Szlovák Nemzeti Tanács 1990. évi 428. számú nyelvtörvénye az 
egész ország területére vonatkozóan a szlovák nyelvet határozta meg hi-
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vatalos nyelvként. Az államigazgatási és a helyi önkormányzati szervek 
és dolgozóik, valamint a természetes és jogi személyek a hivatalos kap-
csolattartás során kötelesek voltak a szlovák nyelvet használni, csak ezen 
a nyelven állíthatták ki a közokiratokat, ill. jelölhették meg a települése-
ket, azok részeit és a közterületeket. 

A hivatalos érintkezést illetően a kisebbséghez tartozó személyek 
csak azokon a településeken használhatták saját nyelvüket, amelyeken 
az utolsó népszámlálási adatok szerint az adott kisebbség számaránya 
elérte a 20%-ot; az államigazgatási és önkormányzati hivatalok dol-
gozói azonban nem voltak kötelesek ismerni és használni a kisebbség 
nyelvét. A törvény a hivatal hatáskörébe utalta továbbá, hogy mérle-
gelje a kisebbségi nyelv használatának lehetőségét, célszerűségét és 
módját. Ez utóbbi rendelkezés lehetővé tette a jogszabály szubjektív 
értelmezését, mely több ízben is a hatalom túlkapásaihoz vezetett5 (vö. 
Gyönyör 1993, Szabómihály 2002a: 23, Misad 2012a: 72). 

A törvény 1995-ig, az ún. államnyelvtörvény elfogadásáig maradt 
hatályban, egyes rendelkezései azonban a nyelvhasználatot szabályozó 
későbbi rendelkezésekben is felbukkannak. 

2.2. Az 1995. évi ún. államnyelvtörvény

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 1995. november 15-én elfo-
gadta a 270. számú ún. államnyelvtörvényt, amely valójában az 1990-
es szabályozás rendelkezéseit terjesztette ki az élet szinte minden te-
rületére: a hivatalos érintkezésre, a tömegtájékoztatásra, a kultúrára, 
a fegyveres testületekre és a tűzoltóságra, a bírósági és a közigazgatási 
hatósági eljárásokra, a gazdasági életre és a szolgáltatásokra, valamint 
az egészségügyre. A törvény értelmében „[…] a szlovák nyelv mint 
a szlovák nemzet egyediségét kifejező legfontosabb ismertetőjegy, kul-
turális örökségének legbecsesebb értéke, továbbá a Szlovák Köztársa-

5 Az akkori belügyminiszter, Ladislav Pittner például törvényellenesnek minősí- 
tette a kétnyelvű helység- és utcanévtáblákat, nyilvános feliratokat és bélyegzőket 
(vö. Zalabai 1995: 14).
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ság szuverenitásának kifejezője […]” előnyt élvez az ország területén 
beszélt bármely más nyelvvel szemben. 

A hivatalos érintkezés nyelvére vonatkozó rendelkezéseket a sza-
bályozás 3. §-a tartalmazza. Eszerint az állami szervek és szervezetek, 
a területi önkormányzatok és a közintézmények szervei hatáskörük el-
látása során az egész ország területén az államnyelvet használják. Az 
államnyelv szóban és írásban való ismeretének bizonyítása ezeknél 
a szerveknél előfeltétele a munkaviszonyba való felvételnek. Ugyan-
ezen szervek, továbbá a közlekedési és távközlési vállalatok, a posta al-
kalmazottai és tisztségviselői, a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek 
és egyéb fegyveres testületek, valamint a tűzoltóság tagjai a hivatalos 
érintkezésben az államnyelvet használják. A felsorolt szervek állam-
nyelven hirdetik ki a törvényeket és egyéb általánosan kötelező érvényű 
jogszabályokat; államnyelven folynak a tanácskozásaik és a hivatalos 
ügyvitelük is (pl.: jegyzőkönyvek, határozatok, nyilvános célú tájékoz-
tatások, települési krónikák stb.6). A közjogi szervek és az általuk alapí-
tott szervezetek az egymás közötti kapcsolattartás során kötelezően az 
államnyelvet használják, s a hivatalos ügyeiket intéző állampolgárok is 
államnyelven nyújtják be beadványaikat az egyes közjogi szervekhez.

A 4. § arról rendelkezik, hogy államnyelven valósul meg a bírósá-
gok és az állampolgárok kölcsönös kapcsolata, valamint a bírósági és 
a közigazgatási eljárások. A bíróságok és a közigazgatási szervek hatá-
rozatát államnyelven adják ki, a jegyzőkönyveket államnyelven fogal-
mazzák meg7 (vö. Szabómihály 2002a: 25–26, Misad 2012a: 73).

Az államnyelvtörvénynek a 2009. szeptember 1-jén hatályba lépett 
módosított változata sem tartalmaz jelentős előrelépést a kisebbségi 
nyelvhasználati jogokat illetően. Néhány 1995-ös rendelkezéssel szem-
ben ugyan bizonyos esetekben engedélyezi a kisebbségi nyelv haszná-
latát (pl. kisebbségi tannyelvű iskolákban kiadott bizonyítványokban), 
de szigorúan csak az elsőbbséget élvező államnyelv használatát követő-
en. Lényegesebb változások inkább csak az egyes rendelkezések meg-

6 A törvény előírja, hogy az esetleges nem szlovák nyelvű változatnak az 
államnyelvű szöveg hű fordításának kell lennie.

7 A bírósági vagy közigazgatási eljárásban részt vevő nemzetiségi kisebbséghez 
tartozó személy, továbbá az államnyelvet nem beszélő külföldi személy 
nyelvhasználati jogairól a Polgári Perrendtartás rendelkezik.
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szegése miatt kiszabható bírságokat illetően figyelhetők meg. Szűkül 
például a pénzbírsággal sújtható személyek köre: a módosított törvény 
alapján magánszemélyek, hacsak nem vállalkozók, már nem kötelez-
hetők pénzbírság fizetésére8 (Misad 2009: 52–53, Misad 2012a: 74–75).

2.3. Az 1999. évi kisebbségi nyelvhasználati törvény

A nemzetiségi kisebbségek nyelvének használatáról rendelkező jog-
szabály törvénybe iktatására a Szlovák Köztársaság többször is kötele-
zettséget vállalt9, a szabályozás azonban csak 1999-ben készült el. Bár 
a törvény címe többet ígér, a rendelkezések kizárólag a hivatalos érint-
kezés területére vonatkoznak, s ezen belül is csupán a közigazgatási 
szervekkel való érintkezésre szűkítik le a kisebbségi nyelvek haszná-
latát. A rendeletben biztosított kisebbségi nyelvhasználati jogok a 2. § 
1. bekezdése szerint csak azokon a településeken érvényesíthetők, ahol 
az utolsó népszámlálási adatok szerint az adott kisebbség a lakosság-
nak legalább 20%-át alkotja. 

Az ilyen településeken a nemzetiségi kisebbséghez tartozó szemé-
lyek az államigazgatási szervhez és a területi önkormányzati szervhez 
(összefoglaló megnevezésük a törvényben: közigazgatási szerv) cím-
zett írásos beadványaikat kisebbségi nyelven is benyújthatják. A köz-
igazgatási szerv a beadványokra az államnyelvű válasz mellett kisebb-
ségi nyelven is válaszol. A közigazgatási szerv a közigazgatási eljárás 
során hozott határozatát az államnyelvű szövegezés mellett kérésre 
kisebbségi nyelvű hiteles fordításban is kiadja, értelmezési vita esetén 

8 A módosított jogszabály ennek ellenére új veszélyeket hordoz: a korábbi 
törvény egyes rendelkezéseinek kiegészítései ugyanis egyre erőteljesebben 
avatkoznak bele a kisebbségek nyelvhasználati színtereinek belső ügyeibe, 
illetve a magánszférájukba (lásd pl. a kisebbségi oktatási intézmények helyi 
dokumentációjának nyelvére, ill. az orvos és a beteg közötti kommunikációra 
vonatkozó rendelkezéseket) (Misad 2012a: 75).

9 A kötelezettségvállalást mind az európai uniós csatlakozási kérelemhez csa- 
tolt memorandum, mind az Európai Unió és a Szlovák Köztársaság Nem- 
zeti Tanácsa közös parlamenti bizottságának határozatai tartalmazzák (Szabó- 
mihály 2002a: 39).
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azonban az államnyelvű szöveg a mérvadó. A területi önkormányzati 
szerv a saját hatáskörében kiadott űrlapokat kérésre kisebbségi nyelven 
is az állampolgárok rendelkezésére bocsátja. 

A további rendelkezések értelmében a területi önkormányzati 
szerv tanácskozása kisebbségi nyelven is folyhat, ha azzal valamennyi 
jelenlevő egyetért. Államnyelven folyó tanácskozás esetén a képvise-
lő-testület tagja a kisebbségi nyelvet is használhatja, de az esetleges tol-
mácsolás költségeit ilyenkor az önkormányzat fedezi. A közigazgatási 
szerv és alkalmazottai a hivatalos érintkezésben az államnyelvet köte-
lesek használni, de jelen törvény és más törvények által meghatározott 
feltételek mellett a kisebbségi nyelvet is használhatják, ugyanakkor 
a közigazgatási szerv és dolgozói nem kötelesek ismerni a kisebbsé-
gi nyelvet (vö. Lanstyák 2002b: 43–44, Szabómihály 2002a: 27, Misad 
2009: 51–52, Misad 2012a: 73–74). 

A szlovák parlament 2011. június 28-án jóváhagyta a kisebbségi 
nyelvhasználati törvény módosítását10. A modifikált jogszabály egyik fő 
erényének sokan azt tartják, hogy 2021-től kezdődően 20%-ról 15%-ra 
csökkenhet a kisebbségi nyelvhasználati küszöb, ami a gyakorlatban azt 
jelentené, hogy a kisebbségi lakosság számarányának elég lenne 15%-
ot elérnie ahhoz, hogy a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó személyek 
a hivatalos érintkezésben használhassák az anyanyelvüket. A vonatkozó 
rendelkezés azonban előírja, hogy egy helység csak abban az esetben 
kerülhet fel a kétnyelvű települések listájára, ha a kisebbségi lakosság 
számaránya két egymást követő népszámlálás során – vagyis húsz évre 
kiterjedően – eléri a 15%-ot. A 2011. évi népszámlálás eredményeinek 
ismeretében jelenleg inkább a listáról való kiszorulásra, mintsem a lis-
tára való felkerülésre mutatkozik reális lehetőség (Misad 2012a: 75–76). 

Pozitív változásként értékelhető viszont az a rendelkezés, hogy azo-
kon településeken, ahol a kisebbségi lakosság számaránya eléri a 20%-
ot, az önkormányzati hivatalok a kisebbséghez tartozó személy kéré-
sére kötelesek két nyelven kiállítani a születési, a házassági és a halotti 

10 Ivan Gašparovič akkori köztársasági elnök első körben megvétózta 
a törvénymódosítást arra való hivatkozással, hogy a módosított jogszabály több 
esetben egyenjogúsítja a kisebbségi nyelveket az államnyelv szerepét betöltő 
szlovák nyelvvel, illetve hogy korlátozza az államalkotó szlovák nemzet jogait 
(Misad 2012a: 75).
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anyakönyvi kivonatot; ám mivel az anyakönyvek továbbra is csak egy 
nyelven, az állam nyelvén vezethetők, a kétnyelvű dokumentumoknak 
csak a szlovák nyelvű változata minősül hivatalosnak. Az államigaz-
gatási szervekhez kötődő hivataloknak (pl. adóhivatal, munkaügyi 
központ) szintén biztosítaniuk kell kétnyelvű űrlapokat, sőt a szóban 
forgó hivatalok kötelesek tájékoztatni az állampolgárokat a kisebbségi 
nyelvek használatának lehetőségeiről. 

Negatív irányú változásnak minősül, hogy az önkormányzati hivata-
lok megszabhatják, mikor tartanak kisebbségi nyelvű félfogadást, illetve 
hogy továbbra sem kötelesek olyan dolgozót alkalmazni, aki beszéli az 
adott kisebbség nyelvét. Az önkormányzatok hatáskörébe tartozó váro-
si/községi rendőrség tagjai szolgálatuk ideje alatt csak akkor kommuni-
kálhatnak a kisebbség nyelvén, ha ebbe minden érintett fél beleegyezik. 
A településeken csak az életveszélyre figyelmeztető, valamint az egészség 
és a vagyon védelmére vonatkozó tájékoztató szövegeket kötelező a ki-
sebbség nyelvén is feltüntetni. A települések egészségügyi intézményei-
ben nem kötelező a kisebbségi nyelvek használata, a törvény csak azt írja 
elő, hogy saját lehetőségeikhez és feltételeikhez mérten kell biztosítaniuk 
a kisebbségi nyelven való kommunikációt (Misad 2012a: 75–76). 

3. A hivatalos érintkezést szabályozó kisebbségi 
nyelvhasználati jogok érvényesítésének feltételei

Bár a kisebbségi nyelvhasználati törvény a parlamentben benyújtott 
tervezetnél jóval korlátozottabb mértékben és sokkal kevesebb színté-
ren írja elő a kisebbségi nyelvek használatát, a korábbi szabályozással 
szemben előrelépést jelent, hogy a szóbeli kommunikáció mellett az 
írásbeli nyelvhasználatra is kiterjed. Az eddigi tapasztalatok azonban 
azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvű hivatali kommunikáció – külö-
nösen az írásos formájú – nem éri el a kívánt szintet11. Ennek egyik oka 
a megfelelő tájékoztatás hiánya: a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó 

11 Részletesebb vonatkozó adatokat illetően lásd Misad 1998, 2012, 2014, 20016; 
Szabómihály 2000; Menyhárt 2002; továbbá a hivatali kétnyelvűség témakörében 
Lanstyák István és Misad Katalin vezetésével készült szakdolgozatok.
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ügyfelek nem kapnak egyértelmű tájékoztatást arról, milyen mérték-
ben és módon használhatják anyanyelvüket egy-egy konkrét hivatali 
ügy intézése során12;  míg a másik a nyelvi felkészületlenség: a hiva-
talos érintkezés több évtizedes szlováknyelvűségének következménye-
ként sem a közigazgatási szervek dolgozói, sem a ügyfelek nem ismerik 
a kisebbségi nyelvű jogi-közigazgatási terminológiát, ill. a kisebbségi 
nyelvű hivatalos stílus és hivatalos szövegek jellemző jegyeit (vö. Lans-
tyák–Szabómihály 2002: 117, Szabómihály 2002b: 182–183).

3.1. Nyelvi feltételek 

A törvény hatályba lépése után a magyar mint kisebbségi nyelv hiva-
tali használatával összefüggő nyelvi problémák megoldását részben az 
MTA szlovákiai kutatóállomásaként működő Gramma Nyelvi Iroda13 
vállalta magára. 

Az Iroda munkatársainak legfontosabb célja a hiányzó szaktermin-
ológia kialakítása volt, mely két fő területet érintett: a közigazgatási és 
a jogi szaknyelvet. Kisebbségi helyzetben ez a tevékenység különös kö-
rültekintést kíván, hiszen a magyarországi terminológia észszerűnek 
tűnő átvétele egyfelől a részben eltérő reáliák, másfelől a magyarországi 
és a szlovákiai szakszövegek fogalmazás- és stílusbeli különbségei miatt 
nem mindig alkalmazható. A hazai szakemberek szerint az anyaország 
határain túl folytatott szaknyelvi tervezés során elengedhetetlen a követ-
kező lépések betartása: 1. a magyarországi és az adott határon túli ter-
minológiai rendszer összevetése fogalmi szinten, 2. a két rendszer kö-
zötti egyezések és eltérések azonosítása fogalmi és formai szinten, 3. az 
átvehető magyarországi terminusok azonosítása, 4. a kisebbségi magyar 
nyelvhasználatban elterjedt megnevezések státusának rögzítése, 5. a ma-
gyarországi rendszerből valamilyen ok miatt hiányzó vagy át nem ve-

12 A szlovákiai nemzetiségi kisebbségekért felelős kormánybiztos által 2017 elején 
közzétett Jelentés a kisebbségi nyelvhasználat állapotáról c. dokumentum azt 
bizonyítja, hogy a helyi önkormányzati szervek egyre kevésbé kommunikálnak 
a kisebbségi lakosság anyanyelvén.

13 A műhely 2016 őszétől a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet nyelvészeti 
munkacsoportjaként folytatja tevékenységét. 
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hető terminusok megalkotása, 6. a javasolt terminusok terjesztése (vö. 
Lanstyák–Szabómihály 2002: 120–121, Szabómihály 2002b: 184–185, 
Szabómihály 2010: 214, Misad 2012b: 100).

A magyar mint kisebbségi nyelv hivatali használatának kiterjesztését 
– a megfelelő szótárak hiánya miatt – jelenleg főként a Gramma Nyelvi 
Irodában készült szógyűjtemény, ill. szószedetek segítik. Közéjük tartozik 
a szlovák–magyar intézménynévjegyzék, a szlovák–magyar foglalkozás-
név-jegyzék és a szlovák–magyar közigazgatási szójegyzék. Utóbbi szó-
gyűjtemény képezte a kiindulási alapját annak az összesen 5437 címszót 
tartalmazó Slovensko-maďarský odborný terminologický slovník c. szlo-
vák–magyar jogi-közigazgatási szakszójegyzéknek (l. Cúth Csaba–Ho-
rony Ákos–Kamoncza Márta–Szabómihály Gizella 2012), amely a szlo-
vák kormány kisebbségi kormánybiztosa hivatalának honlapján érhető 
el.

Szintén az Irodának köszönhetően jelent meg az a Segédanyag az 
önkormányzati dolgozók számára című fűzött, ill. CD-kiadvány, amely-
ben az önkormányzati hivatalokban leggyakrabban használt szlovák 
mintaszövegek (pl. különböző bejelentőlapok, kérelmek, fellebbezések, 
tájékoztatások stb.14) magyar fordításai kaptak helyet. Jelenleg a Pro 
Civis Polgári Társulás folytat ehhez hasonló tevékenységet: az Önkor-
mányzás.sk portálról 161 olyan magyar vagy kétnyelvű szlovák–magyar 
szövegminta tölthető le, amely mind a hivatalos dolgaikat intéző magyar 
anyanyelvű ügyfeleket, mind az érintett közigazgatási szerv dolgozóit 
támogatják a törvény által biztosított kisebbségi nyelvű hivatali kommu-
nikáció megvalósításában.

 A kétnyelvű szószedetek és szövegminták azonban csak részben 
pótolják a megfelelő szlovák–magyar szakszótárak hiányát. Ezért a kö-
zeljövőben a szlovákiai magyar kisebbségi intézményekhez és felsőok-
tatási műhelyekhez kapcsolódva olyan megfelelő színvonalú két- vagy 
többnyelvű – akár online, akár nyomtatott – tematikus szótárakat kel-
lene megjelentetni, amelyek egyre több nyelvhasználati színtéren segí-
tenék a kisebbségi nyelvű kommunikációt. 

14 Azokat a szlovák nyelvű mintaszövegeket, amelyeknek magyarra fordítását fel- 
tétlenül szükségesnek tartották, a nyugat-szlovákiai régióban található önkor- 
mányzatok juttatták el az iroda munkatársaihoz.

NOVA_POSONIENSIA.indd   45 18.10.2017   14:11:00



46 47

3.2. Egyéb feltételek

Ahhoz, hogy a kisebbségi nyelvű hivatali kommunikációra vonatkozó 
törvényes lehetőségeket minél erőteljesebben ki tudják aknázni a ki-
sebbségi közösségek tagjai, a nyelvieken kívül egyéb feltételeknek is 
teljesülniük kell. Ezek közül a legfontosabb a megfelelő tájékoztatás: 
mind az érintett hivatali dolgozóknak, mind az ügyfeleknek tisztában 
kell lenniük azzal, hogy egy-egy konkrét ügyben eljárva milyen mér-
tékben és módon használhatják az adott kisebbségi nyelvet (vö. Szabó-
mihály 2002b: 182).  

 A Gramma Nyelvi Iroda korábbi nyelvpolitikai-nyelvterve-
zési jellegű tevékenysége egyik céljaként tűzte ki, hogy a kisebbségi 
nyelvhasználati törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásából 
eredő feladatokról és lehetőségekről tájékoztassa a törvény hatálya alá 
tartozó önkormányzati hivatalok dolgozóit. Ezt a célt szolgálta más 
egyéb mellett az a szemináriumsorozat is, amelyet az Iroda a dél-szlo-
vákiai magyarlakta területeken működő közigazgatási szervek dolgo-
zói számára szervezett 2002 őszén. 

A kutatóműhely fontosnak tartotta továbbá, hogy a kisebbségi nyel-
vek hivatali használatát biztosító alapvető jogszabályok hozzáférhetőek 
legyenek az érintett kisebbségek nyelvén is. A legfontosabb nemzetközi 
és szlovák dokumentumok hiteles magyar fordítása ma már – egyrészt 
az Irodának, másrészt a Pro Civis Polgári Társulásnak, ill. a Szlovákiai 
Magyarok Kerekasztalának köszönhetően – nyomtatott és elektroni-
kus formában is több helyen elérhető15. 

A szlovákiai magyarság nyelvhasználati jogainak érvényesítését 
a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala is támogatja. A szervezet gyakran 
foglal állást a magyar kisebbséget érintő társadalmi vitákban, szor-
galmazta többek között a kisebbségi nyelvhasználati törvény módo-
sítását is. A Kerekasztal mellett működő jogsegélyszolgálat a szlová-
kiai magyar kisebbségi lét aktuálisan jelentkező problémáira reagál. 
Anyanyelvhasználati útmutató c. kiadványa részletesen tájékoztatja 

15 Lásd pl.: Lanstyák István–Szabómihály Gizella 2002. Magyar nyelvtervezés 
Szlovákiában. Tanulmányok és dokumentumok. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. 
212–260; vagy: http://www.torvenytar.sk/hu, http://www.jogsegely.sk/category/
torvenyek/
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anyanyelvhasználati jogairól a szlovákiai magyar közösség tagjait, 
miközben felhívja a figyelmet az önkormányzatok és egyéb hivatalok 
kisebbségi nyelvű tájékoztatási kötelességeire is. A Jogsegély.sk portál 
Kérdések és válaszok c. linkje ingyenes jogi tanácsokkal segíti a szlo-
vákiai magyarok anyanyelvi jogainak gyakorlatban való érvényesítését. 

Összegzés

A tanulmányból kitűnik, hogy a hatályos szlovák törvényi rendel-
kezések a többségi nyelvet az ország területén élő őshonos kisebbségek 
nyelve fölé helyezik. A nyelvtörvények és egyéb rendeletek nyelvhasz-
nálati vonatkozású intézkedései a kisebbségek nyelvének másodla-
gosságát deklarálják, mellyel sértik a kisebbséghez tartozó személyek 
nyelvi jogait. Bár az 1999. évi kisebbségi nyelvhasználati törvénynek 
köszönhetően bizonyos színtereken (pl. közigazgatás) részben bővül-
tek a kisebbségi nyelven folytatott hivatalos érintkezés lehetőségei, más 
területeken (pl. egészségügy, média) a korábbi szabályozások módosí-
tása ellenére is visszalépés történt. Alapvető problémának számít, hogy 
a hatályban lévő törvények minden formális színtéren kötelezővé te-
szik a többségi nyelv használatát, míg a kisebbségi nyelvek használatát 
csak lehetőségként tüntetik fel. A jövőben ezért arra kell törekednünk, 
hogy a törvény biztosította lehetőségeket minél nagyobb mértékben 
kihasználjuk, s elérjük, hogy a mindenkori kormányzat ne saját ha-
talmi pozíciójából kiindulva, hanem a kisebbségi jogokról rendelkező 
nemzetközi dokumentumok alapján szabályozza az ország területén 
élő kisebbségek nyelvhasználatát.
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Zhrnutie

Štúdia sa zaoberá tými ustanoveniami slovenských jazykových záko-
nov, ktoré určujú možnosti používania jazykov národnostných menšín 
v úradnom styku. V prvej časti príspevku sa venujem ustanoveniam, 
ktoré stanovili používanie jazykov národnostných menšín v období 
1918–1993, t. j. od vzniku prvej Československej republiky až do vzni-
ku samostatnej Slovenskej republiky, ďalej predstavím a analyzujem 
ustanovenia, ktoré v súčasnosti – síce v obmedzenej miere – umožňu-
jú ústnu aj písomnú formu úradnej komunikácie v jazykoch národ-
nostných menšín. Pritom skúmam jazykové a iné predpoklady zabez-
pečenia používania jazykov národnostných menšín a poukazujem na 
niektoré nedostatky zistené v aplikačnej praxi.   
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Takács Henrietta

Szlovák és magyar ételnevek 
összehasonlító vizsgálata 

kétnyelvű étlapok alapján1

Annotáció: Írásomban a szlovák és magyar ételnevek összehasonlító 
vizsgálatára vállalkozom kétnyelvű étlapok alapján. Dolgozatom cél-
ja az egyes ételnevek szlovák és magyar megnevezéseinek az átváltási 
műveletek típusa szerinti bemutatása, valamint a felgyűjtött elnevezé-
sek összehasonlítása a kétnyelvű párhuzamos korpusz alapján. A téma 
feldolgozását elsősorban az motiválta, hogy a szlovák ételnevek ma-
gyar fordításainak állapotát szlovákiai magyar viszonylatban eddig 
senki nem vizsgálta mélyrehatóbban.

Kulcsszavak: kétnyelvű étlapok, szlovák–magyar ételnevek, szemanti-
kai sajátosságok, lexikai átváltási műveletek

Bevezetés

Éttermi látogatásaim során mindig érdeklődéssel tanulmányoztam 
a  kétnyelvű étlapokat, pontosabban a bennük található szlovák és ma-

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).
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gyar ételnevek nyelvi-nyelvhasználati, valamint – főként a kisebbségi 
nyelvűek esetében – fordítási sajátosságait is. A téma mélyebb kutatá-
sára először mesterképzéses szakdolgozatomban vállalkoztam; miköz-
ben abból a tapasztalatból indultam ki, hogy a vizsgált étlapok2 magyar 
nyelvű ételnevei az esetek többségében a szlovák megnevezés magyar-
ra fordításával keletkeznek. Annak ellenére, hogy az egyik nyelvről 
a másikra való átültetést nem képzett fordítók végzik, a felgyűjtött pél-
daanyag elemzésekor jól nyomon követhetőek azok a lexikai átváltási 
műveletek, amelyeket a fordítást végző személyek – vélhetően nem tu-
datosan – alkalmaznak. Dolgozatom vázát éppen ezért a kutatás során 
legjellemzőbbnek bizonyult átváltásiművelet-típusok alkotják, melye-
ken belül egyes szlovák és magyar ételnevek szemantikai sajátosságait 
is vizsgálom. 

1. Lexikai átváltási műveletek a nyelvközi fordításban

A fordító – legyen akár mű-, akár szakfordító – a legegyszerűbb mondat 
fordításakor is bonyolult műveletet végez: azon kívül, hogy a forrásnyel-
vi lexikai egységeket célnyelviekkel helyettesíti, átrendezi a mondat szer-
kezetét, megváltoztatja szórendjét, kihagyja belőle a forrásnyelvi mon-
dat egyes elemeit, s időnként – a két nyelv különbözőségéből eredően 
– olyan elemeket épít be a célnyelvi mondatba, amelyek az eredetiben 
nem szerepeltek. Mindez arra utal, hogy a fordító a különböző átváltási 
műveletek során olyan dinamikus kontrasztokkal szembesül, amelyek 
nincsenek előre meghatározva, sem rendszerezve, hanem mindig csak 
a konkrét fordítási folyamatban jelentkeznek. S bár a forrásnyelv lexi-
kai elemeinek a célnyelviekkel való helyettesítése sem egyszerű feladat, 
a valódi – a fordítás folyamatában találkozó nyelvek dinamikus kont-
rasztjaiból adódó – problémát a célnyelv lexikai rendszere által kínált 
különböző helyettesítési lehetőségek mérlegelése, illetve a legmegfele-
lőbb átváltási művelet kiválasztása jelenti (vö. Klaudy 1997: 103, Mészá-
ros 2005: 186–190, Misad 2009: 18–23, Dobos 2014: 69).

2 Példáim a többségében magyarlakta településeken – Somorjában, Dunaszerda-
helyen, Nagymegyeren, Komáromban és Párkányban – működő éttermek kétnyel- 
vű (szlovák–magyar) étlapjaiból származnak.
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Dolgozatomban a Klaudy Kinga rendszerezésén alapuló lexikai át-
váltási műveleteknek azon típusaival foglalkozom, amelyek a felgyűjtött 
szóanyag vizsgálata során jellemzőnek minősültek. Ezek a következők: 
jelentésszűkítés, teljes átalakítás, jelentéskihagyás, ellentétes jelentés, je-
lentésbővítés. Megfigyeléseimet a vizsgált korpusz egyes részeiből (pl. 
előételek, levesek, húsételek, desszertek stb.) kiemelt példákkal szem-
léltetem. 

1.1. Jelentésszűkítés

A jelentésszűkítés olyan folyamat, melynek során először megkülönböz-
tetjük az eredeti szó jelentéseit, majd egy szűkebb jelentést választunk ki 
közülük. Az előbbi folyamatot differenciálásnak, az utóbbit konkretizá-
lásnak nevezzük (vö. Klaudy 1997: 116). Az alábbiakban a kutatásaim 
során összegyűjtött kétnyelvű étlapokból válogattam olyan szlovák és 
magyar megnevezéseket, amelyeken keresztül bemutatom a jelentések 
szűkítésének átváltási műveletét.A könnyebb átláthatóság kedvéért táb-
lázatba foglalom a forrásnyelvi és a hozzájuk képest kevesebb informá-
ciót tartalmazó ételneveket3: az első oszlopban az adott kategória szlo-
vák nyelvű megnevezését, a másodikban annak magyar fordítását adom 
meg. Kövér betűvel tüntetem fel azokat az elemeket, amelyek a forrás-
nyelvben szerepelnek, a célnyelvi megfelelőben azonban nem.

Forrásnyelvi megnevezés Célnyelvi megnevezés
Malá fazuľová polievka 
JOKAI v kastróliku

Veľká fazuľová polievka 
JOKAI v kotlíku

„Jokai” Bableves lábasban

„Jokai” Bableves bográcsban

Estragónová krémová polievka 
telacím mäsom a zeleninou

Tárkonyos borjúleves

1. számú táblázat: Jelentésszűkítés a célnyelvi ételnevekben

3 A példákat minden esetben az eredeti alakjukban adom meg.
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A fenti példákban a magyar megnevezések minden esetben kevesebb 
információt tartalmaznak, mint a szlovákok. A táblázat első kifeje-
zésében a fordítást végző személy a „malá” és a „veľká” jelzői tagot 
a magyarra fordítás során mindkét esetben elhagyta. A pontatlanság 
valószínűleg abból adódik, hogy a fordító feleslegesnek érezte a leves 
mennyiségének jelölését, ha a lábas és a bogrács kifejezések eleve utal-
nak az adagra. 

A következő megnevezést azért tartom fontosnak bemutatni, mert 
jellegzetes példája annak, amikor a megnevezés nemcsak jelentésszű-
kítésen ment keresztül, hanem az egyes jelentéseket a fordító még ki is 
hagyta a célnyelvi megnevezésből. Az Estragónová krémová polievka 
telacím mäsom a zeleninou magyar megfelelőjeként a fordító a tárko-
nyos borjúleves megnevezést adta meg, az étel másik összetevőjéről, 
a forrásnyelvi zelenina ekvivalenséről (magyarul: zöldség) megfeledke-
zett. A forrásnyelvi elnevezés egyenértékű célnyelvi fordítása ez eset-
ben a Tárkonyos krémleves borjúhússal és zöldséggel megnevezés lehe-
tett volna.

Forrásnyelvi megnevezés Célnyelvi megnevezés
Bravčová panenka medailónky 
na slivovici, špikovaná orav-
skou slaninou

Sertésszűzpecsenye Szilvapálinkán 
császárszalonnával szalonával

2. számú táblázat: Jelentésszűkítés a célnyelvi ételnevekben

A sertés- és marhahúsból készült ételek fentebb bemutatott megneve-
zései sztereotip példái annak az esetnek, amikor a célnyelvi megne-
vezés más szemantikai jegyeket közvetít, mint a forrásnyelvi. Jó példa 
erre a Bravčová panenka medailónky na slivovici, špikovaná oravskou 
slaninou ételnév magyar megfeleltetése: Sertésszűzpecsenye Szilvapá-
linkán császárszalonnával szalonával, melyben az eredeti megneve-
zéshez viszonyítva a fordító ezúttal is szűkebb célnyelvi jelentést vá-
lasztott. Míg a „medailónky” (magyarul: érmék) kifejezés a forrásnyelvi 
névben a hús formájára utal, a célnyelvi megnevezés ezt az információt 
figyelmen kívül hagyja. A špikovaná oravskou slaninou szerkezet csá-
szárszalonnával szalonával fordítása is inadekvátnak minősül, ugyanis 
az oravská slanina magyar megfelelője egy tipikus szlovák szalonnafaj-
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ta, az árvai szalonna4. A špikovaná forrásnyelvi elem – mely azt jelzi, 
hogy a sertésszűzérméket árvai szalonnával tűzdelték vagy spékelték 
meg – célnyelvi megfelelője szintén hiányzik az étel magyar nevéből 
(vö. Takács 2016: 27–29).

1.2. Teljes átalakítás

A pragmatikai adaptációra épülő teljes átalakítás a nyelven belüli for-
dításban gyakori átváltási műveletnek számít, mert alkalmazásának 
legfőbb oka a „nyelvi jel és a jel használóinak viszonyában mutatkozó 
különbségek”. Éppen ezek a különbségek teszik szükségessé a nyelven 
belüli fordítást: a szerző ugyanis a befogadó igényeinek figyelembevé-
telével fordítja le üzenetét, és olyan nyelvi eszközöket választ, amelyek-
nek a segítségével kompenzálni tudja a befogadó hiányos ismereteit 
(vö. Klaudy 1997: 151–153, Dobos 2014: 77). Az alábbi táblázatban 
a célnyelvi ételnevek megnevezésein keresztül szemléltetem a teljes át-
alakítást. 

Forrásnyelvi megnevezés Célnyelvi megnevezés
Restovaná kuracia pečeň (slanina, 
paprika, paradajky, cibuľa, feferóny)

Pikáns csirkemáj ragu (sza-
lonna, paprika, paradicsom, 
hagyma, feferón

Tvarohové palacinky so smotanou Totyogós palacsinta

3. számú táblázat: A teljes átalakítás a célnyelvi ételnevekben

A táblázatban jegyzett példák közül a Restovaná kuracia pečeň (slani-
na, paprika, paradajky, cibuľa, feferóny) magyar megfelelője, a Pikáns 
csirkemáj ragu (szalonna, paprika, paradicsom, hagyma, feferón) szem-

4 Itt tartom fontosnak megjegyezni, hogy az általam vizsgált szóanyagban gyakori 
jelenségnek számít, hogy a szlovák szerkezet helynévi eredetű jelzői tagját 
a fordítást végző személy a célnyelvben nem tudta megnevezni (pl.: oravská slanina 
– árvai szalonna), ezért le sem fordította, vagy inadekvát megnevezéssel illette.
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antikai szempontból szinte teljes egészében – a zárójelben feltüntetett 
összetevők kivételével – eltér a szlovák megnevezéstől. A restovaná 
melléknév jelentését, melynek magyar megfelelője a  resztelt ‘pirított, 
pörkölt’ (ÉKsz.² 2003: 1143) melléknévi igenév, a fordítást végző sze-
mély valószínűleg félreértelmezte, ennek következtében kerülhetett 
a célnyelvi megnevezésbe a ragu (= ‚apróra vágott húsból készült fű-
szeres, sűrű lével tálalt étel‘).

A desszertnevek kategóriájából a teljes átalakítás műveletére a cél-
nyelvi Totyogós palacsinta elnevezést emelem ki. A forrásnyelvi Tvaro-
hové palacinky so smotanou és magyar ekvivalense látszólag semmi-
lyen tartalmi és logikai kapcsolatot nem mutatnak; az általam vizsgált 
étlapok némelyikében azonban a szlovák tvarohové jelzőnek a magyar 
túrós megfeleltetése helyett a „totyogós” jelző szerepelt minden továb-
bi magyarázat nélkül (l.: tvarohové palacinky „Totyogós” – Totyogós 
palacsinta; tvarohové palacinky so smotanou – Totyogós palacsinta). 
A Google keresőjével rövid kutatást végeztem a totyogós palacsinta 
elnevezés eredetét illetően. A felgyűjtött információk alapján5(zalai)
totyogós túrós palacsintáról akkor beszélünk, ha a négyzet alakúra ösz-
szehajtogatott túrós palacsintákat tepsibe rakjuk, majd a tetejüket tej-
fölös–tojásos–porcukros öntettel meglocsoljuk, és sütőben aranysár-
gára sütjük. A totyogós túrós palacsinta elnevezés több magyarországi 
étlapon is szerepel, így feltételezhetjük, hogy a révkomáromi étlapokba 
anyaországi éttermek/étlapok révén került a szóban forgó desszertnév 
(vö. Takács 2016: 30–31).

1.3. Jelentéskihagyás 

A jelentéskihagyás a feldolgozási erőfeszítés csökkentése érdekében 
végrehajtott leggyakoribb átváltási művelet. A fordító nemcsak sza-
vakat és kifejezéseket, hanem egész mondatokat és egész szakaszokat 
is kihagyhat az eredeti, forrásnyelvi szövegből (vö. Heltai 2014: 270, 
Klaudy 1997: 135, Dobos 2014: 73). Az alábbi táblázatban a célnyelvi 
ételnevekben végbemenő jelentéskihagyást szemléltetem. 

5 http://www.mindmegette.hu/zalai-totyogos-turos-palacsinta.recept, https://mes- 
terszakacs.eu/recipes/recipe/2321-zalai-totyogos-turos-palacsinta
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Forrásnyelvi megnevezés Célnyelvi megnevezés
Kuracie prsia plnené s camember-
tom v mandlovom obale brusňico-
vou omáčkou

Camembert sajttal töltött csir-
kemell mandulás bundában

4. számú táblázat: Jelentéskihagyás a célnyelvi ételnevekben

E kategória egyik jellemző példája a Kuracie prsia plnené s camember-
tom v mandlovom obale brusňicovou omáčkou szlovák megnevezés, 
melynek magyar megfelelőjéből hiányzik egy teljes kongruens jelzős 
kapcsolat: Camembert sajttal töltött csirkemell mandulás bundában. 
Tisztázatlan, hogy a fordítást végző személy miért nem érezte szük-
ségét a brusnicová omáčka célnyelvi ekvivalense (vörösáfonya-mártás) 
feltüntetésének; csupán feltételezem, hogy bizonyára nem ismerte 
a szlovák mártásnév magyar megfelelőjét, esetleg a vörösáfonya-már-
tás írásmódját illetően volt bizonytalan, vagy már enélkül is túl hosz-
szúnak ítélte meg az étel magyar megnevezését (vö. Takács 2016: 32).

1.4. Ellentétes jelentés

Az antonim fordítás a jelentések felcserélésének szélsőséges esete, ami-
kor a forrásnyelvi jelentést vele ellentétes célnyelvi jelentéssel cseréljük 
fel (Klaudy 1997: 148, Dobos 2014: 77). Az alábbi táblázatban a cél-
nyelvi megnevezésben megjelenő ellentétes jelentést szemléltetem.

Forrásnyelvi megnevezés Célnyelvi megnevezés
Praženica na sedliacky spôsob 
(klobása, anglická zelenina, vajcia)

Földesúr kedvence (kolbász, 
angol zöldség, tojás)

5. számú táblázat: : Az ellentétes jelentés a célnyelvi ételnevekben

Az ellentétes (antonim) fordítás bemutatására az előételek kategóriájá-
ból a Praženica na sedliacky spôsob (klobása, anglická zelenina, vajcia) 
megnevezést választottam. Eleve meglepetésként ért, hogy az ételnév 
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magyar fordítása – Földesúr kedvence (kolbász, angol zöldség, tojás) 
a forrásnyelvvel ellentétes megnevezést kapott, ezért elektronikus 
forrásokban próbáltam tájékozódni az adott ételnévvel kapcsolatban. 
A Google keresőrendszerben végzett kutatásom alátámasztja, hogy 
míg a praženica na sedliacky spôsob megnevezést a szlovák jellemző-
en nem használja, addig a sedliacka praženica a receptoldalak egyik 
ismert előételfajtája. A magyar nyelvű internetes receptoldalakon ku-
tatva rábukkantam a sedliacka praženica közmagyar megfelelőjére is, 
a parasztrántottára. Ennek a rántottafajtának az alapanyagai közé tar-
tozik a szalonnán, a kolbászon, a hagymán, a reszelt sajton és a tojáson 
kívül a burgonya is. Mivel a burgonyáról köztudott, hogy a szegények 
eledelének tartották, valószínűleg a parasztrántotta megnevezés is ezen 
a tényszerűségen alapszik.6 Feltételezem, hogy a földesúr kedvence el-
nevezésű rántottában nem szerepel burgonya – a zárójelben felsorolt 
összetevők között legalábbis nem említik az étlapok – de azt is el tu-
dom képzelni, hogy az étel készítésekor felhasznált sokféle hozzávaló 
nyomán született a célnyelvi megfeleltetés. Fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy a közmagyar gasztronómiai terminológiában a földesúr 
kedvence fantázianév nem a parasztrántotta szinonimája (vö. Takács 
2016: 32–33).

1.5. Jelentésbővítés

A jelentések bővítése, generalizálása a nyelvközi fordításban azt jelen-
ti, hogy a fordító – a két nyelv lexikai rendszerei között tapasztalható 
különbségek miatt – a forrásnyelvi szót tágabb jelentésű szóval adja 
vissza a célnyelven. Az alább feltüntetett megnevezésekben a célnyelvre 
jellemző a részletezőbb tagolás, ugyanis a forrásnyelvben nincs olyan 
lexikai egység, mely megfelelne a célnyelvinek (vö. Kaludy 1997: 121, 
Dobos 2014: 70).

Az általam felgyűjtött szóanyagban meglehetősen gyakori eset, 
hogy a célnyelvi megnevezésből hiányzik egy-egy, a forrásnyelvire jel-

6 Az ÚjMTsz.-ban is utánanéztem a parasztrántotta kifejezésnek, azonban nem 
jártam sikerrel. A szótár csupán a parasztgombóc, parasztkolbász, parasztpacal, 
parasztrétes kifejezések magyarázatát tüntette fel.
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lemző szemantikai jegy; ugyanakkor a célnyelvi ekvivalensben felbuk-
kan egy-egy olyan plusz elem, amely a forrásnyelvi ételnévben nem 
szerepel. Az alábbi táblázatban a célnyelvi ételnévben végbemenő je-
lentésbővítést szemléltetem.

Forrásnyelvi megnevezés Célnyelvi megnevezés
Slepačí vývar s mäsom a rezancami Újházy-tyúkleves házi metélttel

6. számú táblázat:  Jelentésbővítés a célnyelvi ételnevekben

A levesnevek közül a forrásnyelvi Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
megnevezés célnyelvi megfelelőjét, az Újházy-tyúkleves házi metélttel 
ételnevet emelem ki, melybe a fordítást végző személy két új elemet 
is beültetett. Az első az Újházy (más forrásokban Újházi) személynévi 
tag, mely a neves magyar színészről, Újházy Edéről elnevezett leves-
fajtára7 utal. Feltételezem, hogy a fordító azért toldotta be a célnyelvi 
ételnévbe az Újházy jelzőt, mert a szóban forgó húsleves az eredeti Új-
házy-tyúkhúsleves receptje alapján készül. Ami a levesbetétet illetően 
megjegyzendő, hogy míg a forrásnyelvi megnevezésben csak a „rezan-
ce” szerepel, addig a célnyelvi megnevezésben a „házi metélt”. A fordí-
tást végző személy tehát kétszeres jelentésbővítést végzett a célnyelvi 
ételnév megadása során, hiszen nemcsak a tyúklevest bővítette ki az 
Újházy személynévi taggal, hanem a metéltet is a házi jelzővel.

Forrásnyelvi megnevezés Célnyelvi megnevezés
Kuracie prsia na spôsob „Bystrica“ Párizsi csirkemell „Bystrica“

7. számú táblázat: Jelentésbővítés a célnyelvi ételnevekben

A jelentésbővítés egy további eseteként mutatom be az egyik vizsgált 
étlapon szereplő Kuracie prsia na spôsob „Bystrica“ ételnevet, melynek 

7 Leggyakrabban csirkehúsból készül, sok finomra metélt tésztával, leveszöld-
ségekkel, valamint gombával, zöldborsóval, kelvirággal és csirággal (vö. Kicsi 
2000: 111).
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magyar megfelelőjeként ennyit tüntetett fel a fordító: Párizsi csirkemell 
„Bystrica“. Meglepő volt számomra, minek alapján keletkezhetett 
a magyar megfeleltetés, hiszen a forrásnyelvben semmilyen utalást 
nem találtam arra vonatkozóan, hogy a csirkemell párizsiasan8 készült 
volna. A Google internetes keresőrendszerben végzett kutatásom so-
rán a különböző receptoldalakon rábukkantam a besztercei csirkemell 
receptjére, ami a párizsi csirkemelltől teljesen eltérő.9 Mivel a célnyelvi 
megnevezés olyan többletinformációt tartalmaz, ami egyáltalán nem 
szerepel a forrásnyelvben, így ahelyett, hogy konkretizálná és ponto-
sabbá tenné a célnyelvi megfelelőt, elbizonytalanítja azokat a vendége-
ket, akik esetleg ezt az ételt szeretnék megkóstolni. Az már egy másik 
kérdés, hogy a feltételezett  – besztercei csirkemell – megfelelőnek köze 
van-e a szóban forgó ételhez, vagy teljesen más ételkülönlegességgel 
állunk szemben (vö. Takács 2016: 33–39).

Forrásnyelvi megnevezés Célnyelvi megnevezés
Panenské medailóny v semennom 
župane

Szűzérmék magvas köntösben, 
savanyú hagymás burgon

8. számú táblázat: Jelentésbővítés a célnyelvi ételnevekbe

A sertés- és marhahúsból készült ételek rendszerezése során a fen-
tebb említett példák közül a Panenské medailóny v semennom župane 
– Szűzérmék magvas köntösben, savanyú hagymás burgon megnevezés 
keltette fel az érdeklődésemet. Mivel a fordító a célnyelvre való átültetés 
során a szlovák elemeket adekvát módon fordította magyarra, felmerül 
a kérdés, milyen motiváció alapján bővítette a célnyelvi megnevezést a 
savanyú hagymás burgon szerkezettel. A szakirodalomból tudjuk, hogy 
a jelentések betoldásának célja gyakran a magyarázat, a hiányzó tudás, 
ismeret pótlása és ezáltal a befogadási erőfeszítés optimalizálása; továb-

8 A párizsi csirkemell bundájának készítésekor a liszthez adják a tojást, a tejet, 
valamint a sót, majd ebben a masszában forgatják meg a csirkemelleket (vö. 
http://aprosef.hu/parizsi_csirkemell_recept).

9 A besztercei csirkemell receptjének alapja a szilva, amit az apróra vágott 
csirkmellek köré helyeznek, majd mustáros-tejfölös mártással meglocsolnak és 
megsütnek (vö. http://www.mindmegette.hu/besztercei-csirkemell.recept).
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bá hogy a betoldás gyakran összefonódik a jelentések felbontásával és 
bővítésével, ill. hogy ezek az átváltási műveletek hatékony eszközt jelen-
tenek a fordító számára, mert plusz információ közlését teszik lehetővé 
(vö. Dobos 2014: 74). A savanyú hagymás burgon szerkezet esetében 
a fordítást végző személy feltehetően a burgonyasalátára gondolt, amely 
burgonyával, hagymával és ecetes-cukros salátalével készül. Ennek a sa-
látafélének a megnevezése a kétnyelvű beszélők által gyakran használt 
széttagoló szerkezetnek egy mintapéldája is lehetne. Mivel a széttagoló 
szerkezetek használatakor kevés a tévedés veszélye és kockázat nélkül 
létrehozhatók, így a kétnyelvű beszélők előnyben részesítik őket a tömö-
rítő szerkezetekkel szemben (vö. Lanstyák 2011a: 63, 2011b: 11).

Forrásnyelvi megnevezés Célnyelvi megnevezés
Bryndzová nátierka Brindzás kenőkrém

9. számú táblázat: Jelentésbővítés a célnyelvi ételnevekben

Az előételek megnevezései közül a jelentésbővítés egyik jellemző pél-
dája a  Bryndzová nátierka, melynek célnyelvi megfeleltetése a Brindzás 
kenőkrém. A kenő a szlovákiai magyar nyelvhasználatban a különfé-
le hidegkonyhai készítmények (vajkrém, húskrém stb.) összefoglaló 
neve. A standard magyar nyelvhasználatban a kenő megfelelője általá-
ban egy olyan -krém utótagú összetett szó, amelynek előtagja a termék 
alapanyagára utal (vö. Misad 2009: 21). Esetünkben a fordítást végző 
személy összevonta a szlovákiai magyar nyelvhasználatban használa-
tos kenőt a közmagyar megnevezés -krém utótagjával, melynek az lehe-
tett az oka, hogy bizonytalan volt a megfelelő szóhasználatot illetően.
(Megjegyzés: az általam felgyűjtött szóanyagban a Bryndzové halušky-t 
szinte minden esetben Juhtúrós galuskaként fordították magyarra.)

Összegzés

Dolgozatom célja a kétnyelvű étlapokban szereplő szlovák és az általá-
ban fordítással keletkezett magyar ételnevek vizsgálata volt, ezen belül 
a fordítás során alkalmazott legjellemzőbb átváltási műveleteket – a je-
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lentésszűkítést, a jelentéskihagyást, az ellentétes jelentés megadását és 
a jelentésbővítést – mutattam be részletesebben. 

Vizsgálódásom tanulságai szerint a forrásnyelvi ételnevek adekvát  
célnyelvi megfelelőjének megállapítását leginkább a két nyelv elemei-
nek motivációjában előforduló különbségek, illetve a szlovák és a ma-
gyar nyelv eltérő formai sajátosságai nehezítik. Rendkívül gyakori 
eset, hogy a fordítást végző személy figyelmen kívül hagyja a két nyelv 
szemantikai és szerkezeti különbségeit; és a forrásnyelvi, azaz a szlo-
vák megnevezés jellemző jegyeihez igazítja a célnyelvi, vagyis a magyar 
megfeleltetést.

Annak ellenére, hogy a témában való mélyebb elmerülés további 
kutatásokat kíván, bízom benne, hogy írásom legalább részben hozzá-
járul a kétnyelvű (szlovák–magyar) étlapokban szereplő magyar étel-
nevek állapotának feltérképezéséhez.
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TANULMÁNYOZOTT ÉTLAPOK

A nyomtatott és az elektronikus forrásokat 2015 őszétől 2016 tavaszáig tanul-
mányoztam.

Jó bástya csárda étlapja, Somorja 
Safari Pub & Restaurant étlapja, Somorja 
 (http://www.restauraciasafari.sk/jedalny-listok)
Scottish Pub étlapja, Somorja 
 (http://www.scottish-pub.sk/menu/jedalny-listok)
EURÓPA Rest & Bar étlapja, Dunaszerdahely
 (http://www.europarestbar.eu/sk/jedalny-listok, 
 http://www.europarestbar.eu/etlap)
Fontana étterem étlapja, Dunaszerdahely 
Grand Bar étlapja, Dunaszerdahely 
 (http://grandbar.sk/pdf/jedalny_listok.pdf?v=6)
Kulacs étterem étlapja, Dunaszerdahely 
 (http://www.promenu.sk/restauracie/restauracia-kulacs)
Lorians étterem étlapja, Dunaszerdahely 
Nevada Pub & Restaurant étlapja, Dunaszerdahely 
 (https://www.nevada-pub.sk/jedalny-listok, 
 https://www.nevada-pub.sk/hu/etlap-0)
Corvin Panzió és Étterem étlapja, Nagymegyer 
Fantázia étterem étlapja, Nagymegyer 
Heléné Restaurant & Pension étlapja, Nagymegyer 
SPA & Wellness Hotel Orchidea*** étlapja, Nagymegyer 
 (http://www.hotelorchidea.sk/aquapark-bratislava-a-okolie/)
Bástya Csárda étlapja, Komárom 
 (http://www.netmenu.org/bastyakn/skupinaslov1.aspx?jazyk=slov, 
 http://www.netmenu.org/bastyakn/skupinamagy.aspx?jazyk=magy)
Bella Restaurant & Penzion étlapja, Komárom 
 (http://www.bellapenzion.sk/jedalny-listok)
Hotel Peklo – Pokol **** étlapja, Komárom 
 (http://www.hotelpeklo.sk/hu/etlap_108.html)
Prestige Restaurant & Café, Komárom
 (http://www.prestigerestaurant.sk/jedalny-listok.html, 
 http://www.prestigerestaurant.sk/etlap.html)
Szekeres Csárda & Penzión étlapja, Komárom 
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Resume

In my work I am dealing with the comparative analysis of the Slovak 
and Hungarian food names based on bilingual menu cards. The aim of 
the thesis is to present the Slovak and the Hungarian food names on 
the basis of semantic features and to compare the collected data based 
on the paralell Slovak–Hungarian corpus. Kinga Klaudy’s systematiza-
tion served as the theoretical basis for my work. The food names were 
classified into the following categories: semantic narrowing, complete 
transformation, meaning exclusion, meaning contradiction and se-
mantic widening – and in some cases I also undertook their analysis.

The processing of this subject was primarily motivated by the fact, 
that in the Slovakian Hungarian relations has not yet been a deeper 
analysis about the status of Hungarian translations of Slovakian food 
names.
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Mészáros András

Diszkurzusok között1

(Filozófia Felső-Magyarországon  
a hosszú 19. században)

Annotáció: A tanulmány azt a tézist igyekszik igazolni, hogy a ma-
gyarországi – így a felső-magyarországi – filozófia történetét sem lehet 
egységes történetként előadni. Ez a történet az iskolai és a nyilvános 
filozófia keretein belüli diskurzusformákon keresztül ragadható meg. 
Ezek a következők: internacionalista, felekezeti, lokális, nemzeti, pro-
fesszionális és transznacionális diskurzus. Jellemzőik alapján mutat-
ható be a felső-magyarországi filozófia 19. századi állapota, beleértve 
ebbe nemcsak a magyar, hanem az éppen formálódó szlovák bölcse-
letet is.

Kulcsszavak: iskolai és nyilvános filozófia, transznacionális, felekezeti, 
lokális, nemzeti, professzionális és transznacionális diskurzus.

Ebben a tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy hipotézis formá-
jában felvázoljam a filozófia állapotát a 19. századi Felső-Magyaror-
szágon. És itt mindjárt meg kell magyaráznom a kezdő mondat jelen-
tését. A hipotézis arra vonatkozik, hogy a magyar filozófia 20. század 
előtti történetét nem lehet megírni egységes történetként. Hiszen en-

1 A tanulmány a VEGA 1/0045/16 Problém originality a identity v maďarskom 
a slovenskom filozofickom myslení v 19. storočí elnevezésű projekt keretén 
belül készült.

NOVA_POSONIENSIA.indd   68 18.10.2017   14:11:03



68 6968 69

nek a filozófiának a kontinuális jelenlétét Magyarországon csaknem 
a 19. század végéig az iskolai filozófia biztosította be a maga egymástól 
eltérő variációiban. Ezek közül a legmeghatározóbb a felekezeti, azaz 
a katolikus és protestáns iskolákban művelt bölcselet volt. A katolikus 
iskolai filozófia legjelentősebb változata a 17–18. században a két ma-
gyarországi jezsuita egyetemen (Nagyszombatban és Kassán) jelenlevő 
barokk tomizmus volt a maga internacionalista jellegével. A jezsuita 
rend betiltása után (főként a piaristák közreműködésével) egy eklek-
tikus – alapjaiban a Wolff-féle filozófiát preferáló és a vallásfilozófiát 
előtérbe helyező – bölcselet uralkodott el, amelyet a 19. század végén 
a neotomizmus frissített fel úgy, hogy közben állandó konfrontációban 
volt a Kant utáni fordulat eredményeivel. Ezzel szemben a protestáns 
iskolafilozófia két fő ágának – az evangélikusnak és a reformátusnak 
– a képviselői a kikényszerített peregrinációk révén a nyugat-európai 
filozófiai kezdeményezéseket plántálták át Magyarországra, azzal a kü-
lönbséggel, hogy míg az evangélikusok a mindenkori német filozófiára 
– a 19. században főként Kantra és az ő követőire illetve módosítóira 
– támaszkodtak, addig a reformátusok a hollandiai és angliai (skót) 
bölcseletből indultak ki. Ennek a kettősségnek a nyomai fedezhetők fel 
a Kant-vitában és részben a „hegeli pörben” is. Összeköti őket azonban 
a modernizációhoz való pozitív hozzáállás. A protestáns iskolák Ratio 
Educationis és a Türelmi rendelet utáni viszonylagos autonómiájából 
kifolyólag az egyes felekezeteken belül kimutathatóak bizonyos loká-
lis különbségek2 is, amelyeknek a társadalom-földrajzi és művelődés-
történeti determinánsai kihatással voltak az adott filozófia jellegére is. 
A 19. század legmeghatározóbb magyarországi diszkurzusa a nemzeti 
filozófia projektumával függött össze. Ez már túl volt az iskolai filozófi-
án, és a szárnyait bontogató nyilvános filozófia formáját vette magára. 
Megállapítható egyrészt az, hogy a számottevő korabeli magyar böl-
cselők túlnyomó része reagált erre a kérdésre, másrészt az is, hogy a fi-
lozófiai viták hátterében expressis verbis vagy látensen a nemzeti filo-
zófia tervezete által kiprovokált problémák húzódnak meg. Az elbukott 

2 Egyébként a felső-magyarországi filozófia is felfogható ilyen lokális filozófiai 
diszkurzusként, akárcsak például az erdélyi filozófia. A történelmi Magyarország 
egyes régiói között kimutathatóak művelődésbeli és kulturális különbségek, 
amelyek meghatározták a filozófiai eszmék recepcióját és továbbgondolását.
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szabadságharc után a nemzeti filozófia eszméje lekerült a napirendről, 
és helyét a század végén véglegesen átvette a professzionális magyar 
filozófia, amely most már rendelkezett azzal az intézményrendszerrel 
(egyetemi tanszék, akadémiai osztály, szakmai folyóirat, szakmai tár-
sulás, a nemzetközi filozófiai életbe való betagozódás), amely a filozófi-
át a nemzeti kultúra integráns részévé tette. És ez, persze, kialakította 
a maga diszkurzusmódozatait és identitásalakzatait. Vagyis a magyar 
filozófia történetét csakis ezeknek a diszkurzusformáknak a figyelem-
be vételével lehet autentikus módon megragadni. A témánkat keretező 
időrenden túli az a diskurzusforma, amelyet a transznacionális össze-
függések határoznak meg, és amely az emigráns magyar filozófusok 
magyar filozófiatörténetbe való besorolását könnyíti meg, illetve teszi 
lehetővé.

A feladat ezek után az, hogy szemügyre vegyük ezeknek a diszkur-
zusformáknak a felső-magyarországi megjelenési módozatait valamint 
képviselőit. Szem előtt tartva, természetesen azt, hogy Felső-Magyar-
országnak nem volt az adott korban olyan sajátságos politikai létezé-
se, mint amilyennel például Erdély esetében kell számolnunk. Vagyis 
Felső-Magyarországot egy olyan virtuális térként kell elképzelnünk, 
amelyet művelődéstörténeti kategóriákkal írhatunk le. Nacionális 
szempontból Felső-Magyarország döntően háromnemzetiségű or-
szágrész volt, ahol a szlovák, a magyar és a német elemet az azonos 
egyházi és iskolai háttér kötötte össze. Ez a háttér magában foglalta 
a katolikus valamint az evangélikus és a református tájékozódást egy-
aránt, azzal a különbséggel, hogy a felekezeti szembenállás „frontvo-
nala” a katolikus és az evangélikus egyház között húzódott. Ez eleve 
meghatározta a filozófiai orientációkat is, hiszen a református iskolai 
filozófiából egyedül Rozgonyi József, a Kant-vita egyik főszereplő-
je említhető, mint a magyar filozófia történetének kanonizált alakja. 
Vagyis amikor felső-magyarországi filozófusokról esik szó, akkor ka-
tolikus vagy evangélikus bölcselőket érint az elbeszélés. És persze – az 
általunk vizsgált korszakban – ezek a gondolkodók magyarul, németül 
vagy szlovákul publikáltak. Ami felveti a következő kérdést: kik so-
rolhatók be a történetbe? A válasz pedig ismét a diskurzusformákat 
veszi alapul. Ha az iskolai filozófiáról lesz szó, akkor a század elején 
latin nyelvű művekkel találkozunk, és a szerzők identitását főként az 
adott iskolához való kötődés határozza meg. Később ez megváltozik, 
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és kis kivétellel (a késmárki Samuel Steiner német nyelvű dolgozata) 
már csak magyar szerzők magyar dolgozataival állunk szemben. Más 
a helyzet a nyilvános filozófia esetében, mert a nemzeti filozófia pro-
jektuma ugyanazon erővel – csak más alapozást választva – érintette 
meg a magyar bölcselőket és az alakuló szlovák filozófia képviselőit is. 
A lassan talaját vesztő és a magyarországi kultúrából kiszoruló, habár 
korábban jelentős német irodalom szereplőit a nemzeti filozófia esz-
méje hidegen hagyta. Vagyis a nyilvános filozófia bemutatásakor nem 
kerülhetjük meg a szlovák produkciót. No és persze nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül azokat a filozófiai produktumokat sem, amelyek sem 
az iskolai filozófiába, sem pedig a nemzeti filozófia folyamatába nem 
sorolhatók be, hanem inkább az ún. alkalmazott filozófia kereteibe il-
leszthetőek. Felvállalva azt az esetleges ellenvetést, hogy az alkalma-
zott filozófia új keletű fogalom, és talán nem alkalmas a visszavetítése 
egy korábbi korba. Csakhogy a filozófiának mindig – akkor is – volt 
egy olyan felhasználási módja, amelyben aktuális politikai, társadalmi, 
vallási etc. kérdésekre segített választ adni. És ilyen megnyilvánulások 
kimutathatók a felső-magyarországi kulturális térben mind katolikus, 
mind pedig protestáns oldalon.

Iskolai filozófia. Felső-Magyarország a reformációtól kezdődően 
az általunk tárgyalt korig bezárólag a legsűrűbb iskolahálózattal ren-
delkezett az akkori Magyarországon. Értem ez alatt a gimnáziumokat 
és az evangélikus líceumokat, valamint a 18. század végéig Nagyszom-
batban és Kassán működő jezsuita egyetemet, utána pedig a pozsonyi 
és kassai királyi akadémiát. Az utóbbiból nőtt ki a huszadik század 
elején Magyarország harmadik egyeteme, a pozsonyi Erzsébet Tudo-
mányegyetem. Mivel pedig a gimnáziumokban és a líceumokban az 
adott tanulmányi programok alapján filozófiai propedeutikát tanítot-
tak, a jezsuita egyetemen és a későbbi királyi akadémiákon pedig a böl-
csészeti karon a filozófiai diszciplínák is megjelentek, a filozófiai mű-
veltség az értelmiségi lét egyik attitűdje volt. A kérdés az, hogy milyen 
jellegű filozófiáról volt szó az egyes esetekben, és hogy ezek a filozófiák 
milyen világnézeti tájékozódást involváltak.

Az adott kor katolikus iskolai filozófiáját a század első felében egy-
részt az határozta meg, milyen rendszerben képzelte el az első és a má-
sodik Ratio Educationis a filozófia oktatását, és hogy ehhez milyen 
tankönyveket írt elő, másrészt az, hogy a Helytartótanács 1795-ben 
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megtiltotta Kant filozófiájának az oktatását a királyi katolikus taninté-
zetekben. Mindehhez járult még az a tájékozódási zavar, ami a jezsuita 
rend betiltását követte. Ezért a katolikus iskolai filozófiában a 18. és 
19. század fordulóján – részben a jezsuita egyetem filozófiaoktatásában 
korábban beállt részleges változásokat folytatva, részben a piaristák 
által preferált Corsini-féle eklektikus filozófiát elfogadva – túlnyomó-
részt Wolff rendszere terjedt el. Ez, különböző, de nem lényeges mo-
difikációkon keresztül, tehát minden megrázkódtatás nélkül épült be 
a század végén a királyi felső gimnáziumokban a herbartiánus filozófi-
ába, illetve a papneveldékben a neotomista filozófiába. A forradalom 
után mind a katolikus főgimnáziumokban, mind pedig az egyetemen 
Herbart filozófiáját részesítette előnyben a bécsi iskolapolitika. Kissé 
leegyszerűsítve mondható el az, hogy a katolikus iskolákban művelt 
és oktatott filozófia jellegében a megkérdőjelezhetetlen és harmoni-
kus rendszert sugalló eszmerendszereken alapult. Ilyen volt a Leibniz 
bölcseletét iskolai használatra átformáló Wolff filozófiája, a neobarokk 
eszmeiséget terjesztő Herbart rendszere, és ide irányult a neotomiz-
mus metafizikája és jogfilozófiája is.

Ha kézbe vesszük Prunyi Józsefnek, a nagyszombati papi szeminá-
rium filozófia-, később dogmatika tanárának tankönyvét,3 akkor előt-
tünk áll a wolffi rendszernek a papnevelésben alkalmazott filozófiára 
való leképezése. Prunyi, akárcsak Wolff, külön tárgyalja a formálisnak 
tartott logikát és a materiálisnak nevezett metafizikát. A metafizika to-
vább osztódik tiszta (ontológia) és alkalmazott metafizikára (kozmoló-
gia, pszichológia, természeti teológia). A gyakorlati filozófiában aztán 
megjelenik a természetjog és a pedagógia is a már ismert etika és poli-
tika mellett. A természetjog oktatását a Ratio előírta, ezért jelent meg 
a tankönyvben külön részként. Itt persze ne gondoljunk a klasszikus 
liberalizmus és Kant jogfilozófiájának ötvözetére, ami ebben a korban 
már jellemezni kezdi a protestáns iskolákban oktatott tárgyat, hanem 
főként a hivatalosan elrendelt Karl Anton Martini-féle természetjog-
ra. Szimptomatikus az is, ahogyan Prunyi kezeli a kanti filozófiát, és 
főként annak magyarországi képviselőit, hiszen az antikantiánusokat 

3 Josephus Prunyi: Systema Philosophiae fundamentalis sive Logica – Systema 
Philosophiae materialis sive Metaphysica, Tyrnaviae, 1823
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– Kerekes Károlyt, Rozgonyi Józsefet, Budai Ferencet, Horváth Keresz-
tély Jánost és Imre Jánost – emeli ki. A logikatörténeti részben is, az egy 
Ercsei Dánielt kivéve, csupán katolikus gondolkodókat sorol fel: Han-
derla Ferencet, Horváth K. Jánost, Makó Pált, Fejér Györgyöt, Imre 
Jánost. Közülük Handerla, Horváth és Makó XVIII. század végén írt 
tankönyveit Prunyi idejében még használták a katolikus iskolákban.4

Ha megtekintjük azokat a vizsgatéziseket, amelyeket a XIX. század 
első felében a pozsonyi és a kassai királyi akadémián adtak ki, és ame-
lyek az ott oktatott filozófia irányultságáról informálnak bennünket, 
láthatjuk, hogy az oktató tanárok személyétől szinte függetlenül azo-
nos kérdésekre kellett a vizsgázó diákoknak választ adniuk. A Krajner 
József pozsonyi filozófiaprofesszori korszakához5 (1809-1832), vagy 
a Barlay Mihály kassai működéséhez6 (1810-1850) kapcsolódó tézisek 
között nem található fel sem tartalmi, sem módszertani különbség. 
Mindegyikük mögött a filozófiának az a rendszerjellege és lezártsága 
rejlik, amelyet mind Wolff, mind pedig az itt említett Prunyi tankönyve 
közvetített az olvasónak. Vagyis a királyi akadémiákon és a papnevelő 
intézetekben is hasonló, a XVIII. század második felében lezárult szel-
lemiség jelenik meg. A filozófia oktatása nem veszi figyelembe azokat 
a radikális változásokat, amelyek Kant fellépését követően jellemezték 
az európai, de főként a német bölcseletet. Még a klasszikus természet-
jogot felváltó modern jogfilozófia elveinek az elfogadását is éles vita 
kísérte a katolikus gondolkodók között, amire jó példa az eredetileg 
jezsuita, a pozsonyi akadémián 1784-től 1797-ig jogfilozófiát oktató 
Adámi Nepomuk János véleménye.7 Ő teológiai megfontolásokból el-
vetette a társadalmi szerződés elméletét, és a jog meglétét a pátriár-

4 Handerla Institutiones Logicae… (Budae, 1782) c. tankönyve nem tesz említést 
Kantról. Makó logika- és metafizika tankönyvei – Compendiaria logicae…, 
Vindobonae, 1760; Compendiaria metaphysicae…, Vindobonae, 1761 – 1819-
ig tizennégy kiadást is megértek, és a Ratio által előírt tankönyvek között 
szerepeltek. Horváthnak főként az Elementa physicae…(Budae, 1792) c. 
fizikatankönyve volt nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte is ismert.

5 Tentamen publicum ex metaphysica…, Posonii, 1813; Tentamen publicum ex 
logica practica…, Posonii, 1814

6 Tentamen publicum ex Philosophia practica…, Cassoviae, 1832
7 Systema antiphilosophicum de origine civitatis, Posonii, 1801
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kák atyai hatalmából származtatta. Az Adámival vitatkozó Brezanó-
czy Ádám (aki kassai és pozsonyi ténykedése után a pesti egyetemen 
működött) vitairatában8 ugyan abból indul ki, hogy az adott probléma 
megoldásakor meg kell különböztetni a történeti tényeket és a filozófiai 
axiómákat, de ő is megmarad a wolffiánus Karl Anton Martini9 elmé-
lete mellett. Saját korábbi művében10 pedig a modern szemlélettől elté-
rően értelmezte a természetjogot. Abból indult ki, hogy az emberi ter-
mészet kettős – animális és racionális – jellegű, és mivel a racionalitás 
hordozza magában az isteni vonásokat, arra kell alapozni a természet-
jog kategóriáinak rendszerét. Némileg modernebb nézeteket vallott az 
Adámit szintén bíráló Vuchetich Mátyás,11 aki előbb a kassai akadé-
miának, majd pedig a pesti egyetemnek volt a tanára. Ő már a kora-
beli német és angol szerzőket idézve érvel amellett, hogy a jogfilozófia 
alapelveit csakis a filozófiából kiindulva, nem pedig a történelem me-
netére hivatkozva lehet megindokolni. Mindemellett megállapítható, 
hogy a pozsonyi akadémián 1822-től 1832-ig működő Virozsil Antal 
és a kassai akadémián 1828-tól 1834-ig oktató Csatskó Imre voltak az 
egyedüliek a katolikus gondolkodók közül, akik a jogfilozófián belül 
alkalmazták a kanti filozófiából fakadó feltevéseket.12 Hasonló irányu-
lást fedezhetünk fel a pozsonyi királyi akadémián oktató Scheffer Vil-
mosnál is, aki ugyan jogfilozófiájában nem annyira a Kant-féle erkölcsi 
meghatározottságot, hanem inkább a szokásjogot, a tételes jogot és 
a jogi normák belső koherenciáját helyezte előtérbe, vagyis a jogfilo-

8 Vindiciae Systematis Philosophici de origine Civitatis contra systema 
antiphilosophicum Ioannis Adámy, Posonii, 1801

9 Karl Anton Martini „De lege naturali positiones in usum academiarum 
Hungariae” (Budae, 1795, 1800) c. tankönyve volt a Ratio Educationis által az 
egyetem és az akadémiák számára hivatalossá tett kézikönyv.

10 Adam Brezanoczy: Explanatio Iuris Naturae, Posonii, 1795 (2. kiadás: Posonii, 
1802; 3. kiadás: Pestini, 1824)

11 De origine civitatis, Cassoviae, 1802
12 Lásd: Virozsil A.: Epitome Juris Naturae seu universae doctrinae iuris 

philosophicae, Pestini, 1839 (ennek magyar fordítása „Egyetemes természet- és 
észjog alapelemei” címmel 1861-ben és 1871-ben jelent meg Pesten); Csatskó 
Imre dolgozatai közül: Bevezetés a természeti jogba, in: Tudománytár, XI, 1836, 
84–131.
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zófiát a jog filozófiája felé terelte. Mindezek ellenére könyve13 – teljesen 
Kant szellemében az örök béke témájával zárul. A valódi szakítás a teo-
lógiai előfeltevésekkel csak a századfordulón történik meg a Kassán 
működő Esterházy Sándor művei révén, aki, felhagyva saját korábbi 
meggyőződésével, a korai pozitivizmusra támaszkodva gondolja végig 
a modern társadalmakban végbemenő mozgásokat, és polemizál a po-
zitivizmustól az újkantiánizmushoz forduló és német nyelvterületen is 
ismert Somló Bódog nézeteivel.14

A katolikus vallásfilozófia helyzete az Aeterni Patris megjelentetése, 
azaz a neotomizmus hivatalos katolikus bölcseletté való kikiáltása előtt 
Magyarországon sanyarú helyzetben volt. Az eklekticizmus, a 18. szá-
zadi racionalizmussal szemben kialakult tradicionalizmus, valamint 
a Rosmini-Serbati gondolatrendszerén alapuló ontologizmus uralta 
mind a pesti teológiai kar, mind pedig a püspöki papneveldék filozófi-
áját. Ez változott meg a neotomizmus megjelenésével, amely ugyan 
továbbra is kritikusan valamint elutasítóan viszonyult Kant filozófiájá-
hoz, de a darwini gondolkodást és a pozitivizmust sem kímélte. Vagyis 
a katolikus iskolai és nyilvános vallásfilozófia kívül rekedt a korabe-
li bölcseleti áramlatokon. Ez jellemzi két ismert felső-magyarországi 
képviselőjének, a század végén a nyitrai papneveldében oktató Fran-
ciscy Lajosnak és Mihálovics Edének a műveit is.

A katolikus iskolai filozófia jellegén javít három olyan gondolkodó-
nak a tevékenysége, akik ugyan csak időlegesen, és karrierjük kezdetén 
működtek Felső-Magyarországon, nevezetesen a pozsonyi királyi aka-
démián, illetve az azt követő Erzsébet Tudományegyetemen, de akik 
szervesen beletartoznak a magyar filozófiatörténet kánonjába. Pauer 
Imréről, Pauler Ákosról és Kornis Gyuláról van szó. Pauer, aki 1875 
és 1886 között volt a filozófia tanszék tanára, a Wundt-féle filozófiát 
honosította meg az iskolában. Pauler Ákos, a két háború közötti idő-
szak kezdetének legjelentősebb magyar gondolkodója éppen pozsonyi 
tartózkodása alatt (1905 – 1912) változtatta meg eredeti, a pozitiviz-
muson alapuló világnézetét a platonizmusból kiinduló tiszta logika 

13 Scheffer Vilmos: Jogbölcselet, (kőnyomással sokszorosított kéziratos jegyzet), 
Pozsony 1875

14 Esterházy Sándor: Társadalmi kiválás és kiválasztás, Kassa 1906; uő: Individuális- 
mus és sociálismus, Kassa 1907 
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felfogásává. Létrehozva ezzel – Böhm után – a második eredeti magyar 
filozófiai rendszert. Kimutatható ez az általa előadott tárgyak irányult-
ságából, mert míg tanári működésének kezdetén inkább etikai és fi-
lozófiatörténeti jellegű előadásokat hirdetett meg, az utolsó tanévben 
már a transzcendentális idealizmust, a logika alapelveit és Arisztotelész 
metafizikáját tárgyalta az óráin. Kornis Gyula 1914-től az Erzsébet Tu-
dományegyetem tanára, 1919-ben a Bölcsészettudományi Kar dékánja 
és az egyetem prorektora volt. Ő a szellemtörténeti irányzatot képvi-
selte az oktatásban. Figyelemreméltó az a beszéde,15 amelyet a bölcsé-
szettudományi kar megindulásakor tartott, és amelyben a kar hármas 
feladatát elemzi: szerinte az első az egyetem universitas-jellegéből, 
a második a filozófia elméleti voltából, a harmadik pedig a középisko-
lai tanárok kinevelésének fontosságából következik. Sok, ott megfogal-
mazott gondolata máig megszívlelendő lehet.

A protestáns (esetünkben az evangélikus) iskolákban művelt filo-
zófia teljesen más irányultságot vett, mint a katolikus iskolákban (bele-
számítva ebbe a gimnáziumokat és az akadémiákat is). A négy jelentős 
evangélikus oktatási intézmény (Pozsony, Eperjes, Késmárk, Lőcse) 
közül az első kettő játszott meghatározó szerepet mind az eszmék re-
cepciója, mind pedig az oktatás színvonala tekintetében. A filozófiai 
orientáció szempontjából elmondható, hogy a Kant bölcseletének ok-
tatására vonatkozó tiltást a kezdetektől elbagatellizálták, és a nyilvános 
filozófiában zajló Kant-vitával szemben csendben bevezették Kant fi-
lozófiáját a tanításba. Ez persze nem volt teljesen egyértelmű folyamat, 
hiszen az eperjesi Carlowszky Zsigmond csak addig fogadja el Kant 
ismeretkritikáját, ameddig az nem ütközik saját gnoszeológiai realiz-
musával. Logika-tankönyvében16 ugyan megkülönbözteti az a priori 
és az a posteriori megismerést, de az a priorit már Kanttól eltérően 
értelmezi. A tanszéken őt követő majd pedig Pozsonyba távozó Greg-
uss Mihály sem nevezhető egyértelmű kantiánusnak, hiszen gondolko-
dásában Kant mellett a felvilágosodás racionalizmusa és F. Bouterwek 
hatása is kimutatható.17 Róla viszont elmondható, hogy bizonyos szem-

15 Kornis Gyula: A bölcsészeti kar jelentősége a tudományegyetemen, Pozsony 1918
16 Sigismundo Carlowszky: Logica, Cassoviae 1815
17 Lásd ehhez: Az esztétika kézikönyve/Compendium aestheticae (ford. Polgár 

Anikó, bibliográfia és utószó Mészáros András), Pozsony: Kalligram 2000
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pontból már átlépte az iskolai filozófia kereteit, és polemikus írásaival, 
amelyek közül kiemelendő a kéziratban maradt Nyiry-bírálat,18 már 
belépett a reformkori magyar filozófia szereplői közé. Greguss kortár-
sa, a Pozsonyban oktató Zsigmondy Sámuel viszont már egyértelműen 
kiállt Kant filozófiája mellett, ami abban is felismerhető, hogy elutasítja 
a külvilág objektivitását, és csak a jelenségek megismerhetőségét téte-
lezi fel, valamint, hogy a tért és az időt a priori formáknak tartotta.19

Kant filozófiájának az átvétele azt jelentette, hogy az evangélikus isko-
lák szakítottak a korábbi metafizikával – még akkor is, mikor az egyházi 
fenntartók által megkövetelt rendszerben a metafizika megmaradt tan-
tárgyként, de ez már jelentős változásokon ment át. Ez a szakítás a mo-
dern filozófiához való csatlakozást jelentette, aminek megvoltak a metafi-
zikai, de főleg ismeretelméleti és társadalomszemléleti következményei 
is. Nem véletlen, hogy az evangélikus iskolákban nevelkedett ki az a nem-
zedék – mind magyar, mind pedig szlovák oldalon – amelyik a reformkor 
alapeszméit felvállalta és a lehetőségekhez mérten megvalósította. 

El kell azonban mondani azt is, hogy a Kant-recepció az evangéli-
kus iskolákban némi modifikáción ment át. A kezdeti ismeretkritikai 
orientációt – nem kis mértékben az iskolafenntartó egyház nyomására 
is – felváltotta egy etikai interpretáció. Ezért a későbbiekben a kanti 
irányzatot főként a Fries-követők tartották fenn, akik – mint az eper-
jesi Vandrák András20 és a késmárki Samuel Steiner21 – az értékekre 
helyezték a hangsúlyt, és ezzel megalapozták és működtették azt az 
irányzatot, amelynek a kicsúcsosodása Böhm Károly axiológiai rend-
szere valamint Schneller István „személyiség pedagógiája” lett. Böhm 
Pozsonyban tanult majd két évig itt adott elő filozófiatörténetet, mi-
előtt Budapestre, onnan pedig a kolozsvári egyetemre távozott, kiala-
kítva maga körül azt a filozófiai iskolát, amelyik a két háború közötti 

18 Greguss Mihály: Jegyzetek az álomphilosophiára (kézirat), MTA Kézirattára, Ms 
1311/Poss. MTAK/1970

19 Lásd ehhez Zsigmondy két kéziratban maradt művét: Logica, Metaphysica, 
évszám nélkül a Pozsonyi Evangélikus Líceum könyvtárában

20 Vandrákról lásd: Mészáros András: Vandrák András filozófiai rendszere, 
Pozsony: Madách 1980

21 Steinerhez lásd: Mészáros András: Széttartó párhuzamok, Pozsony: Kalligram 
2014, 155–178.
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protestáns filozófusok és teológusok legjavát adta. Schneller 1877-től 
1895-ig ugyancsak a pozsonyi líceumban tanított, hogy aztán kövesse 
Böhmöt Kolozsvárra. A Kant – Fries vonal megléte a felső-magyar-
országi evangélikus oktatásban azt eredményezte tehát, hogy egyrészt 
megvalósult egy, száz éves fejlődési ív, másrészt kiformálódott a nem-
zeti filozófia programjában szereplő önálló magyar filozófiai rendszer. 
Ezt a kontinuálisan jelen levő filozófiai tájékozódást nevezhetjük a fel-
ső-magyarországi filozófia egyik legjelentősebb produktumának.

Mivel az eperjesi és a pozsonyi evangélikus kollégiumban a 19. szá-
zad folyamán teológiai képzés is folyt, és Pozsonyban 1882-ben a lí-
ceumról levált az Evangélikus Teológiai Akadémia, amelyen belül léte-
zett filozófiai és vallástörténeti tanszék is, nem kerülhetjük meg azt, hogy 
bemutassuk a korabeli evangélikus vallásfilozófia helyzetét.22 Kiindulás-
ként ehhez le kell szögezni, hogy a hagyományos filozófiaoktatáson belül 
ez a téma mindig a metafizika részét képezte, és a theologia naturalis 
elnevezést kapta. Ez a diszciplína az isteni létnek azokat a tulajdonsága-
it elemezte, amelyek logikusan folytak az adott metafizikai rendszerből. 
Azzal azonban, hogy az evangélikus iskolákban oktatott filozófia feladta 
ezt a hagyományos metafizikát, megváltozott az isteni lét és a hit temati-
zálása. Ennek kezdeteit Greguss Mihály gondolkodásában tudjuk kimu-
tatni. Már korai dolgozatában,23 de a diákjai által lejegyzett metafizikai 
előadásaiban is24 kantiánus álláspontra helyezkedik, amelyik az erkölcsi 
világrendből következtet Isten létére, illetve az erkölcsi világrend meglé-
tével igazolja Isten létét. Greguss a theologia naturalist „antropo-teológi-
ává” változtatja, ami azt jelenti, hogy a számunkra adott képességek – az 
igaz felismerése, a szép érzése a jó megtétele – kifejlesztésén keresztül 
jutunk el az istenihez. Greguss ezzel megelőlegezi és megalapozza azt 
az alapértékekre vonatkozó transzcendencia-értelmezést, amelyet aztán 

22 Ennek részletes elemzését lásd: Mészáros András: Filozófia és teológia 
összefüggései a 19. század és a 20. század elejének felső-magyarországi 
evangélikus gondolkodóinál. In: Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára, 
Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2008, 69–83.

23 Michael Greguss: Durch welche Mittel kann die Wirksamkeit des Kanzelredners 
zweckmässig erhöhet werden? Pesth 1821

24 Greguss Mihály: Metaphysica. Epitome pro examine (Löw Lipót lejegyzésében), 
MTAKK, Egyh. és Bölcs. 8-rét, 36. p.
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diákja, Vandrák terjeszt el tankönyvei révén, és amelyet Böhm foglal ké-
sőbb rendszerbe. Vandrák a Fries filozófiájából átvett sejtés fogalmának 
segítségével hidalja át azt a problémát, amit a jelenségvilág és a transz-
cendencia kettőssége és egymástól való elválasztása jelentett. A Vandrák 
által eszmetannak nevezett diszciplínán25 belül igazolódik be, hogy a je-
lenségvilág és a noumenális lét nem szakadnak el egymástól, és hogy az 
előző világ a másodikat közvetíti számunkra. Ezt az eszmetant nevezi 
Vandrák „praktikus ideológiának”, ami nem más, mint az etika, az eszté-
tika és a vallástan egysége. Általa jutunk el azokhoz az ideológiai tartal-
makhoz, amelyeknek a fennállási módja nem a konkrét meglét, hanem 
az érvényesség. Ez a szemlélet egyrészt különbözik Greguss antropo-teo-
lógiájától, másrészt azonban egyezik vele abban a nézetben, hogy a val-
lásfilozófia legfontosabb problémája annak a tisztázása, hogy milyen 
kapcsolat fűz bennünket az abszolút lényhez. Vagyis Greguss a Kant-féle 
megoldást, Vandrák pedig Fries pszichologizáló értelmezését elfogadva 
még úgy véli, hogy lehetséges vallásfilozófia, csak éppen nem a theologia 
naturalis mintájára. Stromp László, a teológiai akadémia tanára viszont, 
Schleiermacher nyomán úgy vélte, hogy a filozófia terrénuma a ráció, 
a teológiáé viszont az érzelem, ezért kettejük kapcsolata sosem lehet in-
tim. Stromp azon a nézeten volt, hogy a katolicizmus a „fides historica” 
révén kizárta a vallásból az érzelmeket, a reformáció viszont érvényre 
juttatta isten és ember belsőséges viszonyát. Filozófia és teológia össze-
kapcsolása ezt a viszonyt veszélyezteti. Stromp tehát a reformáció alap-
jait védelmezve arra intette a teológiát, nehogy metafizikává, a filozófiát 
pedig arra, hogy teozófiává váljon. Ezzel egyetértett Szelényi Ödön is, az 
akadémia másik tanára, de Stromppal szemben lehetségesnek tartotta 
a vallásfilozófiát. Szelényi a liberális teológia képviselője volt, és ebből 
a pozícióból próbálta megválaszolni a vallási a priori kérdését is. Azon 
a véleményen volt, hogy ez csakis a kanti álláspont elhagyásával és az ún. 
vallási tapasztalat meghatározásával lehetséges. A vallási megismerés, 
szerinte, abban tér el a tudományostól, hogy első sorban közvetlen, intu-
itív megismerésmód, másodsorban szubjektív, személyes bizonyosságot 
nyújt az embernek, harmadsorban átalakítja a transzcendens világot, 

25 Ennek leírását lásd: Vandrák András: Fries Jakab Frigyes bölcseletének 
méltánylása. Akadémiai értekezés (kézirat), MTAKK, RAL ad 48/1848
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végezetül pedig tartalmai csakis a transzcendens világra vonatkoznak. 
Mindebből az következett a számára, hogy a teológia rendszeralkotó és 
racionalizáló megoldásait el kell utasítani, és a misztikával kell alaposab-
ban foglalkozni. Gregussot, Vandrákot és Szelényit azonban összeköti 
az, hogy mindhárman saját filozófiai rendszerükből fejtették ki vallásfi-
lozófiájukat. Az utolsó, bemutatandó gondolkodó, Szlávik Mátyás, kilóg 
ebből a sorból, mert ő a filozófiát alárendelte a teológiának, mégpedig 
azon az alapon, hogy a vallás és az erkölcs egységet alkotnak. De ezt nem 
Greguss szellemében kell érteni, hanem abban a teleológiai rendszerben, 
amelyen belül a világmindenség és az ember mozgató ereje és célja az 
isten. Ez a teleológia húzódik meg Szlávik Kant-kritikája mögött is.

Valójában itt lezárul egy fejlődési ív: a kezdetben Greguss az ember 
erkölcsi tudatából fejtette ki az általános világrend lehetőségét, Szlávik 
pedig bírálja Kant erkölcsfilozófiájának formális jellegét, és felrója an-
nak, hogy nem tételezi a jóról szóló tant. Szlávik szerint a vallásfilozófia 
feladata az adott korban nem más, mint hogy megpróbálja egyeztetni 
Kant, Hegel és Schleiermacher elméletét. Ez a cél ebben a formában 
nem volt elfogadható, ismerve a 19. századi evangélikus gondolkodók 
erős Hegel-ellenességét. Ezért jelent meg ezen a területen az Eucken-fé-
le új idealizmus, amelyik meghatározta Szelényi filozófiai világképét, és 
jelentősen befolyt a 20. század elejének protestáns gondolkodásába.

Lokális diszkurzus.26 A lokális diszkurzus fogalmával azt a jelensé-
get próbálom demonstrálni, hogy a magyar filozófia nem egységes tér-
ben valósult meg, és a történelmi Magyarországon belül voltak olyan 
régiók, amelyek sajátságosan recipiálták a valóságot, és a filozófiát is 
eltérően kezelték. 

A lokális diszkurzus meghatározása N. Jardinnek „a megismerés 
színterei” fogalmából indul ki.27 Ez a fogalom arra vonatkozik, hogy 
pl. a filozófia történetének kutatása során nemcsak az iskolai és a nyil-

26 A lokális diszkurzus fogalmát először a 2016-os akadémiai székfoglalómban 
vezettem be a magyar filozófiatörténet-írásra alkalmazva.

27 Nicholas Jardine: The Scenes of Inquiry. On the Reality of Questions in the 
Scienses, Oxford: Clarendon 1991 – Ennek a módszertani megközelítésnek 
a funkcionalitását mutatja be az a két kötet is, amelyik a Szarvason 2008-
tól megrendezett konferenciasorozat termékeként jelent meg: A romantika 
terei (szerk. Gurka Dezső), Budapest: Gondolat 2009; Tudósok a megismerés 
színterein (szerk. Gurka Dezső), Budapest: Gondolat 2012
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vános filozófia produktumai, hanem a kultúra egyéb szegmenseiből 
származó jelenségek és közösségek is determinálják a megértést. Ezen 
belül a „lokális realitás” fogalma az, ami a lokálisan reális kérdések ösz-
szességét megragadja. Ez azt jelenti, hogy a filozófiai eszmék recepci-
ója és a filozófia által megfogalmazott problémák nem önmagukban 
érvényesek, hanem a lokálisan determinált problémaérzéktől függnek. 
Kialakul és működik ilyformán egy lokális diszkurzus, amely elrendezi 
az eszmék egymáshoz való viszonyát és hierarchiáját. A lokális reali-
tás és a lokális diszkurzus egyik alaptulajdonsága – főként a nemzeti 
diszkurzussal szemben – hogy implicit jellegű. Ezt az implicit jelleget 
hasonló módon értelmezem, mint ahogyan Olay Csaba is a regionális 
és a nemzeti identitás kettéválasztásának esetében.28 Vagyis úgy, hogy 
az adott régió nyelvi, mentalitásbeli és kulturális tényezői magától ér-
tetődően válnak a lokális diszkurzus-közösség sajátjává. Az említett té-
nyezők helyi súlyától és determinációs erejétől függ aztán, hogy a disz-
kurzus-közösség mit tart fontosabbnak saját identitása szempontjából: 
a nyelvi vagy a kulturális entitásokat. Ebből a szempontból magyaráz-
ható például az a tény, hogy miért a volt Felső-Magyarországon – ahol 
három nyelv és kultúra koegzisztált évszázadokon keresztül – élt a leg-
tovább a Hungarus tudat. Ott ugyanis nem a nyelvi tényezőt tartották 
az identitás egyedüli és kizáró megalapozójának.

A lokális diszkurzus valódi jellege főként akkor mutatkozik meg, 
amikor azonos felekezeti hátterű intézményeket hasonlítunk ösz-
sze. A legjobb példa erre a pozsonyi evangélikus líceum és az eperjesi 
evangélikus kollégium összevetése abból a szempontból, hogy milyen 
szerepe volt ott a filozófia oktatásának. Itt valóban kiugranak azok 
a nyelvi, mentalitásbeli, kulturális és társadalmi-földrajzi determinán-
sok, amelyek rejtve maradnak, ha csupán a két iskola belső történetével 
foglalkozunk. Gondoljunk arra, hogy Pozsony eleve háromnyelvű (né-
met, magyar, szlovák) közösség volt, amelyik mentalitásában inkább 
nyugati (Bécs felé tendáló) orientációval bírt, és ez erős behatással volt 
kulturális tájékozódására is Ezzel szemben Eperjes egynemű szlovák 

28 Lásd Olay Csaba: Implicit regionális és explicit nemzeti identitás. In: Nemzet, faj, 
kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában (szerk. Hörcher 
Ferenc, Lajtai Mátyás, Mester Béla), Budapest: MTA Bölcsészettudományi 
Központ, 2016, 28–57. 
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nyelvi közegbe zárt város volt, amelyik ugyan a 19. század elején még 
Magyarország legjelentősebb települései közé tartozott, de az iparosí-
tás előrehaladásával gazdaságilag és társadalom-földrajzi szempontból 
marginalizálódott. Eperjesen az a helyzet állt elő, hogy az iskola volt az 
egyedüli diszkurzusteremtő intézmény, amelyik csak egyedi esetekben 
támaszkodhatott külső erőre. 

Mindezt ismerve talán megmagyarázható az a látszólag paradox 
helyzet, hogy Eperjesen találkozhatunk egy több mint száz évet felö-
lelő és organikus filozófia-fejlődéssel, míg Pozsonyban ilyen fejlődési 
ívet nem tudunk beazonosítani. Miben is rejlik ennek a kettősségnek 
a paradox jellege? Első tekintetre csak Eperjesen látunk összefüggő ívű 
filozófiai mozgást. Csakhogy ez inkább egy nyíl röppályájához hason-
lít. Van egy gyors felfutás a 19. század elején, amelyet egy félszázados 
töretlen irány követ, de a század végén ez megtörik, és egy retrográd 
vallásfilozófiába esik vissza. A század elejét Pozsonyban is Kant filo-
zófiája fémjelzi, utána Greguss Mihály és Michnay András esetében 
ez megváltozik, a század második felében pedig a filozófiaoktatásban 
az állami tanterv által előírt tankönyvek jelennek meg. Ezeket felülírja 
olyan tanár egyéniségek jelenléte, mint Böhm vagy Schneller. És Po-
zsonyba „menekül” Eperjesről Serédi Alajos is, aki az evangélikus kör-
nyezetben nem szokványos pozitivizmusával a Szlávik uralta Eperjesen 
nem kapott esélyt. Nem véletlen, hogy utána kemény vita is kialakult 
Serédi és Szlávik között a magyarországi filozófia történetírásával kap-
csolatban. És az sem véletlen, hogy Pozsonyból hívtak meg tanárokat 
Budapestre (Serédit a fasori gimnáziumba) és Kolozsvárra (Böhmöt 
és Schnellert a frissen alapított egyetemre). Böhm szerepét a magyar 
filozófia történetében felesleges itt elemezni, Schneller „személyiség-
pedagógiája” pedig szintén nem szorul bemutatásra. Vagyis a Pozsony 
és Eperjes közötti különbség valójában lokális diszkurzus-különbséget 
takar. A „lokálisan reális kérdések” teljesen mások voltak a két város-
ban. Pozsonyban az egymással is konkuráló, főiskolai jellegű evangé-
likus és katolikus intézmény jelenléte, a város multikulturális jellege, 
társadalom-földrajzi szempontból exponált helye mind oda mutattak, 
hogy innovációk nélkül a fejlődés elakad. A líceum filozófiatanárai 
sem vonhatták ki magukat a lokális diszkurzus ilyen hatása alól. Ponto-
sabban: ez vonzotta őket. Hiszen mind Greguss, mind Serédi szívesen 
váltotta fel Eperjest Pozsonnyal. Eperjes lokális diszkurzusának viszont 

NOVA_POSONIENSIA.indd   82 18.10.2017   14:11:05



82 83

nem volt ilyen kényszerítő hatása. Az tény, hogy a magyarországi evan-
gélikus oktatási rendszeren belül Eperjesnek ekkor is nagyon fontos 
szerepe és helye volt, és hogy más összefüggésekben (pl. a teológus-
képzésben) állandó együttműködés volt Eperjes és Pozsony valamint 
Sopron között, de a filozófiatörténetben mellékágra került. Ez a kép 
pontosan tükrözi a modernizációt kísérő marginalizációt.

A magyar filozófia történetében a lokális diszkurzus aztán annak 
függvényében veszíti el az erejét, ahogyan egyrészt a nyilvános filo-
zófia túlsúlyra kerül az iskolai filozófiával szemben, másrészt a filozófia 
oktatásában a központi tantervek megtörik az iskolák vezetésének ko-
rábbi autonómiáját, és az állami tanrend által megszabott tankönyvek 
egyazon síkra terelik a filozófia oktatását. Ha valaki a filozófiatanárok 
közül a nyilvános filozófiában előtérbe került, az mindig a lokális dis-
kurzus feladását, illetve azt is jelentette, hogy az adott gondolkodó 
idomult a centrális diskurzushoz. A 19. század végére pedig már csak 
elvétve találkozhatunk olyan iskolával, ahol az adott intézmény tanárá-
nak helyben kiadott tankönyvéből oktatnának, mint volt ez pl. Eperje-
sen a század közepén.

Nyilvános filozófia. A nyilvános filozófia fogalma Kant értelmezé-
séből ered. Kant megkülönbözteti egymástól az „in sensu scholastico” 
és az „in sensu cosmopolitico” bölcseletet.29 Az elsőnek az a funkci-
ója, hogy heurisztikai képességeket fejlesszenek ki a diákokban, míg 
a másikat Kant visszavezeti a filozófia alapkérdéseire: Mit lehet tud-
nom? Mit kell tennem? Mit szabad remélnem? Mi az ember? Az ilyen 
kérdéseket az iskolai oktatáson kívül szokás feltenni, ezért közvetlenül 
kapcsolódnak az adott kultúra dilemmához is. Ahhoz, hogy az a „vi-
lágfilozófia” megjelenjen egy adott kultúrán belül, meg kell változnia 
a nyilvánosság szerkezetének. Vagyis, hogy a filozófiát már nem az is-
kolák falai között, a nyilvánosságtól elzárva művelik, hanem a szélesebb 
publikumot szólítják meg. Ehhez, persze, meg kell változnia a filozófia 
nyelvének is. Magyarországon ez a 18. század végén történt meg, ami-
kor egyrészt a nyelvújítás részeként elkezdődött a filozófia magyarítása 
(értsd: a magyar filozófiai terminológia kidolgozása, és a latin nyelv 

29 Immanuel Kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások, Budapest: 
Gondolat 1974, 131.
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fokozatos elhagyása), másrészt viták alakultak ki arról, hogy milyen 
vagy melyik bölcseleti rendszer felel meg a magyar gondolkodásmód-
nak. A filozófia a nyilvánosság elé került, mégpedig – az iskolai latinnal 
szemben – magyarul.

Mivel itt a felső-magyarországi filozófusokról van szó, fel kell ten-
nünk a kérdést, hogy kik voltak azok a gondolkodók, akik reagáltak erre 
a váltásra, és ezt milyen formában tették. Hiszen a magyar filozófiatör-
téneti kánonba ezek után azok kerültek be, aki már nem iskolai filozófi-
át műveltek, hanem tevékeny részesei voltak a nyilvános filozófiának. 
Mert a nyilvános filozófia termelte ki a 19. századra jellemző nemzeti 
filozófiákat és jutott el a század végén arra a pontra, amikor valódi böl-
cselőnek már csak az számított, aki nem iskolai filozófiát művelt, és nem 
filozófiai kompendiumokat, hanem eredeti műveket írt.

Nos, ebben a tekintetben Felső-Magyarország sajátságos helyzetben 
volt. Ami az iskolai filozófia szempontjából előnyt jelentett – tudniillik 
a sűrű iskolahálózat – az a nyilvános filozófia oldaláról hátrányként 
mutatkozott. Ennek ellenére voltak filozófiatanárok, akik tanulmá-
nyokkal, vitacikkekkel bekapcsolódtak a nyilvános filozófiai életbe is 
(Greguss Mihály, Magda Pál, Vandrák András, Serédi Alajos, Szelényi 
Ödön, Szlávik Mátyás stb.). Közülük Magda és Vandrák a magyar Tu-
dós Társaság levelező tagjaivá váltak, vagyis a tudományos közösség 
nemcsak tanári munkásságukat ismerte el. Itt azonban azokra vagyunk 
kíváncsiak, akik a magyar nyilvános filozófiát meghatározó vitákba 
(Kant-vita, Hegel-vita), a reformkor politikai kérdéseinek tisztázásá-
ba beszálltak, illetve, akik megpróbálkoztak saját filozófiai szemlélet, 
esetleg rendszer kidolgozásával. Persze, még egyszer le kell szögezni 
azt is, hogy sok bölcselő, aki Felső-Magyarországon indult tanárként 
(Rozgonyi József, Serédi Alajos, Böhm Károly, Schneller István, Pauer 
Imre, Pauler Ákos, Kornis Gyula), innen eltávozva vált ismert és jelen-
tős gondolkodóvá.

Rögtön az elején kell említeni Rozgonyit, aki a magyarországi 
Kant-vita egyik főszereplője volt az antikantiánus oldalon, 1791-től 
1797-ig a losonci líceumban tanított, majd, haláláig a sárospataki isko-
la filozófiatanára volt. Fő vitairatait azonban sárospataki korszakában 
publikálta. Ő volt az, aki reformátusként az angolszász bölcselet szem-
szögéből bírálta Kantot. A Kant-vita – tudvalevőleg – több szakaszban 
zajlott. Az elsőt, még a 18. század kilencvenes éveiben, az jellemezte, 
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hogy szereplői – Rozgonyi és a korábbi jezsuita Horváth Keresztély Já-
nos – Kant ismeretkritikájára helyezték a hangsúlyt. Ez változott meg 
a későbbiekben egyrészt azzal, hogy beléptek a vitába a kantiánus ala-
pon álló gondolkodók is, majd a vita tétje áthelyeződött a morálfilo-
zófia szerepére, és megjelentek olyan hangok is, amelyek Kant filozófi-
áját párhuzamba állították a francia forradalom ideológiai és politikai 
mozzanataival. A hatalom containmentjének a felerősödése adta meg 
azt a hátteret, amely aztán a Hegel-vitában is szerepet kapott, és amely 
a filozófiai vitát félrecsúsztatta. Ezek a pamfletek oda futottak ki, hogy 
a kanti filozófia valójában erkölcs-, de főleg vallásellenes. És itt találko-
zunk egy váratlan jelenséggel. A kantiánusok oldalán megjelenik egy 
katolikus plébános, Pucz Antal, aki korábban Nagy-Bajcson, írásának 
megjelenése idején pedig Balonyban volt lelkész. Pucz abba a tollharc-
ba avatkozik bele, amelyik Folnesics János Lajos leánynevelő-intézeti 
igazgató és Schedius Lajos egyetemi tanár között zajlott a Tudományos 
Gyűjtemény hasábjain Pestalozzi pedagógiájáról és annak a kanti fi-
lozófiához való viszonyáról. Pucz a cikkében30 Kantot védi Folnesics 
vádjai ellen, és argumentációjának fő eleme az, hogy Kant bölcsele-
te éppenséggel az erkölcs és a vallás védelmét célozza. Mindezt azzal 
is alátámasztja, hogy a teoretikus és a gyakorlati ész kettéválasztása 
Kantnál lehetővé teszi a tudomány és a vallásos élet párhuzamosságát. 
Pucz mindeközben megjegyzéseket tesz Rozgonyi nézeteihez is Kant 
kategorikus imperatívuszáról. Vagyis kiderül, hogy az evangélikus lí-
ceumokban csendesen tért hódító kanti filozófiának katolikus oldalon 
is volt képviselője felső-Magyarországon. De volt, persze, ellenfele is. 
Mégpedig a magyar filozófiatörténet-írás által mindeddig nem jegyzett 
és figyelmen kívül hagyott szerző, báró Kerekes Károly személyében, 
aki a Kant-vita harmadik szakaszában publikálta dolgozatát. Kerekes 
műve alighanem azért kerülte el a történészek figyelmét, mert – tud-
tommal – az egyedüli vitairat, amelyik nem latinul vagy magyarul, ha-
nem német nyelven íródott.31 A szerző ebben a könyvben apodiktikus 
érvekre hivatkozva bizonyítja Kanttal szemben a metafizika lehető-

30 Pucz Antal: Kant ̀ Filosofiájának fő Resultatumai. In: Tudományos Gyűjtemény, 
1818. XI. 32–51.

31 Kerekes Károly: Zwey Abhandlungen über Metaphysik und Naturlehre geschöpft 
aus Prinzipien der reinen Vernunft, Tyrnau, 1806
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ségét, sőt szükségszerűségét, elemzi Kant észkritikáját, valamint a tér 
abszolút létét feltételezve felvázolja saját természetfilozófiáját. Érvelése 
a jezsuita képzés nyomait mutatja, és így Horváth K. János Kant-kri-
tikájával tehető párhuzamba. Vagyis nem a vita harmadik szakaszára 
jellemző ideológiai pamfletek sorát gyarapította, hanem – a neobarokk 
skolasztika elemeit felhasználó gondolatmenete ellenére – visszatért 
a kezdeti hangütéshez.

Ahogyan a Kant-vitában, az ún. hegeli pörben is találkozunk a vi-
tatott filozófus mellett és ellene érvelő gondolkodókkal is. De amíg 
az első esetben a nyilvános vita kimenetele ellenére Kant filozófiája 
elterjedt és gyökeret vert Felső-Magyarországon, Hegellel más volt 
a helyzet. Ismert tény, hogy a Monarchiában volt egy hivatalos He-
gel-ellenesség, amely mögött a Kant-vitából is ismert „érv” állt, mi-
szerint ez a filozófia állam-, vallás- és erkölcs-ellenes. A reformkorban 
ehhez társult még az egyezményes filozófia kidolgozójának, Szontagh 
Gusztávnak a véleménye a hegeliánusok érthetetlenségéről, azaz zava-
ros terminológiájáról és filozófiájuk elvontságáról, azaz gyakorlatiat-
lanságáról. Itt és most nem térek ki a Hegel-vita részleteire,32 csupán 
azokra a mozzanatokra utalok, amelyek a felső-magyarországi gondol-
kodók hozzáállását jellemezték. A Hegel elleni filozófiai érveket főként 
Greguss Mihály és Vandrák fogalmazták meg a legpontosabban. Őket 
a kánon nem sorolja az antihegeliánusok közé, mert a vitában közvet-
lenül nem vettek részt, sőt Vandrákot huszonöt éves tanári jubileuma 
alkalmából még Erdélyi is köszöntötte. Greguss több helyen fogal-
mazza meg azt a kritikáját, hogy Hegelnél a gnoszeológiai problémák 
ontológiai kérdésekké transzponálódnak át, azaz, az ő szóhasználatá-
ban „a fogalmak lényekké transzszubsztanciálódnak”. Vandrák pedig 
a szubjektum és objektum fogalmak értelmezéséről szóló akadémiai 
értekezésében33 külön kitér arra, hogy míg ezek a kategóriák Kantnál 
amfibolikus fogalmakként tételeződnek, Hegel áthelyezi őket a me-
tafizikába. Mind Greguss, mind Vandrák Hegel-kritikája megmarad 
a filozófia szintjén, és nem ragadtatják magukat sem személyeskedő 

32 A Hegel-vita leírását lásd: Mészáros András: A filozófia Magyarországon. 
A kezdetektől a 19. század végéig, Pozsony: Kalligram 2000, 135–145.

33 Vandrák András: A „subjectivitás és objectivitás”, „személylegesség és tárgylagosság” 
fogalmai tudományos becsének kellő mértékrei szállítása, MTAKK, RAL 855/1860
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megjegyzésekre, sem pedig arra, hogy teológiai vagy ideológiai érveket 
használjanak. Nem így Danielik János kanonok, címzetes prépost, aki 
a Magyar Tudós Társaság levelező tagjává is vált, és karrierje kezdetén, 
1839-től 1848-ig a rozsnyói papneveldében oktatott filozófiát. Ő a tör-
ténetfilozófiájában az emberi történelem eszkatológiai értelmezését 
nyújtotta, ahol eleve elrendeltetés működik, akadémiai székfoglaló 
előadásában34 pedig spekulativizmusa miatt keményen bírálta Hegelt. 
Mondani sem kell, hogy gondolatmenete hátterében teológiai megfon-
tolások is álltak. Felső-Magyarországon egyetlen hegeliánussal találko-
zunk csak. Ő Terray Károly, aki Losoncon tanított, és aki már berlini 
diákoskodása alatt arról tudósította az Athenaeum olvasóit, hogy ha 
nem akarunk időszerűtlenek lenni, akkor ismernünk kell Hegel filo-
zófiáját. 1843-ban megjelent dolgozata,35 főként Szontagh egyoldalú 
Hegel-ellenességével szemben született meg. A szerző, saját bevallása 
szerint, nem Hegel-követő, hanem független, a gondolat szabadságá-
ban hívő embernek vallja magát. Mindamellett ebből a szövegéből ki-
olvasható Hegel filozófiájának az eléggé pontos ismerete és tisztelete.36 
Terray később feladott a filozófia tanításával, aminek a hátterében az 
állt, hogy filozófiai meggyőződését nem kívánta feladni, de az egyházi 
és iskolai cenzúrázás sem akarta elviselni. Nem ő volt az egyedüli filo-
zófiatanár a 19. században Magyarországon, akinek ilyen dilemmával 
kellett megküzdenie.

A reformkori Magyarországon nagy Shelling-kultusz volt, ami-
nek a következményeként Schellinget a Magyar Tudós Társaság tisz-
teletbeli tagjai közé fel is vette. A sok schellingiánus természettudós 
és filozófus közül kiemelkedik egy autodidakta orvos-bölcsész, Pető-
cz Mihály, aki végzettségét tekintve balneológus volt (pl. Bajmócon), 
de tisztiorvosként is ténykedett. Róla azonban el kell mondani, hogy 
Schelling mellett leginkább Leibniz monász-elmélete ihlette meg. Sa-
ját rendszerét pszichizmusnak nevezte azon az alapon, hogy szerinte 

34 Danielik János: A bölcsészet számára igényelt szabadságról és függetlenségről, 
Pest 1860

35 Térey Károly: Elmélet és szemlélődés, hely nélkül 1843 (Terray ez alatt a név alatt 
adta ki munkáját. A Terray – Térey név azonosságát Erdélyi fedte fel 1881-ben.)

36 Terrayról részletesebben lásd: Horkay László: A magyar nyelvű filozófia 
története a XVII. század közepétől a XIX. század végéig, Budapest 1977, 93–98.
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a lelkek azok a szubsztanciák, amelyek elképzelhetők, felismerhetők, és 
amelyekben az isteni eszmék megtestesülnek. Petőcz saját metafizikai 
rendszeréből kiindulva megfogalmazott egy gyógyítás-filozófiát és egy 
sajátságos „betűelméletet” is, amelynek a reformkori háttere a kora-
beli történettudományban és nyelvészkedésben, filozófiai rokonsága 
pedig Nyirinél és Fogarasinál található meg. Petőcz ugyancsak kiesett 
a magyar filozófiatörténet-írás kánonjából,37 mert fő műveit38 németül 
publikálta, és mert rendszerének spekulativizmusa szemben állt a kor 
pragmatizmus-igényével.

A legmasszívabb hatást Felső-Magyarországon J. F. Fries filozófiája 
fejtette ki, hiszen az evangélikusok közül hatott a magyar Vandrákra, 
a német Johann Samuel Steinerre, és a szlovák Karol Kuzmányra va-
lamint Ľudevít Šuhajdára. Vandrák nemcsak tankönyveiben (azaz az 
iskolai filozófián belül) terjesztette Fries eszméit, hanem a nyilvános 
filozófia terében megjelent tanulmányaiban is érvényre juttatta azokat. 
Steiner metafizika-könyve39 pedig arról tanúskodik, hogy a hazai fri-
esiánusok szervesen beletartoztak abba a nemzetközi társaságba, amely 
Fries halála után, Apelt vezetésével egy tudományos hálózatot alkotott. 
Nem véletlen, hogy Vandrák a jénai egyetem díszdoktori címét is meg-
kapta. Vandrák „célfilozófiája” ugyanakkor megalapozta Böhm későbbi 
axiológiai rendszerét. Vagyis ez a filozófia a maga folyamatos jelenlété-
vel a nyilvános filozófiában összekapcsolta a reformkor ideáját – az ere-
deti magyar bölcseleti rendszer megformálását – annak megvalósulásá-
val. Ennek a filozófiai irányultságnak az is a sajátossága, hogy megjelent 
Felső-Magyarország mindhárom domináns kultúrájában: a magyar-
ban, a németben és a szlovákban egyaránt. Kuzmány ugyan a filozófiai 
diszciplínák közül csak az esztétikával foglalkozott, de az ebben rejlő 
potenciákat könnyen tudta kamatoztatni lelkészként is. Az, hogy Kuz-

37 Mindez történt annak ellenére, hogy a korabeli magyarországi filozófusok közül 
ő az, akit a német lexikonok is megemlítenek. Lásd: W. T. Krug: Allgemeines 
Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften nebst ihrer Literatur und 
Geschichte. Bd.5. Zweite Abteilung, Leipzig 1838, 133. és 192–193.

38 Michael Petőcz: Die Welt aus Seelen, Pest 1833; uő: Ansicht der Welt, Leipzig 
1838

39 Samuel Steiner: Allgemeines Metaphysik zur Begründung einer vernünftigen 
Welt- und Lebensansicht nach Kant, Fries, Apelt, Késmárk 1882
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mány friesiánizmusa nem fejtett ki akkora hatást a szlovák kultúrában, 
mint a magyarban, annak tudható be, hogy az egy generációval fiata-
labb Štúr-nemzedék már Hegelre hivatkozott, ezért a német filozófiá-
ból ismert Hegel – Fries ellentét nyomott hagyott a tájékozódásukon. 
Egyébként itt vannak a gyökerei annak a különbségnek is, ami a ma-
gyar és a szlovák nemzeti filozófia között megvolt annak ellenére, hogy 
mindkét filozófia alapvető célkitűzése azonos volt.

Az evangélikus filozófián belül, ahol kantiánus és neokantiánus do-
minanciáról volt szó a hosszú 19. század folyamán, kivételként jelent 
meg a század végén Serédi Alajos pozitivizmusa. Ebben a tájékozó-
dásában alighanem szerepet játszott alapvetően filológusi munkássága 
is. Serédi mindkét bölcseleti dolgozatában40 alkalmazza a Comte-féle 
társadalom-felfogás elveit, és a filozófia mozgásirányait a társadalmi, 
erkölcsi és eszmei kontextusból fejti ki. Serédi bölcseletében egymás 
mellett található a pozitivizmus első és második szakaszának néhány 
elve: a hagyományos, spekulatív metafizika bírálata és a gnoszeológi-
ai kérdésekre való összpontosítás. Ugyanakkor összeütközésbe került 
az akkor még mindig ható friesiánizmussal, hiszen nem az értékeket 
megalapozó érvényességet, hanem a „valóságot” helyezte előtérbe gon-
dolkodásában.

A magyar filozófia történetében volt hagyománya az ún. alkalma-
zott bölcseletnek is, amelyik eredetileg főként a teológia mentén alakult 
ki (pl. a piaristáknál a 18. század végén), a reformkorban pedig a poli-
tikai és ideológiai programokhoz kapcsolódott. A felső-magyarországi 
katolikus – evangélikus szembenállás példájaként demonstrálható két 
olyan szerző dolgozata, akik a „korszellemet” eltérő módon magyaráz-
ták. Az első, Czente István, a rozsnyói püspöki líceum oktatója, később 
losonci és rappi plébános, aki művében41 egyaránt érinti az állam, a po-
litikai hatalom, a magántulajdonhoz való jog, valamint a vallásfilozófia 
kérdéseit. A fentebb említett Serédi ugyan azt írta Czentéről, hogy 
alapvetően Kant etikájának értelmezéseit próbálta azonos platformra 
hozni, de a filozófiai elveknek a gyakorlatra való alkalmazásánál ki-

40 Serédi Péter Alajos: Az ismeret eredetének kérdése a XVII. és XVIII. század 
filozófiai küzdelmeiben Kantig, Eperjes 1889; uő: A filozófia története, Pozsony 
– Budapest 1904

41 Czente István: A bölcselkedő magyar polgár, Kassa 1838
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tűnik, hogy valójában a katolikus egyház hatalmi helyzetét próbálta 
megmenteni. Nem is lehet csodálkozni azon, hogy ezt a dolgozatát 
a Figyelmezőben elutasítóan boncolgatták, és megállapították róla, 
hogy elavult ügyet védelmez. A másik oldalon Boleman Jánost em-
líthetjük, aki polemikus művében42 egyértelműen Széchenyi műveire 
támaszkodik, és vegytiszta  liberális nézeteket fogalmaz meg.  Mivel 
a szerző evangélikus volt, fő tétele a felekezeti szabadság és egyenlő-
ség követelése, amelynek a gazdasági, társadalmi és művelődési össze-
függéseire is kitér. Bolemanról (aki foglalkozását tekintve jogász volt) 
a szlovák irodalomtörténet-írás azt állítja, hogy A. Palucký álnév alatt 
egy lengyel tárgyú, bibliai cseh nyelven írt novellát is publikált (ame-
lyik alighanem fordítás volt).

Összefoglalóan tehát megállapítható, hogy a felső-magyarországon 
művelt nyilvános filozófia szervesen illeszkedett a magyar filozófia 
19. századi mozgásirányaiba, sőt, Fries bölcseletének művelésével és 
kultiválásával hozzájárult az első, eredeti magyar filozófiai rendszer 
kialakulásához. Ugyanakkor itt is kimutatható – akárcsak az iskolai fi-
lozófián belül – egy sajátságos evangélikus – katolikus kettősség. 

Nemzeti filozófia.43 A nemzeti filozófiák kialakulása szervesen 
összefüggött a nyilvánosság tereinek és a kommunikációs eszközök-
nek a megváltozásával a 18. század végén. Az első azt jelenti, hogy 
a filozófia Magyarországon is kilépett az iskolák falai közül, a máso-
dik pedig azt, hogy a nemzeti nyelv vette át az addig hegemón latin 
szerepét. Azzal, hogy a nemzeti nyelv ilyen funkciót szerzett, nemcsak 
arra a kérdésre kellett választ adni, hogy milyen filozófiai rendszer felel 
meg leginkább a magyar nyelvű filozófiának, hanem arra is, hogy létez-
het-e sajátságos magyar bölcselet. Ez a dilemma nem volt specifikusan 
magyar, hiszen a Monarchia többi nemzetei – a lengyelek és a szlo-
vákok – is beleütköztek ebbe. Ami arra is utal, hogy a nemzeti filo-
zófia programja a modernizálás vagy az ún. nemzetébresztés feladatain 
kívül szorosan érintkezett a romantika eszmeiségével is. Ez abban is 

42 Boleman János: Az ál-alapok, Pest 1843
43 A nemzeti filozófia fogalmának meghatározásához lásd: Mester Béla: A „nem- 

zeti filozófia” fogalmának kelet-közép-európai genezise. In: (Kelet-)Közép- 
Európa a (magyar) filozófiatörténetben, MTA Bölcsészettudományi Kutató- 
központ, Filozófiai Intézet – Gondolat Kiadó, Budapest 2016, 9–24.
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látszik, hogy az osztrákok és a csehek, akik nem a német romantikus 
filozófia csúcsteljesítményeihez, hanem azokon keresztül Leibnizhez 
visszanyúlva alakították filozófiájukat, mentesek maradtak a nemzeti 
filozófia célkitűzéseitől. Magyarországon azonban csaknem a 19. szá-
zad végéig a nemzeti filozófia diszkurzusa határozta meg a filozófiai 
közbeszédet és a vitákat, még azok esetében is, akik – mint pl. Erdélyi 
János – elutasították ezt a programot.

A felső-magyarországi bölcsészekről elmondható, hogy az egyez-
ményes filozófiával olyan módon hozhatók kapcsolatba, amennyire 
a reformkori magyar gondolkodók többsége megpróbált választ adni 
az ún. „reál-ideál” problémára. Ezt tételezi Greguss és Vandrák is. Ezen 
kívül még Vandrák elmondta a saját filozófiájáról, hogy a pszichológi-
ai megalapozáson és a filozófiaoktatáshoz való idomításon túl „ahol 
lehetett és kellett, nemzetünk jelleméhez idomított”.  A „magyarok ter-
mészeti characterét” pedig így jellemezte: „inkább szemlélődő s élve-
ző, mint vizsgálódó s cselekvő. Az érzelem ideáljai s gyengéi a magyar 
lelkülethez közelebb esnek, mint a fürkésző értelmei. Azért is inkább 
a szép művészségekhez hajlik, mint elvont tudományokhoz”.44 Ez a né-
zete rokonítható Szontagh elméletével, de Vandrák soha sem esik abba 
a hibába, hogy nemzetkarakterológiai megállapításaira egy egész elmé-
letet építsen. Csupán panaszkodott Németországba írt leveleiben arra, 
hogy magyar diákjai és olvasóközönsége nem fogékony Fries elvont 
bölcseletére. Greguss és Vandrák is elkötelezettjei voltak annak, hogy 
közép- és felső szinten a magyar legyen az oktatás nyelve, de mindket-
ten – főként Vandrák – azt vallották, hogy a nyelv csak eszköz a nem-
zeti szellem kialakításában, nem pedig fő cél.

A nemzeti filozófia eszméje Felső-Magyarországon a formálódó 
szlovák bölcseletet kerítette hatalma alá. Az itteni magyar filozófusok 
többsége tanár volt, és az iskolai oktatás valamint az, hogy a profesz-
szionális filozófia kritériumait kötelezőnek tartották maguk számára. 
Ezzel szemben az éppen létrejövő szlovák filozófia művelői egyrészt 
egyházi emberek voltak, másrészt filozófiájukban pragmatikus felada-
tokkal kellett megküzdeniük, ezért ez a nemzeti filozófia történetfilo-

44 Vandrák András: Haladásunk főbb akadályai. In: Századunk 1841, 5. szám, 37.
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zófiai jelleget kapott.45 A magyar filozófia már institucionalizálódott, 
ezért kontinuális szakmai létezéssel bírt, míg a szlovák bölcseletet sem 
intézményi, sem pedig konstituálódott szakmai követelmények nem 
kötötték, ezért a forradalom utáni időkben messianisztikus jelleget öl-
tött magára. Ennek a filozófiának a fő képviselői Ľudevít Štúr, Jozef Mi-
loslav Hurban, Ctiboh Zoch, Michal Miloslav Hodža, Pavel Hečko és 
Samuel Ormis voltak. Ormis filozófiája volt az, amelyikre a leginkább 
jellemző az a „nemzeti idealizmus”, amely ugyan Hegelt tartja a kiin-
duló pontnak, de amelyik Hegel filozófiáját teologizálta, és ezért az ún. 
jobboldali hegelizmushoz tartozhat.

Feltehetjük a kérdést, hogy érintkezett-e egyáltalán valahol a ma-
gyar és a szlovák nemzeti filozófia? Nos, két ilyen érintkezési pontról 
tudunk, és mindkettő filológiailag is alátámasztható. Az első Pavel Heč-
ko filozófiája. Ő (ekkor még Hecskó név alatt) 1854-ben az Uj Magyar 
Muzeumban publikált egy magyar nyelvű tanulmányt,46 amelyben már 
érinti saját későbbi filozófiai elképzeléseinek egyes pontjait. Ezt az írá-
sát a korabeli kritika és későbbi magyar filozófiatörténet-írás figyelmen 
kívül hagyta. Figyelemreméltóbb ezért a „reál-ideál létezés” felfogása, 
amellyel ugyanúgy találkozunk Szontaghnál, mint Gregussnál és Vand-
ráknál is. A fő különbség az, hogy míg a magyar filozófusoknál ez a kér-
dés ismeretelméleti problémaként tételeződik, Hečko ontologizálja ezt 
a relációt, és ezzel átcsúszik a vallásfilozófia területére. Amikor pedig 
későbbi, szlovák nyelvű tanulmányában a megismerés mibenlétét veszi 
górcső alá, akkor arra a megállapításra jut, hogy a latin nemzeteknél 
a realista, a germánoknál az idealista, míg a szlávoknál a realista-idea-
lista irányzat, azaz „az élő valóság” van a túlsúlyban.47 Itt mintha Szon-
tagh Propyleumainak átfogalmazását olvasnánk „az érzékiség és az ész 

45 A magyar és a szlovák nemzeti filozófia eltéréseiről lásd: Mészáros András: 
A nemzeti filozófia eszméje a magyar és a szlovák filozófiában a 19. században. 
In: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában, 
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, 
Budapest 2016, 15–27.

46 Hecskó Pál: A legújabb lengyel bölcsészet végeredményei. In: Uj Magyar 
Muzeum 1854, 361–383.

47 Vesd össze: Pavel Hečko: Reálne, ideálne a pravé chápanie pravdy. In: Letopisy 
Matice slovenskej, 1872, 9, 69.
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ritka egyensúlyáról”. Nem tudhatjuk, hogy Hečko olvasta-e és ismerte-e 
Szontagh szövegét, azt viszont tudjuk, hogy Ormis expressis verbis hi-
vatkozik is Szontagh könyvére.48 Teljesen pontosan megadja a Propyle-
umok 190. oldalát,49 és ha összevetjük Ormis szövegét a Propyleumok 
megadott részével, akkor kiderül, hogy Ormis szinte szó szerint adja to-
vább Szontagh megállapításait a skót filozófiáról. A közvetett idézésben 
ugyan vannak fordításbeli csúsztatások, de ez most nem kell, hogy ér-
dekeljen bennünket. Két összefüggés a fontos. Az egyik az, hogy Ormis 
ugyan osztja Szontagh nézetét a skót filozófiáról, de a szlovák bölcselet 
számára nem tartja mintának azt. A másik pedig az, hogy a szlovákok-
nál kimutatható a korabeli magyar filozófia ismerete, de arról nincs 
tudomásunk, hogy ebben a században magyar filozófus idézte volna-e 
egyetlen szlovák bölcselő gondolatát is. Vagyis, ha volt kapcsolódás 
a magyar és a szlovák nemzeti filozófia között, akkor az egyirányú volt. 
Még abban az ironikus elutasításban, amelyet Ján Čaplovič fogalmazott 
meg Csaplovics János név alatt Szontaghgal szemben.50

Összegzés: Ha a felső-magyarországi filozófia, mint lokális filozófia 
történetét diszkurzusok történeteként fogjuk fel, akkor leszögezhetjük 
a következőket: 1. Ennek a filozófiának a fő sodrát az iskolai filozófia 
adja, mégpedig a katolikus – evangélikus kettősség kifejeződéseként. 
Ennek az iskolai filozófiának a legjelentősebb produktuma a kanti – 
friesi vonal kontinuális jelenléte, amelyik egy axiológiai irányzatban 
csúcsosodik ki. 2. A nyilvános filozófián belül a legjelentősebb két 
gondolkodó Greguss Mihály és Vandrák András volt. Ők szervesen 
beletartoznak a magyar filozófiatörténet kánonjába. 3. A nemzeti filo-
zófia eszméje a magyar bölcsészeket csak közvetve, míg a szlovákokat 
közvetlenül érintette meg, és meghatározta a szlovák filozófia korabeli 
állapotát. A kapcsolódás a két filozófia között egyirányú volt.

48 Samuel Ormis: Filozofické úvahy. In: Letopisy Matice slovenskej 1869, 6, 33.
49 Szontagh Gusztáv: Propyleumok a magyar philosophiához, Buda 1839
50 Csaplovics: Válasz Szontagh Gusztávnak. In: Századunk 1841, 26. szám, 205.
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Zhrnutie

Predložená štúdia tematizuje dejiny filozofie v bývalom Hornom Uh-
orsku počas dlhého 19. storočia. Vychádza pritom z predpokladu, že 
tak ako dejiny maďarskej filozofie nemožno napísať vo forme jednot-
nej naratívy, ani filozofia v Hornom Uhorsku netvorila homogénny 
celok. Autor štúdie navrhuje demonštrovať túto filozofiu cez odlišné 
diškurzy, ktoré identifikuje nasledovne: školská filozofia, lokálne fi-
lozofie, tzv. verejná filozofia („philosophia in sensu cosmopolitico“) 
a národná filozofia. V rámci školskej filozofie konfrontuje katolícku 
školskú filozofiu (ktorá bola v prvej polovici storočia ešte pod vplyvom 
Wolffovej a v druhej polovici storočia Herbartovej filozofie) s pro-
testantskou (najmä evanjelickou) filozofiou, ktorá nastolila tradíciu 
Kantovho a Friesovho myslenia a ktorá vyvrcholila v axiologickom sy-
stéme na prelome 19. a 20. storočia. Lokálne špecifiká sa ukazujú v ori-
entácii tých inštitúcií v rámci toho istého vyznania, ktoré, vychádzajúc 
z teritoriálnych rozdielov odlišne reagujú na modernizačné tendencie 
v danom období. Verejnú filozofiu prezentuje prostredníctvom účasti 
hornouhorských filozofov v sporoch o Kantovu a Hegelovu filozofiu, 
ako aj cez vlastné filozofické systémy či účasti na politických debatách 
v tzv. reformnom období. Napokon, v oblasti tzv. národnej filozofie 
dokazuje, že maďarskí filozofi v Hornom Uhorsku sa zaoberali otáz-
kami národnej filozofie iba sprostredkovane, kým slovenskí myslitelia 
považovali národnú filozofiu za najdôležitejšiu súčasť svojej tvorby. 
Zároveň sa ukazuje aj to, že vzájomné vzťahy medzi maďarskou a slo-
venskou národnou filozofiou boli zriedkavé a jednosmerné.
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Polgár Anikó

Kulturális emlékezet és antik mitológia 
Hajnal Anna lírájában1

Annotáció: A tanulmány a kulturális emlékezet elméletéből kiindulva 
vizsgálja Hajnal Anna líráját. Hajnal Anna a Nyugat harmadik nemze-
dékének tagja, s költészetében az antikvitás, a mitológiai háttér különö-
sen fontos szerepű. A görög mitológia istenalakjait egy magánmitológia 
részévé teszi, s az antik utalások gyakran fonódnak nála össze a zsidó 
hagyománnyal. Munkásságára nagy hatással volt Kerényi Károly, akinek 
mítoszfelfogásában a nagy istennő három alakja (a lányság, a női kitel-
jesedés és az özvegység állapota) a női lét egészét átfogja. A görög ősis-
tennőnek, a Prótogonos Korénak egyes aspektusai alapján Hajnal Anna 
költészetének főbb vonalai is megrajzolhatók. A verseiben felidézett mí-
toszok gender-szempontból is érdekesek, s azt is igazolják, hogy a míto-
szokban manifesztálódó kulturális emlékezet szelekciója is gender alapú. 

Kulcsszavak: mítosz, kulturális emlékezet, női identitás, Hajnal Anna 
költészete

Az identitással, a múlthoz való viszonnyal és az önképpel összefüg-
gő kulturális emlékezet lehetővé teszi, hogy két idősíkot éljünk meg 

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 Ma- 
gyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of Arts, 
Department of Hungarian Language and Literature).
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egyszerre,2 s ezt az irodalom különösen termékenyen tudja kiaknáz-
ni. A kulturális emlékezet terepe a „mitikus őstörténet”,3 ám ez ösz-
szefüggésbe kerül a jelennel. Assmann definíciójában „a mítosz olyan 
alaptörténet, amelyet egy bizonyos jelennek az ősi eredet felőli megvi-
lágítására beszélnek el”.4 A kulturális emlékezet az intertextuális kap-
csolatokban, a műfajválasztásban, a mítoszok felidézésben is mani-
fesztálódik, s az európai hagyományban különösen fontos szerepe van 
az antikvitásnak mint gyűjtőtartálynak, melyből a későbbi generációk 
meríthetnek.5 A feminista elméletek szerint a kulturális emlékezet sze-
lekciója is gender-alapú:6 a gender-szempontok tudatosan vagy tudat 
alatt befolyásolják, hogy egy szerző a hagyományból milyen mitikus 
személyeket és történeteket tart fontosnak, épít be saját életművébe. 

Írásomban Hajnal Anna lírájában keresem ennek a gender-alapú 
mítoszszelekciónak a nyomait. Hajnal Anna annak az 1930-as évek-
ben induló nemzedéknek a tagja, amely az antikvitás hagyományába 
„mint virtuálisan létező sziget védelmébe”7 húzódott vissza. Az antik-
vitás a múlt század harmincas éveiben és a háborús években az értel-
miség egy kis csoportjának menekülést kínált „a kiúttalannak érzett 
jelen valóságából az ókor íróihoz”.8 Kerényi Károly szigetkoncepció-
jában az antikvitás az elvonulás terepe. Horatius 16. epodosára utalva 
(mely a Sziget folyóirat programverse is lett) írja: „hajózzon a szellemi 

2 Jan ASSMANN, Das Begriff des kulturellen Gedächtnisses = Kulturelles Gedächtnis 
im 21. Jahrhundert, Thomas DREIER – Ellen EULER, Universitätsverlag 
Karlsruhe, 2005, 24.

3 Jan ASSMANN, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás 
a korai magaskultúrákban, ford. Hidas Zoltán, Budapest, Atlantisz, 2004, 56.

4 ASSMANN, A kulturális emlékezet, i. m., 53.
5 Sandra DUHEM, Einleitung = Kulturelles Gedächtnis und interkulturelle Rezeption 

im europäischen Kontext, Eva DEWES – Sandra DUHEM (Hrsg.), Berlin, 
Akademie Verlag, 2008, XV.

6 Astrid ERLL – Klaudia SEIBEL, Gattugen, Formtraditionen und kulturelles 
Gedächtnis = Erzähltextanalyse und Gender Studies, Vera NÜNNING – Ansgar 
NÜNNING (Hrsg.), Stuttgart–Weimar, Verlag J. B. Metzler, 2004, 185.

7 RÓNAY László, A Nyugat harmadik nemzedéke = BÉLÁDI Miklós (szerk.), A magyar 
irodalom története 1945–1975, II/1. A költészet, Bp., Akadémiai, 1986, 288.

8 SZILÁGYI János György, Görög és római írók magyar fordításainak új kiadásai = 
Uő, A tenger fölött. Írások ókori görög és itáliai kultúrákról, Budapest, Gondolat, 
2011, 213.
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magyarság, míg teheti, míg az epódoszban megjósolt világvég rá nem 
szakadt, legalább Horatiushoz, az elérhető aranykor-idea emberéhez”9. 
Hajnal Anna 1937–1938 között a klasszika-filológus Trencsényi-Wal-
dapfel Imrével együtt szerkesztette az Argonauták című folyóiratot, 
melynek egyik célja az antikvitás ihlető energiáinak felmutatása az 
egyre viharosabbá váló időkben.10

Művészetének elsődleges kifejeződési terepe a költészet, prózát 
csak ritkán írt, többnyire felkérésre,11 gyerekeknek szánt önéletrajzi re-
gényéből csak egy rövid töredék készült el.12 Munkásságának szerves 
részét képezik a gyerekversek és a műfordítások is. Költészetében „az 
aprólékos részletek és az őserdő-tenyészet, az intimitás és a nagy tér” 
váltakoznak és folynak át egymásba,13 „antik ízek, népköltészetre, bib-
likus-imádságos szövegekre, a régi magyar poézisre emlékeztető” ele-
mek14 vegyülnek. Líráját meghatározza az „életprogrammá avanzsált 
panteista láz”,15 az életnek mint legfőbb értéknek a tisztelete,16 a meg-
hitt komolyság és a gyermeki életöröm kombinálódása,17 ugyanakkor 
a meddőségnek mint egyetemes kifosztatásnak a megélése,18 s a szen-
vedések elviselését segítő „női méltóság”19.  

9 KERÉNYI Károly, „Horatius Noster” = Horatius Noster – Magyar Horatius, 
Trencsényi-Waldapfel Imre (szerk.), Budapest, Officina, 1943, 17.

10 TRENCSÉNYI Katalin, Az Argohajósok (és más „görögök”) viszontagságos 
kalandjai századunk harmincas éveiben: az Argonauták című folyóirat története, 
Irodalomtörténet, 27 (1996/3–4.), 392–401.

11 STEINERT Ágota, A kötet összeállításáról = HAJNAL Anna összegyűjtött művei, 
II., Bp., Magvető, 1980, 672.

12 HAJNAL Anna, „Fű, mely sziklán kél”, Bp., Alföldi Nyomda, 1983.
13 NEMES NAGY Ágnes, Hajnal Anna otthonai = HAJNAL, „Fű, mely sziklán kél”, 

i. m., 105.
14 KOCZKÁS Sándor, Az „ezüstös hang” változatai, Jelenkor, 29 (1986/6), 562–

564. Az idézet helye: 564.
15 SZAKOLCZAY Lajos, Hajnal Anna fényei. Költő és ember egyazon húron = 

HAJNAL Anna, „Engem a némaság ajkához vett”. Válogatott versek, Budapest, 
Orpheusz, 2014, 188.

16 ALFÖLDY Jenő, Orpheusz leánya = Hajnal Anna, Tiszta tiszta tiszta. Hetvenhét 
vers, Budapest, Múlt és Jövő, 2006,108.

17 ALFÖLDY, i. m., 110.
18 SZAKOLCZAY, i. m.,190.
19 SZAKOLCZAY, i. m., 193.
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A mitológia mint életforma

„Hajnal Anna költészetének egyik legjelentősebb ösztönzője”20 a val-
lástörténész Kerényi Károly volt. Kerényi szerint a mitológia gon-
dolkodás- és kifejezésmód, s „azoknak, akik benne gondolkodnak és 
általa fejezik ki magukat, egyúttal élet- és cselekvési forma”.21 Mítosz 
és nyelv szorosan összefügg: idézetek, célzások, régi költemények tö-
redékei épülnek be a megnyilatkozásokba. Ehhez szükséges, hogy az 
én nyitott legyen a múlt felé, példákat keressen a régi dolgokban, azok 
hordozójává váljék, és így újra jelenvalóvá tegye őket.22 Ahogy Kerényi 
egyik tanítványa, Szilágyi János György hangsúlyozta, lehetséges a „sok 
évezredes vagy sok ezer mérföldes távolságban megfogalmazott míto-
szokat mítosz-teremtő és elsődlegesen mítoszban gondolkodó kultúrá-
kon kívül is, bárhol és bármikor, például itt és most azzal a szándékkal 
értelmezni, hogy a mi számunkra aktuális mondandójukat kutassuk”.23 

Az európai hagyományban, s ennek részeként a magyarban is, az an-
tikvitás kiemelt szerepű („a görög mitológia valamennyi nép mitológiái 
között a legjobb ismerősünk”24). Kerényi a görög isteneket örök alakok-
nak, lelki valóságoknak tekinti, tanulmányaiban az istennők többarcú-
ságát hangsúlyozta. A nagy istennő három alakja (a leány: a παῖς, a női 
kiteljesedés: a τελεία, és az özvegység: a χήρα állapota) a női lét egészét 
átfogja.25 A mitológiában nem három egymás utáni életfázisról van szó, 
hanem egy egésznek a különféle aspektusairól. A lánya visszaszerzésén 
fáradozó Démétért anyaként a τελεία állapota jellemzi, ám a mítosz 
egyik változata szerint Perszephoné keresése közben ő is ugyanúgy erő-
szak áldozata lesz, mint leánya:26 akár egy παῖς, ő sem tud kitérni Posze-
idón elől, aki csődör alakjában teszi magáévá a kancává változott isten-

20 RÓNAY László, Hajnal Anna = BÉLÁDI (szerk.), i. m., 358.
21 KERÉNYI Károly, Mi a mitológia? = Homérosi himnuszok, Budapest, Officina, 

1939, 16–17.
22 KERÉNYI, Mi a mitológia?, i. m., 17.
23 SZILÁGYI János György, Arachné = Uő, Paradigmák. Tanulmányok antik 

irodalomról és mitológiáról, Budapest, Magvető, 1982, 217.
24 KERÉNYI, Mi a mitológia?, i. m.,8.
25 KERÉNYI Károly, Prótogonos Koré = Homérosi himnuszok, Budapest, Officina, 

1941, 32. 
26 KERÉNYI, Prótogonos Koré, i. m., 34.
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nőt.27 Eleusziszba megtörten, minden örömétől megfosztva, χήρα-ként 
érkezik meg, magát öregasszonynak álcázva ül le egy kút közelében egy 
olajfa alá, s ajánlja fel a szolgálatait Keleosz lányainak.28 

Ennek a három alakváltozatnak a meglététét, egymásba csúszását 
vagy elkülönülését és mitológiai párhuzamaikat megtalálhatjuk Hajnal 
Anna költészetében is. Költői pályája indulásakor görög mitológiai pár-
huzamokkal ragadta meg az érintetlen lányalak szépségét. A továbbiak-
ban a τελεία állapotát, a beteljesült szerelemben és a házasságban fellelt 
asszonyi kiteljesedést is bemutatta, az intimitást a külső fenyegetésekkel 
szembeállítva. Később a gyermektelen és terméketlen költőnő a leány- és 
az özvegyalak lényegi azonosságának felmutatásában talált vigasztalást. 

A mitológiai alakok nemcsak a női lét szimbólumai a költőnő élet-
művében, hanem a kulturális marginalizálódáséi is: munkásságában 
fontos helyet kapnak zsidó gyökerei, a családi hagyománytól, a szülő-
földtől való elszakadás, s a gyermekkornak mint idealizált ősállapot-
nak a bemutatása. Az Osztrák–Magyar Monarchia darabokra hullása 
után elszakadt szülőfalujától, 1920 után többé nem is látogatott vissza 
Gyepűfüzesre.29 A távolság hozzájárult a gyerekkori tájak erőteljes mi-
tizálódásához, műveiben az egyéni emlékezet terei a kulturális emlé-
kezet tágabb dimenzióihoz kapcsolódtak, a konkrét tájak mitikus és 
bibliai tájakkal mosódtak egybe.

Burokból szabadító Afrodité,  
a természetet élesztő Artemisz

Alföldy Jenő szerint Hajnal Anna Orpheusz leánya, aki „nemcsak 
a természetről ír, mint a költők általában, hanem maga a természet 
nyilvánul meg verseiben”.30 Alföldy a görög mitológia isteneihez társít-
ja a költőnő egyes pályaszakaszait, ifjúkori védőistennőinek Aphrodi-

27 KERÉNYI Károly, Görög mitológia, ford. Kerényi Grácia, Budapest, Gondolat, 
1977, 123.

28 Homérosi himnuszok, 1941, i. m., 109.
29 Ma Kohfidisch, Ausztria. Hajnal Anna itt német közegben nőtt föl, a német 

a másik anyanyelve. HAJNAL, „Fű, mely sziklán kél”, i. m., 103.
30  ALFÖLDY, i. m., 105.
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tét és Artemiszt tartva, késői ihletőjének pedig Thanatosz halálistent.31 
Az Alföldy esszéjében felmerülő mitológiai nevek hátterében konkrét 
Hajnal-versek állnak. Orfeusz című versében32 Hajnal Anna görög mi-
tológiai és ószövetségi elemeket csúsztat egymásba. A mitikus dalnok 
furulyája hangjával tereli a vadállatokat, akár a nyájat, de vonulásuk 
a zsidók pusztában bolyongására hasonlít. Orfeusz a pusztában Mó-
zes módjára vizet fakaszt, majd átkel a tengeren (igaz, nem úgy, hogy 
kettéválasztja a vizet, hanem úgy, hogy hidat feszít a tenger hátára). 
A történet, melynek egyes elemei felvillannak, visszafelé halad: a pász-
tor, akit előbb nyája körében látunk a pusztán, miután megitatta népét, 
eltávozik, egyedül kelve át a tengeren, csak a sípját veti partra a víz. 
A síp, melyet senki nem mer ajkával érinteni, azt az ősi mitikus erőt 
hordozza, mely a későbbi korok költészetének is ihletője lett. A versben 
kiemelt szerepet kap a zöld szín: a tenger háta zöldes, s a partra vetett 
síp is zöld. Mivel a zöld az újraéledő természet színe, a zöld síp partra 
vetődősében az újjászületés szimbólumát, de egy költői hagyomány új-
raélesztését is láthatjuk. 

A szerelem istennőjét idézi az Őszi himnusz Afroditéhez című, 1936 
októberében íródott költemény.33 A versben egy tenger alá süllyedt osz-
lop kiemelkedéséről van szó: a hosszú várakozás, a türelmes évek a sze-
relem nélkül eltöltött hosszú időt jelentik, ám egyszer leapad majd a víz, 
s a kőoszlop a kitágult térbe kerülhet. Életrajzi utalásként is olvashatjuk 
ezt, hiszen Hajnal Anna a kor szokásaihoz képest későn, 30 évesen ment 
férjhez (férje is irodalmár volt, Keszi Imre író és kritikus). A követke-
ző strófában a homokból kiásott tárgy mintha már nem is egy oszlop, 
hanem egy nőalakú, drágakövekkel díszített szobor lenne, mely egyes 
szám első személyben beszél sárga opál homlokáról, krizopráz ujjairól. 
Ezt a mozdulatlan nőalakot mélyre temette el a szégyen, de drágakő dí-
szei miatt egyszer még kiássa valaki. A szobor a hullámokból emelkedik 
ki, ahogy a mitológiában Aphrodité Anadüomené, istennői dimenziókra 
azonban csak azért áhítozik, azért szeretne megnőni és a csillagos térbe 
nyúlni, hogy több helyük legyen a csókoknak, melyek most kicsi testére 
nem férnek rá. Magát Afroditét, az úrnőt az utolsó versszakban szólítja 

31  ALFÖLDY, i. m., 110–111.
32  HAJNAL Anna összegyűjtött művei I., Budapest, Magvető, 1980, 99.
33  HAJNAL Anna összegyűjtött művei I., i. m., 190–192.
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meg, s azt kéri tőle, hogy ébressze fel, s növessze meg a szerelemben: 
„ébreszd fel alvó ajkaimban / a csókok emlékezetét… / fogadj el! növessz 
meg! tanits meg! / burkaimból szabadits meg”.34 A felébredés egy nagy-
szabású átváltozásra, egy szobor megelevenedésére hasonlít: mintha ez-
úttal nem a szobrász, Pygmalion, hanem az általa készített lányszobor 
szólalna meg, s kérné a szerelemistennőt, hogy keltse életre.35

Az Afrodité-himnuszra, melynek ideje az elprédált, végigaludt nyár 
utáni ősz, az Artemiszt idéző Tavaszi himnusz36 felel. A versben meg-
szólított úrnő ezúttal „égi lány”, „gyorslábú szűz”, aki tavaszistennőként 
„kemény, fagyos nyoszolyán” aludta át a telet. A tavaszt hozó istennő-
ben az attribútumai, az íj és a sarlós hold alapján Artemiszre ismerhe-
tünk. Az istennő maga „tiszta szűz”, s a szüzességét őrként védelmező 
lángok közt alszik, akár Brünhilde, ám felébredése után varázst és vál-
tozást, vonzást és rendet hoz a világba. Ő a fény, melynek nyomában 
sűrű ligetek indulnak fel, a fák zöld szemmel néznek az égre. Artemisz 
a versben kozmikus jelenség, ereje nemcsak az emberélet egészét élteti, 
hanem a világvégi ligetekig is elér, s „a világ térdei” is leborulnak elé. 
Holdistennőként, az ár és apály uraként a vizek felett is hatalma van. 
Két folyó követi, melyek úgy törnek elő, mint egy-egy fekete és fehér 
dámvad: a testvérfolyók, akárcsak a középkori példázatban az életfát 
rágó fekete és fehér férgek, az életidőt felemésztő éjszakák és nappalok 
jelképei.37 Bár Afrodité és Artemisz az antik hagyományban riválisok 
(lásd Euripidész Hippolütoszát), alakjuk Hajnal Annánál, akárcsak 
Kerényi Prótogonos Koré című tanulmányában, egybemosódik. Arte-
misz szűzen is termékeny úgy, hogy a természet burjánzását feléleszti: 
ezt a motívumot eleveníti fel a költőnő később, a görög istennő emlí-
tése nélkül, a meddőségről szóló verseiben. Bóna Anna válogatásában 
egy külön ciklusba gyűjtve olvashatjuk ezeket, A gyermektelen anya 

34 HAJNAL Anna összegyűjtött művei I., i. m., 194.
35 A Pygmalion-történet ovidiusi alapszövegét és utóéletét lásd a következő kötetben: 

Mythos Pygmalion. Texte von Ovid bis John Updike, Achim AURNHAMMER – 
Dieter MARTIN (Hg.), Leipzig, Reclam, 2003.

36 HAJNAL Anna összegyűjtött művei I., i. m., 195–197.
37 Lateinische Fabeln des Mittelalters, Lateinisch–deutsch, herausgeben 

und übersetzt von Harry C. SCHNURT, Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1978, 274–275.
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címmel.38 Bóna szerint Hajnal Anna „anyatekintettel figyelte az életet”.39 
Az Ének a síkságon című versben az Isten síkságán egyedül járó, utód-
talan asszony örömmel eltelve nézi Isten sok nagy fiát és lányát, a leg-
különbözőbb állatfajokat, s úgy sétálgat köztük, akár az édenkertben. 

Ha Artemiszt klasszikus formájában nézzük, „a fiatal állatok töret-
lenségében épp úgy ott van ő, mint a szülés borzalmában”40, benne az 
anyaság és a lányság határterületét látjuk, s alakjában ott van „a szüzi 
töretlenség s a szülés borzalma – egy tisztán természeti, női világasz-
pektus hatalmai”41. Ezt az Afrodité elfojthatatlan energiáival is össze-
fonódó artemiszi kettősséget Hajnal Anna számos versben, különféle 
költői képekkel mutatta fel. A Végre is… című vers szubjektuma egy 
jégkásás vízben úszó, fagyos szigethez hasonlítja magát, melyben söté-
ten forrong valami, míg ki nem tör a gejzír. A szűzi, hideg burok sokáig 
fogva tartja, ám vad energiáit nem lehet örökre lefagyasztani: „Mi ben-
nem forr sötéten, / zuborgón felforogva, / olvasztva vastag burkom: / 
elsápadhat a mennybolt / ahogy öléig felvág / habzó gőzfürtös fejjel / 
dühöngve sir: a gejzir.”42

Fává kérgesedett Daphné, elhagyott vén Baucisz

Az egyik homéroszi Aphrodité-himnusz szerint43 a nimfák születése 
pillanatában nagy, viruló fák nőnek; ezek az égilakók ligetében állnak, 
s fejsze sosem érinti őket. Amint egy nimfa meghal (a nimfák ugyanis 
a himnusz szerint nem halhatatlanok: nem tartoznak sem a halandók, 
sem az égilakók közé, ám sokáig élnek és isteni étkeket esznek), amint 
a halál Moirája megáll az egyik nimfa előtt, először a fa hervad el, le-
sorvad a lombja, lezuhannak az ágai, s a nimfáéval együtt a fa lelke is 
elhagyja a napfényt.

38 HAJNAL, „Engem a némaság ajkához vett”, i. m., 65–105.
39 BÓNA Anna, Hajnal Anna: Kormos ranét = Miért szép? Verselemzések napjaink 

magyar költészetéről, Budapest, Gondolat, 1981, 77.
40 KERÉNYI, Prótogonos Koré, i. m., 11.
41 KERÉNYI, Prótogonos Koré, i. m., 14.
42 HAJNAL Anna összegyűjtött művei I., i. m., 646–647.
43 Homérosi himnuszok, 1941, i. m., 99.
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Hajnal Anna több versében van szó egy-egy fa elpusztulásáról, 
s ezeknek a fáknak lelkük van és az emberéhez hasonló testrészeik. 
A Kivágott platán című versben44 a fa „lelke áramlik” és elszáll, s köz-
ben néma sírás hallatszik. A földön elterülő fa olyan, akár egy holt-
test, „ágai tört ezüstkarok”, fürtjei sárral keverednek, nagy szempillájú 
szemei lehunyva, óriás feje „elnyaklott”, „földre csuklott”. Egy platán 
pusztulásáról van szó A fa című versben45 is, itt viszont a fa már egy 
nimfával, egy drüásszal is összefüggésbe kerül, női jegyeket kap. A köl-
temény három szakaszra oszlik: az elsőben a vers beszélője hallja, hogy 
éjszaka az ablaka előtt egy kísértetfa sír, egy drüász költözött el belőle. 
A platánnal kapcsolatban az emberekhez kötődő „megölték”, „meg-
halt” igéket használja, s egy hasonlatban feminin jelleget ad neki: „akár 
egy lány, huszéves volt”. A második szakaszban a vers narrátora saját 
magát képzeli a fa szerepébe, őt vágták körül egy éles, velejéig hatoló 
késsel:

„Fa vagyok én kit éles késsel
velőmig érve körülvágtak”46

Ezt a gondolatmenetet bővíti egy újabb aspektussal a harmadik sza-
kasz, melyből egy fában lakó, megvénült nő szól ki egy férfihoz. Itt 
nem a fa kivágásáról és a vele egy időben elpusztuló nimfáról van szó, 
hanem a valamikor szűzlányként Apolló elől menekülő Daphnéról, 
aki fává kérgesedett, s azóta „merev vén fa”-ként megöregedett. A fa 
vaskos „tömbdereka” magába rejti a valamikor lányos karcsúságot, az 
ősz lombok az egykori lányfürtöket. A téma, mely szerint az idős nő-
ben egyszerre van benne egykori énje és a mostani, gyakran felbukkan 
Hajnal Anna költészetében. Több versben szólítja meg Kis Annának 
nevezett saját kislánykori énjét (pl. Kiss Anna hova lettél,47 Kiss Anná-
hoz48): az idősödő asszony térdén egy csillagalakú sebhely jelzi, hogy 

44 HAJNAL Anna, Parti város, Bratislava, Madách, 1970, 20.
45 HAJNAL, Parti város, i. m., 30.
46 Uo.
47 HAJNAL Anna, A gond, akár a szemfedél, Budapest, Kozmosz Könyvek, 1985, 

53–54.
48 HAJNAL, A gond, akár a szemfedél, i. m., 128–129.
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ő ugyanaz a kis Anna, aki megütötte egykor a térdét, s az alakcserét, 
a lányfürtök fehérré érését verseiben ugyanúgy mitikus erők mozgat-
ják, mint az Ovidius által leírt átváltozástörténeteket.

A Két nő az utcán című versben49 két festett hajú barna nő találko-
zását írja le, akik olyanok, mint „két titokzatos múmia”, akiknek pólya 
csak a ruhájuk és a testük, vagy egy másik hasonlat szerint egy gordon-
katok, amelyben belül ott áll „felhurozva” egy „feszülten rezgő karcsú 
test”. Ezekben a versekben az identitás és a test kapcsolatának alapkér-
déseiről van szó: „a metamorfózis nem a megszilárdulás eseménye, ha-
nem sokkal inkább az önazonosság bizonytalanságának, a sors uralha-
tatlanságának a tünete”.50 Az öregedés, akárcsak a mitológiai átváltozás, 
egy korábbi testi állapot végérvényes elhagyása, bizonyos értelemben 
a megsemmisülés előszobája. A személyiség önazonosságából ugyan-
akkor valami lényegi mégis megmarad, még ha ez szabad szemmel 
nem is látható. Hajnal Anna a mitológiai átváltozást éntörténeti alle-
góriaként fogja fel és írja tovább, olyan állapotként, „amikor a szub-
jektum belső önképe, énérzése és külső testi formája között radikális 
ellentét feszül”51. Ahelyett azonban, hogy annak döbbenetét írná meg, 
ahogyan az én azzal a testképpel kénytelen szembesülni, amelyben 
nem ismeri fel magát, illetve amelyben nem érzi otthon magát, Hajnal 
Anna inkább azoknak a stigmáknak a megnyugtató erejére koncentrál, 
amelyek a megváltozott testképen is átütnek.

Thanatosz halálistent Alföldy Jenő nyilván a gyászversek és siratók, 
illetve a közeli halál érzetét kifejező költemények miatt említi, melyek 
a költői pálya utolsó szakaszában (az 1960-as, 70-es években) erősen 
megszaporodtak. Ezek azonban többnyire nem a görög mitológia 
halálképzetével függenek össze, hanem a zsidó tradícióból indulnak 
ki. A Makpelah című versben52 a költőnő férjét siratja el. A cím arra 
a barlangra utal, amely a Zohár szerint Ábrahám és Sára temetkezé-
si helye volt.53 A halott egy herceg, hófehérben fekszik mély rétegek 

49 HAJNAL, Parti város, i. m., 48–49.
50 BÉNYEI, 23.
51 BÉNYEI, i. m., 25.
52 HAJNAL Anna összegyűjtött művei I., i. m., 686–688.
53 A Zohár könyve (részlet), ford. Uri Aszaf, http://www.szombat.org/politika/4327-

a-zohar-konyve (letöltve: 2017. 5.30)
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alatt: „Ott legbelül / vásznak között / a test fehérbe öltözött”,54 párnája 
„szent-földdel telt”55). Özvegye abban bízik, hogy a Makpelah-barlang-
beli sírt hamarosan ő is megoszthatja vele. 

Az özvegység megfogalmazásához Hajnal Anna újra felidézi a gö-
rög mitológia képeit is. A Fuvolaének című versben56 férje, aki 3 évvel 
korábban halt meg nála, „Fiu-Eurydiké”-vé lesz, akit a szerető feleség 
Orfeuszként, lágy fuvolaénekkel próbál visszahozni az élők sorába. Az 
Óh régi június! című vers57 Filemon és Baucisz történetét idézi. Ovi-
diusnál Baucis már anyóka, s férje is vele egykorú, mikor az istene-
ket megvendégelik. Jupitertől azt kérik, hogy egyszerre halhassanak 
meg, s ez meg is valósul: mindketten egyszerre változnak fává.58 Hajnal 
Anna versében az örökifjú Filemon elhagyta a vén Bauciszt, aki min-
denütt társát keresi: „Vén Bauciszod, kereslek fáradatlan / – nem talál-
lak meg semmi csillagon –”.59 Fiatal korukban összeölelkező, gyönge 
rózsák voltak, most a szél elforgatta őket egymástól, s Baucisz körül 
holt sziromlevelek röpködnek. 

Zárszó

Hajnal Anna a görögséget és a zsidó hagyományt egymásba olvaszt-
ja, s a görög mitológia istenalakjait egy magánmitológia részévé teszi. 
A kulturális emlékezethez való viszonyulása gender-alapú, a mitoló-
giából olyan elemeket választ és épít bele saját költészetébe, amelyek 
a női önkifejezést is segítik. A görög ősistennőnek, a Prótogonos Koré-
nak Kerényi Károly által megragadott, a női lét egészét átfogó aspektu-
sai alapján Hajnal Anna költészetének főbb vonalai is megrajzolhatók. 
Artemisz nála tavaszistennő, ő hozza el a természet tavaszi burjánzá-
sát, s alakjában az érinthetetlen, szűzi tisztaság szenvedélyes vadsággal 

54 HAJNAL Anna összegyűjtött művei I., i. m., 687.
55 Uo.
56 HAJNAL Anna összegyűjtött művei I., i. m., 689–690.
57 HAJNAL Anna, Alkonyfény, Budapest, Magvető, 1978, 25.
58 Publio OVIDIO NASONE, Metamorfosi, testo a fronte, Torino, Einaudi, 1994, 

324–330.
59 HAJNAL, Alkonyfény, i. m., 25.
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társul. Artemisz és Afrodité megidézése Hajnal Anna verseiben a lány-
ság és a vágyott asszonyi kiteljesedés határmezsgyéinek felmutatását 
szolgálja. Az öregedést Hajnal Anna az átváltozásmítoszok mintájára 
írja le, s e tekintetben kulcsszerepet kap a famotívum, illetve a Da- 
phné-mítosz a maga sajátosan továbbfejlesztett változatában. A gyász, 
az özvegység kifejezéséhez Hajnal Anna a zsidó és az antik kulturális 
emlékezetből egyaránt merít. A megnyugtató derű, amellyel öregség-
ről, gyászról, tragikus dolgokról ír, abból a tudatból fakad, hogy a tes-
ti állapot elhagyása után a személyiség önazonosságából még mindig 
megmaradhat valami.
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Resume

The author in this paper analyses the poetry of Hungarian poetess, 
Anna Hajnal, from the perspective of myth as the means of feminine 
self-expression. Anna Hajnal (1907-1977) belonged to the third gener-
ation of the journal Nyugat (1908-1941). Anna Hajnal melts together 
the Greek and Jewish traditions, making Greek deities a part of her 
own private mythology. Religion historian Károly Kerényi was one 
of the most important forces of inspiration in Anna Hajnal’s poetry. 
Kerényi, who viewed Greek deities as eternal figures and spiritual re-
alities, emphasised the multifaceted nature of goddesses in his papers. 
The three forms of the great goddess (maidenhood, female fulfilment 
and widowhood) encompass the whole of female existence. Anna Ha-
jnal’s poetry can be outlined on the basis of the Greek archaic goddess, 
Protogonos Kore as defined by Kerényi.
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Csehy Zoltán

Hagyomány, provokáció,  
szerzőpozicionálás1

Faludy György Sztratón-fordításai

Annotáció: Faludy György Sztratón-fordításai különösen alkalmasak 
Faludy fordítástechnikájának érzékeltetésére: a szinte „ismeretlen” antik 
költőt és szövegeit az idegenség ellenében „ismerősként” igyekszik be-
mutatni, s Sztratón szövegekben megképződő életlegendáját lényegében 
Kavafisz profiljához közelítve annak előzményévé avatja. Faludy a min-
denkori költői köznyelv aspektusait figyelembe véve lényegében kultúr-
történetet „fordít”, a textus ebben az értelemben másodlagos jelentőségű, 
a provokáció pedig teátrális gesztus és nem nyelvi-poétikai „botrány”. 

Kulcsszavak: műfordítás, antik költészet, szerzőpozicionálás, queer, 
szardiszi Sztratón, Faludy György

1. A  fordítás mint „perverzió”

Faludy György műfordítói tevékenysége elválaszthatatlanul összefonó-
dott a hamisítás, a hangkölcsönzés, a maszkos identitás és az önfeledt 

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 keretén belül folytak a pozsonyi Comenius Egyetem BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of Arts, 
Department of Hungarian Language and Literature).
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hedonista játék kategóriáival: műfordítóinak titulált életműve olyan 
mozaikszerűen építkező tablót képez, melyben az egyes szegmensek 
önazonossága feloldódik a nagy egészben. Versfordításait Test és lélek 
címmel gyűjtötte össze2 reprezentatív kötetté: ez a munka kétségtele-
nül elválaszthatatlan a nyugatosok által kimunkált fordításantológiák 
paradigmájától. Faludy kötete azonban nem csak beleolvasódik ebbe 
a hagyománykontextusba, hanem korrekciós igényt is jelez, az újrafor-
dítás radikális gesztussá növesztésében. 

Az újrafordítás a legtöbbször modern és korszerű nyelvalkotási ki-
híváson alapuló törekvés, és nem elsősorban a filológiai állapot válto-
zásain vagy az újraértelmezés megváltozott textuális kívánalmain ala-
pul. A Faludy-féle újrafordítási játék csúcspontja ebben az értelemben 
nem a Villon-versek3 „botránnyá” duzzasztott magyarítása, hanem egy 
Babits által „lefordított”, sosem létezett Heine-vers (Memento) újrafor-
dítása.4  A fordítás ebben az esetben Faludynál látszatra pretextus nél-
küli pszeudoállapot lenne, holott csak az egy nyelven belüli áthangolást 
mint szöveggeneráló eljárást avatja fordítássá. Ez a textuális hedoniz-
mus mintha tudatosan a filológiai alapon működő, tudományossá te-
nyészetett műfordítás koncepcióinak nevetségessé tételére vállalkozna. 
Ehhez viszont a posztromantikus költői ego Adyn iskolázott „hiper- 
trófiás” öngerjesztésére is szükség van, vagy legalább a termékeny, 
önmegvalósító destrukció mítoszára, mely hedonista kéjjel leplezi le 
a műalkotás természetellenesen kanonizált gyakorlatát. 

Faludynál a másik hangja az így, mitikusan megnövesztett én hang-
jában oldódik fel: az idegenség nem termékenyítő erő, hanem felszá-
molandó effektus. Egyetlen lehetséges idegenség létezik, mégpedig 
a tematikus, azaz a kuriózum jellegű, amit otthonosságérzet-terem-
téssel és retorikai poentírozással érdemes a szövegbe emelni. A Fa-
ludy-fordítások botránya inkább önreperzentációs, mint nyelvi ter-
mészetű. A korai fordító módszere rendre megkapja az éretlen, sőt, 
a perverz jelzőt is. Thurzó Gábor radikális pamfletet írt a Heine-ma-

2 FALUDY György, Test és lélek, Budapest, Magyar Világ, 1988. 
3 Francois VILLON balladái FALUDY György átköltésében, Budapest, Officina, 

1937.
4 Vö. MARTON Péter, Egy adalék a vers létének kérdéséhez. Játék Faludy György 

ürügyén, Jelenkor 36 (1993/1), 82–84.
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gyarító Faludyról, melyben minden egyes betoldást, átvariálást „ka-
maszos perverzitás”-ként értékel, s megjegyzi: „ez a fordító gyáva, – 
költőnek milyen jó lenne, milyen nagy, ha embernek nem lenne ilyen 
rossz, ilyen kicsiny!”5 A Faludy-féle fordítói-átköltői technika perverz, 
deviáns minősítése máshol is felbukkan: Eckhardt Sándor a Villon-kö-
tettel kapcsolatban írja, hogy Villon ürügyén Faludy „saját romlott 
fantáziájában fogant képeit és társadalmi elkeseredését” önti versbe 
hol a „cinikus, pökhendi aszfalthang”, hol a „pajkos” tónus retoriká-
jával.6  Thurzó a szöveggel szembeni etikátlan magatartást pszicholo-
gizálja, Eckhardt pszichológiai devianciát feltételez, melynek mintegy 
pótcselekvése lesz a műfordítás. Ez a két erkölcsi mozzanat végigkíséri 
a korai kritika legfőbb rezdüléseit. A két álláspont olykor egybemosó-
dott, Nagy Csaba pl. nem hajlandó észrevenni, hogy a Villon-vita nem 
szexuáletikai térfélen zajlott, hanem a műfordító, költő etikai hiteléről 
és a műfordítás-koncepciók érvényéről szólt. 7 

A Villon-probléma részletes feldolgozása után világossá vált, hogy 
a szövegek java részének létezik pretextusa. Marc Martin részletesen ki-
mutatja a Paul Zech nevével fémjelzett ún. „weimari modell” Villon-ké-
pének adaptációját, mely sanzonok, kuplék formájában teremtette újjá 
a francia poéta alakját, s egy neovágáns beszédmód emblémájává avatta 
őt.8  Korábban Devecseri Gábor is észlelte ugyanezt, ám a babitsi mércét 
abszolutizálva elvetette Faludy módszerét, mely a historikus szerző he-
lyett annak élet- és magatartásmítoszát, tényleges textusai helyett annak 
populáris kultúrában megrekedt adaptációit preferálja.9

Tanulmányomban egy szűk szövegkorpuszt vizsgálok: arra fókuszá-
lok, hogy Faludy antik műfordításaiban, konkrétan Sztratón magyarítá-

5 THURZÓ Gábor, Változatok Heine-versekre és egyéb kiforgató fordítások, 
Napkelet 16 (1938), II. félév, 34–38. Idézet helye: 38.

6 ECKHARDT Sándor, Szegény Villon, Magyar Szemle 38 (1940), 318–320.
7 NAGY Csaba, Faludy Villon-ja. Hozzászólás egy négy évtizedes vitához, Irodalmi 

Újság, 1978. május–június, 16–17. 
8 Marc MARTIN, Villon, ce Hongrois ou l’edification du culte de Francois Villon en 

Hongrie, Budapest, Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1995. (Officina Hungarica 
5.) Martin Marc nézeteit összegezi és lényegesen továbbfejleszti: SZIGETI Csaba, 
Horatius a Sorbonne-on, Faludy az akadémián, Ex Symposion 2001, 35. szám, 59–66.

9 DEVECSERI Gábor, Villon „átköltése”, Nyugat 30 (1937), II., 368–369.
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sában milyen elvek érvényesülnek, hogyan olvad egybe a mítoszteremtő 
erő és a tényleges textuális gyakorlat, milyen hozadékot képvisel a nemi-
ség, a testiség, illetve kivált a másság radikális textuális kiélezése a ma-
gyar fordítói hagyomány tükrében. Faludy saját verseinek önazonossága 
érdekes módon gyakorta kérdéses, ám a fordítások szövegönazonossá-
ga alapvetően konstansnak mondható. A saját erotikus költészet más-
ság-komponenseit Faludy utólagosan is felerősítette,10 ám a fordítások 
eleve a másságkoncepció radikális nyíltságának jegyében jöttek létre, 
s a nem normatív szexuális identitások iránti aktivista és leíró (queer) 
fogékonyság jellemzi őket. A másság történeti felmutatása így egyszerre 
tűnik radikális szövegválasztásnak és legitim „történeti” leletmentésnek, 
sőt: az álszentség leleplezésének, a heteronormatív imperatívusz alóli fel-
szabadulásnak. Ez a kettős (egyszerre „biztonsági” és provokatív) játék 
eredményezte, hogy a magyar meleg szubkulturális sajtó noha hivatko-
zási alapul használta meleg irodalom-koncepciójához Faludy saját mun-
káit és fordításait, hiszen pl. a Mások hasábjain 1994-től a melegnek tar-
tott vagy tarható klasszikusok fordításai rendre Faludy György explicit 
vagy homofil fordításában látnak napvilágot (pl. Rimbaud: Züllés,11 Téli 
utazás,12 Rilke: Archaikus Apolló-torzó,13 Kavafisz: Érzéki gyönyör14), 
Faludy nem lett emblematikus meleg aktivista, s a meleg szubkultúra 
hivatalos orgánumaival ambivalens maradt a kapcsolata.   

Arra, hogy a nyugatos hagyomány és a másságprovokáció együttes 
jelenléte hatékonyan popularizálódhasson, Faludy versfordítói bravúrja-
ira van szükség: a potenciális meghökkentés helyét a kultúrtörténeti szö-
vegtágítás (pl. az anekdota, az életmítosz, egy-egy kultúrközhely belefor-
dítása a szövegbe) és a történeti referencialitás leszűkítése (pl. a mitológiai 
nevek, bonyolult helynevek elhagyása) mellett elsősorban arra volt szük-
ség, hogy a fordítás a kor költészeti köznyelvén (ez kb. a nyugatosok for-
makultúrájának felel meg) szólaljon meg. Faludynál a pretextusok megha-
tározása nem feltétlenül egyetlen ősforrást jelent, ráadásul az ősforráshoz 

10 CSEHY Zoltán, Szodoma és környéke. Homoszocialitás, barátságretorika és 
queer irányulások a magyar költészetben, Pozsony, Kalligram, 2014, 552–554.

11 Mások 4 (1994/10), 32.
12 Mások 5 (1995/ 10), 32.
13 Mások 4 (1994/12), 34.  
14 Mások 5 (1995/5), 33.
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való viszony lehet kettős természetű is: előfordul, hogy Faludy több szöve-
get olvaszt egybe, ahogy az is, hogy a szövegbe belekomponálja a vershez 
vagy szerzőhöz köthető életanekdotát (vagy konstruál ilyet), és olyan eset 
is előfordul, amikor az ősszöveg többszörös közvetítéssel, átalakulva vá-
lik Faludy-szöveggé. Az egyik eljárást maga is tudatosan vállalja: „Öt-hat 
esetben ugyanannak a költőnek két, néha három, tematikailag azonos ver-
sét összeolvasztottam, többnyire angol vagy francia fordítók példájára”.15 

2. Sztratón megkörnyékezése

„Versfordítások a Görög antológiából soha Magyarországon sikert 
nem arattak” – írja Faludy,16 s ennek okát elsősorban a disztichonos 
formában látja. Nehéz megítélni e mondat igazságát, főként, ami a si-
ker mibenlétét illeti.17 Ponori Thewrewk Emil 1891-ben kiadott kötete 
az ún. Görög antológia (Anthologia Palatina) epigrammáiból valóban 
nem volt tartós és átütő siker: ám figyelemfelkeltésként és érzékenyí-
tésként fontos szerepet játszott abban, hogy később Babits Mihály, 
Radnóti Miklós vagy épp Szabó Lőrinc epigrammafordításai megszü-
lessenek. Ezek némelyike kis túlzással szólva szinte csak költőileg meg-
formáltabb Ponori Thewrewk Emil-átirat. Somlyó György epigram-
mafordításait viszont már érdemes sikerként deklarálni.18

Faludy nem zárkózik el a disztichonos hagyománytól sem, nem 
egy görög verset ebben a formában szólaltat meg több-kevesebb si-
kerrel, ráadásul nem egyet épp a Görög antológiába sorolt szövegek 
közül (pl. Messzénéi Alkaiosz, AP 12, 30, Nosszisz, AP 7, 414, Markosz 
Argentariosz, AP 5, 116). Thümoklész versének átültetésekor imitál-
ja a disztichont, de a forma minduntalan megbicsaklik, végül a rím 
segíti át a verset az időmérték krízisén (AP 12, 35). A Görög antoló-
gia legprovokatívabb kötete a 12. egységet képviselő, Sztratón nevével 
fémjelzett ún. Músza Paidiké, mely antik pederasztikus epigrammák 

15 FALUDY, Test és lélek, i. m., 17.
16 Uo., 18.
17 Görög anthologiabeli epigrammák, ford. PONORI THEWREWK Emil, 

Budapest, MTA, 1891.
18 SOMLYÓ György, Míg élők közt leszel élő. Epigrammák a Görög Antológiából, 

Budapest, Európa, 1980.
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gyűjteménye. Faludy maga így jellemzi a kötetet: „A Músza Páidiké 
258 költeménye fiatalemberekhez címzett szerelmes vers.”19  A kötet 
szerkezetéről, kialakulás-történetéről és szöveghagyományozódásáról 
Maxwell-Stuart20 és Clark21 értekezett a legbehatóbban. Sztratón élet-
rajzi betájolása nem könnyű (Faludy a II. vagy III. századra teszi),22 
ennek ellenére a korabeli férfitársadalom szexualitásra kiterjedő ha-
talmi aspektusairól is születtek tanulmányok, mégpedig Sztratón text-
uális univerzuma alapján.23 Sztratón jelentősége nem pusztán az antik 
irodalmon belül érdekes: életműve a meleg irodalmi diskrurzus egyik 
fontos sarkköve lett. Gregory Woods  Sztratón gyűjteményét „az első 
fennmaradt gay antológiának nevezi”24, az innen származó szövegek 
fordításban számos meleg antológiába kerültek át,25 meleg költők kö-
rében a görög epigramma kisebb kultusza alakult ki, Thomas Meyer 
pl. Sztratón- imitációkat, parafrázisokat írt, melyeket „uránista róz-
sáknak” nevezett, és a meleg diskurzus  ún. uranista hagyományához 
illesztett.26 Eric Johnson Straton címmel latin parafrázisokat költött.27

19 FALUDY, Test és lélek, i. m., 637.
20 P. G. MAXWELL–STUART, Strato and the Musa puerilis, Hermes C (1972), 215–

240. Uő, Futher notes on Strato’s Musa puerilis, Hermes 103 (1975), 379–382.
21 William M. CLARK, The manuscript of Strato’s Musa puerilis, Greek, Roman 

and Byzantine Studies, 17 (1976), 371–382. 
22 William M. CLARK, Observations on the date of Strato of Sardis, Classical 

Philology 79 (1984/3), 214–220. 
23 Patrizia LIVIABELLA FURIANI, Omofilia e androcrazia nella societa maschile 

di Stratone di Sardi, Euphrosyne 15 (1987), 217–226. 
24 Gregory WOODS, A History of Gay Literature, New Haven, London, Yale 

University Press, 1998, 28.
25 Pl. Cecile BEURDELEY, L’amour bleu, Eng. trans. Michael TAYLOR, Köln, 

Taschen- Evergreen, 1997. The Pinguin Book of Homosexual Verse, ed. Stephen 
COOTE, London, 1986. The Columbia Anthology of Gay Literature. Readings 
from Western Antiquity to the Present Day, ed. Byrne R. S. FONE, Columbia 
University Press, 1998.

26 Thomas MEYER, Boy Muse, Uranian Roses for Strato = Angels of the Lyre. A Gay 
Poetry Anthology, ed. Winston LEYLAND, San Francisco, Panjandrum Press, 
Gay Sunshine Press, 1975, 148–149. (Az általam használt kötet Faludy György 
tulajdona volt.)

27 Ericus LIVONIUS, Cantus cicadarum. 1955–1988, Budapestini, Sumptibus 
Bellingshusiae, 1989, 26. Külön köszönettel tartozom Blénesi Évának és Bodnár 
Jánosnak, akik a ritka kötetet rendelkezésemre bocsátották.
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A magyar recepciótörténetben kulcspozíciót tölt be Ponori Thewrewk 
már említett antológiája: a fordító beemelt 14 alkotást a 12. könyvből 
is (AP 12, 44, 46–49, 59, 60, 76, 77, 86, 109, 113, 165, 256), ám sietett 
leszögezni: „az egész mű ocsmány fajtalanságon alapszik, mely a II. szá-
zad erkölcsi elvetemültségét mutatja.”28  Hozzáteszi ugyanakkor, hogy 
„maga Sztratón roppant ügyes és finom verselő”,29 ennek ellenére Sztra-
tóntól, az antológia szerkesztőjétől és névadójától egyetlen szöveget sem 
válogatott be művébe. Bibliográfiai jegyzéke alapján viszont két korábbi 
Sztratón-epigramma-fordításról van tudomása (AP 12, 2: Szabó István, 
1839, illetve AP 12, 235: Székács József, 1850). Hegedüs István iroda-
lomtörténeti áttekintésében Sztratón megítélésekor a forma eleganci-
ájának primátusa érvényesül: „Az érzéki szerelem hevét és meztelen 
őszinteségét a forma bája feledteti”.30 Az első  modern Sztratón-fordító 
Csengery János volt, aki mindössze egyetlen epigrammát magyarított 
A kellő idő címmel, mely az AP 12, 197. darabja. Ez a fordítás szándé-
koltan torzít, s ezzel mintegy irracionálissá válik maga a szöveg is:

„Értékeld az időt”, a hét bölcs egyike mondta,
 Mert minden, ha megért, kellemesebb, becsesebb.
Nézd az ugorkát: ágyában ha megérik az első,
 Nagybecsü, ahogy elért, malacok étke leszen.31

A görög vers pontosan az „éretlenség” pederasztikus dicsérete, mely 
a leszboszi Pittakosznak tulajdonított szállóigéből bontja ki ironikus 
tanítását: 

„Tudd az idődet!” – a hét bölcs egyike mondta, Philipposz,
 zsenge korában volt minden a legfinomabb!
Meg az uborka is úgy jó, hogyha a húsa igen friss,
 hogyha megért, disznók vályuja várja csupán!32

28 Görög anthologiabeli epigrammák, i. m., XXI.
29 Uo.
30 HEGEDÜS István, Hellének = Egyetemes irodalomtörténet, szerk. HEINRICH 

Gusztáv, Budapest, Franklin Társulat, 1903, 635.
31 CSENGERY János, A görög lira gyöngyei, Szeged, 1933, 160.
32 SZTRATÓN, Kölyökmúzsa, ford. CSEHY Zoltán, Pozsony, Kalligram, 2002, 

197.
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Csengery elhagyja a fiú nevét, s megpróbálja gnómává fejleszteni a tel-
jes szöveget. Az érett uborka célja eszerint a disznók táplálása lenne 
– allegorikus erkölcsi tanulságnak, ha az emberi érésre vonatkoztatjuk, 
ez használhatatlan, legalábbis komikus. Maxwell-Stuart szerint a vályú 
a női nemi szervre utal, a disznó pedig az érett péniszre. A metafora-
rendszer tehát a fiúszerelemből kinőtt fiúk heteronormatív átorientáló-
dására utal. A vers maga a fiúba szerelmes férfi hangján szólal meg, aki 
el akarja nyerni a húzódozó fiú szerelmét.

Már ebből a korai próbálkozásból is kitetszik, hogy Sztratón ma-
gyarítása ekkor sok szempontból problematikus: erkölcsi körülárkolást 
igényel vagy fordítói beavatkozást provokál. Sztratón magyarul Csen-
gery után már csak 1982-ben bukkan fel újra 12 vers erejéig Majtényi 
Zoltán filológiailag alapos magyarításában a Görög költők antológiájá-
ban.33 Ez a verscsokor már határozott profilt ad a költőnek, s nem egy 
vers a szöveg nemi viszonyait is deklarálja. A teljes Sztratón-antológia 
2002-ben jelent meg magyarul.34 Világnyelveken népszerű kötetről 
van, az olaszok pl. közös könyvben adták ki a Görög antológia ötödik 
könyvével.35

3. Faludy Sztratón-fordításai

Faludy György a szardiszi Sztratón művei közül hét epigrammát ülte-
tett át, ezek forrásait a Test és lélek tartalomjegyzéke meg is adja. E for-
dítások általános jegyeit így foglalhatjuk össze:
a) erőteljes tendencia a bővítésalakzatok fokozott jelenléte a görög 
epigramma szűkre szabottságával szemben,
b) általános az antik forma megtagadása és rímes helyettesítése, a Falu-
dy-féle verseszményhez igazítása, mely Kosztolányi rímes epigramma-
fordításain (Martialis) és angol előképeken alapszik, 

33 Görög költők antológiája, szerk. SZEPESSY Tibor, Budapest, Európa, 1982, 639–
642.

34 SZTRATÓN, i. m.
35 Guido PADUANO, Antologia palatina, epigrammi erotici: libro V e libro XII, 

Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1989. 
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c) jellemző az epigramma műfaji klisérendszerének átalakítása (az ex-
pozíciós szakasz rendszerint egyetlen konklúzióval zárul, Faludynál 
a többszörös, rétegezett poentírozás uralkodik), 
d) fontos a nyugatos, posztimpresszionista nyelv konfrontálása radiká-
lisabb, modern regiszterekkel, s így a nyugatos formaeszmény frisses-
sége megőrizhető marad,
e) kiemelten fontos a nemi viszonyok egyértelmű megtartása a semle-
gesítés (neutralizáció) elleni küzdelem még akkor is, ha a Sztratón-szö-
vegek referenciális jegyei eltűnnek.

Amennyiben a Sztratón-fordítások konkrét fordítási-szövegszervező-
dési eljárásait vesszük figyelembe, számos olyan technikát azonosítha-
tunk, melyet Faludy más szerzők magyarításakor is bevet. 

a) A csillagszóró típus: az ősszöveg kisugárzása egyenletes, nem 
bővül idegen elemekkel, a magyar vers szinte minden eleme meg-
található az eredeti szövegben vagy annak közvetlen asszociációs  
terében. Ilyen metódust alkalmaz az AP 12, 213. költemény magyar 
változata, mely a Kürosz címet kapta. 

Τῷ τοίχῳ κέκλικας τὴν ὀσφύα τὴν περίβλεπτον,
 Κῦρι∙ τί πειράζεις τὸν λίθον; οὐ δύναται.36

A forrásszöveg szó szerinti fordítása: „Pompás ágyékodat a falnak tá-
masztod, Kürisz. Miért kísérted a követ? Érzéketlen.” 

Disztichonban:

Mért támasztod e tündöklő fart, Kűrisz, a falhoz?
 Érzéketlen a kő. Nem hat e vágyteli csel.37

Teddy Hogge angol fodítása:

36 The Greek Anthology, Volume IV, Cambridge, London, Harvard University 
Press, 1991, 390.

37 SZTRATÓN, i. m., 213.
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You recline that magnificent pair of buttock
Against the wall… why tempt
The stone, which is incapable?38

Faludynál rímes-jambikus változatban négysorossá alakul a szöveg: 

„Remek hátsódat a Nagykönyvtár érdes
falának mért támasztod, szép kölyök?
A hideg márványt hasztalan kísérted.
Miért nem inkább hozzám dörgölöd?”39

A Kürosz név valószínűleg vagy félreolvasás eredménye, vagy az unifor-
mizálás igényéből fakad: a Kürisz szokatlanságát egy viszonylag ismert, 
a görögös világot is felidéző (perzsa királyi) név pótolja, és asszociatív 
módon a kúrosz szót, a meztelen fiatal férfiszobrok nevét is eszünkbe 
juttatja. Ez a művészettörténeti visszacsatolás fokozza az epigramma 
erejét.  A Kürosz név szinten szerepel pederasztikus kontextusban, pl. 
Numéniosz epigrammájában (AP 12, 28) egy frappáns, lefordíthatat-
lannak tűnő szójátékba ágyazva. A  Faludy-féle rímes négysoros expli-
katív gesztusokra ragadtatja a költőt: a vers gyakorlatilag három sorban 
is teljes lenne, ám a rím egy újabb sort is kieszközöl.

A Szívhez szóló ajánlat címen publikált szöveg központi ősképe 
az AP 12, 211-es költemény, melynek magva köré Faludy ismét pazar 
szikrázást generált, s a monológgá fejlesztett, jambikussá tett epigram-
ma a rábeszélés retorikailag fecsegő-szellős, mégis működő és hiteles 
dinamikáját erősíti fel:

„Ha ártatlan, félénk fiúcska volnál,
hallgatnék, amilyen diszkrét vagyok,
de mert közismert, hogy a mesterséget
ismered, s barátod kitanított
az ágyban mindenre, ami szükséges

38 The Pinguin Book of Homosexual Verse, i. m., 70.
39 FALUDY, Test és lélek, i. m., 49.
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s fölösleges – kérdem: miért s minek
ragaszkodsz hozzá? Csak orgazmusával
bajlódik már. Igaz, hogy megfizet,
de ringyónak használ s ha kielégült,
aludni küld kamrádba. Átjöhetnél
hozzám. Sétálnék, labdáznék veled,
beszélgetnénk. Barát, szerető, testvér
lennék neked. Gyönyörű tested mellett
mást is kívánok: nemes szívedet.
Lelkem lelkedet akarja ölelni.
Tudd meg: én is készpénzzel fizetek.”40

Εἰ μὲν ἔφυς ἀμύητος ἀκμὴν ὑπὲρ οὗ σ’ ἔτι πείθω,
 ὀρθῶς ἂν δείσαις, δεινὸν ἴσως δοκέων.
εἰ δέ σε δεσποτικὴ κοίτη πεποίηκε τεχνίτην,
 τί φθονέεις δοῦναι, ταὐτὸ λαβών ἑτέρῳ;
ὅς μὲν γὰρ καλέσας ἐπὶ τὸ χρέος, εἶτ’ ἀπολύσας,
 εὓδει κύριος ὤν, μηδὲ λόγου μεταδούς∙
ἄλλη δ’ ἔνθα τρυφή∙ παίξεις ἴσα, κοινὰ λαλήσεις, 
 τἄλλα δ’ ἐρωτηθεὶς κοὐκ ἐπιτασσόμενος.41

Disztichonban:

Hogyha sosem próbáltad, amit én kérek ma tetőled,
 joggal félsz, s véled, rettenetes dolog az!
Ámde ha már az urad heverőjén jól kitanultad,
 nem történhet más, csak mi szokott, mire vársz?
Ő csak előhívott, kamatyolt, aztán a szobádba
 rendelt szó nélkül: annyira semmibe vett.
Itt közösen játszunk, közösen cseverészve utána,
 itt csak kérés van, semmibe vész a parancs.42

Faludy fordításában teljesen újszerű a modernebb nyelvi regiszterek és 
a klasszikus hagyomány szókincsének vegyítése.

40 FALUDY, Test és lélek, i. m., 50.
41 The Greek Anthology, i. m., 388–390.
42 SZTRATÓN, i. m., 211.

NOVA_POSONIENSIA.indd   120 18.10.2017   14:11:11



120 121

b) A lépcsőtechnika lényege az epigramma műfajának alapvonását érinti. 
Az epigramma hagyományosan frappáns, rövid költemény, mely expo-
zícióból és konklúzióból áll össze egységgé. Az expozíció gyakran talál-
kozik a késleltetéssel, mely végül erőteljes, egyetlen, kiélezett csattanóhoz 
vezet. Faludy nem mindig elégszik meg ezzel a fokozó technikával, ha-
nem lépcsőzetesen, a modern versalkotás mintájára nyújtja meg a válasz-
tott költeményt. Ilyenkor a szöveg nem egyetlen menetben, mintegy vul-
kánszerűen tör a csúcsra, hanem lépcsőfokonként halad a végkifejlet felé.

Ilyen technikával készült az AP 12, 227 magyar parafrázisa is, mely az 
Alexandria utcáin címet kapta:

„Ha szépfiút látok az utcán:
kifúlok, nézem, pihegek;
ne bámészkodj, mondom magamnak,
ismerhetnéd az illemet;
elpirulok: a kövezetre
szögezem szemem, remegek;
aztán megfordulok utána.
A segge! Márvány műremek.”43

A görög vers mindössze két sorból áll. Prózafordításban: „Még ha sze-
retném is kikerülni, hogy ránézzek egy szép fiúra, amikor találkozom 
vele, épphogy elmegyek mellette, máris visszafordulok.”

Ἥν τινα καὶ παριδεῖν ἐθέλω καλὸν ὰντισυναντῶν, 
 βαιὸν ὅσον παραβὰς εὐθὺ μεταστρέφομαι.44

Disztichonban:

Szép kölyköt látok, s próbálok rá se figyelni?
 Én csak odébb lépek, ám a szemem nem akar!45

43 FALUDY, Test és lélek, i. m., 50.
44 The Greek Anthology, i. m., 396.
45 SZTRATÓN, i. m., 227.
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Faludy itt is felhalmozza a görög szerelemre vonatkozó közhelyeket, 
illetve sikeresen dramatizálja a helyzetet, majd többszörös, lépcsőze-
tes poénrendszert alakít ki. Ez a lépcsőzetes megoldásnak köszönhe-
tően a vers kétszer kap konklúziót: először a hetedik sorban, amikor 
a reménytelen erőfeszítések komikuma után kiderül azok haszonta-
lansága, illetve a monologizáló személy javíthatatlan kéjsóvársága, 
másodszor pedig a látvány obszcén-agresszív bevillanásakor, melyet 
a költő egy metaforával erősít meg. Alexandria beiktatása a kavafiszi 
homoerotikus költészeti hagyomány feltételezhető ismeretéből fakadó 
fordítói ötletnek tűnik.

Az Erőtlen a farizma… címen publikált AP 12, 7-es számú költe-
mény szinte strófánként alkot egy-egy poénlépcsőt, s ezt már az első 
strófa rímbravúrja is jelzi:  

„Erőtlen a farizma –
a lányban nincs karizma.
     
A műveletlen meghülyít,
míg a tudákos feldühít.

Ágyán mint deszka kushad,
úgy vár, hogy meggyaluljad.
S nincs semmi, hová letegyed
ölében bolygó kezedet.”46

Ez a szerkezet tökéletesen ellentmond a klasszikus görög epigramma 
műfaji kritériumainak. 

Σφιγκτὴρ οὐκ ἔστιν παρὰ παρθένῳ, οὐδὲ φίλημα
 ἁπλοῦν, οὐ φυσικὴ χρωτὸς ἐυπνοΐη,
οὐ λόγος ἡδὺς ἐκεῖνος πορνικός, οὐδ’ ἀκέραιον
 βλέμμα, διδασκομένη δ’ ἐστὶ κακιοτέρα.
ψυχροῦνται δ’ ὂπιθεν πᾶσαι∙ τὸ δὲ μεῖζον ἐκεῖνο,
 οῦκ ἔστιν ποῦ θῇς τὴν χέρα πλαζομένην.47

46 FALUDY, Test és lélek, i. m., 49.
47 The Greek Anthology, i. m., 284–286.
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Disztichonokban a vers így hangzik: 

Gyönge farizmot adott a szüzeknek az ég. Bonyodalmas
 minden csókjuk, a bőr kenceragacs szagot ont,
mézesen ingerlő, kurvás szavakat sose hallasz,
 arcuk ijedt. A tanult százszoros égi csapás!
Hátul mind jégcsap. S ami rosszabb, nincs az ölében
 semmi, hová fürkész jobb kezedet letegyed.48

c) A posztimpresszionista hellenizálás érdekes példája a Vöröshajú fiú 
címen közölt vers, melynek eredetijeként az AP 12, 251-es szöveg sze-
repel a tartalomjegyzékben. Nos, a megadott görög szöveg semmiképp 
sem lehet a messzire rugaszkodott Faludy-szöveg őse, hiszen egészen 
másról szól. Sztratón a 251. versben egy tipikus homéroszi fordulatot 
(„térded ölelve könyörgök”, Od., XI., 66, ford. Devecseri Gábor) he-
lyez obszcén kontextusba (ez Sztratón bevett destrukciós-intertextuá-
lis játéka, egyik versében pl. a rózsásujjú hajnalból így lesz rózsaujjnyi 
fütykös).49 A fiú szeretője e versben a fiú (Diphilosz) hátsóját ölelve 
könyörög, hogy az lehetőleg ne szőrösödjék ki, mielőtt (újra) birtokba 
vehetné. Faludy verse ezzel szemben egy posztimpresszionista hangu-
latú szépségleírást kínál egy vörös szeméremszőrzetű és hajú fiú öléről 
minden irónia és intertextuális visszacsatolás nélkül:

„Szeretőm alszik. Haja vörös. Bőre
fehér. Halvány almavirág-fehér.
Olyan fehér, hogy piszkos-szürke tőle
a párna sarka, mely vállához ér.

Ölében könnyű, bíbor fű terem,
s e fűben – többet vágyol tudni róla? – 
úgy álmodik a fáradt szerelem,
mint a bimbódzó, skarlát tearózsa.”50

48 SZTRATÓN, i. m., 7.
49 A technikáról lásd pl. W. M. Clarke, Phallic Vocabulary in Straton, Mnemosyne 

47 (1994/9), 466–472.
50 FALUDY, Test és lélek, i. m., 50.
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Ilyen tárgyú, stílusú vagy formájú Sztratón-vers nincs. A megjelölt pre-
textus mindössze a posztkoitális állapot motívumában hasonlít(hat). 
Figyelemreméltó, hogy a Faludy tárlata című reprezentatív sorozat Gö-
rög költészet című kötetében51 ez a vers nem szerepel Sztratón művei 
között.
d) A buldózer típusú fordítás esetén  a szerző a pretextus fordítása-
ként értékelhető szöveg elé vagy mögé felhalmozza a magyarázatot is. 
A Diodórosz dicsérete címen közölt fordítás első fele saját lelemény, 
afféle felhalmozott „tudás” a fiúszerelem görög motívumtörmelékei-
ből, s csak a vers második fele rokonítható a forrásként megadott AP 
12, 9-cel:

„Senki nem udvarol neked hiába,
pedig te vagy a fiúk közt a legszebb.
Kegyeidnek egy labda csak az ára,
s milyen boldog a férfi, aki lefektet!
Márványba vésték melledet, te drága,
hajad arany, tükrös a segged.
Bízhatsz bennünk! Ha megnősülsz, akkor sem
engedünk át kedves feleségednek.”52

Ἂρτι καλός, Διόδωρε, σύ, καὶ φιλέουσι πέπειρος 
 ἀλλὰ καὶ ἢν γήμῃς, οὐκ ἀπολειψόμεθα.53

Prózafordításban: „Most szép vagy, Diodórosz, és érett a szerelemre, de 
ha meg is nősülsz majd, mi akkor sem hagyunk el.”

Disztichonban:

Érett vagy gyönyörű Diodórosz már a gyönyörre:
 nősülj, bár tőlünk nyugtod utána se lesz!54

51 FALUDY György, Görög költészet, Budapest, Glória Kiadó, 2001. A Sztratón-
versanyag helye:76–78.

52 FALUDY, Test és lélek, i. m., 49.
53 The Greek Anthology, i. m., 286.
54 SZTRATÓN, i. m., 9.
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Sydney Oswald rímes-archaikus fordítása megelégszik a görög pretex-
tussal mint kiindulóponttal, ám formai tekintetben rokonítható Falu-
dyval:

„Now art thou fair, Diodorus,
And ripe for love thou art,
E’en should’st thou wed a woman,
From thee we’ll not depart.55

Faludy mielőtt nekilátna a tulajdonképpeni fordításnak, a szűkszavú 
görög költeményt poentírozó magyarázatokkal ékesíti fel. Diodóroszt 
felmagasztalja, majd az erasztész–erómenosz viszonyt és a hozzá kö-
tődő ajándékozási motívumot56 applikálja, végül a márványba véshető 
tagok magasztalása következik nem kevés iróniával. Ezt a felhalmozott 
törmelékrendszert kívülről viszi bele a szövegbe, s a fiút kívánó férfiak, 
a maga kontextusában végtelenül egyszerű, görög poénját valóságos 
monológgá duzzasztja. E monológ elemei a 12. könyv egyes költői köz-
helyeiben is feltűnnek, pl. a labdaajándékozás Glaukosznál (AP 12, 44), 
az utolérhetetlenül szépséges fiú motívuma Aratosznál (AP 12, 129).
Külön érdekesség, hogy a verset Faludy titkára és egyik meghatározó 
Múzsája, Eric Johnson latinra is lefordította, méghozzá keresztrímes 
formában, ahogy Faludy is: 57

„Nunc maxime maturus es amantibus, 
 nunc unice formosus, Diodore:
 et non te relinquemus quem captavimus, 
 etiamsi captus eris ab uxore”.58

Ugyanide sorolható az AP 12, 214-es számú vers magyarításának tech-
nikája. A költemény a Gazdag fiatalember címet kapta: 

55 The Pinguin Book of Homosexual Verse, i. m., 67.
56 Vö. pl. Kenneth James DOVER, Görög homoszexualitás, ford. DUPCSIK Csaba, 

Budapest, Osiris, 2001, 118–119.
57 Johnson Sztratón-átiratairól: CSEHY, Szodoma és környéke, i. m., 421–426.
58 LIVONIUS, Cantus cicadarum, i.m., 26. 
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„Kísérj haza. Ami nálam van, minden
ezüstpénzem tiéd.
Azt válaszolod: adományra nincsen
szükséged. De miért?
Gazdag vagy, mondod. Úgy ajánld fel ingyen
sudár, szép testedet,
mint egy fiatal és nagylelkű isten,
ki hozzánk érkezett.”59

Δός μοι, καὶ λάβε χαλκόν. ἐρεῖς ὃτι „Πλούσιός εἰμι∙” 
 δώρησαι τοίνυν τὴν χάριν, ὡς βασιλεύς.60

A szöveg magyarul disztichonban, Majtényi Zoltán fordításában így 
hangzik:

„Légy az enyém – nesze pénz! Azt mondod, fölvet a pénz már?
 Add magadat, nosza, mint herceg a dús adományt.”61

Faludy itt is dramatizálással nyújtja meg a szöveget: ugyanakkor vilá-
gosan jelzi a két szereplő eltérő társadalmi helyzetét, majd a hercegi 
(királyi) kegyből potenciális isteni felajánlást kreál. A görög vers be-
szélője lélekben, vágyának kiszolgáltatott szerelmében szegény. Külön 
érdekesség az a trend, melynek jegyében Faludy Sztratónt motívumai-
ban Kavafiszhoz köti, s így lényegében egy homoerotikus toposzrend-
szer hagyományrendjébe illeszti őt. Az istenként megjelenő fiú képe 
alighanem Faludy Isteneink egyike címmel publikált Kavafisz-fordítá-
sával illeszthető össze. E vers zárlata: „vajon melyik fiatal hellén isten / 
ereszkedett le Szeleükeiába / a Fenséges Mennyei csarnokokból”.62

Végezetül érdemes a szerzőpozicionálásra is odafigyelni: Faludy Sztra-
tónt afféle Kavafisz-előzményként konstruálja újra, erre utal pl. olyan, 
hozzá kötődő elemek beiktatása, mint Alexandria említése (Kavafisz 
szülőhelye és verseinek metaforikus alapeleme), a nagykönyvtár be-
iktatása vagy a theophaneia (isteni megjelenés) motívumának össze-

59 FALUDY, Test és lélek, i. m., 50.
60 The Greek Anthology, i. m., 390.
61 Görög költők antológiája, i. m., 641.
62 FALUDY, Test és lélek, i. m., 559.
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kapcsolása a két költő életművében. Faludy tehát kultúrtörténetet is 
„fordít”, mítoszt kreál, szerzői arcot ad és összefüggéseket teremt, ám 
mindezt saját költészetének otthonosságában teszi egyfajta közös tu-
dásra apellálva, a korabeli költészet köznyelvén.
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Resume    

This study is dealing with the Hungarian translations of Strato of Sar-
dis (seven poems from Musa Puerilis) made by György Faludy. Faludy 
replaces the ancient rhetorical, metrical and poetical forms with the 
idiomatic and colloquial poetical language of his age without taking 
in the consideration of the strangeness and exoticism of the ancient 
Greek pretexts.  The Hungarian translator connects the less known 
and strange poetical universe of Starto of Sardis as the special ances-
tor to the „well-known” textual universe of the modern Greek poet, C. 
Cavafy. Faludy thus translates not only texts, but also cultural history, 
creates myths, original auctorial pofils and new connections or corre-
lations between the original and the translated texts. 
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czucz enikő

Síremlék és sakktábla 
Az (ön)értelmezés terei Nagypál István  
Rózsaszín daloskönyv című kötetében

Annotáció: A tanulmány Nagypál István Rózsaszín daloskönyv című 
kötetének queer szempontú olvasatára vállalkozik. Nagypál költésze-
tének középpontjában az egyoldalúnak bizonyuló, a narrátor önazo-
nosságát veszélyeztető kapcsolat feletti gyász, az elbeszélhetőség töre-
dékessége és kulturális térbe való beágyazottsága, a normasértő test és 
vágy másságának megélése áll. A társadalmi és szerelmi elutasítottság-
ból fakadó fájdalom és düh egyfajta ellentétpárok uralta dinamikus, 
mitikus játékba kényszerítik a beszélőt, lehetőséget adva a válságban 
levő identitás fragmentáltságának felszámolására, de magukban rejtve 
teljes felszámolódásának, illetve bántalmazó, hierarchikusan építkező 
viszonyokba dermedésének veszélyét is. 

Kulcsszavak: Nagypál István, queer, meleg irodalom, kortárs magyar 
költészet, testpoétika.

Nagypál István alkotói életrajza négy versgyűjteményt jegyez.1 Dol-
gozatom a második nyomtatott formában megjelent kötetre fókuszál, 
bár A fiúkról címmel megjelent bemutatkozó kötethez kapcsolódó kri-

1 A kötetek adatai: NAGYPÁL István, A fiúkról, Budapest, JAK, PRAE.HU, 
2012.; NAGYPÁL István, Hans & Walt [e-book], Publio, 2014.; NAGYPÁL 
István, Rózsaszín daloskönyv, Budapest, Parnasszus−Kurázsi Kötetek 1., 2014. 
NAGYPÁL István, Prelúdiumok és fúgák között, Budapest, Köménymag, 2016.

NOVA_POSONIENSIA.indd   131 18.10.2017   14:11:13



132 133

tikákat, recenziókat sem hagyja figyelmen kívül. Ezt a megközelítés- 
módot legfőképp az indokolja, hogy a Rózsaszín daloskönyv csaknem 
visszhang nélkül maradt: ez idáig mindössze négy kritikát találtam 
róla2, amelyek közül Kántás Balázsé a verseskötet testének részét ké-
pezi, egy másik, több fiatal szerző munkásságát feldolgozó tanulmány 
pedig szintén Kántás írása, s a Nagypál költészetéről szóló fejezetben 
foglaltak csaknem betű szerint megegyeznek a már említett tanulmány- 
nyal, így tulajdonképpen az első rövidített változatának tekinthető. Ez 
a kritikai visszhangtalanság késztetett arra, hogy a két év különbség-
gel megjelent, karcsú könyvek közül a későbbi képezze tárgyát a to-
vábbi vizsgálódásoknak, hiszen a gyűjtemény teste szinte felderítetlen 
terület, amelyen kijelölhetjük az értelmezés főbb vonalait. 

A Rózsaszín daloskönyv elsősorban a szubjektum elszigeteltségét és 
a társas kapcsolatban megjelenő intimitás fenntartásának lehetetlensé-
gét járja körül. A szövegeket a szerző öt ciklusba sorolta, ez a felosztás 
azonban – a 2012-ben megjelent A fiúkról című kötettel ellentétben, 
ahol a középpontban álló fiktív irodalmi alakok szolgáltatták a diffe-
renciáció alapját − objektív módon indokolatlannak tűnik, hiszen erre 
semmiféle logikai vagy tartalmi szempont nem nyújt magyarázatot. 
Halványan talán körvonalazódik egy bizonyos, a megszólaló „én”-hez 
kapcsolódó, párhuzamos lezajlású destruktív és rekonstruktív folya-
mat különböző, egymásra kapcsolódó fázisainak bemutatására tett kí-
sérlet, azonban az erre utaló jelek koncentráltságának hiánya (pl. más 
tematikát körüljáró versek beékelődése, sokszínű lélekállapot bemuta-
tása egy cikluson belül, amelynek következményeként erősen akadá-
lyozottá válik az egységesség képzetének kialakulása) inkább a versek 
pozíciójának, besorolásának esetlegessége felé mutat. 

2 KÁNTÁS Balázs, Madártávlatból a fájdalmasan személyes személytelenségről 
= NAGYPÁL István, Rózsaszín daloskönyv, i. m., 60−64.  KÁNTÁS Balázs, 
A legújabb (vers)hangokról, Parnasszus 2015/2, 58-65. Az önálló tanulmány 
elérhető: http://real.mtak.hu/30662/1/A_LEGUJABB_VERSHANGOKROL_u.
pdf [cit. 2016. 02. 18.]. SCHELHAMMER Zsófia, Színes beszéd, fekete gondolatok, 
FÉLonline [online] 2015. 06. 27. Elérhető: http://felonline.hu/2015/06/27/szines-
beszed-fekete-gondolatok/ [cit. 2016. 02. 18.].  NAGY Márta Júlia, A rózsaszín 
árnyalatai, KORTÁRSonline [online].  Elérhető: http://www.kortarsonline.hu/
aktual/irodalom-a-rozsaszin-arnyalatai.html [cit. 2017. 07. 17.].
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Az alkalmazott versnyelv talán legszembetűnőbb vonása a töredé-
kesség, amely leginkább József Attila szabad asszociációit juttathatja 
eszünkbe. A narrátor mintha a gondolatfolyam ellenőrzésének mini-
mumára törekedne, hogy ennek természetszerűen hiányos rögzítésen 
keresztül a lélek legmélyén zajló folyamatok töredékei bizonyítékul 
szolgálhassanak: a kíméletlen önvizsgálat során mindent megtesz ön-
maga lebuktatásáért, az „én” legintimebb folyamatainak boncolgatása 
és legmélyebb szorongásainak előhívása által önmagát állítja törvény-
szék elé, s várja az ítéletet. Az önvallatás és önfelszámolás aspektusa már 
a kötetkezdő, Nagymonológ (6−7) címet viselő versben is feltűnik, ahol 
a költő önmagát szólítja fel az önmagától való búcsúzás szinte együgyű-
nek, de legalábbis (talán a felszólítás miatt) gyerekesnek ható gesztusá-
ra: „Lehuppanok a földre és felkiáltok magamnak / István, hahó, inte-
gess már baszod, láss / Meg végre és írd le a csúnya szavakat, / Emeled 
fel végre a kacsódat, add meg magad / (…) // Ide az kell, összetett alany, 
te és te, félelem…”3. A vers kezdősorai is a beszéd kényszerességére en-
gednek következtetni, de egyértelműen a szubjektum által determinált 
szükségszerűségről van szó. Az „én” által követelt pozíció elfoglalásá-
nak sorozatos kudarcai ellenére a gyermekien makacs kíváncsiság győz, 
s alternatív megoldást talál: egyszerre változtatja az eszköz (ebben az 
esetben egy fekete szék) helyét és a saját testhelyzetét, így mutatva fel 
a szubjektum határokat, ideálokat áthágó konstrukciójának funkciona-
litását, s felvillantva a létezőnek vélt anyag illuzórikus voltát: „Az árnyé-
ka lehet, ami nincs ott, mert nincs / Ott semmi, nem tudok leülni erre 
a székre.”4 A szöveg fokozatos áterotizálódása a (szépség-)normasértés 
gyakorlatát és jelenségeit teszi emelkedetté, állítja csaknem transzcen-
dens pozícióba: csupán a durva, illetve a felsőbbrendűnek érzett sérült 
férfitest esztétikája érdemli ki a szubjektum csodálatát.

A versnyelv kiemelt jellemzőjére is reflektáló A töredékes jó (9−10) 
című szövegben megjelenik a halál képe, ám a megfogalmazódó gyász 
a többirányú értelmezhetőség következtében olvasható egy konkrét 
személy elvesztése fölött érzett őszinte bánat verbális kifejeződéseként, 
a saját halál előrevetítéseként, de a beszélő és egykori szerelme közti 

3 NAGYPÁL István, Rózsaszín daloskönyv, Budapest, Parnasszus−Kurázsi 
Kötetek 1., 2014, 6−7.

4 NAGYPÁL István, Rózsaszín daloskönyv, i. m., 6.
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kapcsolat megszakadásaként is. A magány fokozatosan számolja fel 
a beszélő identitásának egy, a közösség érzetéhez kapcsolódó aspektu-
sát, a kapcsolat fenntartására irányuló törekvés egyben az ember lénye-
gi tulajdonságainak és individualizmusának feláldozását is jelenti. Az 
elhagyott beszélő vágyképeinek élénkségét az Arra várok, hogy kivigyél 
sétálni (12−13) című alkotásban a fizikai mozdulatlanság, tehetetlen 
statikusság ellenpontozza. Az egyik (más versekben is gyakran feltűnő) 
azonosulási séma a gyermek szerepe5: itt éppen a reptéren elveszett, tü-
relmesen nézelődő kisfiúhoz válik hasonlóvá egy kimerevített és végte-
lenített pillanat erejéig. Úgy járja végig az utazások kiindulópontjainak 
helyszíneit, mint egy sorsára maradt kutya, melyet a gazda visszatértére 
való várakozásra kényszerít a hűség. A szerelme életében − eldobottsá-
ga dacára − bármiféle szerepet vállalni kész szubjektum egyre élőbbé, 
egyre jelenvalóbbá váló fantáziáiban a hűséges ebbel való illuzórikus 
identifikációja mögé rejtené szerelmes rajongását: „…és akkor majd 
a parkban együtt / fogunk játszani, együtt birkózunk majd a fűben, és / 
azt hiszed megnyalom arcodat, pedig csak puszit / adok majd neked, és 
jó lesz akkor ha megölelsz, / így nézhetek újra meg újra szemedbe…”6. 
A szeretet miatti szolgálatvállalás perspektívája azonban csak késlelteti 
a kapcsolat szükségszerűen bekövetkező megszakítását: a majdani eu-
tanázia lehetőségének előrevetítése a vállalt pozíció következtében el-
használódott test és személyiség végleges felszámolását és drasztikus 
megsemmisítését érzékelteti. 

5 Ez az aspektus az első kötet Törless-ciklusában hangsúlyosan jelenlévő kis- 
herceg-motívum modifikált változatának, az intertextualitástól megfosztott 
magatartás továbbvitelének tűnhet. A lírai „én” gyakori elrejtőzése a gyermek 
maszkja mögé az ártatlanság mímelésére, esetleg annak visszanyerésére tett 
kísérletét is érzékeltetheti. Ezt a magyarázatot támogatni látszik a szövegek 
tereiben felsejlő mesék világa és tipikus szimbólumai. Ez a kísérlet azonban eleve 
kudarcra ítélt, s a magány által átformált beszélő pl. farkassá változik, mint az 
Elég; kimerülés vagy holdfogyatkozás (20−21) című szövegben. Ehhez hasonlóan 
feltételezhetjük, hogy az őrültség is csupán imitált állapot, mivel a beszélő 
néhány esetben a két szerep közti kapcsolatra is utal: vö. Édes-monológ (19), Ez 
már fiúi szép válasz (40−41). Az említett kisherceg-motívumról lásd: CSEHY 
Zoltán, Szodoma és környéke, Pozsony, Kalligram, 2014, 734−737.

6 NAGYPÁL István, Rózsaszín daloskönyv, i. m., 12−13.

NOVA_POSONIENSIA.indd   134 18.10.2017   14:11:13



134 135

A beszélő azonosulási törekvéseinek elbeszélhetősége, a fizikai je-
lenlét hiányának vágy által történő autoszuggesztív elfedése, és a va-
lódi párbeszéd folytatásának képtelensége a kötet utolsó harmadában 
található P; fényes vagy homályos (42) című szövegben is kulcssze-
rephez jut. A P.-nek nevezett szerelmes alakja, amely a kötet számos 
szövegében való megjelenése során nyer egyre határozottabb körvo-
nalakat, leginkább Gerevich András Julienjét idézi7: a versek beszélője 
által kínált (vélhetően) homoszexuális szerelmi kapcsolat helyett a he-
teronormatív elvárásrendszer által kreált életút kiteljesítését választja. 
A narrátor egy P. által iniciált és irányított sakkjátszmába8 vizionálja 
magát, ahol a fehér királynőként megjelenő barátnő vidáman távolítja 
el őt a játék teréből, ezzel számolva fel a fekete színt: a mező egyne-
műsítése által bekövetkezik a feszültséget okozó oppozíció egyik pó-
lusának kiiktatása is. A vers zárlatában azonban ennek látszólagossága 
hangsúlyozódik, hiszen a narrátor személyének az élettörténetből való 
definitív kiírása nem történhet meg. Nem csupán a homoszexualitás−
heteroszexualitás, valamint a sakktábla fekete-fehér mezőin mozgó 
sakkfigurák irányvonalai állnak szemben egymással, hanem az „én” 
adott és vágyott attribútumai is. A mozgás, a próbálkozás, a harc a sze-
retett személyért, mint láthattuk, mindig magában rejti a kudarc és az 
elutasítottság lehetőségét. A narrátor ezt felismerve a mozdulatlanság 
szoborszerű állapotát választaná: egy külső burkot, amely a bénultság 
árán biztonságot nyújt a zavarodott érzelmesség ellen, s amely felszí-
nén a természet erői hagyják jelüket, nem pedig a csalódottság és hi-
ány lényét felemésztő folyamatai, melyek egyértelmű folyománya már 
maga a megmerevedettség vágyképének megfogalmazódása is, amely 
több szövegen átívelő motívummá válik.9

Az előbbinél jóval összetettebb és töredékesebb vers A szerelemről 
(43−44), amely bár megjeleníti a beszélő rögzített, bénult, statikus né-
zőpontját és az előző szövegben is megjelenő hierarchikus elrendezést, 
részben már egy eltérő képet tár elénk: körvonalazódni látszik a moz-

7 Vö. GEREVICH András, Barátok, Pozsony, Kalligram, 2009.
8 Az első kötetben megjelenő „virtuális sakktáblára” már Csehy is felhívta 

a figyelmet: vö. CSEHY Zoltán, Szodoma és környéke, Pozsony, Kalligram, 
2014, 735.  

9 Vö. Rapszódia; Két tételben (30), A szerelemről (43−44).
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dulatlanság feloldásának reménye. Az egyetlen hasonlatból kibomló 
tájkép a sakktábla alternatívájaként funkcionál: a szerelmi harc terét 
rajzolja ki. Az egész teremtett világ egzisztenciája egy „haldokló óriás” 
lététől függ, így a szöveg elején pipaccsal azonosuló, másságát testében 
hordozó beszélőé is, akinek elszáradása táplálja a földet, s így talán az 
óriás életben maradásához is hozzájárul különös nedvével: „és ha szá-
ram le- / konyul, a gyökérből a nedv fel- / oldódik és a szivárvány még 
/ a föld alatt folytatódik. / a homok keveredik, szelíden az / agyagos 
talajjal.”10 Ki lehet az, akinek életben tartásáért a narrátor testének és 
(szexuális) identitásának részét áldozza? A mindenséget megteremtő 
isten szubjektív képe, akiről és akihez áttételesen számos versben be-
szél a narrátor? Esetleg a narrátor szemében isteni méreteket öltött P.? 
Vagy maga a beszélő? A szöveg mindhárom lehetőség figyelembevéte-
lét indokolttá teszi, ám úgy gondolom, hogy a cím és a potrohos (han-
gya)királynő figurája, aki a piroson kívül minden színt kisajátított, egy 
árnyaltabb, összetettebb magyarázatot kínál: az identitás, illetve iden-
titások részeinek haldoklásáról van szó. A szerelem – nem konkrét 
személyhez kötött − vágyképe ölt óriás alakot a beszélő által alkotott 
belső univerzumban, amely konzisztenciája a rejtőzködő betolako-
dó romboló tevékenysége következtében fokozatosan megszűnik, és 
s ezzel párhuzamosan alakul át a narrátor önazonosságának képzete: 
a harmadik részben (és a szükséges idő elteltével) a beszélő magányos 
pipacsból bebábozódni kész hernyóvá válik, akinek lehetősége nyílhat 
elszakadni ebből az élhetetlenné vált közegből. Meglepő módon azon-
ban nem a hernyó változik pillangóvá, hanem a környezet alakul át. Az 
utolsó versszak idillikus, nyugodt hangulata, amely a bénult tehetetlen-
séget váltja fel, egy új világkép megteremtését sejteti.

Ha a fentebb elemzett szövegekből indulunk ki, akkor ez az át-
menet, a metamorfózis története, melyben a beszélő „én” végigvezet 
bennünket a szakítás során feltörő emóciók egész spektrumán: az el-
utasítottság fájdalmától, a teljes magánytól való szorongáson át egé-
szen a továbblépésig, amelynek lehetőségét például a Stefcio hagyatéka 
(50−58) című kötetzáró vers utolsó szakaszának sorai is sejteni enge-
dik. Ennek az értelmezésnek kizárólagossá tétele azonban leegyszerű-

10 NAGYPÁL István, Rózsaszín daloskönyv, i. m., 2014, 43.
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síti, sőt mi több, megcsonkítja a szövegtestet, amely ezáltal elveszti leg-
inkább értékes és izgalmas attribútumát: a potenciális értelemadások 
mindenkor fennálló többirányúságát. 

A versszövegek „mondanivalója” Nagypál esetében sosem egyér-
telmű, mivel a töredékesség és az inherens hiány egy olyan teret hoz 
létre, ahol a beszélő egy rendkívül produktív tevékenység részévé 
avathatja a szöveg olvasóját: a befogadó az értelmezés – a töredékes 
versnyelv, a gazdag motívumrendszer és a rendkívüli sűrűségű inter-
textuális hálózat11 következményeként – többszintű és a végtelenségig 
folytatható játékának teljes értékű részévé válik. Ez az első kötetben 
is rendkívül jelentős szál azonban időnként zavaróvá válik, hiszen 
az egyidejűleg működésbe lépő kódok miatt az intertextust hordozó 
szövegtest − önmagukban is bizonytalan − körvonalai halványodnak 
el, akadályozva ezzel a befogadás aktusát. Csehy A fiúkról kötet Tör-
less-ciklusát feldolgozó tanulmányában így ír a gyűjtemény három 
legfontosabb architextusa és a Nagypál-versek közti viszonyról: „… 
e szövegek nem megvilágosítani vagy árnyalni készülnek egy architex-
tust, hanem hálózatszerűen továbbszövik, motivikus szálakon indulva 
tévútra viszik, vagy tovább terelik a regényírók által érvényesített be-
szédmód karakterjegyeit vagy motívumait.”12 Bár Csehy olyan (tágabb 
értelemben vett) intertextuális kapcsolódásokról beszél, amelyek több 
verset összefogva szervezik a kötetstruktúrát, úgy gondolom, hogy az 
a meglátása, miszerint az érintett művek összeolvasása sok esetben 
zavart kelt az olvasóban, a Rózsaszín daloskönyvet átszövő irodalmi 
utalásrendszer tekintetében is igaznak bizonyul, csakúgy, mint az az 
aspektus, amelyre Schelhammer Zsófia céloz, amikor Nagypál szöveg-
generálási stratégiáját Picasso művészeti stílusához hasonlítja.13

A helyenkénti aránytévesztés ellenére azonban találunk a kötet-
ben olyan szövegeket, amelyekben Nagypál tökéletes érzékkel vegyíti 

11 A megjelenő intertextualitásról bővebben és konkrétabban lásd: KÁNTÁS 
Balázs, Madártávlatból a fájdalmasan személyes személytelenségről = NAGYPÁL 
István, Rózsaszín daloskönyv, i. m., 60−64.

12 CSEHY Zoltán, Szodoma és környéke, Pozsony, Kalligram, 2014, 734.
13 SCHELHAMMER Zsófia, Színes beszéd, fekete gondolatok, FÉLonline [online] 

2015. 06. 27. Elérhető: http://felonline.hu/2015/06/27/szines-beszed-fekete-
gondolatok/ [cit. 2016-02-18].
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az említett technikákat. Ilyen például a Rapszódia; Két tételben (30), 
amelyben véleményem szerint mesterien hangolja össze a név szerint 
is megjelenő Hegeso síremlékére vésett jelenetet egy abúzív kapcsolat 
mindennapos helyzeteivel, így utalva a kialakult hierarchia megvál-
toztathatatlanságára: a felek által elfoglalt pozíció kőbe vésetett. Az 
első szám egyes személyű elbeszélés bepillantást enged az „én” belső 
folyamataiba, az alávetett és a fölérendelt személy önnarratív és ön-
reflexív gyakorlatainak mechanikájába, ezáltal a szorongást elbeszélő 
és az agresszivitást sugárzó hangbelső monológjai megrázóan hite-
les beszámolókként hatnak. A két szakasz egymás szimmetrikus, de 
szemantikailag ellentétes tartalmú leképzése: az itt megjelenő kettős 
tükörjáték alkotja meg a (másik lényből, magatartásformáiból kiindu-
ló) öninterpretáció, valamint az addiktív viszony keretei által kijelölt 
létlehetőségek klausztrofób terét. Az „én” sérülékenysége a végletekig 
fokozódik testének (a másik test határait sértő) expanziója következ-
tében, így pedig a megjelenített egzisztenciális függőség kétirányúvá 
válik: a hierarchia feloldása mindkettőjük megsemmisülését jelentené.

Már a cím is sejteni engedi a színek megjelenésének fokozott jelen-
tőségét. A fehér és fekete A fiúkról-beli szembenállásának jelentőségét 
Csehy is tárgyalja említett tanulmányában. Meglátásai, miszerint a fe-
hér a tisztaság és ártatlanság képzetét kiváltó, a fekete pedig a csábítás 
és férfiasság demonstrálására szolgáló játékokat reprezentáló tartal-
makkal azonosítódik a vizsgált ciklust alkotó versek tereiben,14 a Ró-
zsaszín daloskönyv esetében sem veszítenek érvényességükből. A finom 
kidolgozottságú kontrasztív színszimbolikát a kötet esetében a vörös 
és rózsaszín domináns pozícióba helyezése árnyalja tovább. A számos 
szövegben megjelenő vörös jelentésadó és árnyaló funkciója egyrészt 
a fájdalom, másrészt a tehetetlen düh megjelenítésében áll, mint ahogy 
az a kötetzáró vers egy részletéből is kitűnik (Stefcio hagyatéka, 15. sza-
kasz): „amikor a rózsaszín iszapossá / vált, és amikor nyomottá tett / 
a nyomorult életem, húszezer / forintom eladom, mert meg- / kapom, 
mástól, hogy égjen / bennem a vörös színek egyike, / akkor tanultam 
meg igazán / gyűlölni, földön fekve, rúgva”15, vagy ahogy azt a fentebb 
elemzett A szerelemről (43−44) sorai sejteni engedik. 

14 CSEHY Zoltán, Szodoma és környéke, Pozsony, Kalligram, 2014, 735.
15 NAGYPÁL István, Rózsaszín daloskönyv, i. m., 54.
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A rózsaszín széttartó, de egyben rétegelt jelentéstartalomra és gaz-
dag asszociációs hálóra tesz szert a kötet tereiben: a politikai dimenzió 
és a test jelölhetősége a legexplicitebb módon a Petri György és Kertész 
Imre műveire is utaló P; Örökhétfő vagy Valaki Más (17) című költe-
ményben fonódik össze. A történelmi emlékezet tragikus eseményei 
nyomot hagynak a szubjektumon: Nagypál versében a narrátor teste 
anyagába építi a rózsaszín háromszög szimbólumát. A kulturális nor-
mativitás ellenében jelölt korporealitás így a létszorongatottság, a tra-
gikus események megismétlődésétől valófélelem okozója lesz, azonban 
ezt a lírai alany gyermekes daccal veszi tudomásul: teste abjektált16 vol-
tának tudatában mintegy álcázott, tudatos, sőt kényszeres határsér-
tést követ el a körülötte lévőkkel szemben. A beszélő számára a vele 
alkalmi kapcsolatba kerülő férfiak is az abjekció tárgyát képezik:17 ez 
a momentum átütő erővel jeleníti meg a kulturális normativitás által 
meghatározott keretek közül való szabadulás lehetetlenségét. A múlt-
béli tragédia jelképének megidézése nem kizárólagossá tett módja 
a másság attribútumának jelzésére a kötet tereiben. Hasonló funkciót 
tölt be pl. a pejoratív színezetű szóra utaló „homok” és az LGBTQ kö-
zösség jelenkori politikai törekvéseit is játékba hozó „szivárvány” sza-
vak gyakori és változatos kontextusban való szerepeltetése. A megszó-
lított és megszólaló neme gyakran − az azonosnak tűnő narrátor, sőt 
P. esetében is − kérdéses, mintha csupán a megszólalás, az identitást 

16 Julia Kristeva fogalma. Az undort és viszolygást keltő, test- és identitáshatárokat 
veszélyeztető abjekt a szubjektum és az objektum között helyezkedik el. 
A társadalom testének abjektjei, a marginalizált csoportok hasonló módon 
veszélyeztetik a közösség tiszta, ideális testét. Az abjekttal való érintkezés 
azonban szükségszerű a szubjektum létrejöttének szempontjából. Az abjekció 
a kivetés (folyamatosan ismétlődő) gesztusa, amely biztosítja az egyén és a cso- 
port integritását. Bővebben lásd: KRISTEVA, Julia, Bevezetés a megalázottsághoz 
= Café Bábel, 1996, 20. sz., 169-184.

17 Ennek kevésbé drasztikus megfogalmazást használó példáját a Balladaféle 
a cukorkához (31) című szövegben találjuk meg, ahol a kényszeres nassolás 
közhelyekre építő áterotizált képei, valamint az ezekhez kapcsolódó 
hasonlatok − pl. a fallosz és cukorka impliciten megjelenő azonosítása, s ennek 
a hasonlatnak a magzatvízzel való kapcsolatba hozása −, hozzájárulnak 
a homoszexuális vágyról és szexuális gyakorlatról (az olvasóban) kialakult kép 
szinte bántóan közönséges voltához.
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megfogalmazó kijelentés aktusának pillanatában válna rögzíthetővé; 
esetenként a biológiai és társadalmi nemi jegyektől teljesen függetle-
nül definiálódik, amely lehetővé teszi más identitáskonstrukciók, pl. 
a hermafordita vagy a transznemű lét dimenzióinak, perspektívájának 
játékba hozását is18. A gender testi meghatározottságának bizonyossá-
ga, csakúgy, mint a (homo/hetero)szexualitás normatív elgondolása, 
feloldódik a rögzítetlen jelentések szüntelen áramlásában. A narrátor 
nővel folytatott viszonya számos vers alaptémáját képezi, azonban ezek 
a szövegek − vagy a szaporodásban betöltött szerep nézőpontjából, 
vagy a sztereotipikusan áterotizált hús felől19 −, puszta funkcióira re-
dukálják a nőiséget, s általában nyers modorban, lekezelően szólnak 
hozzá. Az Anyakép; Whiskey és nikotinfelhő (16) sorai jól példázzák 
a beszélő heteronormatív szerepek betöltésére tett kísérletét, ahol 
mintha a családalapítás imperatívuszaként felfogott társadalmi nyo-
más miatt érzett dühét az „anyajelöltre”, mi több, az egész női nemre 
projektálná: „én nem tudom, miért, vannak lányok, / mert mindig itt 
vannak, (…) nem szeretem őket, mert nekik nincs / szakálluk, (…) 
meg kell őket baszni. / vágynak arra. anyaöl. félelem. // gyereket sze-
retnék tőlük. most éppen / egytől. jól esne. még ha fájna is. de kell / 
a gyerek. mondja valaki, hogy apa, de / ezért vannak ők itt. a család: 
árnyékok. / a te árnyékod. a lányé, aki szülni tud.”20 Ezért csak rész-
ben tudok egyetérteni Schelhammerrel: úgy tűnik, a versek beszélője 
valóban azt szeretné, hogy az utódnemzés női „közrejátszás” nélkül 
is lehetséges legyen, azonban a szövegek alapján nem következtetnék 
a szülői szerep után való leküzdhetetlen sóvárgásra, sem pedig a vágy 
beteljesületlenségének tragédiájára, hiszen az a felemésztő őrlődés, 
a családi vérvonal megszakítása iránt érzett bűntudat, a gyermek nem-
zésének szubjektív-morális akadályai, amelyek például a Gerevich-líra 
egyik fő traumájának alapját képezték, itt nyomokban sem találhatóak 
meg. Ezért úgy látom, hogy a gyermek világrajövetele leginkább a tár-

18 Pl. az Altató, kislányoknak (26) a megszólaló szubjektum úgy referál biológiai 
és társadalmi nemének jegyeit viselő testére, mint egy lepelre, amely eltakarja 
a világ elől a belső térben alvó lányt. 

19 Vö. például a Hymnus; Töredékes ének a nőről (24).
20 NAGYPÁL István, Rózsaszín daloskönyv, i. m, 16.
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sadalom elvárásrendszerének való megfelelés biztosítékát jelentené, és 
csak minimálisan a szubjektum vágyainak beteljesülését.21

A Rózsaszín daloskönyvben a korpusz által meghatározott lét ki-
emelt jelentőséget kap. Míg a Balladaféle a dróthoz (32) a tudatos 
destruktív gyakorlatra fókuszál, amikor a hiány felett érzett mély lelki 
fájdalom testbe vésésének aktusáról beszél, addig más versek a testre 
való emlékezés textussá válásának mozzanataira helyezik a hangsúlyt, 
amelyből kirajzolódik az élettörténet kusza, uralhatatlan, hiányos 
képe, amely szükségszerűen a jelen nézőpontjából értelmeződik − és 
bizonytalanodik el −, mint azt megfigyelhetjük pl. a Stefcio hagyatéka 
(50−58) negyven szakaszában, az Eclogában (33−34) megszólaló eró-
menosz keserű-édes szavaiban, s talán a legexplicitebb módon a Keser-
gő (46) című versben, melyben a múltban rögzített naplójegyzet újbóli 
lejegyzése mintegy aktualizálja a megfogalmazott tapasztalatot, meg-
erősíti annak jelenbeli érvényességét.

A Rózsaszín daloskönyvet rendkívül szerteágazó utalásrendszere, 
valamint különleges, a szabad gondolatfolyam és asszociációs (ön)re-
flexió rögzítését idéző versnyelve − az említett hiányosságok ellenére 
is − figyelemreméltó, egyedi és izgalmas teljesítménnyé avatja.

21 Vö. pl. A fészekhagyó (27) sorait vagy az Édes-monológ (19) című vers színpadi 
díszletei közt lejátszódó nő- és gyermekgyilkosságot.
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Resume

Nagypál István, by means of his poem collection, Rózsaszín dalos- 
könyv, attempts to provide an insight into the alienation, isolation and 
fragmentation of the subject and questions whether it is possible to 
bring about and preserve genuine social relations. The speaking voice 
of the poems uses a ruthless self-interrogation that not only erodes the 
narrator’s sense of belonging to his community but makes him to con-
fess that sexual desire requires him to sacrifice his self-identity. Conse-
quently, these poems suggest the pursue of sexual satisfaction, besides 
being merely illusory, leads to self-destruction. Thus, in effect, the 
narrator equates desire with social death.  Nagypál’s poems talk about 
the corporeality of the other in terms that is defined in opposition to 
the governing cultural norms, codes and practices. Hence, in these po-
ems there is a profound duality about the body: the body of the other 
is desired and abjected at the same time. As a result, the symbol of 
the pink triangle does not simply allude to the memory of the homo- 
sexuals massacred during the Second World War – it suggests that the 
condition of the other remains to be that of dissatisfaction, one which 
is burdened by the possibility of yet another trauma.
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Száz Pál

„Újraszülték a Megváltót”
A messiás-motívum Borbély Szilárd műveiben, 

különös tekintettel a Haszid Szekvenciákra1

Annotáció: Jelen tanulmány Borbély Szilárd életművében a messiás 
motívumának és alakjának beágyazódását, funkcióit és jelentését vizs-
gálja a zsidó hagyomány messianisztikus elképzeléseinek tükrében. 
A 2005-ös évben és azt követően publikált műveiben (itt elsősorban 
Halotti Pompa Haszid Szekvenciáira, a Míg alszik szívünk Jézuskája és 
a Szól a kakas már c. drámákra, valamint a Nincstelenek c. regényre kell 
gondolni) e motívum abszolút dominanciára tesz szert, alkalmazásá-
nak értelmezése ezért az életmű ezen végső periódusának megértésé-
hez megkerülhetetlen. A messiás motívuma és alakja a legkülönbözőbb 
formában ágyazódik e művekbe, s éppen az értelmezhetőség diszkre-
panciái okán válik különösen ambivalens jellé, amelyet csak a sajá-
tosan hibrid, zsidó-keresztény borbélyi költői világ kontextusa csak 
tetéz. Az elemzés a zsidó és részben a keresztény vallási hagyomány 
felől közelítve igyekszik feltárni a a két hagyomány borbélyi poétiká-
ban találkoztatott elemeit, a messiás motívum előképeit, és sokirányú 
alkalmazásának és a jelentések ellentmondásosságának köszönhetően 
megfogalmazható paradoxonokat. 

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, Bratislava)
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Kulcsszavak: kortárs magyar költészet, Borbély Szilárd, motívumtör-
ténet, judaizmus, messianizmus, haszid irodalom

...Josuá ben Lévi is a rendületlen Messiás-várók közé tartozott. Egyszer ta-
lálkozott Élijáhu prófétával, és megkérdezte tőle, hogy mikor jön a Messiás. 
A próféta meglepő választ adott: »Kérdezd meg őt magát!« - mondta. Josuá 
kérdésére, hogy hol találja hát meg, azt felelte: »Róma kapujában.« A bölcs 
azt tudakolta, miről ismerheti föl, s a próféta megmagyarázta: a Messiás 
ott ül a nagyváros kapujában a fekélyesek között, akik sebeiket tisztogatják. 
Egyenkint tisztítja ki és kötözi be sebeit, hogy ha szükséges, azonnal abba 
tudja hagyni, és indulhasson... Josuá elment Rómába. Felismerte a Messiást, 
és köszöntötte: - Béke veled, Mesterem! - Béke veled, Lévi fia! - válaszolt az. 
- Mikor szándékozol eljönni, uram? - kérdezte Josuá. - Ma - felelte a Messiás. 
[...] Amikor Josuá legközelebb találkozott Élijáhuval, elpanaszolta neki: - A 
Messiás hazudott nekem! Azt mondta, hogy aznap jön, de nem jött! A próféta 
egy zsoltárverssel adott magyarázatot: »Ma, ha halljátok szavát...« (Zsoltárok 
95:7.) Ha tehát a zsidók zsidókként viselkednek, és megtartják a Tóra utasí-
tásait, akkor »ma« jön a Messiás, vagyis az Örökkévaló sietteti a megváltást. 
Ha nem, akkor a maga idején jön el, az idők végén. [Talmud, bSanh. 98a]2

1. A messiás-motívum Borbély Szilárd életművében

Borbély Szilárd 2005 után publikált műveiben az olvasó egy különös 
szóval kezd találkozni, mely – ellentétben a szerző e fordulópont előtt 
írt műveivel – lépten-nyomon előbukkan: a „Messiás”. Az olvasónak az 
érzése, a szó jelentése bizonytalanabb, mint valaha: már a nagy kezdő-
betű használata zavarba hozza. Arra enged következtetni, hogy tulaj-
donnévvel van dolgunk, a messiás mindig valaki, ugyanakkor egyfajta 
elvont ideaként is olvasható, hiszen a HP-ban vagy az A Testhezben 
rengetegszer szembesülünk ezzel a jelenséggel („Halál”, „Jelenlét”, 
„Test”, stb.). 

2 A bSanh. 98a aggadájának fordítása. In: Naftali KRAUS, A Talmud bölcsei, Az 
Ősi forrás sorozat 3. kötete, Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1993, 222–224. 
Vö., a cseh fordítást: Petr SLÁMA, Tanú Rabanan. Antologie rabínské literatury, 
Vyšehrad, Praha, 2010, 446; Vö., angol fordítás: http://www.come-and-hear.
com/sanhedrin/sanhedrin_98.html
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A szó megfellebbezhetetlenül a vallási hagyomány „terminus tech-
nicusának” számít, s mint olyan, az olvasót a hipertextuális hermene-
utika stratégiáira sarkallja, hiperlinkként olvastatva magát. Ez koránt 
sem problémátlan, hiszen a szó eredetét feltárva nemcsak azzal szem-
besülünk, hogy a hagyományban a szó különböző értelmezései, jelen-
tései élnek együtt, hanem azzal is, hogy e szó olyan poliszémikus jel, 
amely bhabhai értelemben véve kulturálisan ambivalens.3 Abban sem 
vagyunk biztosak, hogy melyik hagyományban kell keresnünk a „meg-
oldást”: a zsidó hagyományban vagy a keresztényben? Már maga a kér-
dés is felveti a hagyományokról való gondolkodás konstruált mivoltát, 
a messiás szó ráadásul mindkét vallási hagyományban használatos. 
Leegyszerűsítve a dolgot azt mondhatjuk, hogy a kereszténység mes-
sianisztikus zsidó eredetének okán közös nevezőre hozza a két vallást, 
ám a jelentések különbsége okán el is választja azokat.

Az egymásnak, egymásba eresztett hagyományok töredékeiből 
a borbélyi szövegvilág leghangsúlyosabb vezérmotívuma épül fel, me-
lyet eredetének összefüggéseiben értelmezhetünk. A hagyományhoz 
való viszony összetettségére az is rávilágít, hogy a messiási motívum 
használata egyszerre számít nóvumnak (a kortárs irodalom kontex-
tusában) és mára már alig (köz)érthető archaizmusnak, melynek ér-
telmezéséhez tetemes mennyiségű hipotextust szükséges végigolvasni 
a vallástörténeti és bibliaértelmezési értekezések kalauzolásában. Az 
olvasat ezen útjain a szerző is végigment (ez persze alig rekonstruál-
ható), hiszen mint írja:

„És miközben ezeket a verseket, könyveket kerestem, olvastam, és meg-
kíséreltem újra használni őket, fölrémlett egy nagyon erős jelkép. Egy 
nagyon erősen ható, mély történés, egy nagyon intenzív mélyszerkezet, 
valamiféle mintázat. Az a mintázat, amely mindenütt ott van, minden iro-
dalmi szövegben, ami számunkra, európaiak számára olvasható: a Krisz-
tus-történet. Mindegy, hogy Krisztust vagy Messiást mondunk, valami 
módon mindegy, hogy a kettő közül melyiket nézzük, hogy zsidó vagy 

3 Ld. erről: SZÁZ Pál, „Haszid, vérző Kisjézuska” A kulturális ambivalencia, 
hibriditás és mimikri olvasati stratégiái Borbély Szilárd Halotti Pompa és Míg 
alszik szívünk Jézuskája című műveiben = Sepsi Enikő-Lovász Irén-Kiss 
Gabriella-Faludy Judit (szerk.), Vallás és művészet, Károli Gáspár Református 
Egyetem - L´Harmattan Kiadó, Budapest, 2016, 609–624.
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keresztény szempontból gondoljuk-e el. Valahol a nyelv mélyén, a nyelvről 
vagy a kultúráról való fogalmaink mélyén ott van ez a hatalmas alak, ez a 
Krisztus- vagy Messiás-figura. Akiről már nem nagyon beszélünk.”4

E megjegyzés a hipertextuális hermeneutika kulturálisan ambivalens ter-
mészetére világít rá, s a fogalmat inkább olyan ernyőszerkezetben mutatja 
fel,5 mely szinonim viszonyba kerül egyéb alkalmazott hipertextusokkal/
hiperlinkekkel. Amennyiben a messiás-motívumról beszélünk, nemcsak 
a „Messiás” szót, de a „Krisztus”, „Jézus”, „Ahasvérus”, „Jósua ben Jószif ”, 
„Mesijás”, „Isten fia” stb. szavakat is értjük alatta. E megnevezések a HSz 
és a MASzJ szövegeiben mutatnak a legnagyobb variabilitást:6

H Sz M A Sz J
Jézus 121, 142,

143, 157, 158, 178, 181
11, 26, 31, 32, 46, 54, 
59, 62, 66, 67, 71, 72, 73, 
75, 77, 84, 86, 87 [Jézus 
Király], 87 [Jézus Herceg], 
90, 92, 93, 94, 95, 98, 103, 
108

4 Valamiféle mintázat. Beszélgetés Tillmann Józseffel, [Szigliget, 2005. aug. 25] = 
BORBÉLY, Egy gyilkosság mellékszálai, Vigilia Kiadó, Budapest, 2008, 142–143. 
Első megjelenés: Jelenkor, XLIX, 2006/9, 853–859.

5 A hagyomány messiás-fogalmára alkalmazza Idel a kifejezést, hiszen nincs 
egységes jelentése a fogalomnak: 

 „My assumption is that messianism, like many other generic terms, should be 
used in scholarly discourse in a very cautious manner, since in the traditional 
sources it is an umbrella term for a variety of different theories, and without 
distinguishing carefully between them on the basis of detailed textual analyses, 
we often are left with empty rhetoric that bears a little relation to the original 
texts.“ Moshe IDEL, Subversive Catalysts: Gnosticism and Messianism in 
Gershom Scholem’s View of Jewish Mysticism, In: David N. Myers and David 
B. Ruderman (ed.) The Jewish Past Revisited: Reflections on Modern Jewish 
Historians, Yale University Press, New Heaven, 1998, [39]–76.

6  A két továbbiakban a két műcímet rövidítve jegyzem: HSz (Haszid Szekvenciák) 
és MASzJ (Míg alszik szívünk Jézuskája) A táblázatban szereplö számok az 
oldalakat jelölik: BORBÉLY Szilárd, Haszid Szekvenciák = Uő, Halotti Pompa. 
Szekvenciák, Második, bővített kiadás, Kalligram, Pozsony, 2006, 119–192; 
BORBÉLY Szilárd, Míg alszik szívünk Jézuskája, Kalligram, Pozsony, 2005.
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Megváltó 123, 144, 151, 188 
[Megváltó Másom]

45, 51, 52, 88

Messiás 123, 126, 145, 151, 160, 
164, 167, 180, 181, 182 
[Messiás-tó]

18, 22, 25, 44, 45, 49, 68, 
70, 86, 98, 99, 101, 104

Krisztus 151, 152, 153, 154, 155, 
160 [Krisztus Hiánya], 
176, 181

71, 95

Isten fia 128, 148, 149 [Isten 
Lánya]

19, 24, 25, 46, 51, 55, 72, 92

Jó Pásztor 152, 155 77 [pásztorok pásztora]
Kis-jézus (ka) 167 15, 56, 71, 76, 80, 81, 86 

[Kisfia]89, 92, 94, 95, 101, 
104, 109

Jésua ben 
Jószif

135 [Jesua ben Jósef]
[144], 145 [Jósuácska]
166, 167 [Jésua ben 
Mirjám]

[52], 53 [Jósuácska], 71 
[Jósua], 84 [Jósua]

[egyéb] 181 [Jézus, Jézus Ahas-
vérus]

49 [Ég Ura]
72 [Fényfia]
77 [Szent Fia]
88 [Élet Ura]

1. táblázat

Ez a variabilitás egyben azt is megmutatja, hogy a jel/név és a kont-
extus kulturális beágyazottsága és hibriditása nem mindig egyértel-
műen jelöli ki az olvasat irányának vektorait. A Nagyheti Szekvenciák 
Jézus-alakjának hipertextuális olvasatához például nélkülözhetőek 
a zsidó hagyomány messianisztikus szövegei, míg a HSz kettős kul-
turális kontextusában a krisztológia és a messianizmus összefonódik, 
s gyakran olvasói skizofréniát okoz.7 A zsidó hagyomány felől vizsgál-
va utólag azt láthatjuk, hogy egyes messiásról szóló alaptételek nem 

7 „[A Halotti Pompa] harmadik ciklusa [...] a Messiás-mítosz szembesítését végzi 
el a Krisztus-hívők hitével[.]” BORBÉLY, Egy gyilkosság..., i. m., 46.
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kerülnek felhasználásra – például az, hogy Messiás összegyűjti Izráel 
népét, újjáalapítja a dávidi királyságot és újjáépíti a szentélyt (ahogy azt 
az Smá utáni legősibb ima, az Amida [Tizennyolc áldás, Smóne eszré] 
és Maimonidész tizenkettedik hitelve kimondja). A szenvedő messiás 
alakja, – noha a zsidó hagyományban is megjelenik – elválaszthatatlan 
Jézus szenvedésétől és a krisztusi áldozat fogalmától. A megnevezések 
nemcsak a hagyomány(ok), de egymás reflexióiban is vizsgálandók.

Fontos azonban a figyelmet a kulturálisan ambivalens vagy hibrid 
megnevezésekre fordítani. A „Messiás” kifejezés, amely az életműben 
először a HSz és a MASzJ közös szövegeiben bukkan fel, kulturálisan 
ambivalens jelentéssel bír, mivel a két hagyomány különbözőképp ér-
telmezi a vallás ezen „terminus technicusát”. A HSz fő messiás alakját 
„Jósua ben Józsif ”-nak nevezik, amely kulturálisan hibrid jelként ol-
vasható. A HSz-ban már a zsidó hagyományt is bekapcsolja a szerző az 
olvasatba, ellentétben a Nagyheti Szekvenciák Jézus-alakjával, aki – bár 
a zsidó szenvedést is kijelöli – a keresztény messiás/Krisztus szenve-
désének passióját írja újra. A HSz Messiása, Jósua ben Jószifja és Jézus 
Ahasvérusa mint a messiás-motívum szinonimái, intratextuális kap-
csolatot képeznek, hidat vernek az Első és a Harmadik könyv között, 
s a passió Jézusának szenvedését a HSz Messiásának szenvedésével, ül-
dözésével, áldozattá válásának (holokauszt) párhuzamában olvastatja. 

A zsidó hagyomány messianizmusának sokarcúságával a szerző ak-
kor találkozott, amikor a HSz-on és a MASzJ-n dolgozott, s ez kétség-
telenül termékenyítőleg hatott rá, hiszen míg a kereszténység számára 
a messiás egyetlen személyt, Jézust, a Krisztust jelenti, addig a zsidó 
hagyományban a messiásról több különböző gondolati koncepció szü-
letett. Ezen túl a két hagyomány ellentétesen artikulálja a legfontosabb 
kérdést, mely a messiási jelenlétre vonatkozik: a múlt tanúságtételeként 
és a jövő próféciájaként. A borbélyi ellentétezést kihasználva (a Nincs-
teleneket idézve) azt mondhatjuk, hogy a kereszténységben a messiás 
már elment,8 míg a zsidó hagyomány esetében majd eljön. A messi-
ás-motívum az olvasatban is hibrid stratégiát követel: a sokalakú zsidó 

8 A Credo „de újra eljön...” kezdetű szakaszának tantételéhez, mint a Nagyheti 
Szekvenciák esetében láthatjuk, meglehetősen ambivalensen viszonyul a szerző: 
gyakran a blaszfém irónia tárgyaként. 
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messiás-koncepciókat vizsgálva a kereszténység Jézusról alkotott el-
képzeléseivel párhuzamosan olvassuk. 

A messiás motívumát, alakját nyomon követve a szerzői életműben 
világos, hogy a (2004/2005 körüli) poétikai fordulattal jelenik meg, s az 
ezután írott szövegek közül az alábbiakban fontos szerepet kap: 

• 2005 Míg alszik szívünk Jézuskája
• 2006 Haszid Szekvenciák (I., A Tegnapról egy szekvencia, V., VIII., XI. 

(2), Taub Eizik szekvenciája, XV. (1), Az Olvasás szekvenciája, XIX. 
(2), Jézus Ahasvérus, XX., XXII.)  

• 2010 A Testhez (A Gondolathoz)9

• 2010 Az Olaszliszkai (A rabbi vendégei)10

• 2013 Szól a kakas már
• 2013 Nincstelenek (42–43, 45–48, 93–98, 145–147, 185, 194, 214, 

264, 296–299.)11

A premisszák tekintetében és kijelölve az elemzés irányát a következő-
ket állíthatjuk:
a. A messiás-motívum nem egy egységes Messiás portré elemeiként 
vagy töredékeiként bukkan fel a művekben. Nem egyetlen alakról vagy 
egységes koncepcióról van szó, amely az előfordulási helyek esetenkénti 
szemrevételezésével és összegző értelmezésével rekonstruálható lenne.

b. A messiás-motívumok gyakran hasonló funkciókban jelennek meg, 
ezeket összeolvasva morfológiai és funkcionális hasonlóságok alapján 
a Messiás különböző attribútumait12 lehet megkülönböztetni, melyeket 
a hipertextuális hermeneutika segítségével értelmezhetünk. 

9 A Gondolathoz, In: BORBÉLY, A Testhez. Ódák & Legendák, Kalligram, 
Pozsony, 2010, 138–139.

10  BORBÉLY Szilárd: Szemünk előtt vonulnak el. Négy dráma, Palatinus, Budapest, 
2011, 44–45.

11 BORBÉLY Szilárd: Nincstelenek. Már elment a Mesijás?, Kalligram, Budapest-
Pozsony, 2013.

12 Attribútum alatt a szó filozófiai jelentését értem: „vmely tárgy v. jelenség 
elválaszthatatlan tulajdonsága, amely nélkül a tárgy nem létezhet és nem is 
gondolható el” BAKOS Ferenc (szerk.) Idegen szavak és kifejezések szótára, 
Akadémiai, Budapest, 1989.
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c. A messiás-koncepciók variabilitása és a szerzői invenció okán 
nem lehet pontosan és egyértelműen meghatározni a szerző által 
használt adott messiás-motívum előszövegét, a hagyományban csak 
a párhuzamokat, a messiási attribútum gyökereit tudjuk visszakeres-
ni. Mivel a szövegek esetében nem beszélhetünk idézetekről, nem 
határozhatunk meg egyetlen intertextust, ám hipertextualitásról lé-
vén szó, a hipotextusok meghatározása is problémába ütközik: a szö-
veghagyomány gazdagsága és fragmentáltsága miatt túl sok és túl 
különböző, széttartó hipotextussal szembesülünk, a versek hozzá-
juk való kapcsolódása sokszor esetleges, pusztán olvasati lehetőség. 
A messiás-motívum inkább a komparatív elemzés által ragadható 
meg, amely során a szerző által funkcionálisan használt, a morfo-
lógiai és szemantikai beágyazódást figyelembe véve a hagyomány 
konkrét messiási attribútumaihoz (alakjához, elképzeléséhez, kon-
cepciójához) köthető, mellyel összevetve a szerzői invenció is plasz-
tikusabban tűnik ki.

d. A messiás-motívum már első megjelenésekor „teljes fegyverzet-
ben” áll előttünk, a HSz és a MASzJ korpuszában elkülöníthetőek 
azok az attribútumok, amelyek a későbbi művekben is felbukkan-
nak. Részben a műfaji adottságoknak tudható be, hogy a Nincstele-
nekben a messiás-motívum nemcsak, hogy másként artikulálódik, 
de új attribútumokkal is bővül. Az elemzést ezért mindig a HSz és 
a MASzJ irányából érdemes a későbbi művekre kiterjeszteni.
e) Ezen attribútumokat két aspektusból különíthetjük el: a messiás 
elvont gondolati koncepcióként, ideaként vagy képzetként – mely 
gyakran a vallási hagyományra való refelektáltságában artikulálódik 
– jelenik meg. Ezzel a következő alfejezetben foglalkozom. A másik 
esetben a szövegben szereplőként, alakként, figuraként van jelen az, 
aki messiásként jelölődik – a 3. alfejezet ezeket az eseteket vizsgálja. 
Jól érzékelteti a kettő különbségét a Nincstelenek messiás-motívumá-
nak kétfajta írásmódja: „Messiás” és „Mesijás”. 

A következő elemzésben arra teszek kísérletet, hogy a borbélyi mes-
siás-motívumra a motívumtörténet, komparatisztika és hipertextu-
ális hermeneutika eljárásait alkalmazva feltárjam, hogy miként válik 
olvashatóvá a motívum a hagyomány tükrében. 
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2. A Messiás mint idea és képzet

2.1.1 A földre szálló, inkarnálódó messiás 

A MASzJ és a Szól a kakas már  a megváltó születését tematizálják, 
s a jelentős eltérések mellett mindkét születés-drámában hangsúlyozó-
dik, hogy a szület(end)ő gyermek a mennyből alászálló messiás. Fontos 
felhívni a figyelmet arra, hogy – bár kulturálisan hibrid szövegekről van 
szó – a messiás eljöveteléről ugyan sok mindent tud a judaizmus, ám 
a születés maga, a születéstörténete és körülményei nem bírnak különö-
sebb jelentőséggel.13 A születés elbeszélésének megformálása így első-
sorban a betlehemi események dramaturgiájának hagyományán alapul.

A messiás földre születik, égi attribútumának a MASzJ-ban van 
nagyobb jelentősége, a darab allegorikus (pontosabban nem emberi) 
szereplői a születés hírét inkarnációként jelentik be:

„Halálka: Isten fia emberré lett!” (25.)
„Mihályka: Földre szállt a Messiás!” (45.)
„Gáborka: Földre szállt az Ég Ura!” (49.)
„Halacska: […] úgy hallottam fenn a Mennyben,
       hogy az emberek között 
       egy kis testbe költözött.” (71.)

Az angyalok és Halálka pedig azt is kijelenik, hogy a mennyből eltűnt 
a Messiás, nem tudni hova, de „Elcsatangolt!”,14 ezért hiába keresik őt: 
„Nincs a földön, nincs az égben”.15

13 Erre játszik rá ironikusan a Szól a kakas már köv. mondata: Rabinowitzné: „Ugyan! 
Ilyesmit a gojok mondanak. / A Messiás nem megszületik, / hanem eljön. Te ezt 
öreg korodra se tudod?” BORBÉLY, Ua, Színház, Drámamelléklet, 2013/09, 50.

 A Talmudban a messiás szülési fájdalmainak nevezett jelenség szimbolikusan 
értendő mint a világ vajúdása, amely megváltást szül. Vö: Jospeh KLAUSNER, 
The Messianic Idea in Israel. From Its Beginning to the Completion of the Mishnah, 
trans. W. F. Stinespring, The Macmillan company, New York, 1955, 440–450.

 A születéssel kapcsolatban csak annak ideje bír jelentőséggel: a Messiás 
a Második Templom lerombolásának napján született/születik meg (jBer. 2:4).

14 BORBÉLY, MASzJ, i. m., 19.
15 Uo. 25.
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2.2.  A Messiás mint gondolat

A lélek leszületésének transzcendens költői megfogalmazását a HSz 
A Tegnapról egy szekvencia c. versében is megtaláljuk éppúgy, ahogy 
A Testhez egyik ódájában, A Gondolathoz címűben. A két verset ráadásul 
a messiás és a születő, testet öltő gondolat hasonlati viszonya is összeköti: 

A várakozás, a születés előtti különös időnkívüliség, a fentebb idézett 
testet öltés gondolata Borbélynál több helyen előforduló motívum. 
A messiásal, aki sehol sem található („Nincs az égben, nincs a földön.”), 
a szerző más műveiben is találkozhatunk.18 Az ittlétbe való belépés, a lé-
lek „leszületésének” transzcendens gondolata mindkét vers esetében a 
hellenisztikus eredetű szférikus világkép (melyet a kereszténység is át-
vett) metaforájával történik („Holdkapu”). A Tegnapról egy szekvenci-
ában szereplő a „Harmadik Menny” a versben a platonikus világképre 
utalva Pál apostol elragadtatásának referenciájaként olvasható (2 Kor 
12.2).19Ám a zsidó hagyomány felől olvasva egy olyan értelmezés is 

16 A Tegnapról egy szekvencia, In: BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 125–126.
17 A Gondolathoz, In: BORBÉLY, A Testhez, i. m.,138–139.
18 Pl: „Mikor az Úr testet öltött, / a Végtelen véget ért.” Karácsonyi szekvenciák (1), 

BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 54.
19 „Tudok egy emberről Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt – testben-e, nem tudom, 

testetlenül-e, nem tudom, csak az Isten tudja – elragadtatott a harmadik égig.”

„[lát-/]Ott zuhanni le a Harmadik Mennyből 
Egy fényes csillagot, amely aláhullt,
És pontosan hasonlított az Én-re, 
A teremtésbe hullt csillagszemétre,

Amely a földre visszatérő gondolat 
Alakját, mint Messiás, magára ölti,
Míg a tegnap olyan, mint a Szombat,
A hasonlat, amely időt feszít ki,

És távolságot két betű között,
Amíg jel és jel tere által Én-t teremt
Az Írásban Isten; hol földre száll,
És testet ölt, mely Test[.]”16

Ó, Gondolat, miképp az elme lelke,
személytelen vagy, mint az istenek?
[…]
Hogy képzelhető hát el, mikor még,
mint ismeretlen bolygóról földre jött
idegen vírus, testet öltött a női testben?

Mint gondolat, időt teremt zuhanása,
a lélek létét, mely az anyagba száműzve 
forma, másként szólva az anyag tisztulása,
ki a Holdkapun át lép a földi lágerekbe?
[…]
A várakozás az anyag tengelye, 
s miképp a Messiás, mint gondolat,
a magzatburok ajtaját keresve
múló kezekkel az időn elmatat.”17
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megkockáztatható (s különösen a HSz kabbalisztikus nyelvi kontextu-
sában), hogy a kabbala egyik, a messiást rejtő szefirájáról van szó.20

A messiás motívum a fenti két versben a HSz egyik központi motí-
vumával az „Én”-nel kapcsolódik össze. A transzencendens „Én”, mely 
„…földre száll, / És testet ölt”, Messiásként inkarnálódik a földi világ-
ba: „[…]az Én[…] /Amely a földre visszatérő gondolat / Alakját, mint 
Messiás, magára ölti […]”21

A páli levelek nyomán (Fil 2.7)22születő krisztológia kenózis taná-
val és a negyedik evangélium Logosz-teológiájával válik hozzáférhe-
tővé a gondolat: a Jézusban megtestesülő preegzisztens isteni lényeg 
(Krisztus), a testté lett Ige/Logosz (Jn 1.10,14) megtestesülésében ki-
üresítette magát (kenózis), hogy emberi alakot öltsön (a Tegnapról egy 
szekvencia sora: „a teremtésbe hullt csillagszemét” is értelmezhető efe-
lől).23 A kenózis tanára való allúzióként értelmezhető az Aeternitas (4)-
ben Ahasvérus monológjának részlete, s a MASzJ-ben is találkozunk 
a gondolattal: 

A VIII. versben a megváltó inkarnációjának égi és földi aspektusát is 
megtaláljuk. A Messiást az (1) részben egy „eltűnt […] betű” metafori-

20 Egy ismeretlen szerzőjű bizánci kabbalista mű, a Széfer ha-temuna szerint 
a transzcendens messiás a harmadik szefirából, a Binából száll alá. Vö: IDEL, 
Moshe: Multiple Forms of Redemption in Kabbalah and Hasidism = The Jewish 
Quarterly Review, CI, 2011/1, 48–49. 

21 BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 126.
22 „[...] hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az 

emberekhez.”
23 Vö.: VERMES Géza, A kereszténység kezdetei. Názárettől Nikaiáig (Kr. u. 20-

325), Libri, Budapest, 2013, 169–172, 182, 192; és Archibald ROBERTSON, 
A kereszténység eredete, Gondolat, Budapest, 1973, 130–132.

24 BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 70.
25 BORBÉLY, MASzJ, i. m., 95.

„Krisztus mikor a földön járt
     a véges semmiségben,
tudta, hogy nem férhet el 
    embernyi létezésben
/ Ezért hagyott maga helyett
    bár volt ott millió[.]”24

„Pápa:    A szeretetet te nem érted.
Halálka: Mert mi az, ha nem a lélek?
Pápa:      Az a végtelen kegyelme.
Halálka: Nem férhet el a végesbe?
Pápa:      Krisztus titokzatos teste
               egy zsidóban eltemetve
               nyugszik itt, mint egy halott,
               aki mindent alkotott.”25
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zálja. A szerző tehát itt is kabbalisztikus motívumot használ (a HSz más 
verseiben az Úr betűkkel teremt), a megváltót a transzcendens világból 
eltűnt betűként határozza meg – ez egyébként sajátos invenció, a hagyo-
mány nem ismeri ezt a metaforát. A (2) részben már a logosz-fogalomra 
való referencia a kabbalisztikus gondolattal kerül párhuzamba: „»Egy 
tűnt betű, Isten szava…«”, mely a kulturális hibridizáció szép példája. 
A (2) részben a „kisded Jósuácskát” a Szombat Királynő úgy menti meg26 
üldözőitől (a Kisjézus Heródes és Pilátus általi üldözésére a MASzJ-ban 
találhatunk párhuzamot), hogy egy betűbe rejti el: „S olvasta minden 
Sábeszkor…” A sábesszel megismétlődő újraolvasással a messiási kor, 
az eljövendő világ, az „Örök Sábesz” ideje válik repetitíven jelenvalóvá.27

Röviden összefoglalva, a sorolt helyeken azt láthatjuk, hogy a Mes-
siás eljövetele mindig a születendő gyermek érkezésével azonosul füg-
getlenül attól, hogy a gyermek végül is a Messiás lesz-e (MASzJ) vagy 
sem (Szól a kakas már).28 A motívummal a Nincstelenekben a születő, 
és csecsemőkorában meghaló testvér alakja esetében találkozunk újra: 
„Azt hittük, ő lesz a mi Messiásunk.”29

A motívum implicit módon azt mondja ki, hogy minden gyermek-
ben a Messiás fog megszületni. Nem azonos azonban a gyermek a Mes-
siással, ezt fontos tudatosítani, hiszen végül is nem a messiás szüle-
tik meg, hanem egy gyermek. Aki akár a messiás is lehetne. Mintha 
a messiásság mint potenciális lehetőség, minden ember számára jelen 
lévő adottság – legalábbis a születésig. Amíg, mondjuk, a Nincstelenek 
Kicsije megtanul beszélni, vagy amíg alszik szívünk Jézuskája. 

26 Ahogy a teremtés fennmaradását is neki köszönhetjük a következő versekben: 
II., III., VI.

27 BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 145. Vö: Uo. 180. Az Olvasás szekvenciájában 
a szó és az olvasás motívuma más konstellációba kerül: a „haszid Jósua” 
üldözői itt az Olvasás allegóriájába bújnak, a test halála helyébe tehát itt „a Szó 
Halála[…]” kerül. Uo. 166–167.

28 „Taub: [...] Ha az Örökkévaló... [...] /...nem is magát a Messiást, de küldött 
helyette valakit, / aki köztünk akar élni és zsidó akar lenni.” BORBÉLY, Szól 
a kakas már, i. m., 58; 

 „Samesz: Emberek! Eszternek lánya született / Hászidok: Ajvé, akkor mégsem 
a Messiás. / Taub: Na és, ha nem a Messiás? / Mert azt hiszitek, olyan könnyű 
Messiást szülni? / Na de ki tudja, hogy nem Eszter lánya / szüli-e majd meg 
a Messiást?” Uo. 59.

29  BORBÉLY, Nincstelenek, i. m., 264.
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Ezt a gondolatot a szerző költői munkáiban legfeljebb érzékelteti, 
ám a következő interjúrészletben a motívum saját apaságának reflexi-
ójában kerül elő:

„De Esztertől bizalmat tanultam, mély bizalmat, benne öröm van és derű. 
Gyönyörű az a várakozás, ahogy a zsidóság a megszülető gyerekek felé for-
dul, mert minden gyermek hoz magával valami különleges üzenetet ebbe 
a világba. Valamit, amiről senki sem tudhat az ő születése előtt. Hogy talán 
ő lesz a Messiás. De borzasztó, hogy ez a gyerekekkel a világba érkező béke 
és harmónia már a születés pillanatában halálra van ítélve.”30

2.3. A preegzisztens messiás és a messiás neve

Az inkarnáció motívumával karöltve néhány helyen a messiás preeg-
zisztenciájának gondolatával is találkozunk. Eszerint a messiás a te-
remtést megelőzve már az idők kezdete óta saját eljövetelére várakozik 
az időben:

„ALISPÁN  Hová, hová olyan nagy sietve, rabbi?
  Csak nem a Messiás elé?
TAUB  A zsidónak mindig sietni kell.
ALISPÁN  Oszt miért kell sietnie a zsidónak?
TAUB  Mert nem tudhatja, mikor jön a Messiás.
ALISPÁN  Mert már jön?

30 Az igazi nevem nem ismerem. Beszélgetés Lucie Szymanowskával és Kiss Szemán 
Róberttel = BORBÉLY, Egy gyilkosság…, i. m., 98.

 Hasonló szempontból elemzi Kertész Imre Kaddis egy meg nem született gyermekről 
c. könyvének központi motívumát: „De mivel filozófus [Obláth] a kérdező és 
a kérdés is filozófiai, a Gyermekre is vonatkozik mindez, aki pedig mindenkor 
a Messiásnak, vagy másként fogalmazva, a Megváltónak a megtestesülése. 
A kérdés felvillantja az ember megváltatlanságának és megválthatatlanságának az 
időben nap mint nap ismétlődő drámáját. A Kaddis paradoxon-szerkezete szerint 
ez a remény reménytelensége, amely a meg nem született gyermek allegóriáját 
ölti. A paradoxon attól drámai erejű, hogy a zsidó-keresztény kultúra feszült 
várakozással fordul a Gyermek, vagyis a Jövendő felé. Izgatott és türelmetlen 
várakozással, ami épp a Messiás, a Megváltó nyugtalan szólongatásában, a remény 
soha nem lankadó figyelmében minden új és ismeretlen érkező felé irányul, legyen 
az eszme vagy születendő test.” Uo., 22.
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TAUB  Hát úton van…
ALISPÁN  Mióta?
TAUB  Az idők kezdete óta.
ALISPÁN  Olyan nagy régiségből jön?
TAUB  A Messiás a mi jövendőnk…
ALISPÁN  És mikorra várjátok?
TAUB  Őt várjuk minden nap”31

A messiás preegzisztenciájának gondolatán alapul a HSz I. verse is: a 
messiás megelőzi a teremtést, eljövetelének állandó elhalasztódása már 
az idők kezdete óta tart, hiszen az Úr 

„[…] a Teremtésnek csak a másolatát 
hozta létre. Az eredetit a Messiás 
jobb szemébe rejtette el. […]”32

A MASzJ VIII. stációjában a messiás preegzisztenciájának motívuma 
játékosan fejeződik ki:

„Kígyócska:  Hol van a Világ Kisz Úra?
           Láttam a paradicomba’,
           még mielőtt megteremtett 
           Világ Ura eget s földet.”33

Az eljövendő, földre szálló, születő megváltó, aki mint gondolat jön 
a világra, mindig is létezett. Mivel a motívum Borbély három művében 
is szerepel (a messiás motívuma mindháromban központi helyet foglal 
el), vizsgáljuk meg a hagyomány irányából. A Krisztus preegziszten-
ciájának tana a korai krisztológia (Pál, János) óta a keresztény hagyo-
mány egyik legfőbb dogmája.34 A zsidó hagyományban ezzel szemben 

31 BORBÉLY, Szól a kakas már, i. m., 28.
32 BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 123.
33 BORBÉLY, MASzJ, 68.
34 Vö. a Credo, tehát a niceai hitvallás passzusával: „Hiszek az egy Úrban, Jézus 

Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, / aki az Atyától született az idő kezdete 
előtt. / Isten az Istentől, világosság a világosságtól, / valóságos Isten a valóságos 
Istentől. / Született, de nem teremtmény, / az Atyával egylényegű és minden 
általa lett. / Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. / 
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától / és emberré lett.”
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nem található meg a messiás preegzisztenciájának tézise, legalábbis 
nem abban az értelemben, mint a kereszténységben, ahol egy isteni 
személy, entitás inkarnációjáról van szó. Az intertestamentális kor szö-
vegeiben jelennek meg először a prófétai könyvek messiás-jóslataira 
(vagy akképp értelmezett helyeire) hivatkozó messiás-koncepciók. Az 
apokaliptikus irodalomban az Úr által elrejtett, fellépésére és felada-
tának betöltésére váró messiás képzete Hénokh könyvében bukkan fel 
a legmarkánsabban (1Hen 46:1-3, 48:4-6).35 Simon Róbertné Pesthy 
Monika ugyan felveti az „Égi Messiás” képzetének nyomait a qumráni 
iratokban, de maga is elismeri, hogy túl kevés információ maradt fenn, 
s ezek olvasata is túl bizonytalan ahhoz, hogy egy ilyen messiási alakról 
beszéljünk.36 Az égi messiás képzetével a Parabolák könyvében (1Hén 
48,2–3) találkozunk: 

„Abban az órában szólíttatott az az Emberfia a Szellemek ura előtt és neve 
elhangzott a Napok Öregje előtt. A nap és az (állatövi) jegyek teremtése 
előtt és az ég csillagainak teremtése előtt neve kimondatott a Szellemek 
ura jelenlétében.”37

A részletet azonban félrevezető, de legalábbis elhamarkodott lenne 
preegzisztancia-tanként értelmezni.38 Pesthy figyelmeztet: 

„Ezt a részletet általában az Emberfia preegzisztenciájára értik, de a világ 
teremtését megelőző kiválasztás még nem jelenti feltétlenül a világ előtti 
létet, legfeljebb Isten gondolatában. Ugyanez érvényes a 62,7-re is, mely 
szerint az Emberfia rejtve volt ([lábjegyzetként:] »Kezdettől fogva«, de 

35 1. Henoch, trans. Zdeněk Poláček, Stanislav Segert, In: Zdeněk SOUŠEK (ed.) 
Knihy tajemství a moudrosti I., Mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy, 
Vyšehrad, Praha, 2013, 81–184. Hivatkozás helye: 112, 114.

36 Simon Róbertné PESTHY Monika, Ember, Sátán, Messiás. A korai zsidóság 
eszmevilága és a kereszténység, Corvina, Budapest, 2013, 368–673, 382–383, 
396.

37 Dobos Károly fordítását módosítva idézi: PESTHY, i. m., 330. Vö, 114; Vö: 
SOUŠEK, i. m., 114.

38 Mint ahogy azt Sigmund MOWINCKEL Hénokh alapján kijelenti. Ld. Uő., He 
That Cometh: The Messiah Concept in the Old Testament and Later Judaism, 
translated by G.W. Anderson, William B. Eerdmans Publishing Company, 
Grand Rapids, Michigan/Cambridge, 2005, 370.
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a szó jelentheti azt is, hogy »korábban«, »előzőleg« – mielőtt nyíltan meg-
jelent volna[.]) és a Magasságos saját magánál őrizte.”39

A zsidó hagyomány esetében a talmudi korban sem beszélhetünk 
a messiás preegzisztenciájának tanáról. A messiás nevére vonatkozó-
lag azonban több passzust is találunk a Talmudban, melyek közül né-
hányban a 1Hén 48,2–3-hoz hasonló állítással találkozunk, miszerint 
a messiás neve preegzisztens. Vermes Géza figyelmeztet arra, hogy

„[a] ránk maradt források csak fogalmi szinten foglalkoznak a messiásnak 
a világ teremtése előtti létezésével, amennyiben a messiás »neve«, vagy-
is lényege és természete megelőzte a Teremtés első napjának első aktusát, 
a fény teremtését Isten által.”40

Egy ismert talmudi mondás szerint (mely a Zsolt 72.17-et értelmezi) 
hét dolog teremtetett a világ teremtése előtt, köztük a Messiás neve 
(bPesz 54a, bNed 39b, Gen. Rab 1:4, Targ. Mika 5:1).41

S itt, a messiás nevének motívumánál kanyarodhatunk vissza Bor-
bély műveihez, amelyekben a messiás neve több szövegrészletben is 
különös hangsúlyt kap. Elsősorban a Nincstelenekben – a Kicsi, akinek 

39 PESTHY, i. m., 330.
40  VERMES Géza, A zsidó Jézus. Ahogy a történész az evangéliumokat olvassa, 

Osiris, Budapest, 1995, 180.
 Bár Raphael Patai a messiás preegzisztenciájáról és rejtettségéről beszél, 

a következőket hangsúlyozza: „In one version it is the name of th Messiah which 
was created in the Beginning; in another, his spirit or his soul; in a third, he 
himself was actually born, and even his celestial throne was fashioned.” Raphael 
PATAI, The Messiah Texts Jewish Legends of Three Thousand Years, Wayne 
State University Press, Detroit, 1988, [16.]. A messianisztikus és a krisztológiai 
preegzisztencia kérdéséhez ld.: Aquila H. I. LEE, From Messiah to Preexistent 
Son. Jesus’ Self-Consciousness and Early Christian Exegesis of Messianic Psalms, 
Wiphf & Stock, Eugene, Oregon, 2005. 

41 “Surely it was taught: Seven things were created before the world was created, 
and these are they: The Torah, repentance, the Garden of Eden, Gehenna, the 
Throne of Glory, the Temple, and the name of the Messiah. […] The name 
of the Messiah, as it is written, His [sc. the Messiah’s] name shall endure for 
ever, and has exited before the sun!” (bPes 54a) http://juchre.org/talmud/
pesachim/pesachim3.htm#54a
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nevét a szöveg nem közli. „Amikor a Kicsi elment, csak egy nevet vitt 
magával. A saját nevét.”42 A regény Mesijás nevű alakjának igazi neve 
pedig nem derül ki, végig gúnynevén nevezik az illetőt.

A név motívumának szempontjából a HSz V. verse igazán figye-
lemre méltó. A „Név Kövé[ről]” – melyet életünkben a nyelvünk alatt, 
mint kagyló a gyöngyét hordozunk – szőtt enigma narrátora, „a rabbi 
[…], / a lugobicsi Jesua ben Jósef,” a ciklusfő messiás alakja. A vers zár-
lata szintén enigmatikus: „És nyelve alá visszaillesztette / a Név Sírjára 
helyezett Követ.” 

2.4 „A Fény Messiása” 

A judaizmus messianisztikus gondolatának fejlődését követve az apo-
kaliptikus irodalom korszaka után a messianizmus neutralizálódott, 
s egyre inkább absztrahálódtak és interiorizálódtak a messiásra vonat-
kozó elképzelések:

„Minél inkább veszít a zsidóság történelmi világa a realitásból (a Második 
Templom elpusztulásának és az ókori világ hanyatlásának viharaiban), an-
nál szembetűnőbbé válik a messianisztikus üzenet rejtjelszerűségének és 
misztériumának tudata…”43

Scholem szerint a kabbala spiritualitása forradalmasította a messi-
ás-eszmét, amennyiben azt misztikus utópiaként fogalmazta újra.44 

42 BORBÉLY, Nincstelenek, i. m., 264. 
43 Gershom SCHOLEM, A messianisztikus eszme a zsidóságban, Múlt és Jövő, IV, 

1991/4, 17–30; idézet helye: Uo., 19. 
44 Gershom SCHOLEM, Major Trends in Jewish Mysticism, Schocken Books, New 

York, 1961 (reprint 1995, orig. 1946.), 40. 
 A messianizmusrról szóló vallástörténeti diskurzust és Scholem nézetit 

vizsgálja: Moshe IDEL, Messianic Scholars: On Early Israeli Scholarship, Politics 
and Messianism = Modern Judaism: A Journal of Jewish Ideas and Experience, 
XXXII, 2012/1, [22]–53.

 Scholem nézeteit részlegesen felülvizsgálja: Moshe IDEL, Subversive Catalysts…, 
i. m. Vö: Uő, „Neutralizing” Messianism? = Uő, Hasidism. Between Extasy and 
Magic, SUNY series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion, State 
University of New York Press, 1995, 16–17.

NOVA_POSONIENSIA.indd   159 18.10.2017   14:11:17



160 161

A haszidizmus messiás-felfogása ezt a kabblisztikus  megváltói elkép-
zelést értelmezte újra. A környező szabbatiánus és frankista messia-
nisztikus szektákkal ellentétben – ahol a messiás egy konkrét személyt 
jelöl – a messiási eszme semlegesítésének és interiorizációjának ered-
ményeképp a megváltás művét (a tikkunt) a haszid nézet szerint nem 
kizárólag a messiás, de minden egyén közös erővel végzi el.45

A korai kereszténység és a kabbala misztikus megváltás-koncepciójá-
nak különös ötvözetét képezik a HSz azon passzusai, melyekben a mes-
siás-motívum a fény metaforikájához kapcsolódik. A messiás fényének 
fogalma egyébként már a midrásokban megjelenik (Pes. Rab. 163a–b),46 
de szignifikánssá a kabbala irodalmában válik. Ahogy Scholem írja:

„The Zohar follows talmudic Aggadah in seeing redemption not as the pro-
duct of inward progress in the historical word, but as a supernatural miracle 
involving the gradual illumination of the word by the light of Messiah.”47

A messiás fényének kabbalista terminus technicusát látjuk kifordítva 
a HSz egyik verse esetében, az Olvasás szekvenciája (2) részében, ahol 
a „Fény Messiása”48 kifejezéssel találkozunk. A vers a három rabbi ver-

45 The Neutralization of the Messianistic Element in Early Hasidism. = Gershom 
SCHOLEM, Major Trends, i. m., 176–202.

 Alaposabban tájékoztatást nyújt a kérdésben a Scholem nézeteit részben 
felülvizsgáló két tanulmány: Moshe IDEL, Multiple Forms, i. m. 

 Rabbi Aryeh LEIFERT, The Role of Messianism in the Development of Hasidism, 
Milin Havivin Vol 1 – Beloved Words, 2006/2, 121–127.

46  Vö. PATAI, i. m., 193.
47 The Messianic Idea in Kabbalism = Gershom SCHOLEM, The Messianic Idea in 

Judaism. And Other Essays on Jewish Spirituality, Schocken Books, New York, 
1995, 37–48, idézet helye: 39. Vö.: Yehuda LIEBES, The Messiah of the Zohar: On R. 
Simeon bar Yohai as a Messianic Figure = Uő, Studies in the Zohar, trans. Stephanie 
Nakache, Arnold Schwartz, Penina Peli, SUNY series in Judaica: Hermeneutics, 
Mysticism, and Religion, State University of New York Press, 1993, 1–84.

48 Az Olvasás szekvenciája. In: BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 166–7.; „Pinhász 
rabbi mondotta: - Tudjátok meg, mi a hanukká fénycsodájának értelme. 
A teremtés óta elrejtett fény nyilatkozik meg benne. És minden évben, amikor 
hanukká ünnepén meggyújtjuk a gyertyákat, újra megjelenik az elrejtett fény. 
És ez nem más, mind a Messiás fénye.”  Martin BUBER, Haszid történetek, 
Atlantisz, Budapest, 2006, 205. (Ugyanezt az oldalt idézi a szerző más 
összefüggésben a Jegyzetekben: BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 199.

NOVA_POSONIENSIA.indd   160 18.10.2017   14:11:18



160 161

scsoportba sorolható, ám párhuzamos helyet fedezünk fel a Kriszto-
lógiai Episztola (1) részével, amely„Isten fiát” úgy jellemzi, mint „aki 
a Fény maga”, majd: „aki maga a fény gyermeke”.49 A két vers kulturális 
beágyazottsága okán a megváltó és a fény metaforájával a judaizmus 
fogalmát a negyedik evangélium fény-teológiájával állítja párhuzam-
ba (Jn 1.4-9).50 Ám ez nemcsak az ortodox keresztény dogmatika, de 
a gnosztikus evangéliumok irányába is megnyitja a hipertextuális ol-
vasatot, ahol a fényteológia  bonyolult koncepciókban élt tovább. Ger-
shom Scholem egyébként a kabbala eredetét a gnoszticizmus gondo-
latvilágára vezette vissza, s így a referencia két kulturális kontextusa itt 
összefolyik. A vers az ismert, haszidizmus körében elterjedt felfogásra 
utal, mert a messiás az,

„akiről Könyvben olvastak,
 Meg a Szeretetről,
Hogy mikor ez megszületik,
 a gonoszság megdől,

mert a Messiás jóslatát 
 mindenki olvassa,
ki a szavak közé jutott 
 Ősfényt felkutatja.

Hisz mindenütt a világol,
 és a Gonoszságba’ 
is ott lapul egy szikrája:
 a Fény Messiása.”51

49 BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 148.; Vö.: VERMES, A kereszténység…, i. m., 
198–199.

50 „Benne élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít 
a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Föllépett egy ember, az Isten küldte, 
s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, 
hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett 
tennie a világosságról. (Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert 
megvilágosít.”

51 BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 167.
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A passzusban a megváltás műve a luriánus kabbala szimbolikája 
nyomán, a szikrák felemeléséről szóló tanítás alapján értelmezhető.52 
A Galutban, az anyagi világban, a széttört edények szilánkjai közé ke-
veredett szikrák kiszabadítása, felemelése jelenti a megváltás drámá-
ját. Az egyesítés ezen művelete, mely a XI. (2) versben53 tematizálódik 
a tikkun fogalma, melyet az apokatasztázissal állíthatunk párhuzamba.54

A haszid hit a szikrák felemelésének luriánus doktrínáját tovább 
alakítva úgy tartotta, hogy azok az istennel való egységben (devekut 
 ,folytatott erényes élet, a megszentelt lét, a micvák gyakorlása 55([דבקות]
az ima, a parancsolatok betartása és a jócselekedet által szabadíthatóak 
fel. A megváltás így nemcsak, sőt nem elsősorban a Messiás műve, de 
az egész emberiségé, tehát az összes egyéné együttvéve.56 Vagy, ahogy 
Hillel Zeitlin, egy modern haszid gondolkodó mondta, minden ember 
a maga világának megváltója: „Every man is Redeemer of a word that 

52 „God was revealed in His potencies and His various attribute (justice, mercy, etc., 
etc.). By these powers through which He willed to effect Creation He formed 
»vessels« destined to serve the manifestation of His own being. […] The divine 
light entered these vessels in order to take forms appropriate to their function in 
creation, but the vessels could not contain the light and thus were broken. This is 
the phase which the Kabbalists call the »breaking of the vessels.« And what was 
the consequence of the shattering of the vessels? The light was dispersed. Much 
of it returned to its source; some proportions, or »sparks,« fell downward and 
were scattered, some rose upward.” SCHOLEM, The Messianic…, i. m., 45; 

 Ez a tan a haszid történetekben is megjelenik – pl: BUBER, Haszid történetek, i. 
m., 201, 372.

53 „[...] a világ tele van Testekkel, amelyek / a Lelkük nélkül bolyongnak, // és 
Lelkekkel, amelyek a Teremtés / napján elvesztették a Testüket, mert / Isten 
elgyengült az erőfeszítéstől, // és a gyengeségéből lett a Halál, aki nem / test és 
nem lélek, míg el nem jön / a Messiás, hogy megszabadítsa őket [...]” BORBÉLY, 
Halotti Pompa, i. m., 151.

54 Ld. erről: SZÁZ Pál, Ádám és a Gólem. A Haszid Szekvenciák teremtésmotívumai 
a zsidó hagyomány tükrében = LAPIS József - VALASTYÁN Tamás (szerk.) 
Borbély Szilárd, Studia Litteraria, LV, 2016/1-2, 126–143, utalás helye: 132

55 Vö: Devekut, or Communion with God = SCHOLEM, Major Trends…, i. m., 
203–251. IDEL, Hasidism…, i. m., 53–65, 86–89.

56 SCHOLEM, The Messianic…, i. m., 185–187.; Vö: Martin BUBER, Hasidism, 
Philosophical Library, New York, [2007], 22-29, 31-37.; BUBER, Haszid 
történetek, i. m., 216–217.

NOVA_POSONIENSIA.indd   162 18.10.2017   14:11:18



162 163

is all his own. He beholds only what he, and only he, ought to behold 
and feels only what he is personally singled out to feel.”57

A messiás eszme interiorizált formában tehát az emberben egyfaj-
ta tiszta szellemi, megváltói minőséget feltételez, akár a páli teológia 
misztikus Krisztusa, mely minden ember belsőjében lakozik58 – a mes-
siás tehát nemcsak köztünk van, de bennünk is. Pontosabban, ahogy 
maga a szerző írja:

„A haszidok vallási forradalma azt tanította, hogy mindenben megmutat-
kozik a szentség szikrája. A legenda szerint a Messiás is újjászületett a haszi-
dok között. Hiszen ma is, nemzedékről nemzedékre, testet ölt közöttünk. 
Csak mi nem vesszük észre, mert a parúzia, a várakozás ideje folyamatos.”59

2.5  Excursus: A Háromkirályok ajándéka és messiás-képe 

Borbély Szilárd műveiben szereplő messiásról szóló narratívák, elkép-
zelések vizsgálatának esetében szükséges kiemelnünk a MASzJ három-
királyát, akik a többi szereplőhöz hasonlóan, ámde sajátos és összetar-
tozó módon vélekednek a születő megváltóról. A három bibliai ősatya 
a háromkirályok mimikrijébe bújva60 adja át a Mt 2.11-ben megjelenő 
három ajándékot, az aranyat, tömjént és a mirhát. (Hogy melyik király 
melyik ajándékot adja át, abban a hagyomány nagy variabilitást mutat, 
vizsgálata esetünkben mellékelhető.) Az ajándékozás gesztusa nem vá-
lasztható el a messiásról szóló vélekedéstől (mely itt a királyok titkos 
névhez hasonlóan szintén misztérium, sőt, prófécia is), sem a drama-

57 Idézi: SCHOLEM, The Messianic…, i. m., 190., Vö: Uo. 202. Vö.: „The hasidic 
message of redemption should be understood in connection with the attitude 
of the Baalshem to redemption. It rises against the messianic self-differentiation 
between one man and other men, between one age and other ages, between one 
act and other acts. To the whole of mankind is given the power to co-operate, 
all ages stand immediately facet to face with redemption, all action for God’s 
sake may be called messianic action.” BUBER, Hasidism, i. m., 116.

58 Róm 8.9–17; Kol 2.6–13; Fil 2.5; 2Kor 4.10–16; 1Kor 12.12
59 BORBÉLY, Egy gyilkosság..., i. m., 111.
60 Ld. SZÁZ, A mimikri teatralizálása – a Háromkirályok esete a Míg alszik szívünk 

Jézuskája című drámában = Uő, „Haszid, vérző Kisjézuska”…, i. m., 611–615.
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turgia sorrendiségében (sorrendiségétől?), sem az ajándék szimbolikus 
jelentésétől. A három különböző ajándék átadása után ugyanis három 
különböző állítás hangzik el a megváltóról:

Király Ősatya ajándék Messiáskép
Gáspár Ábrahám arany király: „[…] ő a föld királya!” 

(80.)
Menyhért Izsák tömjén főpap: „Mert Jézuska főpapocs-

ka, / Isten után legfőbb szolga. 
/ Igaz Istenhez hasonló, maku-
látlan, mint a porhó.” (81.)

Boldizsár Jákob mirha szenvedő/meghaló: „[…] mert 
halálra / született ez a kis pára, 
/ mint minden embergyerek, / 
és én vele szenvedek!” (83.)

2. táblázat

A három ajándék tárgyi használatából kifolyólag és az ószövetség ér-
telmezése alapján már a korai egyházatyáknál szimbolikus értelmezést 
kap. Nézzük a legkorábbi értelmezéseket:

Iréneusz:
„»myrrh«, because it was He who would die for the mortal human race 
and be burried; »gold«, because He was king »of whose kingdom there is 
no end« (Luke 1.33); and »frankincense«, because He was God, who was 
also »made known in Judah« (Ps. 76.2) and appeared to those who »did 
not seek Him« (Isa. 65.1).” (Adv. Haer. III.9.2)61

Óriegész:
„Úgy mondhatnám, egy isteni és halandó emberi valóságból összetett 
lénynek fölajánlott ajándékot hoztak; az arany szimbolizálja a királyságot, 
a mirha a halandót és a tömjén az Istent.” (Orig. Cels. I.60)62

61 St. IRENAEUS of Lyons: Against the Heresies, Vol. 3, trans. D.J. Unger, I.M.C. 
Steenberg, Newman Press, New York, 2012, 46.

62 ÓRIGENÉSZ, Kelszosz ellen, ford. Somos Róbert, Kairosz, Budapest, 2007, 62.

NOVA_POSONIENSIA.indd   164 18.10.2017   14:11:18



164 165

Nüsszai Szent Gergely:
„A mágusok mint Istennek felajánlották a tömjént, a királyi méltóságnak 
arannyal tisztelegtek, és mirhával jelezték a szenvedés üdvrendjét.” (In. 
Natalem Christi 7)63

A darabban szereplő tömör állítások azonban az allegorézisen nyugvó 
teologikus/krisztologikus magyarázatnál jobban hasonlítanak a prófé-
ciák nyelvére. Ahogy a háromkirályok alakja az ősatyáknak való meg-
feleltetés által a zsidó hagyományba vet párhuzamot, úgy az ajándékok 
jelentését is ide szükséges visszavezetni. Borbély mintha palimpszesz-
tusként olvasná az egyházatyák értelmezését, és a „mögöttük” rejtőző 
zsidó hagyomány párhuzamát használná. 

Ez a három „visszazsidósított” messiás-értelmezés egybevág Jézus 
korának messiási elképzeléseivel. A messiás-eszme differenciálódá-
sát, a háromféle elképzelés kialakulását már a qumráni tekercsekben 
megfigyelhetjük. A Damaszkuszi Irat már Áron és Izrael Felkentjéről 
beszél, a Közösség Szabályzata hasonlóan fogalmazva már egyértelmű-
en két alakot említ, sőt, előttük még egy próféta felbukkanását várja.64 
A királyi messiás – a Felkent, Dávid fia, aki eljövetelével helyreállítja 
a királyságot és igazságosan uralkodik – a legkorábbi messiás-fogalom, 
amely a prófétai könyvek messiás-helyeinek összeolvasásával alakult 
ki.65A papi messiás képzete az apokaliptikus irodalomban fejlődött 
ki s dominált igazán,66 és később a rabbinikus szövegekben is tovább 
öröklődik – például bSuk. 52b67

63 Nüsszai Szent Gergely művei, ford. Vanyó László, Ókeresztény írók XVIII. kötet, 
Szent István Társulat, Budapest, 2002, 224.

64 XERAVITS Géza, Qumrán messiási elképzeléseinek korai története, In: 
Átalakuló hagyományok. Tanulmányok a qumráni közösség, a korai zsidóság és 
a születő kereszténység irodalmából, L’Hartman, Budapest, 2003, 123–[133]; Vö: 
VERMES, A zsidó Jézus, i. m., 178–179; PESTHY, i. m., 359–375.

65 2Sám 7, Iz 11:1–9, 9:5–6, Ez 34:23–24, Ám 9:11-15, Mik 5.1–5, stb. Vö: PESTHY, 
i m., 311–325.

66 PESTHY, i. m., 315, 340–341, 343, 344, 373, 381.
67 A rabbinikus judaizmus messiásképéről kiváló áttekintést nyújt: Jacob 

NEUSNER, Messianic Themes in Formative Judaism, Journal of the American 
Academy of Religion, LII, 1984/2, 357–374.
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Ezek a messiás-elképzelések az őskrisztológia kialakulásakor do-
mináns szerepet játszottak, hiszen Jézust tanítványai Krisztusnak, azaz 
messiásnak tartották annak ellenére, hogy ezt ő maga a szinoptiku-
soknál sosem jelenti ki magáról.68 János Evangéliumában Jézus messiás 
volta már maga által is kinyilvánított igazság.69 Az Újszövetség Jézust 
Dávid fiának70 tekinti mely cím a királyi messiást illeti. Valamint Mel-
kizedek rendje szerinti főpapként is utal rá a Zsidókhoz írt levél,71 az 
Apostolok cselekedetei72 pedig a messiás szenvedésének szükségszerű-
ségét hirdeti: „Jézus nem szenvedései ellenére, hanem éppen szenve-
dései miatt a messiás.”73 S ez utóbbi, a mirha által jelölt attribútum az, 
amely Borbély műveinek messiásalakjait vizsgálva igazán fontos lesz.

3. A Messiás, mint szereplő a Haszid Szekvenciákban

3.1. Jésua ben Jószif, a Messiás

A HSz verseiben a messiás alakja mindig a szenvedés- és üldözéstör-
ténetek narratíváinak szereplőjeként jelenik meg, és (hasonlóan a HSz 
legtöbb szereplőjéhez) az áldozat pozíciójába kerül. Jézus Krisztus kín-
szenvedésének és halálának újrajátszásában – mely a Nagyheti Szek-
venciák vezérmotívuma – a megváltó az ártatlanul szenvedő egyénnel 
azonosul. Jésua ben Jószif, a HSz messiás-alakja viszont a közösség, Iz-
ráel népének szenvedéseivel válik azonossá. A megalázott, az elhurcolt, 
a pusztított néppel, a kollektívummal azonos a Messiás sorsa.

68 Pinchas LAPIDE – Ulrich LUZ: A zsidó Jézus. Zsidó tézisek keresztény válaszok, 
Logosz Kiadó, Budapest, 1994, 55; VERMES, A zsidó Jézus, i. m., 194

69 Jn 1:41,49; 4:25; 6:15; 7:25–31, 40–44; 9:2; 17:3 – Vö: PESTHY, i. m., 385–388.
70 Mk 10:47–48; Lk 18:38–39; Mt 20:30–31, 9:27
71 Zsid 5:7–10; 6:20; 1Kor 15:25; Mk 12:45–47; ApCsel 2:34–35; Ef 1:20–22 – Vö: 

PESTHY, i. m., 388.
72 ApCsel 3:17–18; 17:3; 26:22–23.
73 VERMES, A zsidó Jézus, i.m., 183–205; idézet helye: Uo., 195; XERAVITS Géza, 

Qumrán messianisztikus elkpzelései és a korai kereszténység = XERAVITS, i. m., 
137–158.
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A Jésua ben Jószif/Jósef megnevezés Jézus Krisztus nevének héber/
jiddis alakja. De olyan hibrid szövegelem is (akár a „haszid vérző Kis-
jézuska”), mely keresztény és zsidó/haszid referenciákkal bír, melyek-
ből a hipertextuális olvasat számára (tekintetbe véve a szövegkörnyezet 
kulturális beágyazottságát), a zsidó hipotextusok bírnak nagyobb fon-
tossággal. Az alak már a neve alapján is azonosítható a MASzJ születő 
messiásával („Jósua”-ként említi a szöveg), de ennél is látványosabb, 
hogy a HSz azon verseiben fordul elő, amelyeket a MASzJ interlúdi-
umaiban is megtalálunk. Ez a messiásalak tehát dominánsan a közös 
szöveghalmazban van jelen. A HSz VIII. verse, Az Olvasás szekvenci-
ája, valamint az V. vers (mely a MASzJ-ban nem szerepel), amelyben 
Jésua ben Jószif (vagy névváltozata) megjelenik. Ezeken túl – bár név 
szerint nem szerepel – figyelembe kell vennünk Az Akasztott Ember 
szekvenciáját is, egyrészt motivikus hasonlóságok okán, másrészt mi-
vel szintén a két korpusz közös szövegének számít. 

[A továbbiakban csak erre az alakra fókuszálok, de megjegyzen-
dő, hogy a HSz messiásképének komplex vizsgálatához a ciklus egyéb 
szövegeire is tekintettel kell lenni, leginkább a Tenger Könnyek Csillaga 
c. holokausztversre, ahol Jézus és a szentcsalád válik a soá áldozatá-
vá, vagy a Krisztológiai Episztolák Krisztus-portréjára, mivel a vizsgált 
alakkal és szövegcsoporttal több közös vonást mutatnak.]

Mivel a versekből Jesua ben Jószif köré komplex messiási mitológia 
épül ki, ezért együttesen szükséges őket vizsgálni, s a zsidó hagyomány 
messiási elképzeléseivel összevetni. A név kulturális ambivalenciája 
miatt nemcsak az ács József fiára, Jézusra, de a judaizmus azon messiás 
alakjára való utalásként is értelmezhető, aki Józsefnek házából, vagyis 
Efraim és Manassze törzséből származik. József fia, a Messiás (Masiah 
ben Joszef, vagy Masiah ben Efraim) alakjáról van szó, amely a rabbi-
nikus judaizmus messiási elképzeléseinek sajátos koncepcióját, a szen-
vedő messiás hagyományát jelöli ki.74

A legfontosabb intertextus, melynek ihletésében a szerző a Józsefi 
messiás történetének újabb és újabb variánsait írja újra, és amely a hi-
pertextuális hermeneutika irányát is kijelöli, a sztretyini Jehuda Cví 
rebe próféciája, amelyet Martin Bubertől idéz mottóként a szerző 
a MASzJ elején:

74 PATAI, Messiah ben Joseph = Uő, i. m., 165–171. 
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„Egyszer így szólt hozzánk Jehúda Cví rabbi az asztalnál: »Ma születik Jó-
zsef fia, a Messiás Magyarországon, és egyike lesz a titkos cadikoknak. És 
ha Isten élni enged addig, oda fogok utazni, hogy lássam őt.«”75

A történet folytatásának számunkra most nincs különösebb jelentősé-
ge, a józsefi messiás és a titkos caddikok koncepciójának viszont annál 
inkább. A következőkben a hagyomány azon messiás-koncepcióit te-
kintem át, amelyek Borbély költői messiás-mítoszának kialakításában 
forrásként szolgálhattak, s e komparatív-tipológiai elemzés által vált-
nak az alak attribútumai is felfejthetővé. 

3.2 Messiás ben József, a meghaló Messiás

Gershom Scholem a messiási idea két aspektusát, a katasztrófikusat és 
az utópisztikusat különíti el, amelyet a rabbinikus judaizmus hagyo-
mányának két messiás-alakjában is felfedezünk.76 A Dávid házából 
származó messiás képviseli az utópisztikusat, akivel kezdetét veszi az 
eszkatológikus aranykor, és akivel már az apokaliptikus irodalom és a 
qumráni tekercsek is foglalkoznak.77 A messianisztikus vallásként in-
duló kereszténység kiszakadásának a zsidóságból, valamint a Templom 
pusztulásának eredményeképpen Scholem szerint a messiás és meg-
váltás eszményének interiorizálására (ez a tendencia a későbbiekben 
csak erősödik), és a messiás-alak megkettőződésére kerül sor.78 A dá-
vidi messiás mellé a József házából (vagy Efraim törzséből) származó 
messiás kerül (a Zak 12.10–11-re hivatkozva)79, aki a messiáseszmény 
katasztrofikus, destruktív oldalát képviseli a dávidi messiás utópiszti-

75 BORBÉLY, MASzJ, i. m., [9.]; Vö. BUBER, Haszid történetek, i. m., 590–591.
76 SCHOLEM, The Messianic…, i. m., 17.
77 A qumráni szövegek messiási elképzeléseiről ld: Qumrán messiási elképzeléseinek 

korai története, In: XERAVITS Géza, Átalakuló hagyományok, i. m., 123–[133];
78 SCHOLEM, The Messianic…, i. m., 16–18. 
79 „Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét. 

Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak; gyászolják, mint az egyszülött 
fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszülöttet. Azon a napon olyan nagy gyász 
lesz Jeruzsálemben, mint Hadad-Rimmon gyásza Megiddó mezején.”
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kus elképzelésével ellentétben – aki harcosként az apokaliptikus hábo-
rúban esik el, akit a csatatéren legyilkolnak, és aki nem hozza el a meg-
váltást. Mert az már az utána következő Messiás, ben Dávid feladata.80

Az intertestamentális kor apokaliptikus irodalmának messiási el-
képzelései közül több, újabb motívummal együtt (részben a Messiás 
ben József is ilyen) a rabbinikus irodalomba is bekerültek.81 Joseph 
Klausner a tannaiták korában megjelenő Messiás ben Dávid és a Mes-
siás ben József kettős messiáskoncepciójában a két aspektust spirituá-
lisnak (király) illetve politikainak (harcos) nevezi.82

A Babiloni Talmud egyik passzusa a Zak 2.4-ben a négy kovácsról 
olvasható látomás értelmezésében már négy apokaliptikus figurát so-
rol fel – Messiás ben Dávidot, Messiás ben Józsefet, Illés prófétát és az 
Igazság Papját (bSuk. 52b).83 Scholem írja a két messiás alakról:

80 KLAUSNER, Messiah ben Joseph and the War with Gog and Magog = Uő, i. m., 
483.

81 bSuk. 52a,b; jSuk. 8.2
82 Vö.: It seems to me that the idea of a twofold Messiah inevitably arose from 

the conception of the twofold character of the essentially single Messiah. 
I have already indicated above that the Jewish Messiah was never thought of 
as exclusively spiritual. That is to say, he would never have been satisfied with 
a purely spiritual dominion. […] Thus throughout the earlier periods of the 
Messianic idea, Israel’s best minds thought of the Messiah as a king and a warrior. 
Like any ordinary king, the Messiah must lead his assembled people in the last 
battle and bring them to victory over foes who had afflicted and oppressed Israel 
as no other nation had ever been afflicted and oppressed. […] The Messiah 
must, therefore, be a military hero in the fullest sense of the term. […] Thus this 
inner contradiction between the political and the spiritual Messiah was inherent 
in the Jewish conception of the Messiah from the earliest times. But as long as 
the political tendency dominated Jewish thought and feeling (that is to say, from 
the destruction of the Second Temple to the fall of Bethar, this contradiction was 
not readily apparent. […] Near at hand lay this idea: The twofold character of the 
Messiah should be transformed into a twofold Messiah. And this was achieved 
by transferring to a second Messiah the function of waging war in its entirety. 
Therefore this second Messiah is a warrior-Messiah exclusively, and is more 
frequently referred to in the later Midrashic literature as »the one anointed for 
war« (meshuah milhamah).” KLAUSNER, i. m., 493, 494, 495.

83 „Who are these ‘four craftsmen’? — R. Hana b. Bizna citing R. Simeon Hasida 
replied: The Messiah the son of David, the Messiah the son of Joseph, Elijah and 
the Righteous Priest.” http://halakhah.com/pdf/moed/Sukkah.pdf
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„A Messiás mint József fia: a haldokló, a messianisztikus katasztrófában 
elpusztuló Messiás. Benne összpontosulnak a katasztrófa ismérvei. […] 
Megváltó ő, aki semmit sem vált meg, csak a világ hatalmaival folytatott 
végső harcot testesíti meg. Pusztulása egyszersmind a történelem pusz-
tulása is. A Messiás mint Dávid fia ezzel szemben az alakok e megkettő-
ződése folytán az utópikus vonások összességét személyesíti meg. Benne 
nyilvánul meg végérvényesen az új, ő arat végső győzelmet az Antikrisztus 
felett, s éppen ezáltal nyilvánul meg benne e komplexum tisztán pozitív 
oldala.”84

A 7. század elejéről származó Széfer Zerubbabel az apokaliptikus vé-
gidőket és a messiás eljövetlét jósolja meg. A bSukk. 52b-hez hason-
lóan egyéb szereplők mellett a Messiás ben Józsefet, mint Armilus, az 
„Antikrisztus” áldozatát szerepelteti.85 Más források szerint a Góg és 
Magóg ellen vívott apokaliptikus háborúban pusztul el.86

Borbély messiásával, Jésua ben Jósziffal összevetve a Messiás ben 
Jószif-ról alkotott elképzelések sokban hasonlítanak. Mindketten áldo-
zatul esnek Izráel ellenségeinek, ám Jésua nem harcol, mint Messiás 
ben József, de üldözötté válik. A VIII. versben a „kozákok” tömegmé-
szárlása elől a szombat királynő csodája folytán menekül meg,87 Az 
Olvasás szekvenciájában pedig a „Halálnak Angyalai” és „démonai / 
Szó Halálának” válnak az üldözőkké.88 A Tenger Könnyek Csillagában 
a pásztorok lesznek a megváltó gyilkosai, míg Az Akasztott Ember 

84 SCHOLEM, A messianisztikus…, i. m., 23.
85 „He is the wicked entity usually blamed for the slaying of the Messiah 

of the lineage of Joseph, an initial redemptive figure who has briefly 
given Israel hope that the time for national deliverance has dawned, and 
Armilos superintends a final brutal persecution of Israel prior to the 
triumphant emergence of the Messiah of the lineage of David, the hero 
who effortlessly dispatches Armilos with but a single piercing glance or 
lethal exhalation (…)” John C. REEVES, Trajectories in Near Eastern 
Apocalyptic: A Postrabbinic Jewish Apocalypse Reader, Society of Biblical 
Literature, Atlanta, 2005, 19.

86 Pl. Targ. Yer. Zak. 12.10 (Jeruzsálemi Targum Zakariás 12.10-hez)
87 BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 145.
88 Uo. 166, 167.
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szekvenciájában mi vagyunk: „Minden nap öljük Máriát […] Botokkal 
verjük holt Fiát”.89

Az utóbbi két versben a holokauszt és az egyiptomi menekülés nar-
ratíváira tett utalásból egyértelmű, hogy nem az apokaliptikus végső há-
borúról van szó – noha maga a versek apokaliptikus víziókként is olvas-
hatóak – , ahol a messiás halála és az antikrisztus győzelme a történelem 
végét jelenti. Az antikrisztusi szerepkör Jésua ben Jószif esetében is felfe-
dezhető, a végső háború helyére a végső üldöztetés kerül. Jésua és Mes-
siás ben József mindketten egy kegyetlen, apokaliptikus világban esnek 
áldozatul Izráel üldözőinek, ám haláluk mégsem hozza el a megváltást 
– pontosabban a messiási aranykor beköszöntét, a világ helyreállítását. 
Utóbbi feladat a dávidi messiásra vár. Vele mint a versek szereplőjével 
Borbély korpuszában sosem találkozunk közvetlenül. Az utópisztikus 
elképzelés legfeljebb elvontan, messiási elképzelésként jelenik meg (ld. 
e tanulmány 2. fejezetét). Borbély a józsefi messiás történetét írja újra, a 
dávidi messiás pusztán mint elképzelés, mint a nem-jelenvalóra (transz-
cendensre) vonatkozó kijelentés (prófécia) artikulálódik a szövegben. 

Borbély szenvedő és meghaló messiásalakjait persze nemcsak a 
zsidó hagyomány józsefi messiása, de az Újszövetség szenvedő Jézusa 
története is formálja, melynek előképét Deutero-Izajás ún. szenvedő 
szolgájának, az Ebed-JHWH ([ַעְבֵדי יהוה] [παῖς Κυρίου]) alakjában je-
löli ki a hagyomány.90

3.3. Ebed-JHWH és a szenvedő Messiás

Scholem figyelmeztet, hogy a Messiás ben József alakja a talmudi iro-
dalomban nem kötődik közvetlenül a Deutero-Izajásnál található, ún. 
Ebed-JHWH dalok, tehát az Úr szenvedő szolgájának alakjához: „Har-
col és veszít – de nem szenved. Egy pillanatra sem alkalmazható rá 
például Jesája próféciája isten szenvedő szolgájáról.”91 Deutero-Izajás 
sehol nem nevezi messiásnak szenvedő Szolgáját, a Talmudban pedig 

89 71.
90 A négy Ebed-JHWH dalt (Iz 42; 49; 50; 52–53) Bernhard Duhm azonosította 

1892-ben Izajás-kommentárjában. 
91 SCHOLEM, A messianisztikus…, i. m., 23.
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a hasonló vonások ellenére sem azonosítják Messiás ben Joszef szen-
vedését az Ebedével. 

Ebed-JHVH az Úr jámbor kiválasztottja, akire kiárasztja lelkét 
(Iz 42.1, 49.1), a megaláztatás és szenvedés viselőjévé válik (Iz 50.6). 
„Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfija, aki tudta 
mi a szenvedés.” (Iz 53.3). A negyedik énekben (Iz 52.13–53.12) a Szol-
ga a közösség bűneiért szenved, s mint a báránynak, halála helyettesítő 
vagy engesztelő áldozattá (ásám) válik.

Az Ebed-JHVH dalok keresztény interpretációja, azaz a szenvedő 
szolga áldozata mint a szenvedő Jézus áldozatának próféciája – bár az 
evangéliumok ószövetségi utalásaiban nem szerepel – már az Aposto-
lok cselekedeteiben megjelenik az etiópiai tiszt megtérésének történeté-
ben, aki Iz 53,7–8-at olvassa, melyet Fülöp értelmez számára (ApCsel 
8.28–35).92A zsidó hagyománytól eltérően, a kereszténység az udvari 
tisztnek a szolga kilétére vonatkozó kérdésére egyértelmű választ ad: 
Jézus, a Krisztus/Messiás, az áldozati bárány bűneinkért való szen-
vedésének és kínhalának (amelyet a Nagyheti Szekvenciák tematizál) 
jövendöléseként értelmezi az Ebed-JHVH dalokat. Vélhetőleg a „kisa-
játító” keresztény értelmezés miatt nem találunk közvetlen kapcsolatot 
a Talmud Messiás ben Józsefe és Ebed-JHWH között.93 De nem példa 
nélküli a judaizmusban sem a szolga alakját a kollektívum bűneiért 
szenvedő messiáséval azonosítani.94 A VIII. századi Peszikta Avkat 

92 „Az Írásnak ezt a helyét olvasta: / Mint a juhot, úgy vitték leölni. / Ahogy a bárány 
sem ad hangot / nyírója előtt, / ő sem nyitotta szóra ajkát. / A megaláztatásban 
vétetett el róla az ítélet. / Ki sorolhatja fel nemzedékét? / Mert élete elvétetett 
a földről. / Az udvari tiszt megkérdezte Fülöpöt: »Mondd, kiről mondja 

93 SCHOLEM, The Messianc…, i. m., 33.
94 KLAUSNER azonban a messiási elképzelésekkel lazábban kapcsolódó elemként 

értelmezi: Nevertheless, there is a kernel of Messianism not Christian, but 
completely Jewish Messianism in these chapters. […] precisely because the ethico-
spiritual virtues of the Messiah were exalted and became the shining symbols of 
Messianism, the bearer of Messianism came to be either the individual »servant 
of the LORD,« the prophet, or the collective »servant of the LORD,« the best of 
the people Israel. Thus the ‘whole people Israel in the form of the elect of the 
nation gradually became the Messiah of the world, the redeemer of mankind. This 
Messiah must suffer just as the prophet suffers. Here also punishment precedes 
redemption; but this punishment is unique: it comes as a penalty for the sin of 
others. And it redeems the world[.]” Uő, i. m., 163.
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Rochel egyik passzusában a messiás két tárgyalt attribútuma, a szenve-
dés és a preegzisztencia is megjelenik:

„When God created his world he extended his hand from the throne of 
his glory and brought forth the soul of Messiah. Then he said to him: Wilt 
thou heal my sons and redeem them after six thousand years? He an-
swered: I will. God said to him: Wilt thou then suffer punishment in order 
to blot out their sins as it is written, ‚But he bore our diseases’? He said to 
Him: I will suffer it with joy.”95

Martin Buber: A próféták hite c. könyvének utolsó fejezetében (A szen-
vedők istene) a négy Ebed-dalt és azok értelmezéseit vizsgálja. A ju-
daizmus legitimnek tekintett olvasatai a szolgát Izráellel azonosítják, az 
egyén és a kollektívum viszonyát emelik ki, ám ezen túl sokféle módon 
értelmezik (a szolga azonosítása a prófétával, Kürosszal, valamely tör-
ténelmi személlyel, vagy Izráel egész népével). Buber ezek áttekintése 
után meglepő következtetésre jut: 

„…az Ebed személyes szubsztanciája túlmutat az egyes ember személyén, 
ám anélkül, hogy kollektív jellegűvé válna. Itt azt tapasztaljuk, hogy ez 
a személyiség több személyes megjelenésből és életútból épül fel, s ezek 
hordozói lényegileg azonosak egymással, ám anélkül, hogy az egyik ala-
kot a másikkal valamilyen természetfölötti esemény kapcsolná össze. Úgy 
gondolom, egészen komolyan vehetjük a sajátos kifejezést – »halála után« 
(9. vers): nem ez az egyetlen halál, amellyel a szolga szembenéz a maga 
útján; ő haláltól halálig, s onnan megint az életig járja útját.”96

Buber három fázist különít el az Ebed útja során – a prófétai felkészü-
lését, a szenvedés tetté válását, valamint a szenvedés beteljesítését: „Ezt 
a három stádiumot semmiképpen nem helyezhetjük el egyetlen em-
beri lény életében. Ez az élet egyetlen Ebed útja különböző alakokon 
és életsorsokon át.” Ha Buber ezen megállapításai fényében olvassuk 
a HSz messiás-alakját, az egyén és közösség viszonyának hasonlósága 

95 Idézi: Risto SANTALA, The Suffering Messiah and Isaiah 53 in the Light of Rabbinic 
Literature, The Springfielder XXXIX, 1975/4, 177–182, idézet helye: 179.

96  Martin BUBER, A prófáták hite, Atlantisz, Budapest, 1991, 278.
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mellett az is szembetűnik, hogy úgy mosódnak egymásba a versekben 
mártírként megjelenő alakok, akár az Ebed különböző „arcai”. 

Buber a közvetlen összefüggések hiánya ellenére, amelyre Scholem 
figyelmeztet, további elemzésében a Messiah ben József előképeként 
kezeli Ebed-JHWH-t. (Annak értelmezésében, hogy az Ebed a szenve-
dő messiással, vagy konkrétan a Messiás ben Józseffel azonosítható-e, 
ma is megoszlanak a vélemények a judaizmuson belül.)97 Értelmezé-
sét a messiás rejtettségének és újramegjelenésének attribútuma, mely 
a haszidizmusban különösen nagy hangsúlyt kap (erről a következő 
alfejezetben), szintén befolyásolja:

„…a szenvedő Messiás képe, aki megjelenik minden nemzedéknek, és 
a mártírumtól és haláltól mártíriumig és halálig vándorol, tovább él a zsi-
dóság legkésőbbi népi hagyományaiban is: még a haszidizmusban, a 18. 
század e nagy vallási mozgalmában is azt mondják egyik-másik mesterről, 
aki erőszakos vagy korai halált halt, hogy ő volt József fia, a Messiás.”98

Így végső soron az Ebed és Izráel szenvedése azonos:

„A történelem titka a helyettesítés titka… [A] nagy szétszóratáshoz, amely 
a második állam széthullása után a nép létezési formájává válik, hozzátarto-
zik a szenvedés misztériuma az ígéret, hogy Isten a szenvedők Istene lesz.”99

A szenvedés messiási apoteózisának értelmezése – párhuzamosan 
a keresztény szenvedő megváltó, a Nagyheti Szekvenciák, és a HSz ke-
resztény verseiben100 megjelenő ábrázolásával – a zsidó kulturális kó-
dok szempontjából a buberi gondolat által válik hozzáférhetővé.

97 Legkorábban a Jonatán Targum Iz 53 arámi fordításában nevezi messiásnak 
a szolgát, de később a Peszikta Avkat Rochel, majd a Zohár is (II, 212a) szenvedő 
messiásként beszél a szolgáról az izajási helyre utalva. Alaposabb áttekintést nyújt: 
Risto SANTALA, The Suffering Messiah..., i. m.; Uő, Does Isaiah 53 speak of the 
personality  of the Messiah?, = Uő, The midrash of the messiah: the messiah and 
his meal in Midrash Ruth, chapters V, VII, and VIII and its roots and reflections in 
corresponding Jewish literature, 99–114; The fifty-third chapter of Isaiah according 
to the Jewish interpreters, trans. Samuel Rolles Driver and Adolf Naubauer, James 
Parker and Co., Oxford, 1877.

98 BUBER, A próféták hite, i. m., 283.
99 Uo., 283–284.
100 A Krisztológiai Episztolák és az Epicédium
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A HSz Messiás-alakja (és a holokauszt-versekben a messiási szen-
vedés vonásaival felruházott alakjai) mögött tehát úgy láthatjuk meg 
a szenvedő Messiást, ahogy a Nagyheti Szekvenciákban Jézus alakja 
mögött a szenvedő Krisztust. Mint láthattuk, a HSz Messiásainak szen-
vedése éppúgy nem hozza el a megváltást, mint a Messiás ben József 
szenvedése. Ám az Ebed alakjával való összevetés által újabb attribútu-
mot különböztethetünk meg: az egyén (Messiás) és a közösség itt egy-
mást képviseli, egymás sorsában osztozkodik, és sokszor akár felcserél-
hetővé válik. Ezt továbbgondolva, a Messiás olyan valaki, aki köztünk 
van, a Messiás egy közülünk, a mi szenvedéseinket viseli, vagyis ezáltal 
bárki messiássá lehet. E ponton érkezünk meg a következő attribútum-
hoz, a rejtett messiás képzetéhez.

3.4. A rejtett Messiás

Mint láthattuk, Jésua ben Jószif, a borbélyi messiás-alak, eltérően 
a messiás elvont képzetének megjelenítésétől, nem a preegzisztens, 
a teremtés óta várakozó misztikus Messiással azonosítható, hiszen 
nem az „idő méhében”, hanem a földi világban van elrejtve, s nem a dá-
vidi, utópikus, a világot helyreállító messiás-eszmével kapcsolatos, de 
a józsefi szenvedő Messiással. A rejtett messiás koncepciójával először 
a rabbinikus irodalomban találkozunk:

„A messianisztikus kor mélyen átérzett kiszámíthatatlansága teremtette 
meg a messianisztikus aggádában a rejtett Messiás eszméjét, aki mindig 
mindenütt jelen van, s aki egy mélyértelmű legenda szerint nem véletlenül 
született a Templom lerombolásának idején. A legmélyebb katasztrófa pil-
lanatától kezdve adott a megváltás lehetősége. »Izráel így szól lsten előtt: 
mikor váltasz meg bennünket? lsten válaszol: amikor a legmélyebbre süly-
lyedtetek, abban az órában váltlak meg benneteket.« Ennek a mindig jelen 
lévő lehetőségnek felel meg a rejtekében mindig várakozó Messiás képze-
te, amely sokféle formát öltött, ám annál aligha van nagyszabásúbb, mint 
amely mérhetetlen sejtetéssel a Róma kapuinál gyülekező bélpoklosok és 
koldusok körébe, az örök Városba helyezte a Messiást.”101

101 SCHOLEM, A messianisztikus…, i. m., 21. A szöveg a Midrás Tehillim a Zsolt 
45:5-öt értelmező passzusát idézi, a bSanh 98a aggadájára utal.
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Ha alaposabban szemügyre vesszük a Scholem által említett, 
a bSzanh 98a. részében található aggadát,102 az a leprások, elesettek, 
nyomorultak, betegek, nincstelenek között található, nem eljövendő, 
de most és állandóan („Ma.”) köztünk lévő messiás alakja. Ha részlete-
iben különbözik is Borbély alakjaitól, tipológiai azonosságot fedezhe-
tünk fel nemcsak közte és a HSz Messiásai, de a Nincstelenek Mesijás-
nak nevezett szereplője között is.

A világban elrejtett Messiás képzete (amely különbözik a kabbala 
mennyei szféráiban az Úr által elrejtett Messiásétól) a haszidizmus-
ban különös hangsúlyt kapott. Annak ellenére, hogy több caddikról 
is tudunk, akiről messiásként vélekedtek, a semlegesített és interiori-
zált messianisztikus gondolatat, noha sosem nyilvánult meg nyíltan. 
A caddik („az igaz”) koncepciójának kidolgozásában a messiási voná-
sok azonban meghatározó szerepet játszottak.103 A haszidizmus tér-
nyerése során kristályosodott ki az a gondolat, amely a caddikokat két 

102 A fejezet mottójaként idézem. Ld. az angol fordítást: „R. Joshua b. Levi met 
Elijah standing by the entrance of R. Simeon b. Yohai’s tomb. He asked him: 
‘Have I a portion in the world to come?’ He replied, ‘if this Master desires it.’ 
R. Joshua b. Levi said, ‘I saw two, but heard the voice of a third.’ He then asked 
him, ‘When will the Messiah come?’ — ‘Go and ask him himself,’ was his reply. 
‘Where is he sitting?’ — ‘At the entrance.’  And by what sign may I recognise 
him?’ — ‘He is sitting among the poor lepers: all of them untie [them]  all at 
once, and rebandage them together,43  whereas he unties and rebandages each 
separately, [before treating the next], thinking, should I be wanted, [it being time 
for my appearance as the Messiah] I must not be delayed [through having to 
bandage a number of sores].’ So he went to him and greeted him, saying, ‘peace 
upon thee, Master and Teacher.’ ‘peace upon thee, O son of Levi,’ he replied. 
‘When wilt thou come Master?’ asked he, ‘To-day’, was his answer. On his 
returning to Elijah, the latter enquired, ‘What did he say to thee?’ — ‘peace Upon 
thee, O son of Levi,’ he answered. Thereupon he [Elijah] observed, ‘He thereby 
assured thee and thy father of [a portion in] the world to come.’ ‘He spoke falsely 
to me,’ he rejoined, ‘stating that he would come to-day, but has not.’ He [Elijah] 
answered him, ‘This is what he said to thee, To-day, if ye will hear his voice.’ [Ps. 
95.7]“ http://www.halakhah.com/sanhedrin/sanhedrin_98.html#98a_44; Vö: 
cseh fordítás: SLÁMA, i. m., 446.

103 Vö: SCHOLEM, The Messianic…, i. m., 176–203; Uő, Cadik, spravedlivý = Uő, 
O mystické podobě božství. Studie k základním pojmům kabaly, trans. Mária 
Schwingerová, Malvern, Praha, 2011, 70–112.
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csoportra osztja – a nyilvánosság előtt működő, és a rejtett igazakra, 
azaz cadik nisztárra [ַצִדיק ִנסָתר]. 

A rejtett caddikokkal való találkozásokról szóló haszid példázatok 
viszonylag későiek. A titkos caddikok előnyt élveznek a közismertek-
kel szemben, noha (vagy épp azért, mert) ismeretlenségben élnek, rej-
tetten, titokban munkálkodnak a megváltáson. A rejtett caddikokat 
a hétköznapi emberek, a szegények, a munkások, mesteremberek kö-
zött találjuk, s külsejükben sem különböznek tőlük; valójában semmi 
sem jelzi kiválasztottságukat. Mégis csodás tulajdonságokkal bírnak: 
Illés próféta tanítja őket Tórára, a madarak nyelvén beszélnek, és csak 
nagyon nehezen lehet őket leleplezni. Egyes források szerint nem is 
szabad, mivel mihelyt leleplezik a titkos caddikot, meghal.104

A titkos caddik/cadik nisztár, és a rejtett Messiás, József fia képzeté-
nek különös ötvöződéseként értelmezhetjük Jehúda Cví idézett jóslatát 
a MASzJ mottójában. Egy másik példája a két koncepció egyesítésének 
a karlini Slómó rebe mártírhalálának története, melyben a caddikot József 
fiával, a Messiással azonosítják. Jiří Langer így dolgozza fel a történetet:

„Az 5552 (1792) év tamuz havának 22. napján reggeli imát mondott ha-
szidjaival, mint rendesen. De amikor ehhez a sorhoz érkezett: »A menny-
ben és a földön minden a te uralmad alatt vagyon!« - olyan magasra emelte 
a hangját, mint még soha. És abban a pillanatban kozákok rontottak be az 
imaházba, és a szent embert az oltár előtt leszúrták. […] A karlini reb Sloj-
mele messiás volt. Nem Dávid házából való messiás, akit oly vágyakozva 
várunk, nem ismerve eljövetelének sem napját, sem óráját, hanem József 
házából való, aki Dávid Fia előtt érkezik majd, és akit a régi jóslat szerint 
elveszejtenek […] azért kellett gyiloktól elpusztulnia, mert Ábel lelke tes-
tesült meg benne…”105

A történet Buber által közölt hosszabb verziójában ezen felül a kozá-
kot Armilusnak, a Messiás ben József hagyományos, győzedelmeskedő 

104 Hidden Tzadikim = Gedalyah NIGAL, The Hasidic Tale, trans. Edward Levin, 
The Littman Library of Jewish Civilisation, Oxford-Portland, 2008, 264–279. 
A rejtett cadikok történetét BUBER gyűjteményében is megtaláljuk: Uő, Haszid 
történetek, i. m., 383–384, 477–478, 691.

105  Jiří LANGER, Kilenc kapu. A haszidok titkai, ford. Zádor András, Kalligram, 
Pozsony, 2000, 133–134.
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ellenségének nevezik.106 A történetben a tipologikus hasonlóság okán 
Borbély áldozattá váló alakjainak előképét, hipotextusát fedezhetjük 
fel. Ahogy a karlini Slómó történetében újraíródik József fia, a Messiás 
története, úgy íródik újra Borbélynál Jézus vagy a lugobicsi Jesua ben 
Jósef története az armiliusi szerepkörben kozákokkal, vagy (a holo-
kauszt kontextusát [rá]olvasva) náci tisztekkel.

A buberi változat továbbá kihangsúlyozza, hogy reb Slómót imádko-
zás közben találta el a kozák golyója: a XIX. verssel való motivikus rokon-
ság tagadhatatlan, hiszen az (1) rész a gyilkosság befejezhetetlenségének 
témáját járja körül, a (2) pedig a félbehagyott ima motívumát variálja: 

„»[…] A / félbehagyott ima kering a Létezésben, 
és újraszüli azt, aki nem tudta 

befejezni. […] És aki 
nem mondja végig, annak újra kell 

kezdenie. A befejezett imák ugyanis 
a Nemlétbe tartanak, Isten trónusához.« 
»Az Idő azóta a Messiás érkezésére 

vár. Ugyanis nincs benne ismétlődés. 
A végig nem mondott ima pedig az Idő 
be nem teljesülése. Olyan, mint a Végtelen.«”107

A Messiás és az idő viszonya, az ismétlődés és repetíció témája egy kö-
vetkező attribútumra világít rá.108 Mielőtt ezt alaposabban megvizsgál-
nánk, a rejtett messiás egy másik aspektusát kell szemügyre vennünk. 
Mégpedig a titkos caddikokat szerepeltető történeteknek a harmichat 

106 BUBER, Haszid történetek, i. m., 410–411.
107 BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 180.
108 Ezt láthatjuk a Jézus Ahasvérus messiási alakjában, amelyet a temporalitás és 

repetitivitás szempontjából már vizsgáltam, s mint látni fogjuk, a világban való 
állandó jelenléte a rejtett messiás motívumának szinonímája. Ld, SZÁZ Pál, 
Az Ahasvérus-motívum Borbély Szilárd Halotti Pompa c. kötetében = MISAD 
Katalin - CSEHY Zoltán (szerk.) Nova Posoniensia V. A pozsonyi magyar 
tanszék évkönyve, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2015, 141–157.
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igaz emberről (a lamedwav cádikim vagy lamedwavnik-okról [ל"ו 
-szóló legendatípust felhasználó csoportját. Ennek számos va ([ַצִדיִקים
riációjával és felhasználásával találkozhatunk a haszid történetekben, 
és talán a legnagyobb népszerűségre tett szert a zsidó folklór közismert 
történeteit illetően.109 A harminchat igaz ember vándorlegendáját, 
akiknek vállain a világ sorsa nyugszik, Gershom Scholem tárta fel mo-
tívumtörténeti tanulmányában. Kiemeli, hogy a harmichat caddik rej-
tettsége, titkossága a későbbi korok, s főképp a haszidizmus hozomá-
nya.110 Az Akasztott ember c. versben található utalás – „Minden nap 
hal egy Messiás / a harmichat igazból”111 – a harminchatok legendájá-
nak a kései haszidizmusban továbbélő változatára utal. A Messiás egy 
a harminchatok közül, ő a Caddik ha-Dor [צדיק הדור], azaz a generáció 
igaza. Minden generációban él ugyanis egy titkos caddik, potenciális 
Messiás, aki (a bSanh. 98a messiási aggadájához hasonlóan) rejtetten 
várja, hogy eljöjjön az ideje.112

3.5 Az Újraszületett

Az Akasztott ember anaforája a „minden nap” megölt megváltóról be-
szél. A VIII. vers pedig arról értesít, hogy 

„Újraszülték a megváltót 
Egy betlehemi télben 

A közeli Galícia 
Egy stettlje házában, 
A handlé Jószifnak fia 
Lett Mírjamnak álmában.”113

109 Több szépirodalmi feldolgozása is született, pl. André Schwarz-Barth: Az igazak 
ivadéka, Ivan Olbracht: Átokvölgye

110 The Tradition of the Thirty-Six Hidden Just Men. In: SCHOLEM, The Messianic…, 
i. m., 251–157.

111 BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 72.
112 NIGAL, i. m.
113 BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 144.
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Az újszülöttet Jesua ben Jószif alakjával azonosíthatjuk, akit más szö-
veg is „újraszületett”-nek nevez.114 Az V. vers pedig a „Név Kövének” 
allegóriájával ábrázolja Jesua ben Jósef újraszületését.115

Borbély következetesen az újraszületés szót használja az újjászüle-
tés helyett. Jesua ben Jósef alakja tehát a személy újjászületése helyett 
inkább mint egy idea, minőség, messiási potenciál különböző szemé-
lyekben való repetitív megtestesülése értelmezhető. A haszidizmus 
a luriánus kabbala nyomán elfogadta a lélekvándorlás, a gilgul (me-
tempsichosis; Gilgul HaNesamot [הנשמות -tanát. Az állandó ([גלגול 
an újraszülető–szenvedő messiás képzete látszólag innét közelíthető 
meg.116Ugyanakkor a HSz szövegeiben semmi nem utal közvetlenül 
sem a kabbala messiási újjászületés-tanára,117 sem a messiás okkultáció-
ja, vagy újravisszatérésének koncepciójára, mely elképzelés a rabbinikus 
kor rejtett messiásának esetében éppúgy felbukkan,118 ahogy a síita isz-
lámban a tizenkettedik imám visszatérésének tanában.119 Ezek a speku-
lációk ugyan érdekesek lehetnek az asszociatív olvasat szempontjából, a 
szövegek értelmezéséhez azonban nem ad hozzá semmi lényegest. 

Az újraszületés attribútumát az előzőleg említett attribútumokat 
bevonva érdemes megközelíteni. Martin Buber a haszidizmus szen-

114 Pl. Uo., 167.
115 135.
116 SCHOLEM, The Messianic…,i. m., 187; Uő, Major Trends…, i. m., 281–284.
117 A korai kabbala műve, a Bahir 180 azonban azt állítja, hogy a Messiás lelke még 

sosem testesült meg, s amikor eljön, a lelkek már nem születnek újjá többé. 
Ayreh KAPLAN, Bahir, trans. Roman Kořan, Malvern, Praha, 2008, 155; Vö: 
SCHOLEM, O mystické…, i. m., 166.; Jitzak Luria tanítása szerint a dávidi 
messiás lelke Ábelként, Mózesként és Dávidként testesült meg. A braszlavi 
Náhmán rabbi, akiről úgy tartották, a Messiás ben József lelke testesült meg 
benne, azt tanította, hogy ez a lélek Káin lelke, aki Jeroboámként is újjászületett. 
Vö: Marc SAPERSTEIN (ed.) Essential Papers on Messianic Movements and 
Personalities in Jewish History, New York University Press, New York-London, 
1992, 407.

118 „This deep feeling of the impossibility of calculating the Messianic age has 
produced in the Messianic Aggadah the idea of the occultation of the Messiah, 
who is allways already present somewhere [...]” SCHOLEM, The Messianic..., i. 
m., 11.

119 Vö. SCHOLEM, The messianic…, 17. GOLDZIHER Ignác, Előadások az 
iszlámról, ford. Kőrös László, Katalizátor, Budapest, 2008, 212–218.
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vedő, rejtett messiását az úr szenvedő szolgájának és a józsefi messiás 
állandó, generációnkénti visszatéréséből vezeti le:

„Each of them was called, each of them failed to stand his best in some 
respect, the particular sin of each implied his failure in face of messianic 
calling. So God waits throughout the generations of men for the one in 
whom the irremissible movement arising from the creature will win the 
decisive power. With the deepening of the exile of the word, which dis-
plays itself in the exile of Israel, the men who arise in each generation are 
no longer known to the world, but live in seclusion; they do their work 
no longer int he light of accessible history, but in the darkness belonging 
to an inaccessible, personal work of suffering, of which no account, or 
only misrepresenting accounts, reach the outside word. […] »Messiah son 
of Joseph appears from generation to generation.« This is the suffering 
Messiah, who always, again and again, suffers mortal pain for God’s sake./ 
The messianic mystery is based in hiddenness; not on one way or other 
of keeping the secret, but on a true, actual hiddenness which penetrates 
innermost existence. [...] The hiddenness belongs essentially to their work 
of suffering. Each of them can be the Promised One; none of them dare 
in their own self-consciousness be anything but a servant of the Lord.”120

A hagyomány generációnként visszatérő, és a világban rejtetten jelen 
lévő, szenvedő messiás alakjában kirajzolódó Jésua ben Jószif, az Újra-
született összeolvasható a messiás születésének fentebb vizsgált motívu-
mával. Ha minden testben a Messiás születik meg, akkor tulajdonkép-
pen nem is a világban, de minden emberben van elrejtve. S ezt tovább 
gondolva, ha minden testben a messiás születik meg, akkor minden 
testben a messiás szenved, minden testben a messiást ölik meg.

3.6. A Messiás mint áldozat

Jesua ben Jósef szenvedő, újraszülető–újrahaló alakja az áldozattá váló 
messiást képviseli, vagy éppen fordítva: a messiássá váló áldozatot. Hi-
szen akár József fia, Jézusként, akár mint Messiás ben Józsefként önma-

120  BUBER, Hasidism, i. m., 113–114.
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ga feláldozásában válik messiássá. Halála a történelem végét jelenti,121 
áldozata értelmetlen, és nem hoz megváltást, hiszen ő az Úr szenvedő 
szolgája. Ő áll ott Jézusként a marhavagonban a HSz I. versében, ő me-
nekül Josua ben Jósefként a kozákok elől, ő hal meg a „wormsi bölcs” 
vagy a holokauszt áldozatává váló reb Taub alakjában. A messiás alakja 
tehát a HSz-on belül kiterjeszthető, sőt, ennek fényében újraértelmez-
hetővé válik a NHSz Krisztus-alakja. Az állandóan visszatérő, szen-
vedő Messiás az állandóan ismétlődő üldöztetés, az örök holokauszt 
áldozatává válik, mely – mint a történelem vége – a hipotextusok 
apokaliptikus végidőit szcenírozza újra a behelyettesítés, pontosabban 
a metonímia logikája alapján. Az újabb és újabb üldözések hívják elő 
a szenvedő Messiás újabb és újabb megjelenését, ez éppúgy igaz fordít-
va is: az üldözés szükségszerű feltétele a Messiás megjelenésének. 

Az Úr szenvedő szolgája áldozati báránnyá, helyettesítő áldozattá 
válik (Iz 53.7-8). A keresztény értelmezés Jézus kínhalálának jöven-
döléseként olvasta a passzust, melyet Borbély a NHSz-ban tematizál, 
s nyíltan utal rá: „…a gyilkosság volt a helyettesítő áldozat.”122 Az Ebed 
és Jésua ben Jószif, Martin Buber értelmezésében egyfajta kollektív 
perszónaként, a közösség megszemélyesítéseként is olvasható. Ignaz 
Maybaum: Az Isten arca Auschwitz után c. művében a hatmillió zsidó 
ártatlan áldozataként értelmezi Iz 53 szenvedő szolgájának áldozatát. 
A Messiás így nem az egyénben, hanem a közösségben, rejtetten teste-
sül meg, mint arra a HSz-ban is találunk példát: „…Jézusnak halála / 
mely nem csak egy zsidó halála”123 Maybaum szerint az ő szenvedésük 
a huszadik század Kálváriája, Auschwitz a modern emberiség Golgotá-
ja. A kereszt, a római kivégzőeszköz helyébe a gázkamra került.124

Maybaum gondolatainak párhuzamait megtaláljuk a HSz soraiban. 
Azzal, hogy a messiási áldozat elhozná a megváltást, itt sem találko-
zunk. 

121 SCHOLEM fogalmaz így: The Messianic…, i. m., 39.
122 BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 32.
123 Uo., 178.
124 Ignaz MAYBAUM, The face of God after Auschwitz, Polak & Van Gennep, 

Amsterdam, 1965, 36; Allen S. MALLER írásában szintén az Ebed és 
a holokauszt viszonyát tárgyalja: Uő, Isaiah’s Suffering Servant. A New View, 
Jewish Bible Quarterly XXXVII, 2009/4, 243–249.
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„A megkínzott Test megvetett 
     halála ismétlődik
azóta is, s mint áldozat
     egymásra rétegződzik,

a sírba helyezett Helyén
    hiába is kereste 
az Angyal vasárnap reggel.
   Titokzatos Holtteste

kétezer éve haldoklik,
    és nyugalmat nem talált.
Nem váltja meg a helyette volt
    sok millió zsidó halált.”125

A messiási áldozat, a Krisztusi test mint „istenjel” gyilkossága126 ál-
landóan ismétlődik az újraszült megváltó halálával, akár a végig nem 
mondott ima a HSz XIX. versében,127 és persze a Nagyheti Szekvenicák 
verseiben. A Messiás Az Akasztott Ember c. versben:

„Minden nap, mint egy Újszülött, 
     új névvel jön világra 
[…]
Az Újszülöttnek vére foly’ 
     minden nap patakokba’[.]”128

A mindennap haló és mindennap születő Megváltóban nyeri el kollek-
tív önazonosságát, és benne összpontosul az egész közösség:

 
„Mert aki egy embert megöl, 
     az Krisztust is megölte. 
De aki benne üdvözül, 
     az e világra szülte.”129

125 BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 188.
126 BORBÉLY, Töredékek a gyilkosságról = Egy gyilkosság..., i. m., 2008, 7–12.
127 BORBÉLY, Halotti Pompa, i. m., 180.
128 Uo., 71.
129 72.

NOVA_POSONIENSIA.indd   183 18.10.2017   14:11:23



184 185

A Messiás tehát úgy van köztünk, hogy állandóan jelen van mindenki-
ben. A belső messiási minőségről a kabbala is tud,130 akárcsak a megváltói 
minőségről a páli teológia, mely szerint „Egyek vagyunk Krisztusban.”131

4. Excursus: a Nincstelenek Mesijása

A messiási attribútumok fenti kettős felosztásához hasonlóan a Nincs-
telenekben alkalmazott messiás-motívum kétosztatú, melyet a szem-
antikai különbségen túl az eltérő ortográfia alkalmazása is szemléltet. 
A „helyesen” írt „Messiás” irodalmisága – mely a hagyomány alakját 
jelenti, a róla való vélekedés a hit világába tartozik – sokban különbö-
zik a regényszövegben a dialektusra való állandó reflektálás kontext-
usában tájszóként ható „Mesijás”-tól, aki tulajdonnévként (gúnynév-
ként) a regény legkülönösebb figuráját jelöli. 

4.1. Messiás 

A „Messiás” a várakozás, a játék, és az imagináció tárgya. A nar-
rátor elképzeli, hogyan jön el a Messiás, épp úgy, ahogy a képes biblia 
alapján Jézus életét vizualizálja.132 A messiásvárás a gyerekek és az anya 
közti játék által artikulálódik, s játékos az is, ahogy a Messiás útjáról, 
érkezésének irányáról variációk szövődnek,133 majd végül kiderül, 
hogy „Csak a Cigánysor irányából nem várjuk.”134 – éppen onnét nem, 
ahol a Mesijás lakik. A játék feltétele az apa távolléte, aki a kocsmában 

130 „The Messiah has been, is, and will always be present.” Z’ev Ben Shimon 
HALEVI, A Kabbalistic Universe, Weiser Books, Boston/York Beach, 1977, 200.

131 Gal 3.28; Vö: Róm 12.5; Vö: Krisztológiai episztola;II/(2); In: BORBÉLY, Halotti 
Pompa, i. m, 154.

132 „Elképzelem, hogy tényleg jön a Messiás. A Tökös hídja felől érkezik be 
a faluba.” BORBÉLY, Nincstelenek, i. m., 43; Vö: 148.

133 Uo. 43, 214, 217.
134 217.
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van, ott keresi a Messiást,135 s ez mindig a péntek estéhez kapcsolódik, 
amikor a Messiásvárást játsszák: 

„»Nézd meg, nem jön-e a Messiás?«, mondja [anyám] még egyszer. Köz-
ben a nővérem a horgolt terítőt borítja a hajára. És ájtatos képet vág hozzá. 
/ »Merrünnen várjuk?«, kérdezem. / »Arrunnan, a Rámpa felől. De lehet, 
hogy a kert alól jön, Berek felől«, mondja. Csak a Cigánysor irányából nem 
várjuk. […] Ha péntek este otthon van [apám], együtt ülünk az asztalnál, 
és várjuk, hogy feljöjjön a csillag. De most nincs itthon. / Anyámmal azt 
játsszuk, hogy a Messiásra várunk, mint a zsidók.”136

A Messiást tehát a sábesz bejövetelével várják – a kettő összekapcsolá-
sával a HSz-ban is találkozunk (pl. „A Megváltó minden Sábeszkor / 
eljön.” –I. vers).137 Ám a Messiás nem jön,138 ahogy nem érkezett meg 
a soát túlélő Mózsihoz sem,139 csak a Messiás nevében jöttek azok, akik 
megalázták őket.140 A Messiás nincs sehol csakúgy, mint a zsidó,141 akit 
kinevetnek, megaláznak, megvetnek és gyűlölnek, éppúgy mint a falu-
ban a narrátor családját, és éppúgy, ahogy Jézust is gyűlölték.142 A Mes-

135 „Apám mostanában nem jár haza. A kocsmában van. Néha éjszaka sem alszik 
itthon. Anyám azt mondja, hogy elment, keresi a Messiást. Majd hazajönnek. / 
»Miért keresi? Miért nem itthon várja velünk«, kérdem anyámtól. / »Azt hiszi, 
lehet siettetni«, mondja.” 146.

136 217. Vö: „»Mindjárt itt a sábesz.«, mondja. »Nézz ki, nem látsz-e valakit jönni«, 
kérdi. […] / »Talán hazajön édesapánk?«, kérdezzük bizakodva. »Még csak az 
kéne! Isten ments«, mondja. »Ma azt játsszuk, hogy várjuk a Messiást.« »Merről 
fog jönni?«, kérdi a nővérem, aki azonnal benne van a játékban. / »Oszt nem 
mindegy? Azt játsszuk, hogy zsidók vagyunk«, mondja anyám.” 214.

137 123.
138 „Ma egész nap vártuk a Messiást, de nem jött.” 42.
139 „Emlékeit igyekezett elfelejteni. De nem sikerült. Várt még harminchét évig, de 

a Messiás nem jött el.” 185.
140 „Éjszaka megverték Mózsiék ablakát. Az öreg kikiabált. / »Ki fágy?«, kérdezte. 

/ »Itt a Messiás«, mondták. De nem bírták sokáig. Nem vártak választ. Kitört 
belőlük a röhögés. A bakter már nem mert rájuk szólni. Éjféltájt, korcsma után 
mentek oda.[…]«” 194.

141 „A zsidó az, aki nincs sehol.“ 201; „De ma már nincsenek zsidók.“ 214.
142 „»Tudjátok, hogy mi megvetettek vagyunk. Gyűlölnek bennünket ebben a 

faluban. Minden faluban utálnak. […] mindig ti lesztek a bűnbakok.” 53, 
„»Jézust is gyűlölték. Nem fogadták be.«” 54.
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siásvárás a regényben mintha egyszerre lenne profán frázis („keresi a 
messiást”, „várja, mint a messiást”) és intim vallásosság. Lényegileg tar-
tozik hozzá a család furcsa, hibrid vallásosságához, melynek köszönhe-
tően a messiásvárás az anya által választott identitás („zsidók leszünk”) 
manifesztuma lesz: „A Messiás hasonlít hozzánk. Nem tartozik sehová.”143

4.2. Mesijás

4.2.1. A hiányjel

A Messiáshoz fűződő várakozás a valós, Mesijás alakjával kerül pár-
huzamba: ott „téblábol” a Rámpán,144 ahonnan a Messiás jön majd,145 
vagy „ott guggol a korcsma tövében.”146 Vagyis egyazon helyen, ott 
érdeklődnek iránta: „»Már elment a Mesijás?« kérdezik”147 – a kérdés 
különös hangsúlyt kap, mivel a regény alcímeként szerepel. A Mesijás 
sosincs itt, sosincs jelen. Akár a MASzJ-ban a Kisjézus, aki köré a cse-
lekmény épül, ám maga abszolút passzív, és akiről eldönthetetlen, hogy 
jelen van-e egyáltalán („alszik”).148 A Nincstelenek Messiása és Mesi-
jása vagy már elment, vagy még nem jött: a jelenlét hiánya és a hiány 
jele – ahogy Deczki Sarolta fogalmaz a regényről szóló recenziójában:

„A Megváltó azonban vagy nem jön, vagy pedig már elment, anélkül, 
hogy megváltotta volna azokat, akik szakadatlan várnak rá. A Messiás 

143 297.
144 296.
145 „Ma egész nap vártuk a Messiást. Apám a korcsmában volt. Azt mondta, hogy 

ő inkább ott várja. Mi csak legyünk nyugodtak. Ha jön a Messiás, a Rámpán 
biztos meg fog állni. Ott mindenki megáll. / »A Messiásnak is a kocsmában kell 
érdeklődnie«, tette még hozzá. […] Már tegnap is vártuk haza. Vártuk, mint a 
Messiást. Este anyám meggyújtotta a gyertyákat. A láng fölé hajolt, és behunyta a 
szemét.” 145.

146 96.
147 Uo.
148 Ld. SZÁZ Pál, „Az Örökké Való Holnap, amely nem jön el, csak Tegnap.” 

Transztextualitás, paradoxonok és az üres középpontú dráma – Borbély Szilárd: Míg 
alszik szívünk Jézuskája, Tiszatáj, LII, 2016/7-8, 120–135; utalás helye: 133–135.
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legalapvetőbb karakterisztikuma éppen a hiánya: az, hogy csalódást okoz 
azoknak, akik várnak rá, hiszen vagy nem jön, vagy pedig már el is ment. 
[…] Nincs jelen akkor, amikor szükség lenne rá, nincsen jelenléte. Nin-
csen feloldódás, nincsen megbocsájtás, nincsen megváltás, csak a folyto-
nos hiány van.”149

4.2.2. A Név

A Mesijás nem az alak valódi neve. Ez csak a falubeliek által használt 
gúnynév: „A csapzott, ritkás szakáll teszi igazán másmilyenné Mesijást 
a többiekhez képest. Egyedül neki van szakálla a faluban. Ezért csú-
folják Mesiásnak.”150 A Mesijás neve éppúgy elhallgatás-alakzat, mint 
a Kicsi neve, akit úgy vártak, mint a Messiást. 

4.2.3. A Nincstelen

Mesijás kiszolgáltatottságában és megfosztottságában a legnincstele-
nebb a regény szereplői közt. „Mesijás egész évben meztéláb jár”, nyil-
ván mert nincs cipője. Ahogy neve, úgy a ruhája sem saját: „Valakitől 
kapta azt is. Mesijás minden ruháját valaki már hordta a faluban. Is-
merős róla valahonnan minden darab.”151 Étele olyan alamizsna, amit 
mások sajnálnak kidobni. Mesijás nem kér, de elfogad, koldus, aki nem 
koldul: 

„[S]ose kéregetett, csak állt a kapukban. Akár napokig. Este hazamegy, de 
kora hajnalban már megint ott áll. Amíg ki nem jönnek, és nem adnak 
neki valamit. Anyám sajnálja Mesijást. Avas szalonnát visz neki zsírpapír-
ba. Máskor paszulyt, száraz tésztát, zsizsikes borsót. Vászonzsákban dög-
lött tyúkot. Mikor mi nélkülözhető.”152

149 DECZKI Sarolta, A Falu hallgat. Borbély Szilárd: Nincstelenek = Fordított 
világ. Kritikák, tanulmányok, Műút könyvek, 36, Szépmesterségek Alapítvány, 
Miskolc, 2016, 148–156; idézet helye: 156.

150 BORBÉLY, Nincstelenek, i. m., 46.
151Uo. 94.
152 Uo.
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Mesijás megfosztottsága azonban nemcsak anyagi természetű: „Mesi-
jásnak nincs foga. És mintha kora se volna.”153 Egyedül őt nem ugatják 
meg a kutyák.

A fosztóképzők és negációk kiemelt szerepet játszanak Mesijás 
jellemzésében: „»Idétlen« / »Szegény szerencsétlen.« / Ilyeneket mon-
danak rá.” Vagy: „Szeme kifejezéstelen. […] Mindenki gúnyolja. De 
Mesijás nem sértődik meg. Sosem lesz mérges.”154 Meg van fosztva 
a nyelvtől is, Mesijás csak „mosolyog. Nem mond semmit.” és „Nem 
tud tisztán beszélni.”155 A hiány jeleként a Mesijás megfosztottságá-
ban, fogyatékosságában jellemezhető, mint akinek semmi sem a saját-
ja, s minden róla való állítás negáció. Ha a Mesijás az egyedüli, aki jó 
a regény rossz világában, akkor legfeljebb csak annyit állíthatunk róla, 
hogy ő az, aki nem rossz. S mivel „rossztalan”, mindene jó, amije van, 
azaz amije nincs: tehát nincstelen. 

4.2.4. Az alárendelt

A Mesijás fogyatékos, nincstelen, cigány. A falu mikrotársadalmában ő 
a kirekesztett, a megkülönböztetett, a más(ik), a megalázott, aki nemcsak 
a társadalom legalján, de azon kívül él, osztályon kívüli és kaszton kívüli 
pária. Kiszolgáltatottságában ő teljesen alárendelt, subaltern. Az Antonio 
Gramscitól származó fogalmat Gayatri Spivak Can the Subaltern Speak? 
c. esszéjében mint a nyelvtől való megfosztottságot írta le. Németh Zoltán 
e szempont és a szerző nyelvi fogyatékosságról szóló esszéjének156 tükré-
ben vizsgálta az életművet, majd arra a következtetésre jut, hogy:

„Az alárendeltség nyelvének kiterjesztése a Nincstelenek (2013) című re-
gényben megy végbe a legkomplexebb módon. A politikai alárendeltség, 

153 46.
154 47.
155 45.
156 BORBÉLY Szilárd, „…»áhítatos dadogás« és logopédia…” A fogyatékosság 

jelensége az irodalomtudományban = ZÁSZKALICZKY Péter, VERDES Tamás 
(szerk.) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar, ELTE Eötvös Kiadó, 2004, 539–559.

NOVA_POSONIENSIA.indd   188 18.10.2017   14:11:23



188 189

a falu, a paraszt, a munkás, a gyerek, a nő, a zsidó, a cigány, az idős ember, 
a testi fogyatékos identitásának, kiszolgáltatottságának traumatikus dimen-
ziói, illetve a kiszolgáltatottsági viszonyok legalsó szintjét reprezentáló lét-
forma, az állati lét a regény bonyolult alárendeltségi hálózatát hozzák létre.”157

A „tota” Mesijás esetében szereplő fogyatékosság-retorika, mely maga 
is egy megfosztott nyelvet működtet, az alárendeltnek való nyelvadás, 
beszédre bírás ambivalenciáját érzékelteti a paradox helyzettel: mivel 
„The Subaltern cannot speak.”158 S mivel nem bírható szóra az alá-
rendelt, így nyelve is csak nyelvtelen nyelv lehet: a némaság beszéde:159 
„Belátunk fogatlan szájába. Sötét van ott benn. Sűrű sötét.”160

4.2.5. A szenvedő messiás

Mesijás úgy viseli a mindenki általi megaláztatását, akár a ruhát, ame-
lyet kapott. A regény messiásról szóló utolsó fejezetében Mesijás sír. 
A kocsma előtt megalázták a férfiak, gúnyt űztek belőle, leköpték. Egy-
folytában a viccbéli, a pap pöcegödrében megbúvó cigánnyal ugratják. 
A közismert viccben a pap kutyáját Cigánynak hívják: 

„»Látlak cigány, gyere elő!« Ettől megint röhögni kezdenek.
»Leköptek?«, kérdem.
Mesijás mindig mosolyog, mindenki elől kitér. Mindenkivel alázatos. 
»Mér köptek le?«, kérdezem tőle.
»Met tigán vadok«, mondja.”
[…] Meg a szaron nevetnek. Azon mindig. A szaros cigányon.”161

157 NÉMETH Zoltán, Az alárendelt nyelve Borbély Szilárd műveiben = LAPIS József 
- VALASTYÁN Tamás (szerk.) Borbély Szilárd, Studia Litteraria, LV, 2016/1–2, 
157–168, idézet helye: 166.

158 Gayatri Chakravorty SPIVAK, Can the subaltern speak? = ASHCROFT, Bill 
–GRIFFITHS, Gareth – TIFFIN, Helen (ed.) Key Concepts in Post-Colonial 
Studies. Routledge, London and New York, 1998, 35.

159 Fontos párhuzam a Mesijás és a nyelv kapcsolatához a Kicsi nyelvhez való 
viszonya, aki egyedül a nyelvet vitte magával, s még azelőtt hunyt el, hogy 
megtanult volna beszélni. Vö: BORBÉLY, Nincstelenek, i. m., 264.

160 Uo., 48.
161 298–299.
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A megalázás az utolsó Mesijás-fejezetben Jézus passióelbeszélésének 
kezdetére utal, ez ugyanis követi,162 vagy megelőzi163 a halálos ítéletet. 
A helyzet nagyon hasonló az evangéliumi hipotextushoz: Jézust meg-
fosztják ruháitól, bíbor palástot adnak rá, kezébe nádpálcát, tövissel ko-
ronázzák, leköpdösik, bántalmazzák, és a zsidók királyaként gúnyolják. 

Az evangéliumi hely mögött felsejlik az Úr szenvedő szolgájának 
képe, melyet így tulajdonképpen a regény e passzusának hipo-hipotex-
tusa. A szenvedés és a megaláztatás elviselésének osztályrésze a harma-
dik és negyedik Ebed-JHWH dalban központi szerepet játszik.164 A ne-
gyedik Ebed-JHWH dal leírása a szolgáról akár Mesijásra is ráillik:

„[…]sokan megborzadnak láttán
– hiszen olyan dicstelennek látszott, 
és alig volt emberi ábrázata[…]” (Iz 52:14)

„Nem volt sem szép, sem ékes [hiszen láttuk],
a külsejére nézve nem volt vonzó.
Megvetett volt, utolsó az emberek között,
a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés;
olyan aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat,
megvetett, akit bizony nem becsülünk sokra.
Bár a mi betegségeinket viselte,
és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, 
mégis (Istentől) megvertnek néztük,
olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott.” (Iz 53:2-4)

A szenvedő szolga és a Mesijás alázatuknál fogva is hasonlítanak:

„Megkínozták, s ő alázattal elviselte,
nem nyitotta ki a száját.
[…] nem vitt végbe gonoszságot,
sem álnokság nem volt a szájában.” (Iz 53:7,9)

162 Mt 27:27–31; Mk 15:17–20
163 Lk 22:63–65; Jn 19:2–3
164 „Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, / arcomat meg, akik tépáztak. / Nem 

rejtettem el arcomat azok elől, / akik gyaláztak és leköpdöstek.” Iz 50:6
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A Mesijás egyetlen feladata a falu mikroközösségében a legalantasabb 
munkák elvégzése, ezek közül is főleg: „A legtöbben a budit meretik ki 
vele. Ha már kukóson áll benne a szar és visszacsap a leve. Vagy nyá-
ron, amikor a nyüvek hemzsegnek benne.”165

A fekáliák világába száműzött Mesijás – aki testi/anyagi létezés leg-
alján van –  és aközött a Messiás között, akivel Jósua ben Lévi Róma 
kapuja előtt (bSanh. 98a), a leprások közt találkozott (lásd a fejezet be-
vezető mottóját), a látszat ellenére sok hasonlóság van. A kor viszonyai 
szerint a leprások a társadalom kitaszítottjai voltak, a lepra nemcsak 
betegség, de tisztátalanság is volt, melyet gyakran Isten büntetésének 
tartottak. A Messiás állandóan a leprások sebeit kötözi, hogy ha szük-
ség lesz rá, eljövetelével ne késlekedjen. A Talmud-fólió másik oldala 
pedig (bSanh. 98b) a messiás neveivel kapcsolatban a rejtetten jelenlé-
vő szenvedő Messiásról beszél, a leprás Messiás képe tűnik fel az Ebed-
JHWH (Iz 53:4) értelmezéseként.166

A Mesijás alakja ugyanakkor a haszidizmus rejtett cadik koncep-
ciója felől is olvasható az alárendeltség és megfosztottság szempont-
jából. A rejtett cadik legfőbb ismertetőjegye, hogy nincs ismertetője-
gye. A profán világból egyáltalán nem tűnnek ki, általában hétköznapi 
emberek, szegények, sőt nyomorúságos körülmények közt élnek, két-
kezi, sokszor a legalantasabb munkákat végzik. Gyakran rongyosak, 
piszkosak, nincstelenek. Környezetük gyakran írástudatlannak tartja 
őket (ám titokban a legkiválóbb tóratanulók, maga Elijáhu a meste-
rük). Munkájukat a legnagyobb becsülettel és alázattal végzik. Nevükre 
a történetükből nem derül fény, mindig anonimitásban maradnak.167

Ezek a vonások mind ráillenek a Mesijásra, ám szembetűnő, hogy 
a megfosztás még fokozható: a profán világot a szerző a falu mikro-

165 BORBÉLY, Nincstelenek, i. m., 94.
166 „The Rabbis said: His name is ‘the leper scholar,’ as it is written, Surely he 

hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him a leper, 
smitten of God, and afflicted.” http://halakhah.com/sanhedrin/sanhedrin_98.
html#98b_31

 Vö: „Ale naši mistři říkají: Jeho jméno bude Malomocný rabínský žák, neboť je 
řečeno byly to však naše nemoci, jenž nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali 
jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.” SLÁMA, i. m., 448. 

167 NIGAL, i. m., 269–272.
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közösségében egyenesen vulgárissá alakítja, lefokozza, lealjasítsa, hogy 
mindennek csak az alja (a latrina) és a maradéka, azaz ürüléke marad.

Térjünk vissza ezen a ponton a Mesijás megalázásának jelenetéhez. 
A besározás, az ürülékkel való megdobálás, a levizelés a lefokozás ata-
visztikus eszköze, mely a mágikus világkép öröksége, s az ókori görög 
szatírákban és a középkori karneváli kultúrákban is szerepet kapott.168 
Mózsiék és Mesijás a nevetség tárgyává válnak, s itt nem karneváli, fel-
szabadító nevetésről, de ártó szándékról, gúnyról és megalázásról van 
szó. A „szar” a regényben a lefokozás sokoldalú eszköze, megjelené-
si formáit enumerálva az anyag, az anyagbazártság, a test sokértelmű 
allegóriájaként tűnik fel, mely egyszerre metonímiája a születésnek 
(»„Én szartalak. Ne beszéljen így velem a szarom!«”169) és a halálnak. 
A budi a sír metaforájává válik, az ürülék mellett ugyanis az elhullott 
apróbb háziállatok dögje is ott végzi.170

Ha a Mesijást a megváltó allegorikus alakjaként olvassuk, e tevé-
kenysége a megváltói aktus metonímiájának minősül. Kissé pikírten 
azt állíthatjuk – lám, mivé lesz a megváltás műve! – hogy a Mesijás az 
embereket saját szaruktól váltja meg:

„Írja csak bele a jelentésbe [a kocsmáros], ha nem sül ki a szeme, hogy las-
san belefúlunk a szarba, ahogy a záptojásba a kiscsirke, amit az asszonyok 
a budiba dobnak be. Akárcsak a döglött kiscsibét, amelyet megnyomott 
a kotlós. De a budiban végzi a csipásmacska is, amelyikből szuka lenne.”171

Az ürülék mint bomlástermék, mint a por vagy sár vulgarizmusa, 
amelyből vétettünk és amellyé leszünk, az anyagiság szimbólumaként 
ismert. Az alkímiában a prima materiára, mely a transzmutáció fo-
lyamán átalakítanak, nemesítenek, az egyik alkimista szerint az arany 
„a szarban találtatik.”172 A Mesijást pedig „azzal ugratják, hogy esetleg 

168  Mihail BAHTYIN, Francois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi 
kultúrája, Európa, Budapest, 1982, 183–189.

169 BORBÉLY, Nincstelenek, i. m., 93.
170 Uo., 97.
171 Uo.
172 „»in stercore invenitur« (a’ szarban találtatik meg) – mondja egy alkimista 

mesterszó[.]” C. G. JUNG, A pszichoterápia gyakorlata, ford. dr. Szalai István, C. 
G Jung összegyűjtött munkái, Tizenhatodik kötet, Scolar, Budapest, 2002, 183. 
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még kincsre is lelhet, ha elég mélyre ás. A Mesijás meg csak moso-
lyog.”173 Ebben a fájdalmasan konkrét, egyszerre mélységesen vulgáris 
és szimbolikusan fennkölt mondatban a messiás misztikus megváltói 
minősége csillan meg. A gnosztikus megváltóé, akiről a luriánus kab-
bala úgy tartotta, hogy a héjak (kelipot) közé keveredett szikrákat, az 
anyagba foglyul ejtett ősfényt megváltásával kiszabadítja. 

Összegzés: Messiásparadoxonok 

Jacob Neusner a rabbinikus irodalom messiási helyeit áttekintése után 
fogalmazza meg: „We find in the rabbinic canon no such thing as the 
Messianic idea. The sources reveal no such harmonious, encompassing 
construct.”174 A messiásról szóló szövegek a hagyomány diskurzusának 
hálójában egymástól sokszor jelentősen eltérő állításokat tartalmaz-
nak, s noha egymással összefüggnek, belőlük mégsem alkotható meg 
definitíven a Messiás alakja. Legfeljebb a gondolati koncepciók szöveg-
közi-filológiai és komparatív vizsgálata, valamint a gondolati tenden-
ciák alapján való csoportosítása végezhető el, mint Joseph Klausner és 
Gershom Scholem a messianisztikus eszme vallástörténeti elemzési-
ben tette. Moshe Idel témába vágó írásai azonban ezt az eljárást felül-
bírálták. Ahogy a hagyomány messiásképét sem lehet fragmentáltsága 
és differenciáltsága miatt egyetlen Messiás-portrévá összeolvasni, épp-
úgy lehetetlen ilyesmit megkísérelni a Borbély Szilárd által alkalmazott 
messiás-motívumokkal. 

A fenti elemzések során láthattuk, hogy egységes konstrukció he-
lyett legfeljebb olyan attribútumokat lehet megkülönböztetni, ame-
lyek egymástól el is különböznek, de össze is függenek, és amelyekben 
a messiási gondolat nyelvi artikulálódásának jellegzetessége ismerhe-
tő fel. Ezek az attribútumok a hagyományhoz való viszonyuk men-
tén végzett összehasonlító elemzés által körvonalazhatók igazán. Ha 
megkíséreljük összeolvasni azokat a gondolati koncepciókat, amelyek 
a messiási attribútumok mögött rejlenek, és egymással viszonyba állít-

173 98.
174 NESUNER, i. m., 370.
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juk őket, négy filozófiai aspektusból olyan paradoxonhálózatot alkot-
hatunk, amelyekből legalább az egyik érvényes olvasata lehet Borbély 
Szilárd szövegeinek bármelyik adott messiásmotívumához:

a. Antropológiai paradoxon: 
A Messiás szellemi és testi minőség is: ő a megtestesülő Gondolat: lét-
be, testbe, időbe vetett transzcendens entitás.

b. Teleologikus paradoxon: 
Minden gyermekben a Messiás jön világra, és minden áldozatban 
a Messiás szenved és hal meg.

c. Ontológiai paradoxon: 
A Messiás mint időprobléma egyszerre jele a hiánynak és jelenlétnek: 
hiány, mert várjuk, hogy jöjjön, vagy elment már, és jelenlét, mert min-
dig itt van, köztünk.

d. Fenomenológiai paradoxon: 
A Messiás Én és Te: a messiás a szenvedő Másikban van, de, mint Má-
sunk, az Énhez tartozó transzcendens szubsztancia szimulakruma.

NOVA_POSONIENSIA.indd   194 18.10.2017   14:11:24



195194

Bibliográfia

FORRÁSOK

BORBÉLY Szilárd, „…»áhítatos dadogás« és logopédia…” A fogyatékosság je-
lensége az irodalomtudományban = ZÁSZKALICZKY Péter – VERDES 
Tamás (szerk.) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Főiskolai Kar, ELTE Eötvös Kiadó, 2004, 539–559.

BORBÉLY Szilárd: A Testhez. Ódák & Legendák, Kalligram, Pozsony, 2010.
BORBÉLY Szilárd: Egy gyilkosság mellékszálai, Vigilia Kiadó, Budapest, 2008.
BORBÉLY Szilárd, Halotti Pompa. Szekvenciák, Második, bővített kiadás, Kal-

ligram, Pozsony, 2006.
BORBÉLY Szilárd, Míg alszik szívünk Jézuskája, Kalligram, Pozsony, 2005.
BORBÉLY Szilárd: Nincstelenek. Már elment a Mesijás?, Kalligram, Buda-

pest-Pozsony, 2013.
BORBÉLY Szilárd: Szemünk előtt vonulnak el. Négy dráma, Palatinus, Buda-

pest, 2011.
BORBÉLY Szilárd: Szól a kakas már, Színház, Drámamelléklet, 2013/09

SZAKIRODALOM

ASHCROFT, Bill –GRIFFITHS, Gareth – TIFFIN, Helen (ed.) Key Concepts in 
Post-Colonial Studies. Routledge, London and New York, 1998.

BAHTYIN, Mihail: Francois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz 
népi kultúrája, Európa, Budapest, 1982.

BAKOS Ferenc (szerk.) Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai, Bu-
dapest, 1989.

BUBER, Martin: A prófáták hite, Atlantisz, Budapest, 1991.
BUBER, Martin: Hasidism, Philosophical Library, New York, [2007.]
BUBER, Martin: Haszid történetek, Atlantisz, Budapest, 2006.
DECZKI Sarolta: Fordított világ. Kritikák, tanulmányok, Műút könyvek, 36, 

Szépmesterségek Alapítvány, Miskolc, 2016.

NOVA_POSONIENSIA.indd   195 18.10.2017   14:11:24



196 197

GOLDZIHER Ignác, Előadások az iszlámról, ford. Kőrös László, Katalizátor, 
Budapest, 2008.

HALEVI, Z’ev Ben Shimon: A Kabbalistic Universe, Weiser Books, Boston/
York Beach, 1977.

IDEL, Moshe: Hasidism. Between Extasy and Magic, SUNY series in Judai-
ca: Hermeneutics, Mysticism, and Religion, State University of New York 
Press, 1995.

IDEL, Moshe: Messianic Scholars: On Early Israeli Scholarship, Politics and 
Messianism = Modern Judaism: A Journal of Jewish Ideas and Experience, 
XXXII, 2012/1, [22]–53.

IDEL, Moshe: Multiple Forms of Redemption in Kabbalah and Hasidism = The 
Jewish Quarterly Review, CI, 2011/1, 48–49. 

IDEL, Moshe: Subversive Catalysts: Gnosticism and Messianism in Gershom 
Scholem’s View of Jewish Mysticism, In: David N. Myers and David B. Ru-
derman (ed.) The Jewish Past Revisited: Reflections on Modern Jewish His-
torians, Yale University Press, New Heaven, 1998, [39]–76.

IRENAEUS, St., of Lyons: Against the Heresies, Vol. 3, trans. D.J. Unger, I.M.C. 
Steenberg, Newman Press, New York, 2012.

JUNG, C. G.: A pszichoterápia gyakorlata, ford. dr. Szalai István, C. G Jung 
összegyűjtött munkái, Tizenhatodik kötet, Scolar, Budapest, 2002.

KAPLAN, Ayreh: Bahir, trans. Roman Kořan, Malvern, Praha, 2008.
KLAUSNER, Jospeh: The Messianic Idea in Israel. From Its Beginning to the 

Completion of the Mishnah, trans. W. F. Stinespring, The Macmillan com-
pany, New York, 1955.

ROBERTSON, Archibald: A kereszténység eredete, Gondolat, Budapest, 1973.
KRAUS, Naftali: A Talmud bölcsei, Az Ősi forrás sorozat 3. kötete, Pesti Sza-

lon Könyvkiadó, Budapest, 1993.
LANGER, Jiří: Kilenc kapu. A haszidok titkai, ford. Zádor András, Kalligram, 

Pozsony, 2000.
LAPIDE, Pinchas – LUZ, Ulrich: A zsidó Jézus. Zsidó tézisek keresztény vála-

szok, Logosz Kiadó, Budapest, 1994.
LEE, Aquila H. I.: From Messiah to Preexistent Son. Jesus’ Self-Consciousness 

and Early Christian Exegesis of Messianic Psalms, Wiphf & Stock, Eugene, 
Oregon, 2005. 

LEIFERT, Rabbi Aryeh: The Role of Messianism in the Development of Hasid-
ism, Milin Havivin Vol 1 – Beloved Words, 2006/2, 121–127.

LIEBES, Yehuda: Studies in the Zohar, trans. Stephanie Nakache, Arnold 
Schwartz, Penina Peli, SUNY series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, 
and Religion, State University of New York Press, 1993.

NOVA_POSONIENSIA.indd   196 18.10.2017   14:11:25



196 197

MALLER, Allen S.: Isaiah’s Suffering Servant. A New View, Jewish Bible Quar-
terly XXXVII, 2009/4, 243–249.

MAYBAUM, Ignaz: The face of God after Auschwitz, Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, 1965.

MOWINCKEL, Sigmund: He That Cometh: The Messiah Concept in the Old 
Testament and Later Judaism, translated by G.W. Anderson, William B. Eer-
dmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, 2005.

NÉMETH Zoltán, Az alárendelt nyelve Borbély Szilárd műveiben = LAPIS Jó-
zsef – VALASTYÁN Tamás (szerk.) Borbély Szilárd, Studia Litteraria, LV, 
2016/1–2, 157–168.

NEUSNER, Jacob:  Messianic Themes in Formative Judaism, Journal of the 
American Academy of Religion, LII, 1984/2, 357–374.

NIGAL, Gedalyah: The Hasidic Tale, trans. Edward Levin, The Littman Libra-
ry of Jewish Civilisation, Oxford-Portland, 2008.

NÜSSZAI Szent Gergely művei, ford. Vanyó László, Ókeresztény írók, XVIII. 
kötet, Szent István Társulat, Budapest, 2002.

ÓRIGENÉSZ, Kelszosz ellen, ford. Somos Róbert, Kairosz, Budapest, 2007.
PATAI, Raphael: The Messiah Texts Jewish Legends of Three Thousand Years, 

Wayne State University Press, Detroit, 1988.
PESTHY Monika, Simon Róbertné: Ember, Sátán, Messiás. A korai zsidóság 

eszmevilága és a kereszténység, Corvina, Budapest, 2013.
REEVES, John C.: Trajectories in Near Eastern Apocalyptic: A Postrabbinic 

Jewish Apocalypse Reader, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2005.
SANTALA, Risto: The Suffering Messiah and Isaiah 53 in the Light of Rabbinic 

Literature, The Springfielder XXXIX, 1975/4, 177–182.
SANTALA, Risto: The midrash of the messiah: the messiah and his meal in Mi-

drash Ruth, chapters V, VII, and VIII and its roots and reflections in corres-
ponding Jewish literature, 99–114; The fifty-third chapter of Isaiah according 
to the Jewish interpreters, trans. Samuel Rolles Driver and Adolf Naubauer, 
James Parker and Co., Oxford, 1877.

SAPERSTEIN, Marc (ed.) Essential Papers on Messianic Movements and Perso-
nalities in Jewish History, New York University Press, New York-London, 
1992.

SCHOLEM Gershom: A messianisztikus eszme a zsidóságban, Múlt és Jövő, 
IV, 1991/4, 17–30.

SCHOLEM, Gershom: Major Trends in Jewish Mysticism, Schocken Books, 
New York, 1961. (reprint 1995, org. 1946.)

SCHOLEM, Gershom: The Messianic Idea in Judaism. And Other Essays on 
Jewish Spirituality, Schocken Books, New York, 1995.

NOVA_POSONIENSIA.indd   197 18.10.2017   14:11:25



199198

SCHOLEM, Gershom: O mystické podobě božství. Studie k základním pojmům 
kabaly, trans. Mária Schwingerová, Malvern, Praha, 2011.

SLÁMA, Petr: Tanú Rabanan. Antologie rabínské literatury, Vyšehrad, Praha, 
2010.

SOUŠEK, Zdeněk (ed.) Knihy tajemství a moudrosti I., Mimobiblické židovské 
spisy: pseudoepigrafy, Vyšehrad, Praha, 2013.

SZÁZ Pál: Ádám és a Gólem. A Haszid Szekvenciák teremtésmotívumai a zsidó 
hagyomány tükrében = LAPIS József – VALASTYÁN Tamás (szerk.) Bor-
bély Szilárd, Studia Litteraria, LV, 2016/1-2, 126–143.

SZÁZ Pál: Az Ahasvérus-motívum Borbély Szilárd Halotti Pompa c. kötetében 
= MISAD Katalin - CSEHY Zoltán (szerk.) Nova Posoniensia V. A po-
zsonyi magyar tanszék évkönyve, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2015, 
141–157.

SZÁZ Pál: „Az Örökké Való Holnap, amely nem jön el, csak Tegnap.” Transztex-
tualitás, paradoxonok és az üres középpontú dráma – Borbély Szilárd: Míg 
alszik szívünk Jézuskája, Tiszatáj, LII, 2016/7-8, 120–135.

SZÁZ Pál: „Haszid, vérző Kisjézuska” A kulturális ambivalencia, hibriditás 
és mimikri olvasati stratégiái Borbély Szilárd Halotti Pompa és Míg alszik 
szívünk Jézuskája című műveiben = SEPSI Enikő – LOVÁSZ Irén – KISS 
Gabriella – FALUDY Judit (szerk.), Vallás és művészet, Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem – L´Harmattan Kiadó, Budapest, 2016, 609–624.

VERMES Géza: A kereszténység kezdetei. Názárettől Nikaiáig (Kr. u. 20-325), 
Libri, Budapest, 2013.

VERMES Géza: A zsidó Jézus. Ahogy a történész az evangéliumokat olvassa, 
Osiris, Budapest, 1995.

XERAVITS Géza: Átalakuló hagyományok. Tanulmányok a qumráni közösség, 
a korai zsidóság és a születő kereszténység irodalmából, L’Hartman, Buda-
pest, 2003.

NOVA_POSONIENSIA.indd   198 18.10.2017   14:11:25



199198

Resume 

The present study is aimed at mapping the messianic motif, figure and 
idea in the oeuvre of Szilárd Borbély, and analyzing the utilization, 
functions and meanings of this motif in the mirror of Jewish tradi-
tion. In the author’s works published during and after the year 2005 
(ultimately in the poetic cycle of Hasidic Sequences comprised in his 
Splendor of Death, the plays While Jesus Child Sleeps in Our Heart and 
The Rooster is Already Crowing, as well as his novel The Dispossessed) 
this motif has acquired absolute dominance. For that very reason, un-
derstanding this motif inevitably takes part in interpretation of this 
last and paramount period of the author’s life-work. Because the motif 
and the figure of the Messiah is embedded into these works in various 
ways, thanks to the discrepancies of its function and possible interpre-
tations – moreover, in the context of Jewish-Christian cultural hybrid-
ity, characterizing Borbély’s extraordinary poetic world –, turns into 
a peculiar and ambivalent sign. The analysis makes its approach from 
the aspect of Jewish and Christian religious tradition and attempts 
to define the types of messianic ideas and figures, the meeting points 
of two traditions, and other inherited elements of traditions used in 
above mentioned works. The study makes a conclusion of the multiple 
forms of application and the ambivalences of certain meanings by pos-
ing several philosophical paradoxes, thus providing a clue for a further 
interpretation. 
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Anikó Dušíková

Peleske a Kocúrkovo  
v diskurzoch o národe

Optikou humoristicko-beletristických časopisov 
Černokňažník, Üstökös a Bolond Miska v rokoch 1860 - 18651

Anotácia: Cieľom štúdie je porovnanie obsahu pojmov Peleske 
a Kocúrkovo v kontexte ich významu a funkcie v diskurzoch o národe 
optikou  humoristicko-beletristických časopisov v prvej polovici 60-
tych rokov 19. storočia. Možnosť ich skúmania ako ekvivalentov vy-
chádza z tvorby Jána Chalupku, ktorý v rokoch 1835 a 1837 publikoval 
dve hry. Jednu maďarskú, ako Chalupka János, v Pešti, s názvom A vén 
szerelmes, a následne (bez uvedenia mena autora) aj slovenskú, s ná-
zvom Starauš plesniwec. Štúdia sa zameriava na otázky spôsobu a do-
sahu „kodifikácie“ Peleske (stotožnené s postavou notára/notáriuša) 
a Kocúrkova (s dôrazom na význam Černokňažníka, najmä v období 
jeho samostatnej existencie v rokoch 1861–1864). 

Kľúčové slová: Peleske, notár/notáriuš, Kocúrkovo, identita, potvrde-
nie, absencia

V roku 1835 vyšla v Pešti kniha, ktorá je z hľadiska v názve uvedenej 
témy kľúčovou. Autorom bol istý Chalupka János, a obsahovala ve-

1 Štúdia vznikla v rámci projektu VEGA – 1/0272/17 Preklad, kultúrna hybridita 
a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky na Katedre 
maďarského jazyka a literatúry FiF UK Bratislava. 
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selohru A vén szerelmes vagy A torházi négy vőlegény2. Uvedené die-
lo, respektíve jeho autora evidujú aj obsiahle dejiny maďarskej drámy 
z konca 19. storočia, ale iba v kontexte nasledovníkov Károlya Kisfa-
ludyho, spoluzakladateľa pôvodnej maďarskej drámy a najznámejšieho 
tvorcu veselohier.3  

Odkaz na maďarsky písanú veselohru Jána Chalupku sa samozrejme 
objavuje aj v dejinách slovenskej literatúry. „Ďalšiu frašku Starouš Ples-
nivec (1835) napísal Chalupka najprv po maďarsky“ – čítame v Pišú-
tom editovaných Dejinách slovenskej literatúry z roku 1960.4 Citát je 
špecifický aj tým, že spája slovenský názov uvedenej hry s rokom, keď 
vyšla jeho pôvodná (skôr uverejnená) maďarská podoba, pričom ro-
kom vydania slovenskej hry je až 1837. Nejasne definuje vzťah týchto 
dvoch textov už aj Zoltán Rampák, v doslove k dvojzväzkovému vy-
daniu Chalupkových diel z roku 1954. V jeho ponímaní je maďarská 
hra len akási „prvá redakcia“ Starúša plesnivca.5 A v štúdii Zdenky Pa-
šuthovej Ján Chalupka – známy neznámy, v prvom zväzku Súborného 
dramatického diela uvedeného autora z roku 2012 sa dokonca uvádza, 
že stotožnenie týchto dvoch hier je chybný predpoklad, a  v skutočnos-
ti ide o „dve rôzne spracovania rovnakého námetu s rovnakou dejovou 
schémou, v ktorých Chalupka ukázal svoju schopnosť presnej adres-
nosti a vynikajúcu znalosť cieľového publika – či už maďarského, alebo 
slovenského.6“

2 CHALUPKA János, A Vén szerelmes vagy A torházi négy vőlegény, Pesten, 
Trattner-Károlyi nyomtatása, 1835.

3 Viď. BAYER József, A magyar drámairodalom története II., Budapest, Magyar 
Tudományos Akadémia, 1897, 103.; Spojenie s Kisfaludym uvádza aj Slovník 
slovenských spisovateľov, ed. MIKULA Valér, Bratislava, Kalligram–Ústav 
slovenskej literatúry SAV, 2005, 233.

4 Dejiny slovenskej literatúry, ed. PIŠÚT Milan, Bratislava, Vydavateľstvo Osveta, 
1960, 187.  Dejiny slovenskej literatúry Stanislava Šmatláka 1835 uvádzajú tiež 
ako rok vydania Starúša plesnivca. Viď. ŠMATLÁK Stanislav, Dejiny slovenskej 
literatúry II., Bratislava, Národné literárne centrum, 1999, 42.

5 RAMPÁK Zoltán, Ján Chalupka, dramatik (1791–1871) = CHALUPKA Ján, 
Drámy, Bratislava, SVKL, 1954, 500.

6 PAŠUTHOVÁ Zdenka, Ján Chalupka – známy neznámy = CHALUPKA Ján, 
Súborné dramatické dielo I., Divadelný ústav Bratislava v edícii Slovenská drá-
ma, 2012, 18.  (13–27) 
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Dejiskom maďarskej hry je Peleske, dejiskom slovenskej: Kocúr-
kovo. Miesto vytvorené pôvodne anonymným autorom hry Kocaur-
kowo, anebo: Gen abychom w hanbĕ nezůstali, ktorá vyšla v roku 18307 
a stala sa určujúcim bodom hodnotenia jeho tvorby. Kocúrkovo ožíva 
(a prežíva) aj vďaka pestrej palete postáv. Kocúrkovo však nezname-
ná iba názov hry, a v žiadnom prípade nie je iba na jedno použitie. Je 
tak „univerzálne“, že dokáže opísať akúkoľvek diverzitu aplikovaním 
zjednotiaceho „kocúrkovského“ kódu. „Môj milý! Kocúrkovo je tu 
a Kocúrkovo je tam. Veru som ich počnúc od hranice až sem načítal 
až na desať.“8 – hovorí „svetobežník“ Frntolín v ďalšej kocúrkovskej 
hre Trasoritka, a popretím výnimočnosti Kocúrkova iba potvrdzuje, že 
svet (ako ho poznáme) a Kocúrkovo sú (aj v danom prípade) význa-
movo blízke (až zhodné) pojmy.  

Napriek tomu, že aj Valér Mikula, ale aj (v hodnotení Kocúrkova 
v jeho stopách kráčajúci) Peter Zajac, Zdenka Pašuthová, či Anna Kru-
láková, zdôrazňujú osvietensko-didaktickú (racionalistickú) dimenziu 
Kocúrkova9, najmä text prvej, pôvodnej kocúrkovskej hry z roku 1830 
obsahuje prvky, ktoré sú kompatibilné aj s  požiadavkami (pozvoľne) 
nastupujúceho romantizmu.

7 [CHALUPKA Ján], Kocaurkowo, anebo: Gen abychom w hanbě nezůstali, 
W Lewoči, Pismem Jána Werthmüllera, 1830.

8 CHALUPKA Ján, Súborné dramatické dielo I., Divadelný ústav Bratislava 
v edícii Slovenská dráma, 2012, 421. V uvedenom znení sa táto replika objavila 
v texte hry až v prvom súbornom vydaní Chalupkových diel (Dramatické spisy 
Jána Chalupky, Turčiansky Sv. Martin, 1871–1874). V prvom vydaní hry z roku 
1833 na identickom mieste textu – rozhovor Frntolína a Vodupila v hostinci – 
je veta: „Přítelku! Kocourkovo je známé po všem světě, tomu se nic nedivte.“ 
(CHALUPKA Ján, Súborné dramatické dielo I., 2012, 389.) 

9 Viď. MIKULA Valér, Chalupkov zverinec („Zvierací“ aspekt Chalupkových 
postáv) = MIKULA Valér, Od baroka k postmoderne, Levice, Vydavateľstvo 
L.C.A., 1997, 42.; ZAJAC Peter, Kocúrkovo ako slovenský antimýtus, Slovenská 
literatúra, 2005/4-5, 355.; PAŠUTHOVÁ Zdenka, Ján Chalupka – známy 
neznámy = CHALUPKA Ján, Súborné dramatické dielo I., Divadelný ústav 
Bratislava v edícii Slovenská dráma, 2012, 25.; KRULÁKOVÁ Anna, Tradície 
slovenskej humoristicko-satirickej literatúry a Jonáš Záborský = KRULÁKOVÁ 
Anna, Tri cesty od romantizmu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2012, 23.
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René Bílik vo svojej práci – v ktorej síce sledoval premeny historic-
kého žánru v slovenskej próze – v súvislosti s romantickou verziou ná-
rodného obrodenia a s počiatkami formovania „kultúry spomínania“ 
(v intenciách koncepcie Jana Assmanna), upriamil pozornosť  na tie 
„figúry spomínania“ – Tatry, Dunaj, folklór, národný jazyk10 –, kto-
ré zároveň spoluvytvárajú a definujú aj referenčný rámec Kocúrkova. 
Kocúrkovo je postavené na opozícii pretrvávania (Těsnošil) a zmeny 
(Svoboda), mesta (hraníc/obmedzení) a prírody (slobody). Zároveň 
ho však spoluvytvára aj kontrast Tatier a Dunaja, pričom Dunaj – sa-
mozrejme v prenesenom význame – je prítomný nielen v ironicky zo-
brazenom maďarónstve Těsnošila a spol., ale aj v postojoch Svobodu.11  

Kocúrkovo Starúša plesnivca12 je v porovnaní s pôvodným Kocúr-
kovom z roku 1830 – vzhľadom na vyššie uvedené možnosti interpre-
tácie – menej výrazné, ale opozícia pretrvávania (v osobe Pomazala 
a jeho druhov) a zmeny (prostredníctvom mladých milencov) vo vý-
raznej miere prispieva k formovaniu deja (a k vytváraniu významu) aj 
tu. Plán Ignáca Pomazala  – po smrti svojej ženy sa takmer okamžite 
oženiť s chovankyňou – stroskotá na prefíkanosti a šikovnosti Maďa-
ra Mišku a Slovenky Sabínky, a tak sa na svoju prehru snaží zabudnúť 
v spoločnosti svojich priateľov a postarších dám.  

10 BÍLIK René, Historický žáner v slovenskej próze, Bratislava, Kalligram–Ústav 
slovenskej literatúry SAV, 2008, 83.

11 V prípade Jána Chalupku sa vynára potreba skúmania možného vplyvu 
tzv. jenského romantizmu (Tieck, Fr. Schlegel,  Novalis), aj vzhľadom na 
„donkichotovský“ (aj podtitulom zvýraznený) charakter jeho románu Bendegucz, 
Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint (1841). Irónia, ktorá sa generuje na 
základe navzájom sa spochybňujúcich/negujúcich protikladov je nielen jedným 
z kľúčov „romantizujúceho“ čítania  Cervantesovho Don Quijota, ale vynára sa 
aj ako možnosť interpretácie Chalupkovho románu. O romantickej irónii por. 
Manfred FRANK, Einführung in die frühromantische Ästhetik, Frankfurt am 
Main, Suhrkamp, 1989 (najmä 344–345, 380, 382). O Cervantesovom románe 
Don Quijote v kontexte romantizmu a o jeho význame pre národné literatúry 
viď. Anikó DUŠÍKOVÁ, Duchaplný šľachtic Don Quijote de la Mancha: kontext 
vzniku prvej slovenskej adaptácie Cervantesovho románu „El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha“, World Literature Studies 2016/1, roč. 8, 61–73.           

12 [CHALUPKA Ján], Starauš plesniwec, anebo: Čtyry swadby na gednom pohřebě 
w Kocaurkowě, W Liptovském Sw. Mikulássi u Kašpara Fejérpatakyho z Klačan, 
1837. Hra je dostupná aj na: zlatyfond.sme.sk/dielo/1870/Chalupka_Starouš-
plesnivec
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Dejová línia Starúša plesnivca je identická s dejovou líniou maďarskej 
(maďarsky písanej) hry, a obidve hry majú aj rovnaký počet postáv, ktoré 
prezentujú tie isté typy13. Štruktúra Starúša plesnivca a A vén szerelmes 
však vykazuje aj odlišnosti, ktoré zvýrazňujú fakt, že slovenská hra nie 
je len prekladom, ale skôr autorskou adaptáciou maďarskej predlohy.  
Starúš plesnivec je fraška v troch dejstvách, s počtom scén 11, 17, 4, kým 
A vén szerelmes je „vígjáték három felvonásban“, čiže veselohra v troch 
dejstvách, s počtom scén 11, 20 a 4. Druhé dejstvo maďarskej hry má 
teda o 3 scény viac (3. a 4. scéna sa v slovenskej adaptácii spojí do scény č. 
2., a 11. a 12. do scény č. 8). Z  druhého dejstva v slovenskej verzii chýba 
aj rozsiahla úvodná scéna s hudbou a tancom, a preto absentuje napr. aj 
poznámka Quoniama (v slovenskej hre Pomazala), že ho budú ohovárať 
kvôli hudbe14, a druhé dejstvo tak začína scénou, v ktorej sa starec ukrýva 
pod stolom a načúva.  

Ako typický príklad Chalupkovho postupu môžeme uviesť porov-
nanie 13. scény druhého dejstva Starúša plesnivca a jej zodpovedajúcej 
16. scény druhého dejstva maďarskej hry. Obidve obsahujú rozhovor 
starej dievky (ktorá túži po láske) so zdráhajúcim sa vdovcom. Na roz-
diel od slovenskej hry, vo veselohre A vén szerelmes možnosť celistvejšej 
interpretácie rozhovoru medzi starou dievkou Dorottyou (v slovenskej 
hre Svrbořitka) a notárom z Peleske (teda Quoniamom15; v slovenskej 
hre Pomazalom, starúšom plesnivcom) závisí aj od dôkladnejšieho po-
znania maďarskej literatúry. Dorottya a notár (z Peleske) signalizujú 
referenčný rámec, ktorý sa vytvára nielen pomocou alúzie evokovanej 
menami/pomenovaniami. Ich repliky v rámci danej scény priamo od-
kazujú aj na situácie, ktoré sú (môžu byť) obecenstvu známe z niekto-
rých diel maďarskej literatúry z prelomu 18. a 19. storočia. Dorottya je 
viac ako iba požičanie si mena od titulnej postavy komického eposu 

13 „Ignác Pomazal, Maljř, 70letý muž“ = „Quoniam Vilmos, Peleskei Notárius, 
60 esztendős“; Sabínka (18) = Máli (16); Miška = Sándor; Doktor Lesebuch = 
Eisenbart, doktor; Dunaparti = Fegyverneki; Frntolinka = Szarkalábné; Beloritka 
= Örzsi; Svrboritka = Dorottya 

14 „Majd kicsúfol a gonosz világ, hogy kimuzsikáltattam a feleségem.“ – 
CHALUPKA János, A Vén szerelmes vagy A torházi négy vőlegény, 1835, 23.

15 „Személyek: Quoniam Vilmos, Peleskei Notárius, 60 esztendős“ [Osoby: 
Quoniam Vilmos Notár/Notáriuš z Peleske, 60-ročný] – CHALUPKA János, 
A Vén szerelmes vagy A torházi négy vőlegény, 1835, s. p. 
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významného básnika Csokonaiho16. Je rovnako neodbytná aj v hľada-
ní lásky, a vzhľadom na svoj vek je preto – podobne ako Csokonaiho 
Dorottya – vystavená aj možnosti ironických komentárov. Chce, aby 
si notár spomenul na dávne časy, keď po jeho návrate z Pešti tancovali 
v slušivom maďarskom oblečení.17 Na tom istom mieste slovenskej hry 
Svrbořitka tiež hovorí o pobyte notára v Pešti: „Gá mluwjm, že ste wy 
byl ein süperber Mensch, když ste se byl z Pesstě wrátil, když ste tak byl 
im besten Alter.“18 Ale v pokračovaní ich dialógu znie replika, v kto-
rej Dorottya spomína na spoločný tanec v „csinos magyar öltözetben“, 
z úst Svrbořitky priam stroho: „A my dwa sme wždy fortancowali.“19

Notár z Peleske je (maďarskému) obecenstvu známy z (veršovaného) 
príbehu populárneho autora Józsefa Gvadányiho (Egy falusi nótá-
riusnak budai utazása20 – Cesta dedinského notára/notáriuša21 do Bu-

16 Na význam vplyvu Csokonaiho na tvorbu Jána Chalupku upozornil už v 50-
tych rokoch 20. storočia maďarský slovakista László Sziklay v štúdii Maďarsky 
písaná veselohra slovenského dramatika (Slovenské divadlo, 1957/2, roč. V, 
101–114.). Sziklay taktiež poznamenáva, že „Ján Chalupka písal po maďarsky 
veľmi dobre“ (105), a v maďarčine sa pravdepodobne zdokonalil v Šarišskom 
Potoku, kde študoval v rokoch 1812–1813, a kde sa dostal do blízkeho kontaktu 
aj s maďarskou kultúrou (106). O vplyve maďarských autorov na tvorbu Jána 
Chalupku viď. aj: DUSÍK Anikó, „Quid rides? De te fabula narratur.“ Ján 
Chalupka magyar nyelvű vígjátéka és a szerzőt ért magyar irodalmi hatások 
kérdése = Drámák határhelyzetben I., eds. BRUTOVSZKY Gabriella, DEMETER 
Júlia, N. TÓTH Anikó, PETRES CSIZMADIA Gabriella, Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, 2014, 345–358.     

17 „Dorottya: Azt mondom, hogy mikor Pestről haza jött, lelkem, ollyan 
czifra legény vólt ám, ein süperber Mensch, einzig!“ a „És mi ketten mindig 
fórtánczoltunk, akkor is a kalopádénak vólt nagy divatja, csak hogy szebben 
jártuk, csinos magyar öltözetben.“ CHALUPKA János, A Vén szerelmes vagy 
A torházi négy vőlegény, 1835, 47.; 48.

18 [CHALUPKA Ján], Starauš plesniwec, 1837, 40. 
19 [CHALUPKA Ján], Starauš plesniwec 1837,  41.
20 GVADÁNYI József, Egy falusi nótáriusnak budai utazása = Gvadányi József és 

Fazekas Mihály válogatott művei, ed. LATOR László, Budapest, Unikornis Kiadó 
1995, 7–105. 

21 S týmto tvarom sa stretávame napr. aj v Chalupkových hrách Všecko naopak 
(1832; notáriuš Kvasivero) a Trasořitka (1833; notariuš Čarbay). Viď.  
CHALUPKA Ján, Súborné dramatické dielo I., Divadelný ústav Bratislava 
v edícii Slovenská dráma, 2012, 218.; 380.
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dína; 1790). Bydlisko notára (Peleske22) sa u Gvadányiho stane stálym 
prívlastkom titulnej postavy, a tým aj určujúcim komponentom jeho 
identity. Jeho vzdialenosť od Peleske, najmä pobyt v meste, dáva vynik-
núť kontrastu medzi cudzím a vlastným, pričom veľké mesto (Budín 
aj Pešť) je v porovnaní s Peleske miestom absencie notárom forsírova-
ného (zatiaľ iba) národného zovňajšku, keďže pranierovanie cudzieho 
sa v jeho prípade obmedzí iba na odsúdenie tých obyvateľov mesta, 
ktorí preferujú cudziu, a teda nie domácu, „maďarskú“ módu. Napriek 
nespornému konzervativizmu notára z Peleske23 sa táto postava neskôr 
stane pre autorov maďarského romantizmu stálou pripomienkou ná-
stupu (a preferovania) národného princípu v literatúre.24 

Notár a Peleske sú navzájom neoddeliteľní, a notár z Peleske – ako 
synonymum (síce možno staromódneho, ale číreho) „národného“ – sa 
prostredníctvom interpretácií (predovšetkým v  19. storočí) stane živou 
súčasťou kolektívnej spomienky, ktorá v ňom vidí potvrdenie historic-
kej  ukotvenosti národného princípu. Kocúrkovo – zdanlivý ekvivalent 
Peleske – sa tiež stalo súčasťou „kánonu“ a strategickým prvkom formo-
vania kultúrnej identity25, ale s tým výrazným rozdielom, že sa ustálilo 
ako „negatívna“ spomienka, ako ironicky zväčšený obraz nedostatku. 

Životaschopnosť notára z Peleske a Kocúrkova ako platných pro-
striedkov diskurzu o národe sa prejavila aj v humoristicko-beletris-
tických časopisoch v prvej polovici 60-tych rokov 19. storočia, ktoré 
si v atmosfére očakávaných zmien získavali čoraz väčšiu popularitu.  
Peleske a Kocúrkovo, ktoré Chalupka v 30-tych rokoch postavil vedľa 
seba ako možné synonymá, v tomto období naďalej prežívajú v (zdan-
livo) izolovaných (národne orientovaných, do seba zahľadených) sve-
toch slovenských a maďarských humoristických časopisov. Redaktori 
(autori) týchto časopisov sa však aj naďalej navzájom sledujú, a reagujú 
na témy konkurenčného (aj keď inojazyčného) periodika. 

22 Peleske je zároveň aj skutočne existujúca obec.  
23 SZIKLAY László, Maďarsky písaná veselohra slovenského dramatika, Slovenské 

divadlo, 1957/2, roč. V, 111.
24 Ako príklad môžeme uviesť báseň Sándora Petőfiho A régi jó Gvadányi = 

PETŐFI Sándor, Versek 1844 – 1845, Pest, Beimel József betűivel, 1845, 15–16. 
Dostupné aj na: http.//books.google.sk/books?id=X8NWAAAAcAAJ 

25 O formovaní kolektívnej identity viď. ASSMANN Jan, Kultura a paměť, prel. 
POKORNÝ Martin, Prostor, 2001, 110–113.
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Najvýznamnejšie a v najväčšom náklade expedované maďarské hu-
moristické časopisy sledovaného obdobia sú Az Üstökös (časopis Móra 
Jókaiho26, hviezdneho autora maďarského romantizmu) a Bolond Mis-
ka Kálmána Tótha27, ktoré vychádzajú v Budíne, kde do polovice roka 
1863 sídli aj redakcia slovenského Černokňažníka, „týdenníka pre 
humor a belletristiku“28. Podľa údajov Dejín slovenského novinárstva 
do roku 1918 mal tento časopis, ktorý začal vychádzať v marci 1861, 
v prvom roku až 900 predplatiteľov. Ich počet v nasledujúcich rokoch 
klesol na 30029, čo viedlo k zániku samostatného periodika, ktoré sa 
od roku 1865 – ako príloha – stalo súčasťou časopisu Sokol30. A práve 

26 Prvé číslo vyšlo 21. augusta 1858. Az Üstökös vychádzal aj po smrti Jókaiho 
v máji 1904. Posledné číslo vyšlo v roku 1918.  

27 Prvé číslo vyšlo 4. júna 1860. Časopis zanikol koncom roku 1875.  Už v prvom 
roku mal údajne 3000 predplatiteľov. Údaj uvádza BUZINKAY Géza, Borsszem 
Jankó és társai, Budapest, Corvina Kiadó, 1983, 11.   

28 Černokňažík začal vychádzať v Budíne (tiskom Martina Bagó). Zodpovedným 
redaktorom a vydavateľom bol Viliam [Vilém] Pauliny-Tóth. Od 8. marca do 8. 
novembra 1861 vychádzal každý piatok (1861/1-35),  od 17. novembra 1861 vždy  
7., 17. a 27. deň každého mesiaca, až do 27. decembra 1862. Na poslednej strane 
tohto čísla (1862/35, 282.) redaktor oznamuje, že od nového roka bude časopis 
vychádzať 2x do mesiaca, vždy 7. a 21. dňa v mesiaci. Túto periodicitu si zachováva 
až do zániku samostatnej existencie. Posledné samostatné číslo Černokňažníka 
vyšlo 21. decembra 1864.  V roku 1863 sa redakcia presťahovala do Skalice. 
Prvé číslo, ktoré vyšlo v Skalici, tiskom Fr. X. Škarnicla Synov je  zo dňa 21. júla 
1863 (1863/14). Zmenou periodicity sa z „týdenníka pre humor a belletristiku“ 
najprv stáva „časopis pre humor a belletristiku“, a neskôr „humoristicko-zábavný 
časopis“.  [Az Üstökös vychádzal v  sobotu,  Bolond Miska v nedeľu.] 

29 Prof. PhDr. RUTTKAY Fraňo, DrSc., Dejiny slovenského novinárstva do roku 
1918, Bratislava, VEDA, 1999, 169.  

30 Sokol. Časopis pre zábavu a poučenie. Vychádza do roku 1869, a jeho redaktorom 
je v tom čase už tiež Viliam Pauliny-Tóth. Na 19. strane 1. čísla roku 1865, dňa 15. 
januára „Dáva sa na známosť, že „Černokňažník“ zachvátený prúdom valnej (kon)
fúzie slovenských časopisov, vo „svätú alianciu“ stúpil so Sokolom“. Prvá príloha 
Černokňažníka sa objavila v nasledujúcom, druhom čísle Sokola (prílohy mali 
zväčša 2–3 strany).  Naopak, keď Paulíny získal povolenie prebrať od Dobšinského 
právo vydávania Sokola, oznamuje to aj prostredníctvom Černokňažníka: „Vysoké 
Predsedníctvo kráľovského uhorského Námestníctva s rozhodnutím od 9-ho 
decembra 1861 právo vlastníctva, redakcii a vydavateľstva zábavno-poučného 
časopisu „S o k o l“, dosiaľ v Štiavnici, pánom Pavlom Dobšinským vydávaného, na 
dolu podpísaného [Vilém Pauliny-Tóth] dobrotive preniesť ráčilo.“ Zároveň informuje 
aj o autoroch, ktorých už požiadal o spoluprácu. Černokňažník 1861/39, roč. I, s. p.     
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posledné samostatné číslo Černokňažníka z 21. decembra 1864 v prí-
spevku Funus čili poriadok pohrabnej slavnosti „Černokňažníkovej“ 
uvádza ako účastníkov pohrebnej slávnosti aj – už vyššie spomenutých 
– „konkurentov“ z Budína: „Po obyčajných obrädoch ešte raz do hrobu 
strelia Üstökös a Bolond Miška“31. Nie je to však ojedinelý prípad.  

Prvé číslo Černokňažníka vyšlo 8. marca 1861 v Budíne, a už 
9. marca prináša Az Üstökös v jednej zo svojich rubrík (Kakas Már-
ton emléklapjaiból – Zo zápiskov/spomienok Mártona Kakasa/Martina 
Kohúta) priateľsky ladnú správu: „Egy szláv nyelven írt Üstökös van 
keletkezőben Pesten. De jó lesz, ha annak is lesz egy csizmadiája; át-
beszélgetni egymáshoz az ablakból. Dobre zdraví mladipán collega!“32 
Napriek tomu, že pozdrav neobsahuje názov časopisu, je zrejmé, že 
známe alter ego redaktora víta novozaložený časopis33 Viliama Pauliny-

31 Funus čili poriadok pohrabnej slavnosti „Černokňažníkovej“, Černokňažník 
1864/24, roč. IV, 191.  (191–192) V tejto „pohrebnej reči“ sa spomína aj Aurél 
Kecskeméthy (redaktor taktiež zaniknutého maďarského humoristického 
časopisu Handabanda, ktorý vychádzal v roku 1863). 

32 Kakas Márton emléklapjaiból, Az Üstökös, 1861, VIII/10, 79. (9. marca 1861). 
Špecifikom časopisu do polovice 60-tych rokov (okrem prvého ročníka) je, že 
v rámci jedného roka sa jednotlivé čísla časopisu zaraďujú do viacerých (troch, 
neskôr dvoch) zväzkov, a v rámci jednotlivých zväzkov sa číslovanie začína vždy 
od 1. Tak napr. v roku 1861 vyšli jednotlivé čísla časopisu v troch zväzkoch. 
Obsahujú čísla 1. až 17. (resp. 18. v prípade posledného zväzku roka, ktorý 
nesie označenie X., keďže zväzky sa od založenia časopisu číslujú kontinuálne). 
Od roku 1862 sú ročne už len dva zväzky. [ V Pešti vzniká v slovanskom jazyku 
písaný Üstökös. Ako dobre bude, keď aj ten bude mať svojho čižmára, len sa 
vyklonia z okien, a môžu sa porozprávať. – Spomínaný čižmár je politické 
dianie komentujúca postava so samostatnou rubrikou s názvom Ama bizonyos 
csizmadia beszélgetései az ő feleségével, neskôr Ama bizonyos csizmadia és 
felesége kérdései és feleletei (Rozhovory čižmára so svojou ženou).]       

33 Vizuálna stránka obidvoch časopisov si je veľmi blízka, napr. už aj  titulná 
strana, grafické spracovanie názvu, resp. Černokňažník sa taktiež definuje ako 
humoristicko-beletristický časopis, a tým pádom má podobný charakter aj 
obsah týchto dvoch časopisov. Inšpiráciou pre Jókaiho, redaktora časopisu Az 
Üstökös boli v Mníchove vychádzajúce Fliegende Blätter (1845–1928), ktoré boli 
známe a populárne aj v Uhorsku. [Údaj uvádza BUZINKAY Géza, Borsszem 
Jankó és társai, 1983, 8.] Nemecký časopis sa zameriaval na satirické zobrazenie 
typického nemeckého meštiaka. Fliegende Blätter sú dostupné na: digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/fb28           
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ho-Tótha. Az Üstökös sa v sledovanom období (vrátane prvých dvoch 
rokov jeho existencie, t.j. 1858, 1859) celkovo snaží o zachovanie ná-
rodnostiam nakloneného tónu. V odkazoch redaktora (Szerkesztői sub 
rosa) z 18. decembra 1858 (1858/18) napr. upozorňuje dopisovateľov 
na to, že  redakcia nemá rada príspevky, čo sa vysmievajú Slovákom, 
ktorí nevedia dobre hovoriť a písať po maďarsky.34 V decembri nasle-
dujúceho roka však vzbudí nevôľu časti čitateľov anekdota s názvom 
Ádám tót ember volt35 (Adam bol Slovák). Svedčí o tom aj úvodná časť 
pravidelnej rubriky redaktora (Szerkesztői sub rosa) nasledujúceho 
čísla, z 24. decembra, v ktorej sa snaží ponúknuť jej interpretáciu ako 
vtipného bonmotu („tréfás bonmot“), eliminovať jej negatíva, a ubez-
pečiť čitateľov, že (až na niekoľko výnimiek – „igen kevés kivételekkel“) 
spoluobčanov, ktorí hovoria po slovensky si váži, a má ich rád36.  Prí-
tomnosť „slovenského prvku“ je v časopise Jókaiho v tomto období 
stála, ale zároveň aj rozporuplná. Veľkú popularitu si získava posta-
va s menom Tallérossy Zebulon37, ktorá je zosobnením redaktorovej 
predstavy vlastenca Slováka, čo stavia záujmy vlasti nad všetky ostatné. 
Jeho príspevky sú písané zlou maďarčinou, veď ich autor – podľa vlast-
ných slov – žije v Martine38, a koncom roka 1864 „Tallérossy“ vo svo-
jom príspevku dokonca polemizuje s tými čitateľmi (z Liptova, Turca), 

34 „Nem szeretjük az olyan adomákat, a hol a tótokat csúfolják azért, mert nem 
egészen jól beszélnek és írnak magyarul: elég szép tőlük, ha akárhogy beszélnek 
magyarul.“ - Az Üstökös, 1858/18, 144.  

35 Ádám tót ember volt,  Az Üstökös, 1859, IV/16, 124.  (17. decembra 1859)
36 Szerkesztői sub rosa, Az Üstökös, 1859, IV/17, 136. (24. decembra 1859) – 

„A múlt számunkban közlött tréfás bonmot-ot a tótokra kérjük csak is mint 
sebet nem okozó tréfát vetetni, s kinyilatkoztatjuk, hogy derék szláv ajkú 
atyánkfiait mint honfitársainkat (igen kevés kivételekkel) mi is nagyra becsüljük 
és szeretjük.“ 

37 O mimoriadne priaznivom prijatí tejto postavy svedčí aj to, že Jókai jej poskytol 
veľký priestor vo svojom románe  A kőszívű ember fiai (1869;  Synovia muža 
s kamenným srdcom), ktorý opisuje udalosti revolučných rokov. Je prítomný 
v kľúčových momentoch príbehu, a v závere románu sa jeden zo synov vdovy 
Baradlayovej zachráni práve vďaka jeho pomoci.  

38 Tallérossy Zebulon levele Mindenváró Ádámhoz,  Az Üstökös, 1863, XIV/16, 
122–123.  (17. októbra 1863) – „Na de hogy in is tegyek valami aldozatot 
alföldi insig nevelisire, hat nem banom, kihirdetek, hogy elfogadom teleltetisre 
Torontalvarmegyibül ide Turocz-Szent-Mártonyba küldve ezer birkát.“ (123) 
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ktorí ho kritizujú, že za uvedeným spôsobom používania maďarčiny sa 
skrýva zámer zosmiešnenia Slovákov39. 

Tallérossy Zebulon je v otázke národa konzervatívec typu notára 
z Peleske, jeho zaťatosť je zároveň smiešna a obdivuhodná. Je aktua-
lizovanou, čitateľsky lákavejšou, a tým aj účinnejšou  podobou svojho 
predchodcu. Ale ani ten sa nevytráca úplne z Jókaiho časopisu,  a napr. 
v roku 1860 je opakovane prítomný prostredníctvom anekdoty, kto-
rá však už vychádza z jednej zo scén veľmi populárnej, a často uvá-
dzanej veselohry Józsefa Gaála A peleskei nótárius (Notár z Peleske), 
ktorá bola prvýkrát uvedená v roku 1838, a vznikla voľným prepisom 
Gvadányiho veršovaného diela. Ide o scénu (ktorú síce Gvadányiho 
originál neobsahuje, ale je plne v súlade s charakterom notára, ako ho 
vytvoril pôvodný autor), keď sa notár počas predstavenia v divadle po-
kúsi zabrániť tomu, aby Othello uškrtil Desdemonu40.  

Postoje notára z Peleske prezentujú však aj texty, v ktorých sa jeho 
meno ani nevyskytuje. Medzi ne patrí aj na titulnej strane 15. čísla IV. 
zväzku uverejnená báseň Magyar divat (Maďarská móda), s „podpi-
som“ K – s M – n (Kakas Márton)41 z roku 1859, ako aj ďalšia báseň, 
s názvom Világdivat, (Svetová móda) z roku 1863, v ktorej sa charakter 
človeka priamo stotožňuje so šatami, ktoré nosí42.        

V časopise Kálmána Tótha, ktorý má názov Bolond Miska, notár 
z Peleske vstúpi do sveta časopisu aj ako jeden z jeho „autorov“, a to 
pod menom, ktoré dostal v Gaálovej veselohre – Nagyzajtai Zajtay Ist- 
ván. Píše listy svojej žene (z Pešti, a tiež v duchu Gvadányiho) – od 
8. januára až do 5. marca  1865 (1865/2–10) –, v ktorých komentuje 
dianie v meste.  Vo svojom prvom liste, aj keď svojsky, ale cituje aj 
z úvodných strof Piatej časti (Ötödik rész) Gvadányiho diela. Je to prá-
ve tá časť, v ktorej notár z Peleske vyjadruje sklamanie nad skutočnos-

39 Tallérossy Zebulon levele Mindenváró Ádámhoz, Az Üstökös, 1864, XV/27, 210–
211. (31. decembra 1864) 

40 Dupla peleskei nótárius (Dvojnásobný notár z Peleske), Az Üstökös, 1860, 
V/14, 106–107. (7. apríla 1860); Egy jelenet a „Peleskei nótáriusból“-ból (Scéna 
z Notára z Peleske), Az Üstökös, 1860, VII/10, 77. (3. novembra 1860)  – je to 
kreslený vtip  doplnený dialógom z dvoch viet.

41 K – s M – n, Magyar divat, Az Üstökös, 1859, IV/15, s. p. (10. decembra 1859)  
42 „Ruhával character is jár“ -  Az Üstökös, 1863, XIII/23, 182. (6. júna 1863)
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ťou, že napriek svojmu očakávaniu, v meste nenašiel obyvateľov, ktorí 
by sa obliekali podľa maďarskej módy43.   

Napriek tomu, že postoje spomínaných dvoch maďarských humoristic-
kých časopisov k „národným“ témam sú takmer zhodné, Černokňažník 
Vilima Paulinyho-Tótha ako „partnera“ preferuje skôr Bolond Misku, 
voči ktorému je dokonca aj zhovievavý, najmä v roku 1862, a to až do 
tej miery, že v 6. čísle Černokňažníka sa meno maďarského konkurenta 
– písané ako Bolond Miška – objaví aj pod básničkou Nuž a obraz kde 
je zťato? 44 Je to iba mesiac po tom, čo Černokňažník a Bolond Mis-
ka sledovali hlasovanie v Brezne (pričom obidvaja sedeli na klincoch 
v stene, aby mali lepší výhľad na dianie v miestnosti úradu), ktoré malo 
rozhodnúť o založení miestnej Matice, a po jeho úspechu – a po spo-
ločnom obede – vysadli na Černokňažníkovho draka, a poleteli späť 
do Pešť-Budína45.  V roku 1863 je tón komentárov na adresu Bolond 
Misku už ostrejší: ‚Bolond Miska‘ píše o sebe, že on vždy tej strany or-
gánom bol, ktorá hlavu svoju vo Frankovi Deákovi ctí. Gratulujeme p. 
Deákovi.“46 Svedčí o tom aj komentovanie reakcií na presun redakcie 
Černokňažníka do Skalice: „V Pešti hozanna! že čistí sa hlavnie mesto 
od panslávov. Bolondmiškovci majáles rendezujú. To je naturálne.“47     

„Rovnoprávnosť! Príď k nám kráľovstvo tvoje.“ – Imperatív básne 
Otče náš na rok 1861,48 z titulnej strany prvého čísla Černokňažníka 8. 

43 „Véltem fogom látni nemzetemnek fényét/Magyar öltözetnek kiválasztott szinnét/
Véltem: mente, dolmány takarja testeket,/Diszesiti nyusztos kalpag a fejeket.“ – 
Bolond Miska, 1865/2, roč. VI, 6. (8. januára 1865).  Prvé dva riadky strofy sú 
takmer totožné s prvými dvoma riadkami 2. strofy Piatej časti diela Egy falusi 
nótáriusnak budai utazása (rozdiel je v poslednom slove 2. verša; u Gvadányiho 
je to „kénnyét“), kým 3. a 4. verš  strofy je tvorený prvým  a posledným veršom 
3. strofy Piatej časti  Gvadányiho diela.  – por. GVADÁNYI József, Egy falusi 
nótáriusnak budai utazása = Gvadányi József és Fazekas Mihály válogatott művei, 
ed. LATOR László, Budapest, Unikornis Kiadó 1995, 41.      

44 BOLOND Miška, Nuž a obraz kde je zťato?, Černokňažník, 1862/6, roč. II, 48. 
(7. marca 1862) 

45 Výlet Černokňažníkov do Brezna, Černokňažník, 1862/4, roč. II, 27–28.  (7. 
februára 1862) 

46 Klebetnica, Černokňažník, 1863/8, roč. III, 63. (21. apríla 1863)
47 Černokňažník v Skalici, Černokňažník, 1863/15, roč. III, 117. (7. augusta 1863)
48 Meno autora sa uvádza v tvare Vilém Pauliny. 
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marca 1861, signalizuje, že novozaložený slovenský týždenník „pre hu-
mor a belletristiku“ má ambíciu – podobne ako Az Üstökös a Bolond 
Miska – aktívne prispieť do širšie koncipovaného diskurzu o národe.  
A v rámci presadzovania, realizovania tohto cieľa sa redaktor spoliehal 
aj na potenciál Kocúrkova. Učba o Černokňažníkoch, ktorú môžeme 
považovať aj za akýsi editoriál prvého čísla, v časti „Černokňažník pána 
Paulinyho“   upozorňuje – síce iba v poznámke pod čiarou –, že „Jeho 
Eminencia ex Hungaria pán Podolinský onedlho novú podnikne cestu 
do Kocúrkova a sdelí nám denník svoj pamätný“49, čím sa za chrbtom  
Černokňažníka objaví nielen Kocúrkovo, ale zároveň s ním aj tieň alma-
nachu Jozefa Miloslava Hurbana. Wýlet do Kocaurkowa Branislava Podo-
linského50 je totiž jediným – rozsiahlym – textom časti Obrazy z prjtom-
nosti  prvého ročníka Nitry z roku 1842.

Černokňažník zároveň zohráva dôležitú úlohu aj vo formovaní, do-
tváraní obsahu a významu Kocúrkova, o čom svedčí aj intenzita prí-
tomnosti „kocúrkovských“ textov rôzneho druhu. Kocúrkovo sa v nich 
občas objaví iba ako pripomienka, ako v prípade informácie textu Tele-
gramy Černokňažníka o memorandovom zhromaždení („Z Kocúrkova 
nikdo nieto v Martine.“51), občas formou samostatnej/ucelenej kocúr-
kovskej anekdoty52, alebo aj ako list/správa dopisovateľa/dopisovateľov 
z Kocúrkova, v rubrike Dopisy53. Podstatné sú však najmä tie dlhšie 
humoristické prózy na pokračovanie, ktoré sú pravidelne umiestňo-
vané aj na titulnú stranu. Odkaz na Kocúrkovo je priamo v ich názve, 
alebo hneď v úvodných vetách textu. (V porovnaní s intenzitou, ktorá 

49 Učba o Černokňažníkoch, Černokňažník, 1861/1, roč. I, s. p. (8. marca 1861) 
[Na mikrofilme UKB sú čísla strán všetkých čísiel prvého ročníka nečitateľné.]

50 Pseudonym Ladislava Paulinyho. – RIZNER Ľudovít, Bibliografia písomníctva 
slovenského- Diel štvrtý: P – R., v Turčianskom Sv. Martine, Nákladom Matice 
slovenskej, 1932, 28.

51 Telegramy Černokňažníka, Černokňažník, 1861/14, roč. I, s. p. (7. júna 1861)
52 „V Kocúrkove keď učiteľa volili, pán Bumbay narádzal, že poneváč je Kocúrkovo 

veliké, aby aj pán rechtor bol veľký a silný. Bumbay priniesol na konvent k voľbe 
tejto nielen siahu (mieru), ale i decimálne vážky.“ – Černokňažník, 1861/28, 
roč. I, s. p., (20. septembra 1861) 

53 Napr. od „Ignáca Kopyta“, datovaný na „1-ho Aprila 1861“ z Kocúrkova, ktoré je 
v Šariši. – Černokňažník, 1861/6, roč. I, s. p. (12. apríla 1861). „Prispievateľom“ 
z Kocúrkova je v rámci rubriky Dopisy aj „Dr. Fedor“ – Černokňažník, 1863/5, 
roč. III, 38–39., (7. marca); 1863/6, 45., (21. marca); 1863/7, 52–53. (7. apríla 1863)
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charakterizuje prítomnosť Kocúrkova v prvých dvoch ročníkoch Čer-
nokňažníka v rokoch 1861 a 1862, sa počas druhej polovice samostat-
nej existencie humoristického časopisu téma Kocúrkova posúva mier-
ne do úzadia – ale nikdy nezmizne úplne –, a je prítomná aj v roku 
1865, keď sa Černokňažník stal prílohou Sokola.54) 

Príkladom podľa názvu s Kocúrkovom nesúvisiaceho, a predsa dôle-
žitého kocúrkovského textu z titulnej strany je Lord Feelichs z Londý-
na. Vychádzal na pokračovanie od 30. augusta do 20. septembra  1861 
(Černokňažník 1861/25–28) bez uvedenia mena, či pseudonymu autora, 
a začína vetou: „Kdo nezná Kocúrkovo naše a kdo nezná históriu jeho?“55 
Úvod poskytuje informáciu o založení mesta, o vodcovi menom Kocur-
kovius, a  v zátvorke  aj o tom, že Kocúrkovo je „maďarsky Kandurka“56, 
a má aj vlastný týždenník, vydávaný pánom Jeremiášom Lepišom „až“ 
v troch „výtiskoch“. Z „lorda“ sa nakoniec vykľuje „kupec Felix Lord“, kto-
rý bol v záležitostiach svojho „kupectva“ v Londýne, a domov sa vracia 
cez Kocúrkovo.   Fraška v troch jednaniach, Trináctá hodina57, sa prihlá-
si ku Kocúrkovu hneď svojím podtitulom: Veď sa nahlädíme, kto bude 
hlásnikom v Kocúrkove.  Černokňažník ju uverejnil v troch častiach 17. 
a  27.  mája a 7. júna 1862 (1862/13–15), a ani v tomto prípade sa neudáva 
žiadne meno, ktoré by označovalo autora.

Hrdinské skutky Faustove – báseň dejeličná na smiech od J. Z. vyšla 
v 7. a v 8. čísle IV. ročníka (7. a 21. apríla 1864), a jej príslušnosť ku Kocúr-
kovu je zdôraznená hneď v úvode: „Oddych 11. Obsah. Kassíno v Kocúrko-
ve.“ A síce nie je na titulnej strane, ale jej význam je nespochybniteľný, aj 
kvôli autorovi „J. Z.“, teda Jonášovi Záborskému, možno najznámejšiemu 
„propagátorovi“ Kocúrkova.  

Kocúrkovo však najviac zviditeľňujú texty s Kocúrkovom v samot-
nom názve: Kommassácia v Kocúrkove58, Výlet do Kocúrkova59, Listy 

54 Viď. napr. Viborné zasednutí v Kocurkove, Sokol (príloha Černokňažník), 
1865/22, roč. IV, 435. (30. novembra 1865) 

55 Lord Feelichs z Londýna , Černokňažník, 1861/25, roč. I, s. p. (30. augusta 1861) 
56 Tamže.
57 Autorom je Ján Chalupka. 
58 PODOLINSKY, Kommassácia v Kocúrkove, Černokňažník, 1861/17–19, roč. I. 

(28. júna, 5. júla, 12. júla 1861) 
59 PODOLINSKÝ Branislav, Výlet do Kocúrkova, Černokňažník, 1862/1-8, roč. II. 

(od 7. januára do 27. marca 1862)   
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z Kocúrkova60, Náčrtky z Kocúrkova61, a text s Kocúrkovom v názve sa 
objaví aj v Letopise Černokňažníka na rok 1862. Veselohra s názvom 
Kocúrkovský bál od „Viléma Podolského“62 z roku 1851 (a táto skutoč-
nosť sa uvádza aj v Letopise) tematizuje otázku/požiadavku rovnopráv-
nosti Slovákov a Maďarov63 v rámci spoločnej vlasti – po skúsenostiach 
(konfliktoch) revolučných rokov 1848/49. V roku 1851 je Kocúrkovo 
ešte  tým miestom, kde tieto (očakávané) zmeny môžu nastať. Ich vy-
konávateľmi v hre sú Slovák Lajko Kalina (pričom on aj jeho otec majú 
povesť panslávov) a Maďar, slúžny  Szirtházy: „Ty zostaneš Slovákom 
a ja Maďarom – ale sloboda bezrozdielna spoločná nás večne spojovať 
bude – a budeme jednej vlasti verní synovia.“64 Hru ukončí chór, pred-
nesom prvej, druhej a tretej strofy (Kuzmányho) básne Sláva šľachet-
ným (Kto za pravdu horí)65.

Napriek tomu, že Černokňažník – najmä prostredníctvom Kocúr-
kovského bálu v Letopise – ponúkne aj takú možnosť interpretácie 
Kocúrkova, ktorá zdôrazňuje, že je miestom/priestorom zmeny,  v ča-
sopise dominujú tie texty, ktoré zvýrazňujú potrebu odstupu, potrebu 
dištancovania sa od jeho obyvateľov. Najvýznamnejší z tohto pohľa-
du je text, ktorý bol avizovaný už v prvom čísle, ako opis novej/ďalšej 
cesty pána Podolinského do Kocúrkova. 

60 Listy z Kocúrkova, Sdeluje drotár Fedor, Černokňažník, 1864/14, roč. IV, 111–
112. (21. júla 1864)

61 Náčrtky z Kocúrkova, Černokňažník, 1864/20, roč. IV, 158. (21. októbra 
1864) – Pod citovaným štatútom mestského Kasína je v závere textu 
„podpis“:„Bisztriczky János, s.k. választmányi tag“ [člen výboru].  

62 Jeden zo pseudonymov redaktora Viliama Paulinyho-Tótha. – Dr. Ján V. 
ORMIS, Doplnky a opravy k Riznerovej bibliografii, Martin, Matica slovenská, 
1972, 127.

63  Publikovanie hry o. i. súvisí aj s tým, že redaktor v roku 1861(s perspektívou na 
rok 1862) stále vidí šancu spolupráce na základe princípu rovnoprávnosti, tak 
ako ju definoval aj v prvom čísle Černokňažníka v texte Učba o Černokňažníkoch 
(v časti Černokňažník pána Paulinyho): „zlú vôľu a nespokojnosť rozháňať, 
mysle rozjatrené tíšiť a zvlášte medzi Maďarom a Slovákom dobrý pomer 
udržiavať, aby Nemec k jich zkáze netlstnul ale sa kam diaľ viac riedil.“ – 
Černokňažník, 1861/1, roč. I, s. p. (8. marca 1861)    

64 PODOLSKÝ Vilém, Kocúrkovský bál = Černokňažník - Letopis na rok 1862, 
vydáva Vilém Pauliny-Tóth, v Budíne, tiskom Martina Bagó, 1861, 30. (5–32)

65 PODOLSKÝ Vilém, Kocúrkovský bál, 1861, 32.
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Výlet do Kocúrkova uverejnený na stránkach Černokňažníka66 je 
(priznaným) pokračovaním textu, ktorý vyšiel v Nitre v roku 184267, 
pričom ten bol inšpirovaný najmä tzv. prozaickým Kocúrkovom 
z Kuzmányho Hronky. Texty, ktoré v roku 1836 vyšli v I.,II. a III. zväz-
ku almanachu pod názvom Kocaurkowo, resp. Z Kocaurkowa (a v tom-
to prípade aj s uvedením mena autora, Jána Chalupku!68),  v podstate 
zakladajú tradíciu, v rámci ktorej je Kocúrkovo objektom záujmu ces-
tovateľov, ktorí však – na rozdiel od mladého rechtora Svobodu z pô-
vodného Kocúrkova – už nemajú ambíciu v ňom zostať. Z Kocúrkova 
sa postupne stáva akýsi skanzen neduhov, kam „cestovatelia“ prichá-
dzajú so zámerom, aby ich mohli pozorovať z bezprostrednej blízkosti. 
Jedným z najvýraznejších (v kocúrkovských textoch 19. storočia) je 
prehnaná snaha „pomaďarčenia“ všetkého: histórie, jazyka, obliekania, 
jedál... A tak sa slovenský cestovateľ cíti v Kocúrkove, slovami „Geho 
Eminentii ex Hungaria“ Podolinského (z roku 1842): „Gako opuštěnec 
et “respective“ Robinson na ostrowě“.69 

Kým Výlet do Kocúrkova z roku 1842 vidí problém najmä v tom, 
že jedným z hlavných cieľov pána Chudobic je „zmaďarčenj Kocaur- 
kowa“, resp. aj rozprávač/cestovateľ konštatuje, „že i w našj Uherské 
zemí gakási nowá rozpuklina se otwjrá, mezi Tatrami totiž a dolnj 
zemj, a táhne se prý od wýchodu k západu“70, na „halotti lakome“, teda 
na kare pána Chudobic, v texte z roku 1862, si prítomní kocúrkovčania 

66 PODOLINSKÝ Branislav, Výlet do Kocúrkova,  Černokňažník, 1862/1-8, roč. 
II. (od 7. januára do 27. marca 1862).  Okrem prvej časti všetky ostatné začínajú 
na titulnej strane, samozrejme vždy s uvedením názvu: Výlet do Kocúrkova.   

67 Wýlet do Kocaurkowa, od Branislawa Podolinského = Nitra. Dar dcerám a synům 
Slowenska, Morawy, Čech a Slezka obětowaný, wydáwana od Miloslawa Jos. 
Hurbana, Ročnjk I., W Prešporku, čili w Břetislawě nad Dunagem, Pjsmem 
urozeného Antonjna Šmida, 1842, 71–112.     

68 Por. napr. Z Kocaurkowa od Jana CHALUPKY = Hronka, Podtatranská 
Zábawnice, Časopis krásomilého a užitečného čtenj, wedenjm Karola 
Kuzmányho, W B. Bystřici, pjsmem Filippa Macholda, 1836, Djlu I., swazek 
III., 56–61.

69 Wýlet do Kocaurkowa, od Branislawa Podolinského = Nitra, 1842, 75.; 92.
70 Wýlet do Kocaurkowa, od Branislawa Podolinského = Nitra, 1842, 97.; 107.
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už nepripíjajú len na zdravie jeho syna a dediča Atillu, mecenáša „mi-
lej, suverénnej reči“, ale aj „na zkazu Slovákov“, a najmä tzv. panslávov.71 

Ján Chalupka (Chalupka János) prostredníctvom svojich hier – 
A vén szerelmes (1835) a Starauš plesniwec (1837) – vytvoril zdanie, 
že ekvivalentom maďarskej Peleske môže byť slovenské Kocúrkovo. 
Z hľadiska formovania národných identít sú však ich funkcie proti-
chodné, o čom svedčia aj texty humoristicko-beletristických časopisov 
Černokňažník, Üstökös a Bolond Miska. V maďarskom kontexte Peles-
ke, stotožnené s postavou notára, zdôrazňuje pretrvávajúcu prítom-
nosť základných hodnôt, zatiaľ čo  v slovenskom kontexte sa z Kocúr-
kova stáva miesto zviditeľnenia ich absencie.

71 PODOLINSKÝ Branislav, Výlet do Kocúrkova,  Černokňažník, 1862/4, roč. II, 
25–26. (7. februára 1862) 
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REZÜMÉ

A tanulmány célja – Ján Chalupka két vígjátékából kiindulva – an-
nak vizsgálata, milyen szerepet játszott a 19. század identitásképeinek 
alakításában (az egyre népszerűbbé váló élclapok optikáján át felna-
gyított) Peleske és Kocúrkovo. A szlovák szerző Chalupka Jánosként 
1835-ben Pesten megjelentetett magyar nyelven írt A vén szerelmes 
című vígjátékának színhelye Peleske – főszereplője a Quoniam Vilmos 
nevű „Peleskei Notárius“ –, míg a szerző által fordított, részben átdol-
gozott szlovák változat, az 1837-ben kiadott Starauš plesniwec színtere 
Kocúrkovo, főszereplője pedig Ignác Pomazal, festő/mázoló. Peleske 
és Kocúrkovo a két mű alapján egymás megfelelőiként való láttatása 
mégsem állja meg a helyét. Peleske, pontosabban a Peleske jelentését 
a nótárius alakjával összevonó peleskei nótárius (a peleskei nótárius-
ság) a 19. század hatvanas éveinek első felében az akkor induló magyar 
élclapok (Az Üstökös, Bolond Miska) torzító optikáján keresztül is az 
identitáskép pozitív (időtálló) elemeként van jelen, míg a szlovák Čer-
nokňažník szövegeiben Kocúrkovo a hiány helyszíneként rögzül.
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Zuzana Drábeková

„Túžim po krajine, ktorej niet“1

K storočnici fínskošvédskeho modernizmu

Abstrakt: O kultúrnej a literárnej situácii v mladom nezávislom Fín-
sku. Etablovanie menšinovej fínskošvédskej literatúry a jej prvý vrchol, 
presahujúci hranice krajiny. Odlišný vývoj fínskošvédskej a fínskojazyč- 
nej literatúry. Zatiaľ čo fínsku literatúru tvorili až približne do osem-
desiatych rokov 20. storočia prevažne diela patriace k tzv. agrárnore-
alistickej tradícii, fínskošvédska literatúra bola väčšmi otvorená im-
pulzom svetovej literatúry. Modernizmus sa na Sever dostal v prvých 
desaťročiach 20. storočia prostredníctvom fínskošvédskych autorov, 
predovšetkým v podobe expresionizmom či futurizmom ovplyvnenej 
poézie Edith Södergran a ďalších. Až približne o tri storočia, v 50. ro-
koch 20. storočia sa modernizmus etabluje aj vo fínskej poézii a próze. 

Úvod

Fínsko si v tomto roku pripomína sté výročie svojej nezávislosti. Aj fín-
ska literatúra je v porovnaní s inými európskymi literatúrami veľmi mla-
dá. Veď roku 1917, keď sa Fínsko osamostatnilo spod ruskej nadvlády, 
neuplynulo od vydania prvého fínskeho románu Aleksisa Kiviho Sedem 
bratov (Seitsemän veljestä, 1870) ešte ani polstoročie. Približne rovnako 
starý ako nezávislé Fínsko je aj modernizmus v literatúre Fínska. 

1 Názov básne Edith Södergran: Jag längtar till landet som icke är.
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Čo však príchodu modernizmu predchádzalo? Aká bola situácia vo 
Fínsku na prelome 19. a 20. storočia? 

Fínsko, pre ktoré vyše storočná koexistencia v rámci cárskeho Rus-
ka bola spočiatku  pozitívnym obdobím, pretože cár Alexander I. mu 
udelil rozsiahlu autonómiu, muselo koncom 19. storočia čeliť silnej 
rusifikácii. Aj keď dovtedajšia snaha cárov získať si lojálnych Fínov 
a odcudziť ich od bývalej materskej krajiny Švédska (od 1812 sa hlav-
ným mestom Fínskeho veľkokniežatstva stali namiesto Turku Petro-
hradu blízke Helsinki, univerzita bola  prenesená po požiari v Turku 
do Helsínk ap.) prispela k postupnému vzniku fínskej literatúry (1831 
založenie Fínskej literárnej spoločnosti SKS a 1835 resp. 1849 vyšiel 
fínsky národný epos Kalevala) a dekrét cára Alexandra II. z roku 1863 
zrovnoprávnil fínčinu s dovtedy dominujúcou švédčinou vo všetkých 
oblastiach, ruskí cári začali siahať na fínsku autonómiu a najmä tzv. 
Februárový manifest zmobilizoval fínskych umelcov, ktorí demon-
štratívne putovali do Karélie, na miesta, kde Elias Lönnrot pozbieral 
runy pre národný epos Kalevalu a čerpali tam námety pre svoje diela, 
ktorými sa snažili pozdvihnúť národné povedomie Fínov. Tieto úsi-
lia vyvrcholili na prelome storočí tzv. zlatým vekom fínskeho umenia. 
Národný romantizmus, v ktorom títo umelci tvorili sa nazýva aj kare-
lianizmom, keďže Karéliu pokladali za kolísku fínskej kultúry. K po-
predným umelcom zlatého veku patrili básnik Eino Leino, hudobný 
skladateľ Jean Sibelius a maliar Akseli Gallen-Kallela. 

Naproti tomu švédskojazyční spisovatelia vo Fínsku sa po jazyko-
vom dekréte 1863 obávajú o osud literatúry písanej vo švédčine. Aj 
jeden z najvýznamnejších spisovateľov Zachris Topelius upadá do de-
fetistických nálad. História však potvrdila, že fínskošvédska (teraz už 
menšinová) literatúra je dodnes organickou súčasťou literatúry Fínska. 
Ba dokonca do fínskej literatúry priniesla viaceré impulzy (moderniz-
mus, feminizmus), ktoré vo fínskojazyčnej literatúre chýbali. 

1 Modernizmus v európskom umení a literatúre

V estetike sa pojem modernizmus začal používať od roku 1870, naj-
skôr v súvislosti s výtvarným umením. V svojej eseji Maliar moder-
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ného života (LePeintre de la vie moderne, 1859–1860) o francúzskom 
maliarovi „M.G.“ (Constantinovi Guysovi, 1802-1892)  Charles Bau-
delaire žiadal, aby umenie bralo do úvahy zmeny v súdobej spoloč-
nosti. Podľa Baudelaira "...zvláštna na modernom umení je schopnosť 
v pustote veľkomesta nevidieť iba rozpad človeka, ale aj doteraz neob-
javené tajomné krásy" (Ondrejkovič, 2008).Guysa obdivovali viacerí 
modernistickí maliari, o.i. Claude Monet alebo fínskošvédska maliarka 
Helene Schjerfbeck. 

Začiatkom 20. storočia mali na zrod modernizmu vplyv mnohé 
udalosti v spoločnosti a kultúre: revolučné zmenyv prírodných a hu-
manitných vedách, industrializácia a urbanizácia a v neposlednom 
rade pocity odcudzenia a vykorenenia mladej generácie po prvej sve-
tovej vojne 1914–1918 borili tradičný pohľad nielen na umenie, ale 
zasiahli do všetkých sfér života. Filmové a fotografické umenie, ktoré 
priniesli nový spôsob vnímania reality, vplývali na výrazové prostried-
ky v krásnej literatúre aj vo výtvarnom umení. Modernistické umenie 
malo vyjadrovať vnútorné pocity, podvedomie a sny človeka.  

V prvom desaťročí 20. storočia bolo v západných kultúrach možné 
pozorovať zmenu paradigmy, ktorá znamenala začiatok modernizmu. 
Autori sa odvrátili od tradičnej štruktúry narácie. Širšie ponímaná 
moderna zahŕňa aj symbolizmus a naturalizmus, ale objavujú sa aj 
jednotlivé modernistické prúdy ako futurizmus, dadaizmus alebo ex-
presionizmus. Miesto modernizmu v Európe často zaujíma aj pojem 
avantgarda. Iniciačnou paradigmou modernizmu sa stáva lyrika. Až 
úspech modernistických  experimentálnych próz Jamesa Joycea a Vir-
ginie Woolf obracia pozornosť k románu, ktorý však rovnako ako 
dráma hral v literárnej teórii druhoradú úlohu až do druhej polovice 
20.xstoročia. Aj napriek rozdielom v pojmosloví sa v prvých postulá-
toch literárnych teórií stále znova zdôrazňovalo, že sa vytvára niečo 
nové, že musí nastať zlom v tradičných literárnych konvenciách. To 
znamenalo odklon od strnulých rytmov a rýmov, od nadmiery rétori-
ky, rovnako ako poetickej dikcie. (Nünning, 2006, s. 525).

Margita Gáborová uvádza vo svojej monografii (Gáborová, 1998)
o.i. definíciu švédskych literárnych vedcov Lindera a Holmqvista, 
podľa ktorej je modernizmus provizórne označenie medzinárodného 
dobového štýlu, zahŕňajúce mnohé smery počínajúc futurizmom v Ta-
liansku (s Marinettiho manifestom v roku 1909) cez kubizmus a ex-
presionizmus (najmä vo výtvarnom umení) popri dadaizme vo Švaj-
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čiarsku a Taliansku (1916–1922) až po surealistický manifest André 
Bretona v Paríži v roku 1924; v literatúre až po imagizmus T. S. Eliota 
či Ezru Pounda. (Linder&Holmqvist, 1966).

2 Situácia v literatúre Fínska

Fínske veľkokniežatstvo sa síce v rámci cárskeho Ruska nezapojilo do 
prvej svetovej vojny, zakrátko po vyhlásení nezávislosti (6.12.1917) 
však krajinu postihla krvavá občianska vojna, ktorá nadlho poznačila 
spoločensko-politické ovzdušie mladej republiky. Aj keď niektorí fín-
ski autori túto udalosť reflektovali vo svojich dielach (napr. F. E. Sil-
lanpää, či fínsky Švéd B. Gripenberg), krvavé udalosti viedli aj k tomu, 
že autori aj vo Fínsku čoraz intenzívnejšie pociťovali potrebu novej 
literatúry, ktorá by nebola poplatná nijakým ideológiám. Priekopník-
mi modernizmu vo Fínsku však neboli fínskojazyční spisovatelia, ale 
predstavitelia etablujúcej sa menšinovej fínskošvédskej literatúry. 

„Nová generácia“, to nebola len nič nehovoriaca nálepka pre prvú 
skupinu mladých spisovateľov, ktorí nastúpili po prvej svetovej vojne. 
Spontánne sa k nej hlásila aj Hagar Olsson (1893–1978), keď roku 1925 
uverejnila zbierku esejí pod názvom Ny generation (Nová generácia). 
V úvode uvádza, že tradičná poézia, ktorá vyklíčila ako dedičstvo de-
väťdesiatych rokov 19. storočia a dospela k izolácii podobnej smrti, je 
len vlastným tieňom, zoschnutým kmeňom bez miazgy a zelene. Jej 
dezilúzia je znepokojujúca, pretože báseň bez ilúzie je podľa autorky 
lietadlom bez motora. Od takejto poézie sa treba oslobodiť a nasledo-
vať literatúru ostatnej Európy. Podľa nej práve ilúzia formuje nový svet, 
ilúzia tvorí budúcnosť. Nový básnik sa musí odvážiť žiť, žiť uprostred 
žiarivého dňa, s tvárou obrátenou k šumiacemu ľudskému moru. 

Na niektoré myšlienky Hagar Olsson nadviazal, rozvíjal ich a mo-
difikoval fínsky autor Olavi Paavolainen (1903–1964), ktorý bol – po-
dobne ako fínska Švédka Hagar Olsson– vedúcou osobnosťou svojej 
generácie, ibaže fínskojazyčných autorov. Názov jeho zbierky esejí Ny-
kyaikaa etsimässä (1929, Hľadanie súčasnosti) sa stal akýmsi bojovým 
pokrikom a sloganom. „Prežívame nové, tvorivé obdobie. Šťastný, kto 
môže byť mladým v tomto období“, znejú symptomatické prvé riadky 
jeho knihy. 
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Spisovatelia nezávislého Fínska reprezentovali generáciu, v tvorbe 
ktorej bol sprostredkovaný nový obraz človeka, „tvár v extáze“, Hur-
mioituneet kasvot (1925), ako to vyjadruje názov jednej z antológií 
poézie. Títo autori uctievali život. Okrídlení pocitom slobody hľadali 
exotiku a cudzie krajiny a nachádzali tak ako Olavi Paavolainen život 
veľkomesta a kultúru strojov. 

„A tak som sa vydal na cestu, aby som hľadal súčasnosť. Aby som hľadal 
nový svet a nového človeka. Utekal som pred tisícimi jazerami a sviežimi 
ihličnatými lesmi a vlniacimi sa margarétami, aby som nachádzal benzí-
nové cisterny, džungle so žeriavmi a komínmi a asfaltové cesty. Utekal som 
pred vôňou hnoja a čerstvo pooranej pôdy, aby som nachádzal dym a pach 
rozdrveného kamenného uhlia. Utekal som pred „zbožnou chudobou“ 
(pozn. prekl. Hurskas kurjuus je názov románu F.E.Sillanpääho), aby som 
nachádzal robotníkov vlastniacich Citroën a ovládajúcih algebru.“

(Z listu Olaviho Paavolainen a Katri Valaovej 8.4.1927)

Nového človeka sekularizovaný svetonázor oslobodil od strachu zo za-
tratenia, rozvíjajúca sa  medicína od strachu zo smrti a medzinárodná 
spolupráca od strachu z vojny. Cestu ku šťastiu mu lemovali ešte teles-
ná kultúra a technický rozvoj. Nový človek bol slobodný a zdravý. Bol 
odchovaný mestom k životu, do ktorého patrili stroje a rýchlosť, kiná 
a reklamy, džez a rádio, tanec a šport. Ak bol dieťaťom vidieka, bol 
slobodný, mobilný a plný sily. Bol to Fín Európan, ktorý sa vyjadroval 
novým spôsobom. (Halme, 1995, s.199).

Dvadsiate roky vo fínskej literatúre boli aj desaťročím fínskojazyč-
nej skupiny autorov Tulenkantajat (nosiči ohňa, pochodní). Heslo Okná 
dokorán do Európy! ako prvý zvolal fínskošvédsky spisovateľ Elmer Dik-
tonius a po ňom aj Olavi Paavolainen. Mladí spisovatelia sa zoskupili 
okolo časopisov a zborníkov Nuori voima (Mladá sila) a Tulenkantajat. 
Neboli však kompaktnou skupinou, patrili k nim veľmi rôznorodí auto-
ri. Spoločný im bol  optimizmus a vášnivý životný pocit, sprostredkova-
ný aj v manifeste ukážkového číslaTulenkantajat z roku 1928. 

„Život je posvätný. Milujeme život.
Umenie je posvätné. Uctievame ho.
Nijaký program netrvá dlhšie než generácia a nijaká pravda netrvá večne.
Zmyslom života je kontinuita. 
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Preto je náš jediný cieľ: duchovná sloboda, sloboda môcť všetko kritizovať. 
Neuznávame autority, pretože sú pre svoje postavenie zbabelci života.
Hľa: Aká nádherne mladá je naša krajina, 
Aká plná síl!
Poďte, nemajte strach: Ste vyvolení, 
aby ste vytvorili niečo nové a 
veľké. 
Pretrhnite kruh, 
ktorý vám zviera 
srdcia: Buďte sami sebou, vyznávajte život!“2(Halme, 1989, s. 201).

Modernizmus sa začína poéziou začiatku desaťročia ako nadšený vý-
krik Katri Valaovej (1901–1944):

Ži, ži, ži. 
Ži freneticky na výslní života, 
okvetné lístky doširoka otvorené, 
ži, nádherne prekvitaj, 
v omamnej vôni, od slnka sálajúc, 
naplno ži! (Halme, 1989, s. 202)

Napriek tomu však v tomto období dominantnú úlohu zohrával fín-
skošvédsky modernizmus. 

2.1 Fínskošvédsky modernizmus

Politická samostatnosť Fínska so sebou spočiatku priniesla rad sociál-
nych a politických otrasov, občiansku vojnu, ktorá na dlhé roky rozde-
lila celú spoločnosť. Fínsko bolo rozdelené ideologicky i národnostne, 

2 Elämä on pyhä. Me rakastamme elämää. / Taide on pyhä. Me palvelemme sitä. 
/ Mikään ohjelma ei kestä sukupolvea kauemmin eikä mikään / totuus ikuisesti. 
Elämän tarkoitus on elämän jatkuminen. // Sen tähden on ainoa päämäärämme: 
Henkinen vapaus, kaiken / arvostelemisen vapaus. Emme tunnusta / auktoriteet-
teja, sillä he ovat asemansa vuoksi / pelkureita elämän edessä. / Katsokaa: Miten 
ihanan nuori on maamme, miten voimaa täysi! / Tulkaa, älkää peljätkö: Teidät on 
määrätty / luomaan uutta  ja / suurta. / Katkaiskaa rengas, joka pusertaa sydä-
miänne: Olkaa / omaitsenne, tunnustakaaelämä! // 
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medzi Fínmi, Švédmi a Rusmi prevládala vcelku atmosféra vzájomnej 
nevraživosti. Modernisti citlivo reagovali na tento kritický stav a uka-
zovali východisko z duchovného geta, v ktorom sa švédska menšina 
vo Fínsku ocitla. Nezaujímali sa o spory medzi bielymi a červenými, 
medzi Švédmi a Fínmi, ale zasadzovali sa o ich prekonanie. Len málok-
torí vo svojich dielach reflektovali občiansku vojnu, k najznámejším 
fínskošvédskym autorom z tohto hľadiska patril Bertil Gripenberg. 

Fínskošvédsky modernizmus bolo avantgardné hnutie zrodené vo 
Fínsku, jedno z mnohých prejavov  európskeho modernizmu, ktoré 
zdôrazňovalo, že so zmenou sveta sa musí zmeniť aj poézia. V svojej 
novátorskej činnosti držal krok s dobou; z perspektívy škandinávskej 
a fínskojazyčnej literatúry kráčal vpredu, na čele vývoja. (Laitinen, 
1991, s. 348–349).

A hoci netvorili kompaktnú skupinu, patria k nim významní autori, 
akou bola vedúca osobnosť fínskošvédskeho modernizmu, viacdomá 
a viacjazyčná autorka Edith Södergran (1892–1923), ktorá sa vďaka 
svojim výborným znalostiam nemčiny, ruštiny a francúzštiny inšpi-
rovala o. i. raným nemeckým expresionizmom a ruským futurizmom. 
Tvorbu Södergran najmä svojou teóriou „nadčloveka“, dionýzovského 
princípu a večného návratu výrazne ovplyvnil Nietzsche. K popredným 
expresionistom fínskošvédskeho modernizmu patril aj básnik a prozaik 
Elmer Diktonius (1896–1961) so svojím vrcholným prozaickým dielom, 
experimentálnym románom Janne Kubik (1932). Vedúcou teoretičkou 
fínskošvédskych modernistov sa stala Hagar Olsson (1893–1978), mys-
ticky založená kritička, prozaička a dramatička, autorka románu Chi-
tambo (1933). Najradikálnejším experimentátorom medzi fínskošvéd-
skymi modernistami bol básnik Gunnar Björling (1887–1960). 

„Moderna dostala vo fínsko-švédskej oblasti v literárnych dejinách 
označenie fínskošvédsky modernizmus (...) Vo fínskošvédskej literatú-
re sa chápe ako strešný pojem pre modernistické tendencie druhého 
a začínajúceho tretieho desaťročia.“ (Gáborová, 1998, s. 15) Význam-
ný český nordista a prekladateľ Edith Södergran Josef B. Michl „za-
čiatok fínskošvédskej moderny vymedzuje presným rokom – 1922, 
pričom zbierku Södergran Septembrová lýra z roku 1918 považuje za 
jej významný predstupeň.“ „Fínskošvédska moderna vzniká roku 1922 
okolo časopisu Ultra, ktorý uverejňuje príspevky švédske i fínske (...) 
Na prahu tohto významného literárneho vývoja však stojí Edith Sö-
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dergran s vizionársky novou poéziou najmä vo svojej druhej zbierke.“ 
(Michl, 1969, s. 105–106)

V prípade fínskošvédskych modernistov nešlo o jednotnú (literárnu, 
umeleckú) školu, jeho navzájom odlišných predstaviteľov navzájom 
spájalo spoločné odmietanie tradičných foriem poézie a hľadanie no-
vých. V ich tvorbe sú zreteľné európske vplyvy, z ktorých k najvýznam-
nejším patria nemecký expresionizmus a ruský futurizmus, čiastočne 
imagizmus a dadaizmus. 

Podľa literárneho historika Kaia Laitinena aj keď sa priekopníci 
fínskošvédskeho modernizmu navzájom líšili, môžeme v ich textoch 
preukázať niektoré spoločné črty a východiská. Možno ich viac-menej 
zhrnúť do šiestich hlavných bodov.

1. Voľný rytmus. Všetci modernisti sa zriekli pravidelného metra, 
len Södergran  napísala niektoré básne viazaným veršom. Význam sa-
motného rytmu bol však veľmi dôležitý napríklad pre Diktoniusa.

2. Vzdanie sa rýmu. Södergran bola z modernistov jediná, ktorá 
niekedy písala aj rýmovaný text, ostatní však takmer nikdy.

3. Nový druh obraznosti. Básnický obraz dostáva významné miesto 
u všetkých modernistov. Obraz už nie je iba „ozdoba“, ale mnohými 
spôsobmi expresívny prvok. 

4. Zmena slovníka. Modernisti rušia dovtedajšie predstavy o osobi-
tom jazyku poézie a prózy, o literárnom a hovorovom štýle. V ich tvor-
be sa slovník nesmierne rozširuje a mnohé tabu spojené s niektorými 
slovami sa úplne zborili (najmä Diktonius a Björling). 

5. Rozšírenie tematických oblastí. Modernisti považujú za oblasť 
poézie celý život a svet a písali básne na témy, ktoré boli dovtedy zaz-
návané alebo úplne vysunuté mimo poéziu (najmä Diktonius, Björling 
a Henry Parland). 

6. Nová výstavba básne. Najmä Björling porušil tradičné jazykové 
a logické normy a svoje básne vytvára úplne novým spôsobom (Laiti-
nen, 1991, s. 348–349).

Prečo práve švédskojazyčná literatúra Fínska priniesla nové impulzy 
zo svetovej literatúry a kultúry? 

Hoci sa vo Fínsku už takmer poldruha storočia píše literatúra vo 
fínskom aj švédskom jazyku,  tieto dve literatúry sa nerozvíjali rovna-
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kým tempom a smerom. Vďaka fínskošvédskym autorom sa nielen do 
fínskej, ale aj do celej škandinávskej literatúry dostali moderné prúdy 
v čase, keď vo fínskojazyčnej literatúre ešte dominovalo realistické zo-
brazenie a národná línia. Fínskošvédski spisovatelia Edith Södergran, 
Elmer Diktonius, Hagar Olsson a ďalší sa v dvadsiatych rokoch 20. sto-
ročia zaslúžili o prielom modernizmu v škandinávskych literatúrach. 
Marja-Liisa Kunnas vidí hlavný dôvod tohto javu v jazykovej bariére 
fínčiny, v tom, že švédčina ako indoeurópsky jazyk mala intenzívnejšie 
kontakty s modernými európskymi smermi. (Kunnas, 1981, s. 8)Vďaka 
fínskošvédskym autorom sa do literatúry Fínska dostali nové myšlienky, 
literárne a filozofické prúdy, okrem spomínaného fínskošvédskeho mo-
dernizmu aj napríklad feministická literatúra. Milan Žitný však uvádza 
aj ďalší dôvod, ktorý vyplýval z doby, a to, že fínski autori sa vo svojej 
tvorbe sústreďovali najmä na boj za fínsku identitu a zachovanie fínskej 
kultúry a jazyka. Otázky estetického novátorstva na prelome storočí 
ustupovali do úzadia. Potvrdzuje to aj voľba tém, ktoré prevládali vo fín-
skej literatúre (Žitný, 2013, s. 119). V čase silnej rusifikácie v záverečnej 
časti existencie Fínskeho veľkokniežatstva v rámci cárskeho Ruska sa 
autori (nielen spisovatelia, ale aj ďalší umelci) vracali k témam Kalevaly 
a kolísky fínskej kultúry, ktoré nachádzali pri svojom putovaní do Karé-
lie. 

Fínskošvédska poézia sa vydala novou cestou. Spolu s debutovou 
zbierkou Edith Södergran Dikter (Básne, 1916) sa do poézia Fínska 
dostali znaky revolúcie modernizmu: sila básnických obrazov, otvore-
nosť štruktúry, voľnosť rytmu a osobitosť tvorby. (Halme, 1989, s. 200)

Som plameň hľadajúci a plameň srdnatý,
som voda, hlboká, no smelá iba po kolená, 
som oheň i voda v slobodnom, čestnom vzájomnom vzťahu...

(Södergran, 1969, s. 12)

Edith Södergran bola priekopníčkou fínskošvédskeho modernizmu 
a v jeho rámci expresionizmu. Švédsky literárny vedec Gunnar Ti-
deström (1960, s. 90) vydeľuje tri fázy jej poetického vývoja: 1. impre-
sionistickú a symbolickú, 2. expresionistickú a 3. ovplyvnenú antropo-
zofiou Rudolfa Steinera. (Gáborová, 1989, s. 9) 
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Södergran patrila k najviac medzinárodne orientovaným básni-
kom vo Fínsku. Svoju rané básne napísala po nemecky, čiastočne po 
francúzsky a rusky, jej kľúčová tvorba je však vo švédčine. Inšpirova-
la sa predovšetkým nemeckou literatúrou, čiastočne ruskou lyrikou 
a ešte v menšej miere švédskou. Najvzdialenejšia jej bola fínska kultú-
ra. Napriek tomu je organickou súčasťou aj fínskej literatúry. 

Po fínskošvédskych modernistoch začiatku 20. storočia s Edith Sö-
dergran, Elmerom Diktoniusom a ďalšími znamenali v štyridsiatych 
až päťdesiatych rokoch diela Tove Jansson, Bo Carpelana a Solveig von 
Schoultz druhý vrchol menšinovej fínskošvédskej literatúry, svojím 
významom prekračujúci hranice Fínska. 

2.1.1 Karelský exotizmus fínskošvédskych modernistov

Pre fínsky kultúrny život sú príznačné – najmä v 19. a začiatkom 20. 
storočia – rôzne umelecké kolónie, literárne salóny, v ktorých umelci 
viedli vášnivé diskusie o literatúre, umení a spoločenskej situácii.

K takýmto zoskupeniam umelcov patrili v čase etablovania fínskej 
literatúry literárne salóny Minny Canth v Tampere či Elisabeth Jär-
nefelt, ktorej viacerí členovia vytvorili v zlatom veku fínskeho ume-
nia umeleckú kolóniu v mestečku Tuusula neďaleko Helsínk. Títo 
umelci (básnik Eino Leino, hudobný skladateľ Jean Sibelius, maliar 
AkseliGallen-Kallela a mnohí ďalší) putovali v čase zosilnenej rusifi-
kácie do Karélie, kde v kolíske fínskej kultúry hľadali motívy pre svoje 
diela, ktorými by pozdvihli národné sebavedomie Fínov. Do Karélie 
sa o niečo neskôr, avšak z iných dôvodov vyberali aj fínskošvédski 
modernisti. Fínskošvédski umelci a básnici putovali na Karelskú šiju, 
odkiaľ pochádzala aj najvýznamnejšia fínskošvédska modernistická 
poetka Edith Södergran, aby tam hľadali „krajinu, ktorej niet“3, hľadali  
pravdu srdca, ktorá bola v kontraste so sterilným racionalizmom vnu-
covaným civilizáciou. Nebol to číry eskapizmus, pre týchto pútnikov sa 
Karélia stala – slovami literárneho vedca Erika Ekelunda–  „umeleckou  
hrou fantázie“. (Salminen, 1984, s. 12)Vila Golicke v dedine Kuokkala 

3 Názov básne Edith Södergran Landet som icke är (Krajina, ktorej niet). 
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(dnes Repino) na vtedajšej fínskej riviére Terijoki, asi 50 kilometrov od 
centra Petrohradu, bola v tridsiatych rokoch 20. storočia legendárnym 
miestom stretávania fínskošvédskych a „ríšskošvédskych“ modernis-
tov. Vila patrila manželom Colliandrovcom (Tito Colliander bol fín-
skošvédsky autor) a schádzali sa tam, diskutovali a tvorili mnohí umel-
ci: spisovatelia Rabbe Enckell, Ralf a Oscar Parland, Elmer Diktonius, 
Gunnar Björling, Eva Wichman a zo Švédska Gunnar Ekelöf a ďalší. 
Vytvorila sa tam umelecká kolónia. Karelská šija sa stala križovatkou 
rôznych kultúr a ideológií, bola to akási slobodná zóna modernizmu, 
kultúrne, jazykovo i duchovne. Darilo sa tam nielen fínskošvédskemu 
modernizmu, ale aj petrohradskému literárnemu modernizmu a ume-
niu ruskej revolúcie v 1917-18. Exotiku fínskej Karelskej šije začiat-
kom 20. storočia zobrazovali v svojich dielach aj ruskí autori Alexan-
der Blok, Valerij Briusov a ďalší. (Fellman, 1958) Po druhej svetovej 
vojne muselo Fínsko odstúpiť Terijoki (dnes Zelenogorsk) Sovietske-
mu zväzu. 

Fínskošvédski umelci, na rozdiel od fínskych kolegov inšpirova-
ných kalevalskou romantikou a karelianizmom, v Karélii nehľadali 
archetypy a autentických karelských spevákov rún, ale tóny a farby 
kozmopolitného Petrohradu, ruskosti, dokonca byzantskosti; kostoly 
s cibuľovitými kupolami, život vo vilách a v kasínach, uvoľnený svet 
plný ľahkej mondénnosti; „mozaikový svet Karelskej šije“4. O koľko 
anemickejší a monotónnejší by bol obraz fínskošvédskej literatúry bez 
týchto stretnutí? (Salminen, 1984, s. 12) Je potrebné rozlišovať medzi 
pojmami označujúce fascináciu Karéliou fínskošvédskych a fínskych 
umelcov. Zvýšený záujem o Karéliu fínskošvédskych umelcov, spiso-
vateľov a cestovateľov v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia 
sa označuje pojmami karelská exotika alebo karelský exotizmus (Sihvo, 
1999, s. 201), zatiaľ čo karelianizmus súvisí so zlatým vekom fínske-
ho umenia koncom 19. storočia, keď ruský útlak a snahy o rusifikáciu 
dovtedy autonómneho Fínska zmobilizovali umelcov, ktorí sa vybrali 
do Karélie a hľadali inšpiráciu na miestach, kde predpokladali, že boli 
miesta zlatého veku Fínska. 

4 Takto –Kannaksenmosaiikkimaailma–  nazvala v 1968 svoju knihu o umelec-
kom živote na Karelskej šiji TuuliReijonen.
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2.2 Modernizmus vo fínskej literatúre

Vo fínskojazyčnej literatúre sa modernizmus výraznejšie presadil až 
v päťdesiatych rokoch 20. storočia, v ovzduší, keď na literatúru opäť 
vplývala traumatická historická udalosť, druhá svetová vojna. Hoci aj 
vo fínskej literatúre modernizmus začína poéziou, najvýznamnejším 
predstaviteľom modernistickej prózy tohto obdobia bol VeijoMeri. 

Medzníkom v poézii bol rok 1949, keď bola do fínčiny preložená 
významná básnická skladba T. S. Eliota Pustá zem (fínsky preklad Au-
tiomaa, angl. originál The Waste Land, 1922). K významným fínskym 
modernistom v poézii patrili Lassi Nummi a Paavo Haavikko, ktorého 
debut vyšiel roku 1951 pod názvom Tiet etäisyyksiin (Cesty do diaľok). 
Roku 1956 literárnou udalosťou bolo dielo Eevy-Liisy Manner Tämä 
matka (Táto cesta), ktorého úspech bolo možné interpretovať ako prie-
lom modernizmu v lyrike smerom k veľkému publiku. 

Za medzníky modernizmu v próze sú považované diela Manil-
laköysi (Manilský povraz) Veija Meriho a vydanie románu Se on sitten-
kevät (To je teda jar) Marje-Liisy Vartio roku 1957, ako aj zbierka po-
viedok Maantieltä hän lähti (Odišiel z cesty) a román Kevättä ja syksyä 
(Jar a jeseň) Antti Hyryho. Dobová kritika začala hovoriť o „novej ško-
le“. (Hökkä, 1999, s. 68)

Ale o fínskom modernizme možno niekedy v budúcnosti. Teraz 
sme sa chceli venovať najmä literárnej situácii v rodiacom sa jubilujú-
com nezávislom Fínsku. 
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Tiivistelmä

Suomenkielisen ja suomenruotsalaisen kirjallisuuden eroista 1900-luvun 
lopussa ja itsenäisen Suomen syntyaikoina. Miksi modernismi tuli Suo-
meen (ja yleensä pohjoismaiseen kirjallisuuteen) ensin suomenruotsalai-
sen kirjallisuuden kautta? Uudenlaisen kirjallisuuden etsintä historialais-
ten traumojen (verinen kansalaissota) seurauksina. Suomenruotsalainen 
modernismi, Tulenkantajat – uutta aikaa etsimässä myös kirjallisuuden 
uutena ilmaisumuotona. Uusi sukupolvi, joka viihtyy kaupungissa, ja 
jonka tuotannossa näkyy eurooppalainen dekadenssi ja kauneuden pal-
vonta. 
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Bilász Boglárka

Lőrincz Julianna – Lőrincz Gábor (szerk.): 
Acta Academiae Agriensis. Nova Series, 

tom. XLIII. Sectio Linguistica Hungarica. 
Eger: Eszterházy Károly Egyetem, 2016, 239 p.

Az ismertetésre kerülő kötet – mely az Eszterházy Károly Egyetem 
Nyelvészeti Tanszékének tudományos kiadványa – a Selye János Egye-
tem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén működő 
Variológiai kutatócsoporttal közösen szervezett, a 2016-ban immár 
6. alkalommal megrendezett A tankönyvek szakmaisága, módszertani 
kérdései című nemzetközi szimpózium előadásait tartalmazza. A kö-
tetnek 17 szerzője van, tanulmányaik az anyanyelvoktatásban használt 
tankönyvekkel, segédanyagokkal, módszerekkel és tankönyvi felada-
tokkal foglalkoznak magyarországi, ill. a határon túli régiók kontex-
tusában egyaránt.

Az első tanulmányban Misad Katalin azt elemzi, hogy az általa 
vizsgált szlovákiai alapiskolai és középiskolai anyanyelvtankönyvekben 
hogyan jelennek meg a nyelvváltozatok. A szerző tüzetesen vizsgálja, 
hogy a tankönyvek elméleti szövegei és feladatai milyen nyelvszemlé-
letet közvetítenek a nyelvjárásokat és a nyelv kontaktusváltozatait il-
letően, majd az elemzés tanulságait levonva arra a következtetésre jut, 
hogy a nyelvjárásokkal kapcsolatban a vizsgált tankönyvek szinte ki-
zárólag csak elméleti tudást közvetítenek, a kontaktusváltozatokat pe-
dig – a gimnáziumok és szakközépiskolák 1. osztálya számára készült 
tankönyv kivételével – meglehetősen negatív nyelvi jelenségként ítélik 
meg.
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A kötet második szerzője, Ledneczky Gyöngyi a Dél-Szlovákiában 
működő magyar tanítási nyelvű kisiskolák helyzetéről ad áttekintést. 
Történetük rövid összefoglalása után bemutatja jelenlegi hálózatukat 
és típusaikat; majd ismerteti, mit és hogyan oktatnak a pedagógusok 
a kisiskolákban; miközben kitér az oktatási folyamat központi szabá-
lyozására, az alkalmazható foglalkozási formákra, a tanórák szervezé-
sének módjaira és a használt tankönyvekre; végül számot ad a kisisko-
lákban folyó oktatás előnyeiről és hátrányairól.

A kötet harmadik tanulmányában Domonkosi Ágnes a Téglásy–Ba-
ranyai szerzőpáros kísérleti magyar nyelvi tankönyveit elemzi a bennük 
megjelenő nyelvi ideológiák, ill. nyelvszemlélet szempontjából. A szer-
ző a tankönyvcsalád szövegei által közvetített nyelvszemléleti tenden-
ciákat több tankönyvi szemelvény részletes elemzésével mutatja be, 
miközben felhívja a figyelmet az egyes megállapítások lehetséges nyelv-
szemlélet-alakító hatására, illetve a tankönyvekben explicit és implicit 
módon megjelenő nyelvi ideológiák között feszülő ellentétre is.

A következő – negyedik – tanulmány szerzője Takács Edit, aki arról 
értekezik, hogy a szövegértés-szövegalkotás tanításának módszertani 
variánsai hogyan jelennek meg középiskolai tankönyvekben. A szerző 
áttekinti a vizsgált tankönyvek – két magyarországi, egy romániai és egy 
szlovákiai középiskolai tankönyv – Szövegtípusok című fejezeteit; tanul-
mányozza azok beágyazottságát a tananyag többi részébe tantárgyon 
belül és tantárgyközi helyzetben is; majd elemzi fogalomhasználatukat, 
valamint készség- és képességfejlesztő feladataikat, gyakorlataikat.

A kötet ötödik szerzője, Eőry Vilma a magyarországi általános is-
kolák alsó tagozatában használt kísérleti anyanyelvi tankönyvek tan-
anyagszerkezetét vizsgálja. Kiindulási pontként a tankönyvi fogalmak 
bevezetésének módját, valamint a fogalomépítést tanulmányozza; 
a továbbiakban pedig azt veszi szemügyre, vajon logikusan épülnek-e 
egymásra az egyes évfolyamok tananyagai, ill. hogy elősegítik-e – s ha 
igen, milyen mértékben– az atomisztikus tudás fogalomrendszerré 
való épülését.

Kádár Edit a romániai magyar nyelv tantárgy oktatásának általá-
nos iskolai tanterveit és tankönyveit elemzi. Elsődlegesen azt vizsgálja, 
hogy a központi dokumentumok szemléletbeli változásai visszatük-
röződnek-e a jelenleg használatban lévő tankönyvekben. A szerző az 
elemzések során arra a következtetésre jut, hogy bár a központi tanter-
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vek a kompetenciafejlesztéshez rendelik hozzá az elsajátítandó tartal-
mat, a tankönyvek még mindig az öncélú nyelvtanoktatás felé vezetik 
a felhasználókat; ennek fő okát pedig abban látja, hogy a tantervi refor-
mok nyomán nem készültek új tankönyvek.

A kötet hetedik tanulmányában Vörös Ottó arra hívja fel a figyel-
met, hogy a szövegmondat egyes változatainak tanítása hozzájárul 
a tanulók szövegértési készségének növeléséhez. A szerző tanulmányá-
ban bővebben is kifejti azon régóta hangoztatott véleményét, misze-
rint az anyanyelvi oktatásban a grammatizálás túlsúlyát a szövegértést 
fejlesztő gyakorlati nyelvtan felé nyitva kellene csökkenteni, hiszen 
a megfelelő szintű szövegértés a tanulók általános előmenetele és érvé-
nyesülése szempontjából egyaránt elengedhetetlennek bizonyul.

Pethő József a kötet következő tanulmányában azt vizsgálja, hogy 
a homonímia és a poliszémia témája miként jelenik meg három ma-
gyarországi anyanyelvi tankönyvcsalád egy-egy kötetében. A vizsgá-
latot három témakör köré csoportosítja: az első az indukciós anyag 
és a fogalomkialakítás, a második a sematizált ábrázolás, a harmadik 
pedig a tankönyvek és munkafüzetek feladatainak/gyakorlatainak az 
előzőeket érintő vonatkozásai. Pethő írásában kiemeli a funkcionális 
anyanyelvoktatás jelentőségét, miközben azt is fontosnak tartja, hogy 
a nyelvszemlélet formálása és a készségfejlesztés megfelelő hangsúlyt 
kapjanak az anyanyelvtankönyvekben.

A kötet kilencedik tanulmányában Schirm Anita azt vizsgálja, hogy 
az oktatás különböző szintjein használt magyarországi anyanyelvi tan-
könyvekben milyen szemléletmód jelenik meg a diskurzusjelölőkkel 
kapcsolatban. A vizsgált korpusz 8 tankönyvcsalád 23 tankönyvét fog-
lalta magába, melyekre vonatkozóan a szerző egyrészt feltérképezte, 
hogy milyen témakörökben, milyen fogalomhasználattal jelennek meg 
bennük a diskurzusjelölők, ill. hogy a tankönyvek szerzői hogyan vi-
szonyulnak a diskurzusjelölők használatához.

Lőrincz Gábor a tanulmánykötet tizedik írásában a Magyarorszá-
gon használt 9. osztályos kísérleti Magyar nyelv és kommunikáció tan-
könyv és munkafüzet előnyeiről és hátrányairól értekezik, miközben 
annak jelentéstani tananyagából kiemelt részeket elemez. A továbbiak-
ban felveti annak kérdését is, hogy milyen mértékben tartalmazhatnak 
a tankönyvek szemléletbeli különbségeket az egyes nyelvtani fogalma-
kat illetően.
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A következő tanulmányban Lőrincz Julianna azt vizsgálja, hogy 
a rövidítés és a jelentéstapadás szóalkotási módozatok hogyan jele-
nítődnek meg a tanulmányozott anyanyelvtankönyvekben, ill. hogy 
mennyire adekvát ezeket a jelenségeket a ritkább szóalkotási módok 
közé sorolni napjainkban. A szerző hangsúlyozza, hogy az általa vizs-
gált szóalkotási módok az internet és a technológiai vívmányok ko-
rában felnövő nemzedékek számára a mindennapi nyelvhasználat 
szerves részei, ezért ezt az aspektust nem lehet megkerülni a témakör 
oktatásakor.

A kötet tizenkettedik tanulmányában Zimányi Árpád a helyesírási 
szabályzatot mint sajátos „tankönyvi” szöveget elemzi. A szerző előbb 
bemutatja A magyar helyesírás szabályainak új, 12. kiadásában (a ko-
rábbi szabályozáshoz képest) megjelenő szövegbeli változtatásokat; 
majd azt vizsgálja, segítik-e – s ha igen, hogyan és milyen mértékben 
– ezek a változtatások a felhasználókat a szabályok megértésében, ill. 
hogy alkalmasabbá teszik-e a szabályzatot oktatási segédanyagként 
való használatra.

Szerdi Ilona a következő tanulmányban az interaktív tábla előnye-
iről és hátrányairól értekezik, majd bemutatja a Szlovákiában haszná-
latban lévő irodalom és magyar nyelvi tankönyvek egyes témaköreinek 
interaktív tábla segítségével történő feldolgozási lehetőségeit. A szerző 
kiemeli, hogy a XXI. század tanulói már olyan mértékben digitalizált 
környezetben élnek, hogy az oktatás közegében is akkor mozognak 
otthonosan, ha az a mindennapi környezetükre emlékezteti őket.

A kötet következő tanulmányában Báthory Kinga a Magyar nyelv 
és kommunikáció munkafüzetek három évfolyamát elemezve a szöveg-
értési feladatok komplexitását vizsgálja. Mindezt két szempont alapján 
teszi: egyrészt, hogy a feladat a szövegnek mekkora részére irányul; 
másrészt, hogy melyik szövegértési szinthez kapcsolható a feladat. 
A szerző áttekinthető táblázatokba foglalja össze vizsgálati eredménye-
it, majd ezeket évfolyamok szerinti bontásban részletesen is elemzi. 

Asztalos Anikó a szerzője a kötet következő tanulmányának, mely 
a 9. osztályos kísérleti tankönyvet illetően azt tanulmányozza, hogy 
a segédlet feladatai és gyakorlatai teret biztosítanak-e a tanulók szó-
beli megnyilvánulásához. A szerző három csoportba sorolja a vizs-
gált feladatokat és gyakorlatokat. Aszerint, hogy írásbeli vagy szóbeli 
készségeket fejlesztenek-e, megkülönböztet szóbeli, írásbeli, ill. írás-
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beli és szóbeli feladatokat. A didaktikai cél meghatározása szerint az 
alkalmazás, elmélyítés, problémamegoldás, rögzítés célokat jelöli meg; 
a munkaforma alapján pedig páros, csoportos, ill. egyéni feladatokat/
gyakorlatokat határoz meg. Dolgozatában külön foglalkozik azokkal 
a feladatokkal, melyek megoldásához szükség van az internet haszná-
latára.

A következő tanulmányban Némety Alexandra Petőfi Sándor költé-
szetének szlovákiai alapiskolai irodalomtankönyvekben való megjelení-
tését vizsgálja. Az elemzés tartalmi vizsgálattal kezdődik, majd a szerző 
a kapcsolódó feladatokra összpontosítja figyelmét: arra kíváncsi, vajon 
segítik-e – s ha igen, milyen mértékben – a feladatok a műértelmezést, 
ill. hogy milyen további feldolgozási lehetőségeket tartalmaznak.

A kötet utolsó tanulmánya – Illésné Kovács Mária és Kecskés Ju-
dit társszerzésében – a Magyarországra migránsként érkező diákok 
nyelvtanulási és felzárkóztatási lehetőségeiről, ill. az „együtthaladó” 
módszer hatékonyságáról értekezik. A szerzők bemutatják a migráns 
diákok nyelvi helyzetét, oktatásuk és felzárkóztatásuk lehetőségeit és 
nehézségeit; majd a tartalomalapú nyelvoktatás és az ezen alapuló 
Együtthaladó tankönyv- és taneszközcsalád fő sajátosságait ismertetik.

A tanulmánykötet minden egyes szerzője fontos problémaköröket 
vet fel az anyanyelvoktatással kapcsolatban, ezek aktualitását minden 
esetben empirikus kutatások és gyakorlati elemzések támasztják alá. 
A megfogalmazott kritikai észrevételek egyrészt a tankönyvszerzők 
számára szolgálhatnak hasznos segítségként a későbbi kiadások aktu-
alizálásakor, másrészt felhívják a pedagógusok figyelmét a tankönyvek 
szövegeivel szembeni kritikai hozzáállás fontosságára. 
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Takács Henrietta

Lőrincz Gábor: Nyelvi variativitás 
a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban. 
Pandora Könyvek 38. kötet. Eger: Líceum Kiadó, 2016, 246 p.

Lőrincz Gábor első önálló monográfiájában a nyelvi variativitás szlová-
kiai magyar vonatkozásaival foglalkozik. Mivel a variativitás az összes 
nyelvi szinten megfigyelhető, vizsgálata pedig igen összetett feladatnak 
minősül, a szerző ezúttala lexikai variánsokat tanulmányozza mélyeb-
ben, ugyanakkor a teljességre való törekvés nélkül. Témaválasztása 
okait, a vizsgálat kiindulási pontjait és a munka szerkezetét a Bevezetés 
c. részben tárgyalja.
A monográfia három érdemifejezetből áll.Az elsőben (A nyelvi vari-
ativitás elméleti háttere, 17–40) Lőrincza nyelvi variativitás elméleti 
kérdéseivel, ill. a variativitás témájához szorosan kapcsolódó szlová-
kiai magyar nyelvváltozatok, a nyelvi norma, valamint a nyelvi válto-
zások alapkérdéseivel foglalkozik. Fő célja, hogya variativitást– közös 
és eltérő jellemző jegyek alapján – elhatárolja más lexikológiai jelen-
tésviszonyoktól és/vagy nyelvi jelenségektől. Témája elméleti keretét 
a feldolgozott szakirodalomra reflektálva állítja fel, miközben fontos 
terminológiai kérdések tisztázásával is megpróbálkozik; az egymással 
szembeállított nézetek, vélemények összehasonlítása során azonban 
nem minden esetbenteszi egyértelművé saját álláspontját. 
A munka legterjedelmesebb s egyben leghangsúlyosabb része aMorfo-
lógiai variánsok a szlovákiai magyar nyelvhasználatban (41–109) című 
fejezet, melyben a szerző a különböző szlovákiai magyar nyelvválto-
zatokban előforduló szó- és szóalakvariánsok tipológiáját ismerteti. 
A továbbiakban ennek keretébentárgyalja a lexikai kontaktusvarián-

NOVA_POSONIENSIA.indd   240 18.10.2017   14:11:32



240 241240 241

sokat is, melyek vizsgálata során a kölcsönszók azon típusainak rész-
letesebb bemutatására is vállalkozik, amelyek összefüggenek a nyel-
vi variativitás kérdéskörével. Ebben a fejezetben teszi közzéannak 
a két,lexikai variánsokkal kapcsolatos felmérésének eredményeit is, 
amelyek közül az egyikben néhány sztenderd, nyelvjárási és kontak-
tusváltozatot is tartalmazó variánspár/variációs sor, a másikban pedig 
a Magyar helyesírási szótárkettős alakváltozatai közül néhány főnévi 
szóalakvariáns-pár szemantikai jellemzőit, használati gyakoriságát 
és nyelvhasználatbeli értékét vizsgálja szlovákiai magyar adatközlők 
körében. Lőrincz azért tartja fontosnak ezeknek a variánspároknak/
variácós soroknak a tanulmányozását, mert a velük kapcsolatos ered-
mények alapján képet alkothatunk arról, hogy az adatközlők hogyan 
viszonyulnak a különböző nyelvváltozatok/nyelvek variánsaihoz,mint 
ahogyarról is, hogy a rendelkezésükre álló variánsok közül melyiket és 
milyen okból használják gyakrabban. A kérdőíves felmérés eredmé-
nyeitrészletes magyarázatokkal, valamint táblázatos ábrázolással teszi 
szemléletesebbé.
Az értekezéskövetkező fejezetében(A nyelvi variativitás kérdései a szlo-
vákiai magyar anyanyelvtankönyvekben, 137–201)a variativitás és az 
anyanyelvoktatás összefüggéseit vizsgálja a szerző. A variativitásra ez 
esetben mint tananyagrakoncentrál az alap- és középiskolai anyanyelv-
tankönyvek és egyéb kapcsolódó segédletek (pl. gyakorlókönyv, mun-
kafüzet) vonatkozó tananyagrészeiben; ill. olyan feladatsorokat mutat 
be, amelyek segítségével a tanulók megértik a nyelvi variativitás mint 
lexikológiai jelentésviszony relációit.
Az ÖsszegzésbenLőrinczröviden összefoglalja munkája egyes fejezetei-
nek tanulságait, ill. felvázolja a nyelvi variativitás szlovákiai magyar vo-
natkozásainak vizsgálatára irányuló további feladatokat. A dolgozatot-
terjedelmes szakirodalmi jegyzék zárja, amely egyúttal az érdeklődők 
számára is biztosítja a témában való mélyebb elmélyülést. A Név- és 
tárgymutatóa könnyebb eligazodást szolgálja, míg a Melléklet a szerző 
vizsgálódásai során alkalmazott kérdőíveket tartalmazza.
Lőrincz Gábor szintetizáló értekezése nemcsak a nyelvi variativitás 
és a különböző lexikológiai jelentésviszonyok elméleti kérdéseit bon-
colgatja, hanem a kérdéskör gyakorlati hasznosításának lehetőségeit 
is felvázolja. Éppen ezért nemcsak a téma iránt érdeklődő kutatók és 
egyetemi hallgatók forgathatják haszonnal, hanem azok az alap- és kö-
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zépiskolai magyar szakos pedagógusok és pedagógusjelöltek is, akik 
hasznos és érdeklődést keltő segédanyagot keresnek a sztenderd nyelv-
változat, a szlovákiai magyar nyelvváltozatok és a tanulók anyanyelvjá-
rási nyelvváltozatainak oktatásához, ill. összehasonlításához.
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Polgár Anikó

Radka Miltová: Mezi zalíbením 
a zavržením. Recepce Ovidiových 
Metamorfóz v barokním umění 

v Čechách a na Moravě, 
Společnost pro odbornou literaturu, Barrister & Principal 
– Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno, 2009.

Ovidius a kora újkor egyik legkedveltebb szerzője volt, ezt számos szö-
vegkiadás, kommentár, illusztráció bizonyítja. A mintegy 250 mitoló-
giai történet elbeszélését tartalmazó Átváltozások (Metamorphoses) 
popularitásához nagyban hozzájárultak azok a metszetek és grafikák, 
melyek további feldolgozások (pl. falfestmények, szobrok) alapanyagá-
ul szolgáltak Európa-szerte. Radka Miltová, a brünni egyetem oktató-
ja, a kora újkori profán ikonográfia kutatója a Metamorphoses cseh-
országi és morvaországi hatástörténetének egy izgalmas részterületét 
dolgozta fel nagy erudícióval, hatalmas primér (köztük számtalan kéz-
iratos és idegen nyelvű) forrásanyag felhasználásával. Bár a kiinduló-
pont az irodalmi hatástörténet, a könyvben nem a szövegek és képek 
kapcsolata az elsődleges, hanem az ikonográfiai toposzkincs felmuta-
tása és a képzőművészeti előképek keresése. Az Átváltozások szövegé-
hez készült illusztrációk nagyban elősegítik a festmények ikonográfiai 
identifikációját: a képi megfeleltetéseket a könyvben fekete-fehér vagy 
színes reprodukciókon követhetjük nyomon.

A monográfus az ovidiusi történetek jelenlétét, értelmezését és 
funkcióját két barokk kastély, egy szakrális (Kroměříž) és egy profán 
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rezidencia (Slavkov u Brna) díszítőelemeiben vizsgálja. Mivel egy 
konkrét irodalmi mű hatásáról van szó, az elméleti bevezetőben a 
szerző a korabeli olvasói szokásokkal, könyvgyűjteményekkel, szöveg-
kiadásokkal és illusztrációikkal foglalkozik, az antik mitológiai törté-
netek morális és allegorikus értelmezéseivel, az erotikus ábrázolások 
cenzúrázásával, valamint a művészetelméleti szakirodalom gyakorlati 
érvényesülési terepeivel. A Metamorphoses a 18. század végéig nem je-
lent meg cseh változatban, a legrégibb fennmaradt cseh fordítás, Josef 
Ceregettinek (1722–1799) a latin szöveg erotikus részeit szemérmesen 
redukáló műve kéziratban maradt, jelenleg a Prágai Nemzeti Múze-
um gyűjteményében található. Bár a kézirat nem illusztrált, már maga 
az a tény, hogy Ceregetti elsősorban nem irodalmár, hanem festő volt, 
igazolja, milyen közkedveltségnek örvendett Ovidius műve (melyet 
a festők Bibliájának is neveztek) a képzőművészek körében. Ovidiust 
mind a festmények, szobrok megrendelői, mind maguk a művészek 
tanulmányozták, s a könyvillusztrációk gyakran segítenek a festmé-
nyek értelmezésében, témájuk meghatározásában. Miltová 60 nemesi 
könyvtár jegyzékét nézte át a 17–18. századból, ezeknek mintegy har-
madában volt meg a Metamorphoses latin eredetiben, esetleg német, 
francia vagy olasz fordításban. 

 A mitológiai kézikönyvként is használható Ovidius-mű bizonyos 
részei ugyanakkor nehezen voltak összeegyeztethetők a keresztény er-
kölccsel: ezt kivédendő születtek meg a mű morális és allegorikus értel-
mezései, s ennek következményei voltak bizonyos cenzurális eljárások 
is. A kroměříži püspöki könyvtár egyik illusztrált Metamorphoses-ki-
adását (Frankfurt, 1582) sajátos módon korrigálták utólag: a meztelen 
nőalakokat, erotikus jeleneteket kivakarták vagy kivágták, s az eljárás 
során a lap másik oldalán károsodott szöveget kézírásos másolatban 
pótolták. Vannak azonban példák a cenzúrázási praktikákkal ellentétes 
tendenciákra is, Jan Humprecht Černín (1628–1682) cseh nemes, dip-
lomata és képgyűjtő például levelezése tanulsága szerint kimondottan 
kedvelte az erotikus vagy drasztikus jeleneteket, Téreusz és Philoméla 
történetének ábrázolását például azzal a kikötéssel rendelte meg, hogy 
közvetlenül a megerőszakolás utáni pillanat legyen a képen megfestve.

A kora újkori traktátusok az illendőség (a decorum) elméletéből 
indulnak ki egyes képzőművészeti témák és terek viszonylatában. Gio- 
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vanni Paolo Lomazzo például azt írja, hogy a királyi palotákba győzel-
mi és harci jelenetek, a kandalló közelébe a tűzzel összefüggő mitológi-
ai történetek (pl. Héraklész a máglyán, Ascanius kivezetése az égő Tró-
jából) illenek, az istenek átváltozásai, nimfákkal, fürdőzéssel, tengeri 
és folyamistenekkel kapcsolatos jelenetek pedig a pihenésre szolgáló 
kertekbe, szökőkutak közelébe valók. 

Kroměřížben, az olmützi püspökök nyári rezidenciájában is érvé-
nyesült a decorum szabálya, ezért a kastély díszítése – bár a megrende-
lő személye okán nagyobb prüdériára számítanánk – nem különbözik 
ilyen szempontból a világi rezidenciáktól. Ovidiusi történetek ábrá-
zolásaival a kert (Libosad) közepén álló, központi pavilon, a Lusthaus 
festményein találkozhatunk (ezeket korábban a vöröskői vár és a kis-
martoni Esterházy-kastély freskófestőjeként is ismert, a bécsi udvar-
nak is dolgozó Carpoforo Tencallának tulajdonították, az írott források 
azonban egyértelműen igazolják, hogy szerzőjük a kevésbé ismert Gia-
como Tencalla). Miltová rámutat, hogy bár a képeket korábban Johann 
Wilhelm Baur metszeteivel hasonlították össze, bizonyos esetekben 
sokkal erősebb a kötődés a francia illusztrátor, Jean Le Pautre metsze-
teihez (például az Európé elrablását ábrázoló festmény esetében). 

A mitológiai történetek azonosítása nem mindig magától értetődő, 
s előfordul, hogy a komplikációkat a szakszerűtlen restuarálás okozta. 
Giacomo Tencalla egyik lusthausbeli festménye, mely egy fürdőző is-
tennőt és egy őt megleső vadászt ábrázol, Diana és Actaeon történetére 
emlékeztet, a nyílvesszőjét a férfira kilövő Ámor beavatkozása miatt 
azonban Diana és Endymion történetére is gondolhatunk. Nem mutat-
koznak egyértelmű ikonográfiai toposzok, hiszen Actaeont általában 
a szarvassá változás közben szokták ábrázolni, s itt ennek nyoma sincs, 
ráadásul a vadász társaival együtt van a képen, nem egyedül, mint álta-
lában. Az Endymion-történet toposzai sem láthatók azonban a képen, 
hiszen őt alvó alakként szokták ábrázolni. Az ikonográfiai párhuzam 
felmutatása sem oldja meg a dilemmát, hiszen Giacomo Tencalla for-
rása Carpoforo Tencallának egy olyan (a vöröskői várkastélyban talál-
ható) festménye volt, mely Zsuzsánna és a vének történetét ábrázolja. 

A kroměříži pavilon képeit a vízmotívum tartja össze: az említett 
két történeten kívül (Europét a bika a tengeren keresztül viszi Krétá-
ra, Dianát fürdés közben látja meg Actaeon) a vízhez köthetők olyan 
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mítoszok is, mint pl. Ganümédész elrablása (a fiút, aki épp a patakban 
fürdött, mikor Zeusz elragadta, később a vízöntő csillagképpel azo-
nosították) vagy Aeneas apoteózisa (melyet egy szimbolikus megtisz-
tulás előzött meg: az ár lemosott róla mindent, ami halandó, csak a 
nemesebb része maradt meg). A vízmotívum mellett a kerthez kötődik 
a zene is, ezt képviseli itt pl. Apollón és Marszüász története, a maga-
sabb és alacsonyabb rendű zene allegóriájaként.

Slavkovban az ovidiusi ikonográfia egy tágabb allegorikus koncep-
ció része. A piano nobile Andrea Lanzani (1645–1712) által díszített 
tizenegy szobájából a későbbi átépítések eredményeképpen kilenc ma-
radt meg. A festmények forrása Ovidius műve mellett Cesare Ripa Ico-
nologiája és Boethius A filozófia vigasztalása című műve. A férfi és női 
lakrészt összekötő központi terem mennyezetén Iuno istennő látható, 
aki a Rágalom és a Féltékenység kíséretében érkezik az Olümposzra. 
A Féltékenység, ahogy Ripa könyvében is (az éberséget, az állandó ké-
szenlétet jelképezendő) egy kakast visz a vállán, köpenyét szemek és 
fülek borítják, hiszen mindent látni és hallani akar. A központi kép-
hez Jupiter szerelmi kicsapongásait ábrázoló, kör alakú medaillonok 
társulnak. A női lakrész ábrázolásait a napszakok motívumai uralják. 
A reggelt nemcsak Auróra érkezése jelzi, hanem a békákat és kígyókat 
lenyelő íbiszek is: az íbisz itt az ártó erők legyőzőjeként a sötétséget el-
űző pirkadat képe. A délelőttöt a nap szekerét elkérő Phaetón, az estét 
az Argus szemeit a páva farktollaira szóró Iuno jelöli, a nap és az éjjel 
további fázisait gyermek- és nőalakok, illetve puttók mutatják. 

A férfi lakrész központi mennyezeti képén az allegorikus alakok-
ként ábrázolt Női szépséget az Óvatosság, a Gazdagság és a Szerény-
ség veszi körbe, azt jelezve, hogy a női szépséggel szemben nem árt az 
óvatosság, a gazdagsággal pedig a szerénység erényét kell szembeállí-
tani, hiszen csak ezeknek az erényeknek a segítségével érheti el a férfi 
a tökéletességet. A központi allegóriához olyan mitológiai ábrázolások 
társulnak, amelyek férfiak elnőiesedését mutatják (Hercules például 
Cupidók segítségével ékszerezi fel magát, miközben lerángatják róla 
az oroszlánbőrt). A terem, melynek mennyezetén Fortuna istennő és 
szekerének kereke látható, a szerencse forgandósága mellett a szeren-
csejátékokra, esetleg a szerelemi játszadozásokra is utalhat.
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A két kastély mitológiai ábrázolásainak összehasonlításakor Mil-
tová nem a szakrális és világi tendenciák közti különbséget észleli, ha-
nem a koncepcióknak az időbeli eltolódásból fakadó eltérését, a 17. 
század vége táján, a 18. század elején (tehát a slavkovi kastély díszítése 
idején) ugyanis a szofisztikusabb allegorizálás lett a jellemző. 
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