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LECTORI SALUTEM!

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

Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry UK v Bratislave 
vychádza už po jedenástykrát. Je pre nás potešením, že verní odka-
zu názvu ročenky Vás môžeme opakovane informovať o novinkách 
týkajúcich sa našej vedeckej dielne. Primárnym cieľom zborníka je 
aj naďalej dokumentovať vedeckú, umeleckú a pedagogickú činnosť 
pracovníkov katedry a predstaviť najefektívnejšie výsledky našej prá-
ce. Vychádzajúc z nášho postavenia pozorne sledujeme tak prieskumy 
týkajúce sa osudu Maďarov na Slovensku ako aj výskumy v oblasti 
slovensko-maďarských vzťahov a vzájomných vplyvov, pričom naša 
vedecká činnosť je založená výlučne na odbornej spôsobilosti a viere 
v univerzálnu vedu. Všetky štyri študijné programy (maďarský jazyk 
– editorstvo a vydavateľská prax, učiteľstvo akademických predme-
tov, prekladateľstvo a tlmočníctvo, fínsky jazyk a kultúra) zabezpe-
čené našou katedrou demonštrujú širokú škálu multidisciplinárnych 
vedeckých a odborných tém. Táto mnohofarebnosť vyžaduje aktívnu 
teamovú prácu a samozrejme efektívne a dôveryhodné výsledky. Je-
denáste číslo ročenky teda v prvom rade predstavuje vedeckú činnosť 
pracovníkov katedry, ale svoje miesto v nej našli aj najlepšie práce 
našich doktorandov.
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LANSTYÁK ISTVÁN

AZ ELEGANTIZMUS MINT 
NYELVHELYESSÉGI IDEOLÓGIA1

Annotáció: Írásomban a nyelvi elegantizmus ideológiájával foglalko-
zom, mégpedig a hagyományos magyar nyelvművelés két reprezentatív 
kiadványából, a Nyelvművelő kézikönyvből és a Nyelvművelő kéziszótár-
ból vett idézetek alapján. A nyelvi elegantizmus azon nyelvi ideológiák 
közé tartozik, melyek segítségével a hagyományos nyelvművelés képvi-
selői el szeretnék érni, hogy az általuk helytelennek vélt nyelvi formák 
visszaszoruljanak. Az ilyen ideológiákat nyelvhelyességi ideológiáknak 
nevezhetjük. Az elemzett példák arra utalnak, hogy a választékosabb szi-
nonima ajánlása mögött nagyon gyakran a nyelvi purizmus bújik meg. 
Az elemzések arra is fényt derítenek, hogy a nyelvművelők sok esetben 
helytelenül ítélik meg a tárgyalt nyelvi formák stílusértékét.

Kulcsszavak: nyelvi ideológia, nyelvhelyesség, nyelvhelyességi ideoló-
gia, nyelvi elegantizmus, választékos stílus és stílusérték

1 A nyelvi ideológiákkal kapcsolatos kutatásaimat az MTA támogatja, részben 
közvetlenül, részben a Gramma Nyelvi Iroda közvetítésével. Az ideológiák 
és a nyelvi, ill. fordítási problémák összefüggésével a Comenius Egyetemen 
foglalkozom, egyrészt az APVV-17-0254 sz. projekt (JAKOPROS), másrészt 
a  VEGA 1/0106/21  sz. projekt (Kulturális emlékezet, műfordítás és több-
nyelvűség a magyar irodalom és nyelvészet kontextusában) keretében. Itt 
köszönöm meg Horváth Péter Iván és M. Pintér Tibor szakmai észrevételeit, 
valamint Kitlei Ibolya javításait. 



8

Bevezetés

Írásomban a nyelvhelyességi döntések alátámasztására szolgáló egyik 
nyelvhelyességi ideológiát, a nyelvi elegantizmust jellemzem a Nyelv-
művelő kézikönyvből (NyKk. I–II. 1980–1985) és a Nyelvművelő kézi-
szótár második, javított és bővített kiadásából (NymKsz.2 2005) vett 
idézetek felhasználásával. Választásomat az indokolja, hogy e két 
munka a mai napig kimagasló jelentőségű a magyar nyelvművelés 
számára. Nyelvhelyességi kérdések eldöntésében ma is főleg ezek-
re hivatkoznak szerkesztők, fordítók, pedagógusok, írók, mindazok, 
akiknek a szövegalkotás a hivatásukhoz tartozik.

A Nyelvművelő kézikönyv Sebestyén Árpád szerint „vitathatatlanul 
tudományos rangú, szakembert és alkalmi érdeklődőt egyformán jól 
eligazító” mű (Sebestyén 1983: 41), amely „[a]z egyes szavak haszná-
latával, helyes vagy helytelen voltával igazítja el a rövid tanácsadást 
kereső olvasót, mint egy magyarító vagy szinonimaszótár” (i. m. 42). 
Szerzői „a mai magyar nyelvművelés élgárdájához tartoznak, több-
ségük évtizedek óta munkása e szakterületnek, számos könyvméretű 
publikációval a háta mögött” (i. m. 43). 

Abban, hogy helyesen választottam, az a tény is megerősített, 
hogy a Nyelvművelő kézikönyv – Sebestyén Árpád szerint – nemcsak 
a nagyközönségnek szól, hanem a magamfajta embereknek, nyelvé-
szeknek is, „hiszen a nyelvművelés olyan nagy területe az alkalmazott 
nyelvtudománynak, hogy eligazítás, fogódzók nélkül ők sem vághat-
nak bele a tévedés veszélye nélkül” (i. h.). Ebből kifolyólag köteles-
ségem is, hogy a számomra ajánlott források megbízhatóságáról meg- 
győződjek.

A Nyelvművelő kézikönyv, amikor megjelent, a nyelvművelő moz-
galom addigi „legnagyobb, legértékesebb teljesítménye”-ként lett 
elkönyvelve (i. m. 43), és semmi jel nem mutat arra, hogy a nyelv-
művelők szemében ezt azóta valami is túlszárnyalta volna. Az, hogy 
a Nyelvművelő kézikönyv értékeit a nyelvművelők időtállónak érzik, 
jól látszik abból, hogy e kiadvány szolgált az először 1996-ban, majd 
javított és kiegészített formában 2005-ben megjelent Nyelvművelő ké-
ziszótár alapjául. 

Amint a Nyelvművelő kéziszótár 2. kiadásának hátsó borítóján 
olvashatjuk, ez a munka „az igényes nyelvhasználatra törekvők nél-
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külözhetetlen kézikönyve”, melyet haszonnal forgathatnak „az anya-
nyelvvel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek (magyartanárok, 
kiadói és lapszerkesztők, fordítók, tolmácsok stb.) is” (i. h.). A ké-
zikönyvhöz hasonlóan a kéziszótárnál is kiemelendő a szakmaiság 
iránti igény: „szerkesztői átfogó nyelvészeti és nyelvművelő szakiro-
dalomra alapozzák tanácsaikat és terjesztendő ismereteiket” (Ágoston 
2006: 275).

1. Nyelvhelyesség

A nyelvhelyességi ideológiákat dolgozatomban olyan nyelvi ideoló-
giákként határozom meg, amelyek konkrét nyelvhelyességi ítéletek 
indoklásául szolgálnak. Akárcsak más írásaimban2, a nyelvi ideoló-
giákat itt is olyan gondolatokként, gondolatrendszerekként, meggyő-
ződésekként értelmezem, amelyek célja magyarázni vagy igazolni  
a nyelvi rendszerrel, a nyelvhasználattal, a nyelvi közösségek helyze-
tével, a nyelvek egymáshoz való viszonyával stb. kapcsolatos ténye-
ket és eljárásokat.3 

A magyar nyelvművelésben főszerepet játszó, de még az említett 
két kiadványban is meghatározás nélkül használt fogalom, a nyelvhe-
lyesség (l. Lanstyák 2003: 370–372) a nyelvi defektivizmus ideológi-
áján alapul, azon a meggyőződésen, hogy „a” nyelvben – a nyelvbot-
lásokon kívül is – léteznek olyan nyelvi formák (szavak, szókapcsola-
tok, nyelvtani szerkezetek, szórendi megoldások, nyelvtani és hangtani 
szabályok, hangszínárnyalatok stb.), amelyek eredendően, a használat 
kontextusától függetlenül jobbak vagy rosszabbak másoknál. 

E felfogás téves volta a mai nyelvtudományban nem vitatható; 
nyilvánvaló, hogy ugyanannak a nyelvi elemnek a „hasznossága” 

2 A nyelvi ideológiák általános kérdéseiről l. Lanstyák 2009a, 2011, 2015, 
2017. 

3 A nyelvi ideológiákkal kapcsolatos irodalomból kutatásaim során leginkább 
a következő munkákra támaszkodtam: Woolard–Schieffelin 1994; Kroskrity 
2000, 2010; Milroy 2001, 2007; Milroy–Milroy 2012; Laihonen 2008, 2009; 
Gal 2006a, 2006b; Coupland 2010; Dolník 2010a, 2010b. 
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vagy „helyessége”4 különféle kontextusokban nagyon eltérő lehet, hi-
szen a nyelvnek több funkciója is van, s más-más helyzetekben más-
más funkciók kerülnek előtérbe. S persze a nyelvközösségen belüli 
kisebb közösségek is eltérnek a tekintetben, mely nyelvi formákat 
tartják helyesnek. Gombocz Zoltán (1931: 11) számára már 90 évvel 
ezelőtt világos volt az, ami még a mai napig sem ment át a köztudatba: 
„Helyes az a nyelvi kifejezés, amely egy nyelvközösség szokásával 
megegyezik, helytelen az, ami vele ellentétben áll.”

Azt az elképzelést, hogy egy-egy nyelvi forma helyessége a be-
szédhelyzet tényezőinek vagy a szövegkörnyezetnek az ismerete 
nélkül is megítélhető, nyelvi autonomizmusnak nevezzük. Ennek el-
lentettje a nyelvi szituacionizmus, amely a tudományos nyelvalakítás 
alapideológiája: ennek hívei szerint a nyelvi formák helyénvalósá-
gát csak az adott beszédhelyzetben lehet adekvát módon megítélni. 
Szemben a nyelvhelyességgel, amely a nyelvi autonomizmust tükröző 
műszó, a nyelvi szituacionizmus ideológiájának hívei a nyelvi helyén-
valóság kifejezést részesítik előnyben.5 

A nyelvi autonomizmus és a nyelvi szituacionizmus kapcsán ér-
demes kitérni a Kemény Gábor (2003/2010: 122) által használt kom-
munikatív helyesség vs. pragmatikai vagy stilisztikai helyesség foga-
lompárra. A kommunikatív helyesség ellen akkor vét a beszélő, ha 
olyan nyelvi formát használ, amely félreértéshez vezethet, s ezáltal 
zavarja vagy akár lehetetlenné is teszi a kommunikációt. Erre példa-
ként a szerző egy fogalmazási hibát hoz: Győr vereséget szenvedett,6  
amely – mint minden fogalmazási hiba – valóban beszédhelyzettől és 

4 A „helyesség” fogalmába, ill. a helyes szóba itt és máshol bele kell érteni 
más pozitív minősítéseket is, pl. jó, szép, stílusos, megfelelő; hasonlóképpen 
a helytelenbe az olyan negatív minősítéseket kell beleérteni, mint pl. rossz, 
csúnya, nem megfelelő, pongyola stb. A helyes szóba továbbá bele kell érteni 
a helyesebb, a helytelenbe pedig a kevésbé helyes kifejezéseket is.

5 A helyességre l. Myhill 2004; vö. még Domonkosi 2007a: 42; Lanstyák 2003, 
2007, 2010; a helyesség laikusi felfogására l. Domonkosi 2007b: 143–149.  
A nyelvi autonomizmusra és a nyelvi szituacionizmusra l. Lanstyák 2020.

6 Helyesen: A Győr vereséget szenvedett, mivel a Győr az adott helyen metoni-
mikusan győri csapatra vonatkozott, nem a városra.
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szövegösszefüggéstől függetlenül helytelen. A pragmatikai vagy sti-
lisztikai helyesség ellen akkor vét a beszélő, ha stílustörést okozó nyel-
vi formát használ, amely kommunikációs zavart nem okoz ugyan, de 
a beszélgetőtársak az adott helyzetben nem érzik megfelelőnek. Erre  
a szerző szerint „klasszikus példa” a suksükölő és a nákoló beszéd.

A pragmatikai vagy stilisztikai helyesség ily módon rokon foga-
lomnak látszik a nyelvi helyénvalósággal, hiszen a suksükölő és ná-
koló nyelvi formákat a beszélők (egy része) számos beszédhelyzetben 
valóban nem érzi helyénvalónak. Csakhogy a nyelvművelés gyakorla-
tában e két jelenséget épp azért helytelenítik, mert a nyelvőrök szerint 
ezek a „kommunikatív helyesség” elvét sértik. Mind a suksük, mind 
a nákozás esetében nyelvi, nem pedig szociokulturális érveket hoznak 
az érintett nyelvi formák helytelensége mellett: azt állítják róluk, hogy 
veszélyeztetik a közlés pontosságát, mivel eltérő funkciókat mosnak 
egybe. Például a Nyelvművelő kéziszótár a suksükről a következőket 
írja: „A két igemód alaki megkülönböztetéséhez a közlés pontossá-
ga érdekében szigorúan ragaszkodnunk kell, tehát a „suksük”-, ill. 
„szukszük”-özésnek okvetlenül gátat kell vetni.” Sem ebben a szó-
cikkben, sem a nákozásról szólóban semmi nyoma a nyelvi szitua-
cionista szemléletnek, pedig elvben a „pragmatikai vagy stilisztikai 
helyesség” két klasszikus példájáról volna szó.

2. A nyelvi formák szépségével,  
a nyelvi közlés igényességével kapcsolatos ideológiák

A nyelvi elegantizmust makroszinten olyan meggyőződésként jel-
lemezhetjük, mely szerint a nyelvi választékosság abszolút érték;  
a nagyobb műgonddal megformált, választékos stílusértékű közlések 
eredendően értékesebbek egyéb (pl. mindennapi beszélt nyelvi, kö-
zömbös vagy formális stílusértékű) közléseknél. Mikroszinten pedig 
a nyelvi elegantizmus olyan meggyőződés, mely szerint a nagyobb 
műgonddal megformált közlésekre jellemző, választékos stílusértékű 
nyelvi formák eredendően helyesebbek a bizalmas, közömbös vagy 
formális stílusértékű nyelvi formáknál.

A nyelvi elegantizmus mellett szintén a nyelvi formák szépségével 
kapcsolatos a nyelvi dekorizmus, a nyelvi expresszivizmus és a nyelvi 
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fonicizmus ideológiája, melyeknek korábban egy külön közleményt 
szenteltem (Lanstyák 2012). Mind a négyben valamiképpen jelen van 
makroszinten a közlés, mikroszinten pedig a nyelvi formák „szépsé-
ge” mint a nyelvhelyesség kritériuma. A nyelvi dekorizmus a közlés, 
ill. a közlésben található nyelvi formák esztétikai vonzerejének, szép-
ségének tulajdonít a nyelvhelyesség szempontjából kiemelkedő jelen-
tőséget, a nyelvi expresszivizmus a stilisztikailag jelölt, expresszív, az 
átlagosnál nagyobb érzelmi töltésű közlésnek, ill. nyelvi formáknak,  
a nyelvi fonicizmus pedig a könnyebben kiejthető vagy más szem-
pontból előnyösebb hangzású nyelvi formáknak.

Mivel nem csupán a választékos stílusértékű nyelvi formák mi-
nősülhetnek szépnek, hanem a közömbös és a bizalmas stílusértékű-
ek is,7 a nyelvi elegantizmus a nyelvi dekorizmusnál szűkebb ható-
körű. A gondos megformáltság mint különleges érték tekintetében  
a nyelvi elegantizmus a nyelvi perfekcionizmussal is rokon. A nyelvi 
perfekcionizmus általánosabb nyelvi ideológiaként megfogalmazva 
az a meggyőződés, hogy az igényes szóválasztás, a gondos, palléro-
zott fogalmazás, valamint a nyelvhelyességi szabályok érvényesítése 
(a közléshelyzet jellegétől függetlenül) a nyelvhasználat természetes 
alapkövetelménye. 

2.1. Nyelvi elegantizmus, avagy a választékosság buktatói

Amikor a nyelvművelő munkák szerzői magáról a választékosság 
kategóriájáról írnak elméleti megközelítésben, sok mindenben egyet 
lehet velük érteni. A Nyelvművelő kéziszótár „választékosság” szócik-
kében ezt olvashatjuk:

A választékos vagy emelkedett stílus a szokásos köznyelvinél igé-
nyesebb írott és szóbeli közlések nyelvi megformálásmódja. Sza-
vait egyrészt a műveltebbek szókincséből válogatja (pl. becsvágy,  

7 A formális stílusértékű nyelvi formáknál irreleváns a nyelvi szépség kategó-
riája, sőt az esztétikai szempont hiánya elhatároló jegye a formális stílusnak, 
ill. a formális stílusú szövegekre jellemző nyelvi formáknak.
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étkezés, elhunyt), másrészt a komoly, tompított indulati töltésű kife-
jezések köréből (pl. hitbuzgó; ezzel szemben a rosszalló bigott vagy 
a tréfás, gúnyos szentfazék semmiképp sem választékos). Választé-
kosnak számítanak a régibb alak- és mondattani formák is: óh, ha 
ezt láthatnók!; kérlelt, hogy gondolkodjam rajta; a tudniok, látniok 
is választékosabb az -uk személyjeles formáknál.
A választékosság nem öncélú érdem a nyelvhasználatban. Meg-
vannak a feladatai bizonyos, jól körülhatárolható szövegfajtákban:  
a diplomáciai érintkezés nyelvezetében, a gyász- és emlékbeszé-
dekben, szónoklatokban, avató- és megnyitóbeszédekben, a hiva-
talos tárgyalásoknak érzelemkitörésektől óvakodó párbeszédeiben,  
a hivatását gyakorló pap és hívei közötti vallási-egyházi kapcsolat-
tartásban, a magasabb rangúval, feljebbvalóval folytatott munkahe-
lyi megbeszéléseken stb. 
Aki e körökön, közlési helyzeteken, viszonyokon kívül törekszik 
választékosságra, azt könnyen – s nem is alaptalanul – érheti a kere-
settség vádja. Persze aki baráti társalgásban olyasmiket mond, hogy 
kígyót melengetett a keblén vagy lerója a hála adóját, az valószínű-
leg nem keresetten, hanem tréfásan, esetleg gúnyosan beszél, de 
mindenképp kockáztatva, hogy félreértik mondanivalóját. Egy má-
sik példa: választékos a beszennyez ige a bepiszkol-lal szemben, de 
ebéd közben nem mondhatja a szülő a gyermekének, hogy beszeny-
nyezted az asztalterítőt (ahelyett, hogy leetted vagy bepiszkoltad az 
abroszt). Olyan kisdiákok sincsenek, akik otthon így panaszkodná-
nak anyjuknak: ha tudtuk volna, hogy a tanító néni rútul visszaél 
bizalmunkkal, alkalmasint messze elkerültük volna a tanintézetet. 
(NymKsz.2 2005: 591–592.)

Látjuk, hogy a leírás alapján a nyelvművelők a választékos stílus 
érvényesülését bizonyos típusú beszédhelyzetekhez kötik (szónokla-
tok, ünnepi beszédek, hivatalos tárgyalások, vallási szertartások, mun-
kahely stb.), amivel messzemenően egyetérthetünk.8 Azzal is, hogy 

8 A konkrét szövegtípusok besorolásával már nem annyira: a hivatalos tárgya-
lásokat és a munkahelyi megbeszéléseket kivennénk a felsorolásból, mivel 
ezeknek nem választékos, hanem formális a stílusa, csak éppen a hagyo-
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ha valaki más beszédhelyzetekben használ választékos elemeket, mint 
amilyenben szokás, stílustörést követhet el, beszéde keresetté válhat, 
vagy pedig tréfálkozásként vagy gúnyolódásként értelmeződhet. Ezek 
nemcsak helytálló, hanem nagyon fontos megállapítások. Jók a szem-
léltető példák is.

Nyelvi elegantizmusról akkor beszélhetünk a nyelvhelyességi íté-
letek vonatkozásában, amikor a helytálló elméleti állásfoglalás elle-
nére a nyelvművelők egy nem választékos (bizalmas, formális vagy 
közömbös) stílusértékű szó helyett választékos(abb) stílusértékű szi-
nonimát vagy szinonimákat ajánlgatnak. Bár a nyelvi elegantizmus 
ilyenkor implicit módon jelenik meg, megléte tagadhatatlan: hiszen 
mi másért sorjáztatnák nyelvünk őrei a szinonimákat, ha nem azért, 
hogy a kifogásolt szó vagy szószerkezet helyett ezek használatára 
buzdítsák az olvasót? Nézzünk meg erre néhány példát!

1. példa

A rapli és származéka, a raplis a nyelvművelők szerint is, a valóság-
ban is bizalmas stílusértékű szavak. A Nyelvművelő kézikönyv „rapli, 
raplis” szócikkében ezt olvassuk róluk:

Német eredetű (Rappel), bizalmas-vulgáris stílusszínezetű főnév, 
ill. ennek magyar képzős melléknévi származéka. Az igényesebb 
stílus kellemetlen hangzásuk miatt is kerüli őket, csakúgy, mint  
a fakszni-t (lásd ott). Jó néhány választékosabb, árnyaltabb magyar 
szinonima ajánlható helyettük: hóbort, szeszély, bolondéria, rigo-
lya, különcség stb., ill. hóbortos, szeszélyes, bolondos, rigolyás, kü-
lönc stb. (NyKk. II. 1985: 561)

Látjuk, hogy a szerzők egy bizalmas stílusértékű szó helyett vá-
lasztékosabbnak gondolt szinonimákat ajánlanak, melyek ráadásul 

mányos magyar nyelvművelés nem ismeri (el) a formális stílust. A formális 
stílusú szövegeket „hivataloskodónak”, „fontoskodónak”, „mesterkéltnek”, 
„papírízűnek” bélyegzi, sajátosságaikat pedig kiküszöbölendőnek tartja.
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nélkülözik a rapli szónak a hisztivel érintkező jelentésárnyalatát. Ez 
esetben a stílustörés veszélye szerencsére nem fenyeget, mivel az aján-
lott szinonimák inkább közömbös vagy legföljebb enyhén választékos 
stílusértékűek9, így egy bizalmas stílusú beszélgetésből se rínak ki, 
legalábbis ha iskolázott beszélők társalgásáról van szó. Sőt a bolon-
déria szót az értelmező kéziszótár10 bizalmas stílusértékűnek tartja; az 
már más kérdés, hogy a bolondéria milyen kontextusokban tekinthető  
a rapli (pragmatikai) szinonimájának, s milyen kontextusokban nem.11

Bármi is a javasolt szavak (egyes jelentéseinek) stílusértéke, min-
denképpen nyelvi elegantista a tanács, mivel szándékuk szerint a nyelv- 
őrök a kifogásolt szónál választékosabbakat ajánlanak az olvasóknak 
használatra.

A nyelvi elegantizmuson kívül a rapli használatáról való lebeszélés 
eszköze a nyelvi fonicizmus (a rapli állítólag „kellemetlen hangzású”) 
és a nyelvi egzaktizmus is (a szinonimák állítólag „árnyaltabbak”). 
Nyilvánvaló, hogy a helytelenítés valódi oka a nyelvi purizmus,12  

 9 A szavak és szókapcsolatok stílusértékét a Magyar Nemzeti Szövegtár (http://
clara.nytud.hu/mnsz2-dev/) v2.0.5. verziójának segítségével vizsgáltam 
2021. május 6. és 12. közt szövegtípusok szerinti bontásban, statisztikai 
módszerek mellőzésével, elsősorban arra figyelve, milyen stílusúak azok  
a szövegrészletek, amelyekben a találati szavak előfordulnak. Olykor  
a Google keresőmotorja segítségével is kerestem példákat. A példák 
írásmódján nem változtattam.

10 „Értelmező kéziszótár”-on mindig a Magyar értelmező kéziszótár 2. kiadását 
(ÉKsz.2 2003) kell érteni; a pontosabb hivatkozástól az egyszerűség kedvéért 
itt és mindenütt eltekintek.

11 Az értelmező kéziszótár a rigolyást is bizalmas stílusértékűnek jelöli, ám ez 
a szó kifejezetten választékos stílusú szövegekbe is beleillik, ezért nyilván-
valóan közömbös stílusértékű, akárcsak a rigolya, amit a szótár akként is 
jelöl (azaz nem lát el stílusminősítéssel). Bár a rigolya használata a válasz-
tékos stílusú szövegekre jellemzőbbnek tűnik, mint a bizalmas stílusúakra,  
a szótár minősítése az adatok fényében elfogadhatónak tűnik. 

12 Dolgozatomban helyszűke miatt nem adom meg az összes említett nyelvi 
ideológia meghatározását. Az olvasó ezeket megtalálja az interneten elérhető 
nyelvideológiai fogalomtárban (Lanstyák 2017).
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a többi nyelvi ideológia említése inkább fügefalevélként szolgál.13 Pu-
rizmust láthatunk abban, is, hogy a raplit vulgáris stílusértékűnek bé-
lyegzi a kézikönyv (a „vulgáris” stílusminősítéssel kapcsolatos prob-
lémákra l. Lanstyák 2009b). 

A Nyelvművelő kéziszótár „rapli, raplis” szócikke korrektebb  
a Nyelvművelő kézikönyv azonos címszavú szócikkénél, bár a „vulgá-
ris” minősítést ez is alkalmazza: 

Német eredetű, bizalmas-vulgáris jellegű szavak. Magyar megfe-
lelőik választékosak, némelyik régies, irodalmias: hóbort, rigolya, 
különcség, bolondéria, ill. hóbortos, rigolyás, különc, bolondos.  
A pongyola rapli(s)-t az tarthatja életben, hogy fenti szinonimái-
ból hiányzik a felfortyanó indulat, a váratlan dühkitörés mozzanata. 
(NymKsz.2 2005: 460)

Látjuk, hogy a kéziszótár megfogalmazásában a nyelvi elegantiz-
mus legföljebb implicit módon jelenik meg. Ha jóhiszeműen értel-
mezzük, akkor a szócikk a sorok közt ezt üzeni az olvasónak: mivel  
a rapli és a raplis magyar megfelelőinek más a stílusértékük, ráadásul 
hiányzik belőlük az indulatos felfortyanás jelentésmozzanata, infor-
mális beszédhelyzetben a legjobb választás mégiscsak a rapli. Még 
szebb lett volna, ha a szerzők ezt a tanulságot nyíltan is meg merték 
volna fogalmazni.

Az a megjegyzés, mely szerint a raplis olyan jelentéstöbbletet tar-
talmaz, amely hiányzik a szinonimáiból, felülírja a nyílt purizmust. 
Ebből pedig az olvasó arra következtethet, hogy a rapli és a raplis  
a szerzők megítélése szerint nem tartozik az ún. fölösleges idegen 
szavak kategóriájába. Persze ez esetben is sokkal jobban venné ki ma-
gát, ha a szerzők ezt explicit módon fogalmaznák meg a szócikkben  
 

13 Tudjuk, hogy az elmúlt évtizedek folyamán a nyílt purizmus még a nyelv-
művelésben is egyre inkább szalonképtelenné vált, így a nyelvőrök sokszor 
más nyelvi ideológiákkal próbálják indokolni purista indítékú nyelvhelyessé-
gi ítéleteiket. Ilyenkor tekintjük az egyéb ideológiákat fügefalevélnek, mely  
a purizmus elleplezésére szolgál.
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(s még jobb volna persze, ha leszámolnának magával a „fölösleges 
idegen szó” kategóriájával is).

Végül érdemes megjegyezni, hogy a tárgyalt szavaknak van egy 
újabbnak látszó, valószínűleg bizalmas stílusértékű, metaforikus szi-
nonimájuk, a becsípődés. Ennek a denotatív jelentése a rigolyáéhoz és 
a hóbortéhoz közelebb látszik állni, mint a rapliéhoz, legalábbis az in-
ternetes adatok tanúsága szerint a becsípődésben sem az indulatos fel-
fortyanáson van a hangsúly (bár a képi háttere alapján ezt is el tudnánk 
képzelni). Ennek ellenére némely kontextusban hasznos alternatívája 
lehet a raplinak, pl. ha szóismétlést akarunk elkerülni, vagy pedig kí-
méletesebben akarunk fogalmazni. Néhány példa az MNSZ2-ből:

Mindenkinek van valami becsípődése, de persze, ha nem volna, 
dögunalmas lenne a film. Angel csak magával van elfoglalva, még 
az Esmé iránti érzelmei is nagyon önzőek. Azt az Esmét szereti, 
akit elképzelt magának, nem pedig a valós személyt, akit igazából 
nem is ismer. Ő egy gyönyörű, romantikus festőbe szerelmes, hol-
ott Esmé igazából nem az. A férfi valójában sokkal összetettebb és 
izgalmasabb figura, de Angelnek nem ez kell, hanem a saját tündér-
meséje. (sajtónyelvi)
A franciáknak ez valami nemzeti becsípődés lehet, ami újabban na-
gyon kijött rajtuk, hogy ahol valami forradalom szerűség van, azt 
támogatni kell, mindegy ki csinálja... és persze nekik is megvan  
a régi „szép” hagyományuk afrikai területeken erőszakoskodni. 
(személyes-közösségi)
Sajnos a liberálisoknak van egy ilyen becsípődésük. A kisebbség 
védelme minden előtt. A többség kárára is! Na ezért vannak ott ahol. 
(személyes-közösségi)
Vagyis, valamilyen okból, talán revansvágyból, átvágtattál a szom-
szédba, és megpróbáltál megrágalmazni, esetleg csak provokálni. 
Szánalmas és pitiáner próbálkozás volt, s bár azonnal akadt lelkes 
követő is, mégsem jött össze. Az ott leírtakból ugyanis kitűnik, 
hogy a származás egyáltalán nem volt fontos, sőt, számomra nul-
la jelentőséggel bírt. Az viszont még szánalmasabb, hogy ezen be-
csípődésedet tegnap már tényként közölted, immáron ténylegesen 
megrágalmazva engem. (személyes-közösségi)
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2. példa

Nézzünk most meg a nyelvi elegantizmusra egy másik példát, a Nyelv-
művelő kézikönyv „akarattal” szócikkét!

Használata idegenszerű, kevésbé igényes. Pl.: akarattal tette. Bár 
eléggé elterjedt, inkább a német mit Willen, mit Vorsatz hatását ke-
reshetjük benne, mint valamely magyaros szemléletnek az érvénye-
sülését. Ha csak lehet, kerüljük! Helyette a következő – általában 
választékosabb – szavakat ajánljuk: készakarva, szándékosan, szán-
dékkal, tudatosan, célzatosan. (NyKk. I. 1980: 130)

Látjuk, hogy a fő kifogás az – egyébként közömbös stílusértékű 
– akarattal szóval szemben az, hogy idegenszerű (nyelvi purizmus) 
és nem magyaros szemléletű (nyelvi idiomizmus). Mivel azonban el-
terjedt nyelvi formáról van szó, a szinonimák ajánlását illik valami-
vel megindokolni, ezzel tompítva a purizmus élét. A nyelvművelők 
választása ez esetben a nyelvi perfekcionista és a nyelvi elegantista 
szempontra esett. A nyelvi perfekcionizmus az akarattal „kevésbé 
igényes” voltára való utalásban fedezhető fel, a nyelvi elegantizmus 
pedig a választékosabb szinonimák ajánlásában. Az általában arra 
utal, hogy a szerzők érzik: nem mindegyik javasolt szinonima válasz-
tékosabb az elmarasztalt akarattalnál.14 Viszont ennek köszönhetően 
a szinonimák esetleges használata a legtöbb esetben valószínűleg nem 
okoz stílustörést.

Érdemes megjegyezni, hogy a Nyelvművelő kéziszótár „akarattal” 
szócikke ez esetben nem köntörfalaz, vállalja a szó nyelvi purista és 
nyelvi idiomista indítékú helytelenítését:

Idegenszerű határozói alak (vö. német mit Willen, willentlich). He-
lyette magyarosabb: szándékosan, készakarva, tudatosan (beszél, 
tesz valamit). (NymKsz.2 2005: 25.)

14 Valójában mindegyik közömbös stílusértékű; kivételt esetleg a célzatosan ké-
pez, amely inkább választékos és formális, bár az értelmező kéziszótár nem 
tekinti annak.
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 Ebben az idézetben tehát nem jelenik meg sem a nyelvi perfekci-
onizmus, sem a nyelvi elegantizmus, aminek egyik oka az lehet, hogy 
a felsorolt szinonimák éppúgy közömbös stílusértékűek, mint az aka-
rattal.

3. példa

Mind a Nyelvművelő kézikönyv, mind a Nyelvművelő kéziszótár vá-
lasztékos stílusértékűnek állítja a prűd szót. A Nyelvművelő kézikönyv 
így ír róla: 

Francia eredetű szó, a választékosabb stílusban fordul elő. Vannak 
jó magyar megfelelői, használjuk helyette ezeket: szemérmeskedő, 
álszemérmes, szemforgató; erénycsősz, erkölcscsősz. (NyKk. II. 
1985: 543)

Ha a prűd szó valóban választékos volna, nem beszélhetnénk nyel-
vi elegantizmusról, hiszen a szótár ez esetben egy valóban választé-
kos szó helyett választékos szinonimákat ajánlana, ami nem okozhat-
na stílustörést. Csakhogy a prűd valójában az értelmező kéziszótár 
szerint is csak „kissé választékos”, ám a korpuszadatok alapján kö-
zömbös stílusértékűnek minősíthető. Idézzünk néhány informális és 
közömbös stílusú szövegrészletet az MNSZ2 „személyes-közösségi”, 
„személyes-fórum” és „beszélt nyelvi” alkorpuszából:

Nem a kilyukadt óvszer a legdurvább dolog ami történt velem szek-
szuálisan, hadd ne menjek bele. Amióta dolgozok, levágattam a ha-
jam és konszolidálódok, ezek a dolgok kicsit kezdenek megkopni 
emlékileg, viszont tisztelettel ellentmondok annak hogy aki itt sza-
badszájúskodik <=> jó csávó/bige, aki meg nem az egy prűd senki. 
(személyes-fórum)
Hetedikben már az egész osztályomat felvilágosítottam. Egyszer 
volt is egy nagy botrány mikor délután úgy tizenöten bennmarad-
tunk és egy képes felvilágosító könyvből kiselőadást tartottam, mi-
kor bejött az ofő. Másnap a tantestület elé állítottak és az a prűd állat 
diri vezetésével porig aláztak. (személyes-fórum)
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Látom, valaki előásta a „100 napnál régebbi kukából” ezt a dolgot. 
Bár semmi fejlemény: prűdek punnyognak, dugósak felvágnak, lá-
mák álmodnak. Sebaj. (személyes-fórum)
Ilyen hülye prűd barmok az amerikaiak. (személyes-fórum)
A modell neve: trófeagyűjtemény. Brrrr.... 1ébként: hihetetlenül ha-
talom- és pénzszagú (egyéb szagokról nem is beszélve!) a történet.  
A rettenetesen álszent és prűd Amerika meg habzsolja ezt a néphü-
lyítő maszlagot. (személyes-fórum)
Félidőben meg átcsapsz valami vaskalapos, prűd, konzervatív meg-
mondóba ([...]), meg hogy mit kéne mondaniuk a néniknek. Nem 
egészen világos, hogy végülis most a Kádár-rendszert sírod vissza, 
vagy nem, és akkor mi van a diplomával. (személyes-közösségi)
Nem kellett volna semmilyen fürdőruhát felvenni és kész! Amúgy 
meg prűd barmok az amerikaiak és sajnos a hatásuk nálunk is kezd 
terjedni. (személyes-közösségi)
Hogyha valaki el meri mondani Magyarországon azt, hogy ő kikkel, 
miért bújik össze, az nagy dolog, mert ugye Magyarország azért egy 
prűd ország, nem merünk erről beszélni. (besznye)
Nem leszek szőrös szívű, és elárulom a honlap címét, de a prűdeb-
bek, és az erkölcs csőszök most egy pillanatra ne figyeljenek. (besz-
nye)

Még a rövid idézett részletekből is egyértelmű, hogy ezekben  
a szerzők által ajánlott, választékosnak mondott szinonimák egy része 
stílustörést okozna, hacsak nem értelmeznék használatukat az olva-
sók iróniaként. Vagyis ha egy jóhiszemű olvasó ilyenkor megfogadná  
a nyelvművelők tanácsát, pontosan úgy járna, mint az, aki hétköznapi 
helyzetben a beszennyez szót vagy a rútul visszaél a bizalmával kife-
jezést használja (l. a Nyelvművelő kéziszótár „választékosság” szócik-
kéből vett idézetet a fejezet elején).

A Nyelvművelő kéziszótár szerzői a „prűd” szócikkben megismét-
lik a kézikönyv hibás állítását, mely szerint a prűd szó választékos 
stílusértékű volna, viszont javukra írandó, hogy a kifogásolt szó hasz-
nálatára mentséget találnak:

Francia eredetű, választékos, erősen pejoratív ízű melléknév. Van-
nak ugyan jó magyar megfelelői, de ezek sokkal hosszabbak nála, 
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ezért nem tudták kiszorítani: szemérmeskedő, álszemérmes, szem-
forgató, ill. (főnévi értékben) erénycsősz, erkölcscsősz.

Azt ugyan nem veszik – nem is vehetik – észre, hogy a prűd 
életképessége mellett szól a közömbös stílusértéke is, mivel emiatt 
univerzálisabb a használata, viszont felfigyelnek arra, hogy „magyar 
megfelelői” jóval hosszabbak. Vagyis a nyelvi brevizmus ideológiája 
ez esetben jó célt15 szolgál, a prűd használatát támogatja.

4. példa

A prűd messze nem az egyedüli olyan szó a vizsgált kiadványokban, 
melynek használatát rosszul ítélik meg a szerzők. A Nyelvművelő ké-
ziszótár „aránylag – viszonylag” szócikkében ezt olvassuk:

Csaknem azonos értelmű határozószók. A viszonylag kissé elvon-
tabb, választékosabb, ritkább. Beszédtöltelékként való gyakori, mo-
doros használatuk kerülendő! (NymKsz.2 2005: 47.)

Látjuk, hogy a szerzők mindkét tollhegyre tűzött szót helytelení-
tik, legalábbis beszédtölteléki szerepben. Abból azonban, hogy a vi-
szonylagot választékosabbnak és ritkábbnak mondják, a jámbor olva-
só arra gondolhat: ha nem akar a gyakori és modoros használat hibá-
jába esni, inkább azt érdemes használnia (nyelvi hiperfrekventizmus 
és nyelvi inszenszilizmus, de implicit módon nyelvi elegantizmus is). 

15 Jó céloknak saját nyelvideológiai alapállásomból következően – egyebek 
közt – a következőket tekintem: a beszélők rendelkezésére álló nyelvi esz-
közök gyarapítását, a stílusok, regiszterek funkcionális differenciálódását, 
a fölösleges korlátozásoktól mentes kommunikáció előmozdítását, a kiskö-
zösségek sajátos nyelvhasználatának bátorítását, a nagyközönségnek szóló 
írásművek közérthetőségére való törekvést. Az ilyen célok elérését leginkább 
a nyelvi komfortizmus, a nyelvi opulizmus, a nyelvi pluralizmus, a nyelvi 
demokratizmus, a nyelvi vernakularizmus, a nyelvi kontaktizmus és a hozzá-
juk hasonló nyelvi ideológiák szolgálják.
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Csakhogy az MNSZ2 adatai16 szerint a viszonylag több mint tízszer (!) 
olyan gyakori, mint az aránylag: a viszonylag szóalak a vizsgálat nap-
ján 53 839 találatot adott, míg az aránylag csupán 5119-et. Ezt tükrözi 
az értelmező kéziszótár is, mely a viszonylag szót , az aránylag szót 
pedig  gyakoriságúnak jelöli.17

A Nyelvművelő kézikönyv a viszonylag változatot az aránylaghoz 
viszonyítva valamivel választékosabbnak és ritkábbnak mondja. Itt 
tehát a nyelvi elegantizmus egyértelműbben tetten érhető. Ám a cím-
szavak visszaszorítása érdekében bevetett fő ideológia ebben a kiad-
ványban a nyelvi moralizmus:

Gyakori, modoros használatuk bizonyos szószaporító köntörfala-
zást, körülményeskedést éreztet. (NyKk. I: 236)

Ez a megállapítás tényszerűen sem igaz, mivel a beszédtöltelékek 
használatának közismerten más indítékai is vannak, a legfontosabb az 
időnyerés, lévén a beszédtervezés és a beszédprodukció bonyolult és 
igényes folyamat (l. pl. Gósy 1999: 38–60, 2003; Krepsz 2015; Gyar-
mathy 2015: 20–22, 2017: 21–23, 90–122).

Ha már a tényszerűségnél tartunk: az, hogy a nyelvművelők any-
nyira nagyot tévedtek a viszonylag és az aránylag egymáshoz viszo-
nyított gyakoriságában, nyilván azzal magyarázható, hogy megálla-
pításaikat régebbi forrásokból vették át, nem számolva az időközben 
bekövetkezett nyelvi változásokkal. A Magyar történeti szövegtár 

16 A számadatok kinyeréséhez itt és alább a „részletes keresés” opciót használ-
tam. A keresést saját alkorpuszon végeztem, amelyet a „személyes-közössé-
gi” alkorpusz kizárásával hoztam létre. Az adatokat nem tisztítottam (nem 
távolítottam el az ismétlődő találatokat). 

17 Ennek ellenére az értelmező kéziszótárban az aránylag szónál találunk kifejtő 
értelmezést, a viszonylag szó értelmezése csupán az aránylag szinonimával 
történik, ami szintén azt sugallja, amit a nyelvművelő kiadványok szerzői 
is gondolnak, hogy ti. az aránylag a gyakoribb. (És jól mutatja, hogy az ér-
telmező kéziszótár szerzői a szótár „átdolgozásakor” a gyakorisági adatokat 
nem vették figyelembe.)
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adatai18 ugyanis arra engednek következtetni, hogy az aránylag régeb-
ben jóval gyakoribb volt, mint ma, a viszonylag pedig jóval ritkább. 

5. példa

A nyelvi elegantizmus a céloz ige újabb, tárgyas igeként való hasz-
nálatának megítélésében is megjelenik a Nyelvművelő kéziszótárban, 
a szerzők ugyanis – úgymond – „választékosabb” megoldásokat ja-
vasolnak helyette, mintha ugyan azok jobbak, helyesebbek, értéke-
sebbek lennének a „kevésbé választékos” megfelelőjüknél. A „céloz” 
szócikkben ez áll:

Igekötő nélkül tárgyatlan ige: céloz vmire (de megcéloz vmit). Újab-
ban azonban a céloz-t is kezdik tárgyas igeként használni, pl. ez  
a javaslat azt célozza, hogy… Választékosabban: ennek a javaslatnak 
az a célja; ez a javaslat arra irányul, hogy… (NymKsz.2 2005: 89.)19

A szócikkíróknak az említett nyelvi formák stílusértékét itt sem 
sikerült helyesen megállapítaniuk. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az  
az a célja közömbös stílusértékű, vagyis semmiképpen sem választé-
kosabb a céloz igénél, amely egyértelműen formális stílusértékű (az 
értelmező kéziszótár sajtónyelviként jelöli, az MNSZ2 adatai azonban 
egyértelműsítik, hogy formális stílusértékre kell gondolni). Az irányul 
valamire a szóban forgó jelentésben az értelmező kéziszótár szerint 
is választékos, a valóságban talán inkább formálisnak mondható,  
stílusértéke nem különbözhet jelentősen a tárgyas jelentésben használt 
céloz igéétől. 

Érdemes még megjegyezni, hogy a céloz ige leginkább jelzősítő 
szerepben, igenévként fordul elő. Erről a szerzők nem tesznek emlí-
tést, pedig az MNSZ2 adatai alapján a céloz igenévi használata ilyen 

18 A vizsgálatokat a Magyar történeti szövegtár régi felületén végeztem: http://
www.nytud.hu/hhc/. 

19 A jobb olvashatóság kedvéért a Nyelvművelő kéziszótárból vett idézetekben  
a tildét a címszóval helyettesítettem, a rövidítéseket pedig feloldottam.
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funkcióban jóval gyakoribb, mint a ragozott igeként való használata. 
Nézzünk meg néhány példát!

A tulajdonképpeni, nemzetek közti tudatos vagy nem tudatos ver-
sengés majd csak utána kezdődik igazán: akárcsak a levegő meghó-
dítását célzó kísérletek, melyeknek e században szaporodnak hősei 
és áldozatai. (szépirodalmi; Jékely Zoltán)
Pozsonyban a miniszterelnök leváltását célzó bizalmatlansági indít-
ványról tárgyal a parlament. (sajtónyelvi)
Később, a robbantások miatt világszerte felgyűlő stroncium-90 
miatt írták alá a nukleáris tesztek részleges betiltását célzó egyez-
ményt. (tudományos)
A Bizottság tevékenyen folytatta az egyszerűsítést célzó program-
tervét. (hivatalos)
Az Országos Cigány Önkormányzat egy héten belül elkészíti a fél-
katonai szervezetek betiltását célzó törvényjavaslatát. (besznye)
A múltkor nem fejeztük be a konyhai olajlábazat kiváltását célzó 
eszmecserénket. (személyes-fórum)

Jelzősítő szerepben természetesen a szerzők által említett első 
megoldás (az a célja) szóba sem jöhet. A második igen, például: 

A politika csak a közélet meghódítására – nagy ritkán a hódítás 
megtartására – irányuló törekvés. (szépirodalmi)
Mindenki saját elhatározásából vett részt a társaság létrehozására 
irányuló tárgyalásokon. (sajtónyelvi)
1621-ig még négy alkalommal indítanak hadjáratot a lengyelek  
a román területekre, s a meghódításukra irányuló tervet csak azután 
adják fel. (tudományos)
Nem először fekszik az Országgyűlés előtt erre irányuló javaslat 
(hivatalos). 
Te sötétben bujkáló titkos trónkövetelő, reszkess!!! Hozzászólásod 
Micu glóriájának berozsdásítására irányuló törekvésként kell érté-
kelnem! Rád küldöm a NATO-t és a speakert! (személyes-fórum)

A céloz megbélyegzésének purista indítéka is lehet, bár a nyelvi 
purizmus a kéziszótár szócikkében egyáltalán nem jelenik meg, még 
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implicit módon sem. A Nyelvművelő kézikönyv „céloz” szócikkében 
azonban ezt olvassuk:

Helyes a céloz valamire. Ellenben idegenszerű, helytelen a használa-
ta az ilyen mondatokban: ez a munka azt célozza, hogy; a mozgalom 
azt célozza, hogy. A céloz ige jóformán csak a megcéloz igekötős 
összetételben ragozható tárgyasan (megcélozza a fát), kerüljük tehát 
az előbbi, igekötő nélküli tárgyas használatot! Helyette inkább a kö-
vetkező fogalmazási módot ajánljuk: ennek a munkának az a célja;  
a mozgalomnak az a célja. (NyKk. I. 1980: 308.)

A nyelvi purizmus ebben a szócikkben leplezetlen, nem látunk 
itt sem nyelvi elegantizmust, sem más nyelvi ideológiát, amely a pu-
rizmus elleplezését célozná J. Annál nyilvánvalóbb – bár implicit  
– a nyelvi platonizmus jelenléte: abban az állításban, hogy a céloz jófor-
mán csak igekötővel ragozható tárgyasan. Ha ez így volna, akkor erre  
a szócikkre nem volna szükség. A szerzők azonban úgy tesznek, 
mintha létezne egy égi magyar nyelv, amelyben a céloz ige csakis 
tárgyatlanul ragozódik, s azon vannak, hogy az ettől eltérő haszná-
latát eltüntessék a hús-vér emberek által (tökéletlenül) beszélt földi 
magyarból is.

Egyébként a Nyelvművelő kézikönyv szerzői maguk is használják  
a céloz szót az általuk kifogásolt jelentésben, vagyis – saját megítélé-
sük szerint – „idegenszerűen” és „helytelenül” fogalmaznak. A „tár-
salgási formák” szócikkben ezt olvassuk:

A társalgási formák másik csoportja azt célozza, hogy udvarias-
ságunkat fejezze ki, az egymás iránti tiszteletet nyilvánítsa ki, az 
ismerőseinkkel való jó viszonyunkat segítsen ápolni. (NyKk. II. 
1985: 982)

Az is elgondolkodtató, hogy a Nyelvművelő kéziszótár szerzői  
a „kimegy” szócikkben egyenesen használatra ajánlják azt a nyelvi 
formát, amit a „céloz” szócikkükben implicit módon kerülendőnek 
tartanak:
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Az arra vagy oda megy ki vmi kifejezés németes, kerülendő: a teg-
napi beszélgetés arra ment ki, hogy… Választékos magyarsággal: 
azt célozta, az volt a (burkolt, rejtett) célja, arra irányult.

Az azt célozza kifejezés, amely a Nyelvművelő kéziszótár „céloz” 
szócikkében a szerzők szerint választékosabb megfelelőkkel helyette-
sítendő, ugyanazon kiadvány „kimegy” szócikkében „választékossá” 
lényegül, egy szintre kerül azokkal, melyekkel a „céloz” szócikk szer-
zői helyettesíttetni akarják, sőt ez kerül a felsorolásban első helyre. 
S ugyanaz a nyelvi forma, amely a Nyelvművelő kézikönyv „céloz” 
szócikkében „idegenszerű”, a Nyelvművelő kéziszótár „kimegy” szó-
cikkében „magyaros”. 

6. példa

A következő idézet szerzői egy formális stílusértékű igét próbálnak 
rossz fényben feltüntetni a nyelvi elegantizmus és a nyelvi dekoriz-
mus segítségével. A Nyelvművelő kézikönyv „elejt” szócikkében ezt 
olvassuk:

Különösen a hivatali nyelvben gyakran találkozunk ilyenféle átvitt 
értelmű használatával: elejtették a tervet, a javaslatot, a vádat. Vá-
lasztékosabban, szebben: elvetették a tervet; elálltak a javaslatuk-
tól; visszavonták a vádat. (NyKk. I. 1980: 500)

Nyilvánvaló, hogy az elejt igének egyedüli „bűne” a formális stí-
lusértéke, az, hogy elsősorban formális stílusú (jogi, hivatali nyelvi) 
szövegekben, terminus technicusként használatos. Nyelvőreink he-
lyette inkább választékos vagy közömbös stílusértékű szinonimákat 
javasolnak. Ez a tanács akkor volna indokolt, ha a nagyközönségnek 
szóló szövegek érthetőbbé tételét célozná J, mivel az elejt ilyen ér-
telmű használata a kevésbé iskolázott ember számára nehezen érthető 
lehet. Általános helytelenítése azonban nem indokolt. 

A Nyelvművelő kéziszótár „elejt” szócikkében ugyanezt olvassuk, 
azzal a különbséggel, hogy ebben nem történik utalás a nyelv deko- 
rizmusra: a javasolt szinonim kifejezésmódok csak választékosnak 
vannak titulálva, szépnek nem.
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7. példa

A nyelvi elegantizmus megnyilvánulásának tekinthetjük az ún. di-
vatszavak elutasítását is, mivel a fő kifogás ellenük az, hogy gyakori 
használatuk miatt „elcsépeltté” váltak, azaz nem igazán választéko-
sak.20 Ezt illusztrálandó, nézzük meg a Nyelvművelő kéziszótár „fel-
fut” szócikkét!

Egy időben divatszó volt: felfut a termelés, az ipar stb. Helyette vá-
lasztékosabb: nő a termelés, fejlődik az ipar. További szinonimák: 
erősödik, fokozódik, gyarapodik. A felfutás főnév ezekkel a rokon 
értelmű szavakkal helyettesíthető: fejlődés, növekedés, gyarapo-
dás stb. A felfuttat, felfuttatás pedig lehet fejleszt, fejlesztés. (Noha 
mindezekből hiányzik a mozzanatos jelleg, a szakaszosságra való 
utalás.)

Azzal kapcsolatban, hogy a felfut ebben a jelentésben divatszó lett 
volna korábban, erős kétségek merülnek fel, ha megnézzük az MNSZ2 
adatait. A felfut szótő és a termelés szótő kapcsolatára (úgy, hogy kö-
zéjük mindkét irányban négy másik szó is beékelődhessen) mindössze 
51 találatot kaptunk, a nő és a termelés kapcsolatára viszont 1176-ot  
(a nőnél megadva az igei szófaji értéket). A felfut és az ipar kapcsola-
tára a fentiekkel azonos beállításoknál 6 találatot kaptunk, a fejlődik 
és az ipar kapcsolatára pedig 188-at. Az adatokba beleszámoltuk az 
elváló igekötős előfordulásokat is.

Ezek a számadatok nemcsak kétségessé teszik, hogy a felfut ebben 
a jelentésben korábban divatszó lett volna, hanem azt is jól mutatják, 
hogy a nő és a fejlődik ebben a kontextusban aligha választékosabbak 
a felfutnál: egyrészt mert jóval gyakoribbak (így „elcsépeltebbek”), 

20 A divatszavak elutasításáról szól a nyelvi hiperfrekventizmus ideológiája, 
az a meggyőződés, hogy egyes nyelvi formák előfordulási gyakoriságának 
radikális növekedése, a formák „felkapottá” válása – vagyis a nyelvi divat 
– negatív jelenség, mert a gyakori használat „parttalanná” teheti a divatszók 
jelentését, „szürkítheti” vagy „modorossá” teheti a stílust, ezenkívül pedig 
más, alternatív nyelvi formák visszaszorulását idézheti elő.
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különösen a nő, másrészt pedig tágabb jelentésűek. A valóságban  
a felfut tekinthető formálisabb és/vagy választékosabb stílusértékű-
nek; erre utal az értelmező kéziszótárban az „üzemi, vállalati élettel 
kapcsolatos” fogalomköri minősítés és a „sajtónyelvi” stílusminősí-
tés is.

És persze az sem mellékes, hogy a javasolt „szinonimák” (nem-
csak az eddig említett nő és fejlődik, hanem a többi is, az erősödik, 
fokozódik, gyarapodik) nem ugyanazt jelentik, mint a felfut: hiány-
zik belőlük a felfut fontos szemantikai jegye, a ’hirtelen növekedés’.21 
Miközben tehát a nyelvőrök a nyelvi elegantizmus jegyében látszólag 
választékosabb fogalmazásra akarják serkenteni az olvasókat, tényle-
gesen épp az ellenkezőjét teszik: ritkább szavak helyett „elcsépelteb-
beket” javasolnak, melyek a kifogásolt szónál sokkal kevésbé válasz-
tékosak. Ráadásul nem is ugyanazt jelentik: épp az a jelentésárnyalat 
hiányzik belőlük, ami a beszélőket a felfut ige használatára motiválja.

Mindez annyira különös, hogy a magyar nyelvművelés természe-
tét némileg ismerő olvasó elkezd gondolkodni: a nyelvi elegantizmus 
és a nyelvi hiperfrekventizmus még nyelvművelő fejjel gondolkodva 
sem tűnik elegendő, ill. valós indoknak a felfut elutasítására. Kell len-
nie más oknak is. Azt várnánk, hogy a rejtélyre fény derüljön az egyes 
jelenségekről általában bővebben és kevésbé köntörfalazva író Nyelv-
művelő kézikönyvből. Ezért megnéztük a kézikönyv „felfut” szócik-
két, ám csalódnunk kellett:

A gazdasági életben újabban gyakran halljuk ezt a szót átvitt értelem-
ben, henye divatszóként. A hivatali nyelvben és műszaki szövegek-
ben is előfordul ilyen kapcsolatokban: felfut a könnyűipar, a gyártott 
termékek mennyisége, a termelés stb. Ezt a grafikonszemléletű fogal-
mazásmódot lehetőleg kerüljük! Mindig találhatunk rá jó köznyelvi 
igét: a könnyűipar erősen fejlődik; a gyártott termékek mennyisége 
számottevően emelkedik, növekszik; a termelés fokozódik, erősödik;  

21 Az értelmező kéziszótár értelmezése: bizalmas stílusminősítésű jelentésár-
nyalatként ’valami ugrásszerűen nő, emelkedik’ (pl. felfut a láza); további 
jelentésárnyalatként: üzemi, vállalati élettel kapcsolatos, ill. sajtónyelvi ’hir-
telen nagy (termelési, piaci) eredményt mutat fel’.
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a tenyésztés, a forgalom stb. szépen nő, ill. ha az eredményességet,  
a fejlődés végpontját, befejezettségét akarjuk inkább kifejezni, ige-
kötős igét: kifejlődik, ki- v. megemelkedik, megnövekszik, megerő-
södik. Főnévi származékát (pl. a nehézipar, a termelés felfutása) 
hasonlóképpen pótolhatjuk megfelelő, szabatosabb szóval: a ne-
hézipar, a termelés fejlődése; a pamutipar felfuttatása is helyesebb 
így: fejlesztése. (NyKk. I. 1980: 607–608)

A Nyelvművelő kézikönyv javára kell mondani, hogy az általa java-
solt megfelelők jelentése közelebb áll a felfutéhoz: bár a „hirtelenség” 
jelentésmozzanatát nem tartalmazzák, legalább hangsúlyozzák a na-
gyobb mértéket (pl. erősen fejlődik, számottevően emelkedik, szépen 
nő). Ugyanakkor el is kell marasztalnunk a kézikönyvet azért, hogy  
a divatszót a henye jelzővel „ékesíti”, pedig a felfut épp hogy jóval 
pontosabb, mint a javasolt megfelelők. S persze az sem válik a szer-
zők dicsőségére, hogy nem méltányolják a szó expresszív, metafori-
kus jellegét (a „grafikonszemléletű fogalmazásmódot” kerülendőnek 
tartják). Ebben a nyelvi expresszivizmus ellentettjét, a nyelvi inszen-
szilizmust láthatjuk, azt a meggyőződést, hogy a stilisztikailag jelölet-
len nyelvi formák eredendően jobbak azoknál, amelyeket a beszélők 
(vagy esetleg csak a nyelvművelők) finomkodónak, affektálónak, 
emiatt pedig modorosnak, keresettnek, mesterkéltnek, erőltetettnek 
éreznek.

A negatív értékítélet valódi indítékának feltárásához tehát e szó-
cikk áttanulmányozásával sem jutottunk közelebb. A rejtély megol-
dásához a „fel, föl” szócikket kellett fellapoznunk. Ez kitér az olyan 
fel igekötős igékre is, amelyek „idegen szemléletet” tükröznek, s arra 
buzdítja az olvasókat, hogy ezek közül válasszák inkább a „természe-
tesebb, magyarosabb, hagyományosabb alakot (ha van ilyen)” (NyKk. 
I. 1980: 606). És a példák egyike a felfut a termelés (= gyorsan fejlő-
dik, hirtelen megnövekedik). Úgy látszik, mi, magyarok nem szoktunk 
grafikonokból inspirálódni, amikor metaforikus kifejezéseket alko-
tunk, ez nem fér össze a magyaros gondolkodásmóddal.

A felfut igének a tárgyalt jelentésben tehát az a valódi bűne, hogy 
„idegen szemléletet tükröz”, csak ezt a „felfut” szócikkben mindkét 
munka szerzői szemérmesen elhallgatják. A „fel, föl” szócikk szerző-
je egyébként nemcsak őszintébb a „felfut” szócikk szerzőinél, hanem 
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korrektebb is: a magyar megfelelőket nem választékosabbnak, hanem 
természetesebbnek, magyarosabbnak, hagyományosabbnak minősí-
ti. Mivel a felfut mint metaforikus kifejezés nyilván jóval fiatalabb  
a fejlődik vagy megnövekedik igéknél, emezeket hihetőleg sok beszélő 
valóban természetesebbnek vagy hagyományosabbnak érzi. Ez persze 
nem indokolja a felfut elmarasztalását, de – hogy egy bizarr képzavar-
ral éljünk – a fügefalevél alól legalább nem lóg ki annyira a lóláb J.

Zárszó

Dolgozatomban két, a nyelvművelők szemében kimagasló értékű ki-
advány, a Nyelvművelő kézikönyv és „kisöccse”, a Nyelvművelő ké-
ziszótár válogatott szócikkei alapján a nyelvhelyességi ideológiák 
egyikét, a nyelvi elegantizmust mutattam be, amely – amint láttuk  
– a választékos nyelvi elemek előnyben részesítését szolgálja más 
stílusértékű nyelvi elemekkel szemben, s jellemzően implicit módon 
érvényesül.

Az elmúlt években írott, a hagyományos nyelvművelést bíráló 
cikkeimben kiegyensúlyozottságra törekedtem: az elmarasztalható 
példák mellé igyekeztem követendőket is találni, s ez eddig sikerült 
is. Ez alkalommal azonban nem találtam olyan példákat, melyekben  
a nyelvi elegantizmusnak pozitív szerepe volna. Ez persze nem feltét-
lenül jelenti azt, hogy nincsenek ilyenek: érthető módon nem tanulmá-
nyoztam át ebből a szempontból a két kiadvány egészét, csupán annyit 
tettem, hogy a kiadványok elektronikus változatában kulcsszavak se-
gítségével keresést folytattam.

Természetesen számos olyan szócikket említhetnék, melyekben  
a szerzők korrekt módon tájékoztatnak az egyes nyelvi formák válasz-
tékos mivoltáról, anélkül hogy céljuk valamilyen kevésbé választékos 
szinonima kiszorítása lenne. Ezekből azért nem idéztem, mert ilyen-
kor nem beszélhetünk nyelvi elegantizmusról mint ideológiáról, hi-
szen – amint a bevezetőből kiderült – csak azokat a nyelvvel kapcsola-
tos gondolatokat és megállapításokat tekintem nyelvi ideológiáknak, 
melyek valamilyen célt szolgálnak: leginkább azt, hogy magyarázatot 
adjanak más metanyelvi megállapításokra, vagy azt, hogy megindo-
koljanak valamilyen, nyelvvel kapcsolatos eljárást, tevékenységet.  
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A nyelvi formák tényleges stílusértékéről való tájékoztatás nem te-
kinthető nyelvi ideológiának, amennyiben nem tételezhető fel hátsó 
szándékként a más stílusértékű(nek mondott) nyelvi formák kiszorí-
tására való törekvés.

Vizsgálatom fényt derített arra is, hogy a nyelvművelők több eset-
ben rosszul ítélték meg az általuk említett nyelvi formák stílusérté-
két, ami erős kétségeket ébreszt tanácsaik megbízhatóságát illetően. 
Máskor két közismert szinonima egymáshoz viszonyított gyakorisá-
gáról nyilatkoztak a nyelvi valóságnak teljesen ellentmondó módon, 
valószínűleg azért, mert megállapításukat a régebbi nyelvművelő iro-
dalomból vették át úgy, hogy nem ellenőrizték annak helytállóságát. 
Arra is hoztam példát, hogy a szerzők az általuk elméletileg kifogá-
solt kifejezést a saját szövegükben maguk is használták, sőt másoknak 
is használatra ajánlották. Fontos tanulságnak tekintem azt is, hogy  
a nyelvi elegantizmus és más ideológiák nemegyszer a nyelvi puriz-
mus elleplezését célozzák.

A hivatásos nyelvművelők saját tevékenységüket tudományosnak 
tartják, és zokon veszik, ha egy-egy nyelvész mást gondol erről.
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ZHRNUTIE

Vo svojom príspevku sa na základe dvoch reprezentatívnych diel z ob-
lasti maďarskej jazykovej kultúry (Nyelvművelő kézikönyv – Príručka 
jazykovej kultúry a Nyelvművelő kéziszótár – Slovník jazykovej kul-
túry) venujem jazykovej ideológii elegantizmu. Jazykový elegantizmus 
patrí medzi tie jazykové ideológie, pomocou ktorých sa predstavitelia 
tradičnej maďarskej jazykovej kultúry snažia eliminovať z úzu – a tak aj 
z „jazyka” – výrazové prostriedky, ktoré považujú za nesprávne. Takéto 
jazykové ideológie nazývam ideológiami o jazykovej správnosti. Ana-
lyzované príklady ukazujú, že za návrhmi použiť radšej knižné výrazy 
namiesto hovorových alebo štýlovo neutrálnych sa veľmi často skrý-
va jazykový purizmus. Analýzy tiež ukazujú, že štýlové hodnotenia sú  
v týchto príručkách neraz mylné.
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NÁDOR ORSOLYA

NYELV – NYELVHASZNÁLAT – IRODALOM

Nyelvi kérdések az Irodalmi Szemle első tíz évében 
(1958–1969)

Annotáció: Az Irodalmi Szemle 1958 óta része a szlovákiai magyar mű-
velődéstörténetnek. Elsődleges feladatának persze mindig a szépiroda-
lom és a szlovákiai magyar kultúra szolgálatát tekintette és tekinti ma 
is, ugyanakkor – mivel önálló nyelvészeti folyóirat nincs – teret ad az 
irodalomhoz, az íráshoz, az írás felelősségéhez hozzászóló nyelvészeti 
tárgyú írásoknak is. Az első számtól 2021-ig összesen 210 nyelvi, stilisz-
tikai kérdésekkel foglalkozó tanulmányt, elemzést közöltek, ami azt is 
jelenti, hogy más kisebbségi kulturális periodikákhoz hasonlóan, több tu-
dományterület művelői számára nyújt publikációs lehetőséget. Ez az írás 
egy nagyobb ívű nyelvtudomány- és sajtótörténeti áttekintés része: az első 
számtól a 60-as évek végéig tekinti át az Irodalmi Szemlében megjelent 
nyelvészeti témájú tanulmányokat, közös gondolkodásra és felelősségvál-
lalásra ösztönző esszéket, a sajtónyelvet elemző cikkeket.

Kulcsszavak: folyóirat-történet, nyelvtudománytörténet, Irodalmi Szem-
le, nyelvművelés 

Bevezetés

A Kárpát-medencei kisebbségi magyar régiók számára kiemelt fon-
tosságú az anyanyelv állapotának, változásainak, nyelvi problé-
máinak, kontaktusjelenségeinek, oktatási kérdéseinek folyamatos 
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vizsgálata, a közösség tájékoztatása, a tennivalók megfogalmazása. 
Ezek a publikációk hetilapok nyelvművelő rovataiban, igényesen 
szerkesztett irodalmi, társadalomtudományi folyóiratokban, időszaki 
kiadványokban és könyvekben jelennek meg, mivel önálló nyelvé-
szeti periodika egyik régióban sem jött létre. Ilyen fórumok például  
a kolozsvári Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (NyIRK) és 
a Korunk, az újvidéki Hungarológiai Közlemények, de ide tartozik 
a pozsonyi Irodalmi Szemle, a Fórum Kisebbségtudományi Szemle 
és a pozsonyi egyetem magyar tanszékének Nova Posoniensia című 
évkönyve is. A kisebbségi nyelvi körülményeket bemutató írásoknak 
szívesen teret adnak magyarországi lapok is, többek között a Magyar 
Nyelvőr, a Regio, a Kisebbségkutatás. 

A jelen tanulmány célja az, hogy a forráselemzés módszerével be-
mutassa az 1958-ban indult Irodalmi Szemle első tíz évében megje-
lent nyelvi témájú publikációkat. Harminc írás jelent meg 1969 végé-
ig. A vizsgálati határpontok kijelölését indokolhatja az első tíz év, de 
az is, hogy a hatvannyolcas szellemi pezsgésnek, a bátor, szókimondó 
írásoknak vége szakadt, amikor a husáki „normalizáció” elkezdődött 
(Szarka 1998: 56–58).

Mit lehet várni egy irodalmi folyóirat nyelvészeti írásaitól a mai 
társadalom- és nyelvtudományi tudás birtokában? Kik milyen nyel-
vi témákról írtak, hogyan, milyen szemlélettel? Mivel az ötvenes 
és a hatvanas évek nyelvművelése előíró, sőt sokszor kategoriku-
san kirekesztő volt, purista személetet képviselt, és kizárólag a ma-
gyarországi sztenderdet fogadta el mintának, feltételezhető, hogy  
a vizsgált korszak nyelvművelő szerzői sem gondolkodtak másképp.  
A nyelvműveléshez sok szálon kötődik és általánosan jellemző ekkor 
az íróinyelv-vizsgálat, az irodalmi stilisztika, a dilettantizmustól való 
félelem pedig feladattá tette a stíluskritikát is, tehát ilyen tárgyú írá-
sok is helyet kapnak annál is inkább, mivel ezek közvetlenül is kap-
csolódnak az irodalomhoz. Nyilvánvaló, hogy a szlovák és a magyar 
nyelv közötti kontaktusjelenségekről, tükörfordításokról is szó lesz, 
hiszen a regionális lapok cikkeinek egy része akkoriban fordítás volt, 
az újságszövegek javítása pedig ugyancsak fontos szempont lehetett  
a legjobb írókat, költőket munkatársai között foglalkoztató Szemlé-
nek. Szociolingvisztikai, kontrasztív nyelvészeti, nyelvpolitikai íráso-
kat azonban hiába keresnénk a folyóirat első évtizedében, mivel ezek 
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a szakterületek akkor még nem önállósultak, bár a leíró nyelvészet, 
a nyelvjáráskutatás, a nyelvtörténet kapcsán felvetődhettek olyan 
vonatkozások is, amelyek a későbbi évtizedekben már ezekhez az 
újabb szakterületekhez kapcsolódtak, így például a nyelvjárás presz-
tízse és az anyanyelv-oktatás, a kontaktusjelenségek kategorizálása, 
a többségi nyelv szókincséből származó átvételek értékelése. Ezek  
a kérdések ma is aktuálisak: jelenleg a nyelvi ideológiák és problémák 
kutatási témaköréhez tartoznak (vö. Lanstyák 2018, Sebők 2019).

1. Az Irodalmi Szemle létrejötte

Az a társadalomtörténeti korszak, amely a Szemle alapítását lehető-
vé tette, sok keserűséggel volt tele: az akkori huszonéves fiatalok is-
kolásként megélték az iskoláik bezárását, az anyanyelv kapuk mögé 
szorítását, a deportálásokat, a lakosságcserét, majd 1949-től az inter-
nacionalizmus ideológiájának köszönhetően tanúi voltak az enyhülés-
nek, az állampolgári jogok fokozatos visszaadásának, akkor hittek is 
az új eszmékben, végül ez a nemzedék lett az, amelyik a nemzetiségi 
jogok területén is feladatokat kapott. Ők lettek az első tanítók, majd 
alig kikerülve a felsőoktatásból, többen főiskolai, egyetem katedrára 
kerültek, hiszen nem volt más, az értelmiség nagy része Magyaror-
szágra költözött, amíg megtehette. Eközben ugyancsak ők szervez-
ték az napilapok, a hetilapok szerkesztőségeit, a vidéki régiók ma-
gyar nyelvű sajtóját, keresték az nemzedékük saját írói-költői hangját. 
1958. második felében érett meg a helyzet arra, hogy a Szlovákiai 
Írók Szövetsége támogatásával önálló irodalmi-kulturális folyóiratot 
is létrehozzanak. Címnek egy igen egyszerű jelzős szerkezetet válasz-
tottak: Irodalmi + Szemle, ami közérthető volt, aki látta, azonnal lett 
elképzelése a tartalomról. A főszerkesztő a fiatal nemzedék egyik fá-
radhatatlan, kiváló szervezőkészséggel rendelkező prózaírója, Dobos 
László lett. A második számban (1958. 2: 1–2.) a későbbi alkotómun-
káját is végig jellemző puritán címadással – Elindultunk – köszönti 
az olvasókat, egyben kijelöli a folyóirat helyét is a szlovákiai magyar 
kulturális életben: 
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„Elindultunk. Írók, költők, kritikusok, irodalmunkat szerető és fél-
tő egyszerű olvasók százai örömmel vették kezükbe az Irodalmi 
Szemle első számát. Az olvasónak meglepetést, az írónak ünnepet 
jelentett a lap megjelenése. Ünnepet – harangzúgás, ünnepi beszéd, 
virágdísz nélkül. Akarással, türelemmel érlelt gyümölcsöt: a har-
madvirágzás irodalmi vízválasztóját.
A kezdés őszinte lelkesültségétől tüzet fogott a képzelet is: hirte-
len fogamzott elgondolások, nagyot- és sokat akarás, merész tervek 
lobbantak magasra és szürkültek mindennappá. Az irodalmi lap első 
száma elindított valamit: ezután szélesebb mederben, megnöveke-
dett lehetőségek között gondolkodhatik az íróember. Itt és ezzel 
kezdődik a kitörés önmagunkból, provinciális helyzetünkből.”

Az Irodalmi Szemle 1963. végéig kéthavonta, utána 1991-ig évi 
10 számmal, a rendszerváltást követően 2014-ig havonta jelent meg, 
azóta szintén havonta, de a számok között már egy duplaszám is talál-
ható. (A digitális könyvtáraknak köszönhetően a lapszámok olvasha-
tók az Elektronikus Periodika Archívumban és az Arcanum Digitális 
Tudománytárában is.) A Szemle alapításától napjainkig megőrizte 
nemzedéki jellegét – anélkül, hogy réteglappá vált volna. A szerkesz-
tők és munkatársak között ott volt az újraindulás, a „harmadvirág-
zás” korszakának emblematikus személyisége, Fábry Zoltán, a fiatal 
nemzedék írói, költői, így Koncsol László, Duba Gyula, Tőzsér Ár-
pád, akik nemcsak az irodalmi igényességre ügyeltek, hanem – ahogy 
Lacza Tihamér írja a korszak sajtótörténetét tárgyaló tanulmányában 
(1998: 410): „Már a kéziratok kiválasztásánál is szigorú mércét állí-
tottak fel, s a szerkesztés során minden magyartalanságot, stilisztikai 
hibát kigyomláltak a szövegből.” Mivel magukkal szemben is fontos 
követelmény volt a nyelvi igényesség, és többet akartak, mint verse-
ket, prózát és kritikát közölni, helyet találtak a nyelvi-nyelvhasználati 
kérdésekkel foglalkozó tanulmányoknak, vitairatoknak is. 

A Kalligram 1992. évi megjelenéséig ez volt a szlovákiai magyar-
ság egyetlen irodalmi lapja, amely sikeresen átvészelt számos nehéz 
időszakot, így a prágai tavaszt követő felelősségre vonásokat, Cseh-
szlovákia szétválását, a nemzetiségekkel szembeni demokratikusan 
viselkedő, vagy éppen asszimilációt sürgető kormányok váltakozását, 
a rendszeres megjelenéshez nélkülözhetetlen anyagi háttér bizony-



40

talanságait. Szerzői és szerkesztői elsődlegesen a szlovákiai magyar 
olvasóközönséghez szóltak, és bár teret adtak magyarországi és más 
kelet-közép-európai íróknak, költőknek is, a teljes magyar közösség-
hez nem vagy alig jutott el, amíg csak papíron lehetett olvasni, Ma 
már nincsenek ilyen akadályok: a Szemlének önálló, gazdag honlapja 
is van (https://irodalmiszemle.sk/), ahol nemcsak a friss és a régebbi 
lapszámok olvashatók, hanem tematikusan is lehet keresni az egyes 
rovatok tartalmában.

2. Az Irodalmi Szemle első tíz évének nyelvi  
tematikájú írásai és ezek szerzői

A vizsgált időszakban összesen 30 nyelvi tematikájú írás jelent meg 
az egyes lapszámokban. Általában egy, de az is előfordult, hogy kettőt 
is közöltek, viszont 1962-ben és 1963-ban nem volt nyelvészeti téma. 
Az első számokban Nyelvművelés címmel még önálló rovat kerete-
iben találhatók az ilyen tárgyú írások, de a rovatvezető, Mayer Imre 
halála után megszűnt, és a szerkesztők a beérkezett tanulmányok, esz-
szék közé sorolták be ezeket az írásokat. A szerkesztőségi névsorban 
1961 és 1969 között nem található nyelvész, valószínűleg ettől kezdve 
nem volt a témának külön gazdája, viszont mindenki fontosnak tartot-
ta a nyelvi kérdések rendszeres megjelenését.

Az alábbi táblázat időrendben, mutatja be, hogy kik voltak a szer-
zők és miről írtak. Az 1960-as 1961-es publikációk között ott található 
az első pozsonyi vendégtanár, Käfer István két stilisztikai tanulmánya, 
valamint 1965 és 1969 között a Comenius Egyetem magyar tanszé-
kén tanító Deme László hat írása. A felsőoktatás újraindításakor került 
a pozsonyi Pedagógiai Főiskola magyar tanszékére Mayer Imre, aki 
1961-ben bekövetkezett haláláig írta és vezette a Nyelvművelés ro-
vatot (http://www.szabarchiv.hu/drupal/szlovakiai-magyar-adatbank).  
A tanszékről Kazimírné Pesthy Mária is publikált két cikket, de ami-
kor a pozsonyi pedagógusképzés átkerült Nyitrára, valószínűleg más 
feladatok kötötték le, illetve másutt publikált. Zsilka Tibor, aki a sti-
lisztika statisztikai szempontú vizsgálataival írta be a nevét a magyar 
nyelvtudományba, e témakörben készült első fontos írásait a Szemlé-
ben közölte. Ő ugyancsak a pozsonyi Comenius Egyetem magyar tan-
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székéhez kötődött, itt végzett diákként, majd a főiskola megalakulása 
idején Nyitrára került tanítani. A tanszék diákja volt Mayer Judit is, 
akiből később kiváló műfordító lett, és a fordításon túl, ahhoz sok szá-
lon kapcsolódva számos nyelvhelyességgel kapcsolatos írása is meg-
jelent, ezek közül egy éppen ebben a vizsgált időszakban. A pozsonyi 
magyar tanszék későbbi oktatói közül a természettudományi tanári 
szakon végzett, később nyelvésszé lett Zeman László valószínűleg 
első, egy természettudományi ismeretterjesztő újság szövegét vizs-
gáló tanulmánya olvasható az 1969. évi 6. kötetben. Fónod Zoltán, 
későbbi irodalmár tanszékvezető ebben az időszakban csak egy rövid, 
kritikus írást közölt a tankönyvek tulajdonnév-fordításairól. Ugyan-
csak a pozsonyi Pedagógiai Főiskola hallgatója volt Teleki Tibor, aki 
nem a meghatározó témák egyikével, nyelvművelő, nyelvhelyességi 
vagy stilisztikai gondolatokkal jelentkezett a ’68-as szellemi pezs-
gés idején, hanem talán elsőként a kortársai közül az etnikai típusú 
kétnyelvűségről közölt egy kétrészes tanulmányt. A magyarországi 
nyelvtudósok közül Bárczi Géza a kassai Fábry-napokon elhangzott 
előadását közölte a lap 1968. évi 2. száma, valamint a szerkesztőség 
felkérte egy a Szemlét nyelvhelyességi szempontból elemző tanul-
mány elkészítésére Grétsy Lászlót.

ÉVSZÁM LAPSZÁM A SZERZŐ 
NEVE

AZ ÍRÁS CÍME

1958. 1. Mayer Imre Idegen szók a magyar nyelvben

1958. 1. Pesthy Mária Ami szemet szúr. Nyelvi 
tallózás folyóiratainkban

1959. 1. Mayer Imre Az élő beszéd ápolása.  
1. A helyes magyar kiejtés

1959. 1. Pesthy Mária Néhány megjegyzés  
A csősz feleségének magyar 
fordításához

1959. 2. Mayer Imre Az élő beszéd ápolása.  
2. A helyes beszéd további 
tényezői

1959. 3. Mayer Imre Írjunk helyesen magyarul!
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1959. 4. Mayer Imre Fordítsunk gondot  
a szerkesztőségi munkára!

1960. 1. Mayer Imre A szó elhangzik az írás 
megmarad

1960. 2. Mayer Imre A csekélységre is gondot kell 
fordítani

1960. 4. Käfer István Írások mérlegen – stilisztikai 
szempontból 

1961. 1. Mayer Imre Mindennapi beszédünk hibáiról

1961. 3. Käfer István A szóképek, főként  
a megszemélyesítések Rácz 
Olivér költészetében

1964. 2. Fónod Zoltán Nyelvünk tisztaságáért

1965. 6. Deme László Az irodalom és a stílus 
funkciója. Bevezető egy 
sorozathoz

1966. 5. Deme László Nyelvi és nyelvhasználati 
gondjainkról

1966. 8. Deme László Az újságnyelv hármas 
problémája

1966. 9. Deme László Megemlékezés Czuczor 
Gergelyről Érsekújvárott, 
halálának 100 éves évfordulóján

1967. 2. Zsilka Tibor A költői nyelv statisztikai 
vizsgálatáról

1967. 7. Zsilka Tibor Fábry Zoltán stílusáról

1968. 2. Bárczi Géza Nyelvművelés és 
nyelvtudomány

1968. 7. Deme László Nemzeti és nemzetiségi 
kultúrák és nyelvek  
a szocialista társadalmakban

1968. 9. Zsilka Tibor A statisztika és a stilisztika

1968. 10. Zsilka Tibor A képvers és az olvasó
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1969. 4. Grétsy László Az Irodalmi Szemléről  
a nyelvész szemével

1969. 5. Teleki Tibor Gondolkodáslélektani 
szempontok a nemzeti nyelv 
hatókörének és az etnikai 
bilingvizmus kialakulásának 
vizsgálatában

1969. 5. Mayer Judit A Szabad Földműves nyelvéről

1969. 6. Teleki Tibor Gondolkodáslélektani 
szempontok a nemzeti nyelv 
hatókörének és az etnikai 
bilingvizmus kialakulásának 
vizsgálatában. Befejező rész

1969. 6. Zeman László Nyelvi tallózás a TéT lapjain

1969. 7. Teleki Tibor Az Új Ifjúság nyelvi hibái

1969. 10. Deme László A Hét olvasgatása közben 
(Egy mikrotársadalom nyelvi 
tudathasadása)

3. A megjelent tanulmányok tematikus csoportjai

A harminc tanulmány többsége nyelvművelési, nyelvhelyességi kérdé-
sekkel foglalkozik, ezen belül az idegen eredetű szavak használatával 
sajtónyelvi példákon keresztül, a tájnyelv és a helyi nyelvváltozatok 
helyénvalóságával ugyancsak a sajtó szövegeiben, valamint a szépiro-
dalomban, emellett készültek elemzések a magyarra fordított szöve-
gek adekvát szóhasználatáról, a magyar nyelv szabályainak megfelelő 
vonzatok alkalmazásáról is. A következő nagyobb csoportot a stiliszti-
kai témájú írások alkotják, amelyek között vannak általános, a stilisz-
tikai kutatások statisztikai módszereit bemutató tanulmányok és egy-
egy írói nyelvhasználatot vizsgáló szépirodalmi elemzések egyaránt. 

Amikor visszatekintünk az ötvenes-hatvanas évek nyelvésze-
ti témájú írásaira, joggal feltételezhetjük, hogy a nyelvművelésben 
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az előíró jelleg, a purizmus, a konzervativizmus és a standardiz-
mus lesz a domináns nyelvi ideológia, valamint mindez kiegészül  
a mélyről érkezett szocialista embertípustól elvárt nyelvi műveltséggel  
(= a sztenderd ismerete és előnyben részesítése). Erre találunk is pél-
dát a folyóiratban, de nem a saját nyelvváltozatukat jól ismerő helyi 
nyelvészek, hanem a magyarországi vendégek közül Deme Lász-
ló írásaiban. Deme 1965 és 1969 között dolgozott vendégtanárként  
a pozsonyi egyetemen, ezalatt igen aktív nyelvművelő tevékenységet 
folytatott – de gondolkodását nem a vernakularizáció határozta meg, 
hanem egyedüli követendő példaként a magyarországi sztenderdet je-
lölte ki. Kezdetben megengedő álláspontot képviselt, később pedig 
egyre kevésbé tűnik elfogadónak. Az első írásában (1965), amelyben 
a „harmadvirágzását” élő szlovákiai magyar irodalom stílusával fog-
lalkozott a szocialista realizmus szempontjai szerint, még elfogadta, 
hogy minden nyelvváltozatnak helye van, és természetesnek tartotta  
a nyelvjárási, csoportnyelvi szókincs megjelenését is versben és pró-
zában. Ezt írja: „Mi a stílus? A tartalom kifejezésére szolgáló forma. 
Mi a jó stílus? Az adekvát, az árnyalataiban funkcionálisan tartalom-
hoz simuló, azt szolgáló megfogalmazás. A legjobb stílus az, ame-
lyikről észre sem vesszük, hogy van, mert annyira egy a tartalommal, 
annyira természetes formája a mondanivalónak” (1965: 485.)

A következő évben (1966) két írása foglalkozik a nyelvi-nyelv-
használati kérdésekkel, a stílusváltozatokkal, ezek jelentésárnyala-
tainak ismeretével. Számos köznyelvi példán keresztül mutatja be, 
miért nem célszerű keverni az egyes alakváltozatokat, hanem inkább 
funkciójuk szerint megkülönböztetni a nemzeti irodalmi nyelvet és  
a regionális változatot. Megállapítja, hogy a szlovákiai magyar nyelv-
változat meghatározó jegyei a nyelvjárási jelleg, valamint az idegen 
nyelvi ráhatás, és ez különösen a szakmai és a társadalmi-államigaz-
gatási területen jelentkezik problémaként. A következtetése pedig az, 
hogy így regionalizálódhat, és megkezdődhet a nyelvi különfejlődés 
(1966: 462), ami Deme szerint káros, főként azért, mert ugyanahhoz  
a szocialista társadalmi rendszerhez tartozik mindkét magyar közös-
ség, a lenini nemzetiségpolitikát alapul véve pedig az a véleménye, 
hogy a kisebbség nyelve teljesen egyenrangú, és mivel a magyaror-
szági kapcsolattartást semmi sem akadályozza, nem indokolható az 
eltávolodás a sztenderdtől. A szerző szavaival (1966: 462–463):
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„Ma már ott tartunk ebben – az újságírókkal folytatott első beszél-
getésből tudom –, hogy például az agrotechnikának kialakult egy 
sajátos, szlovákiai magyar terminológiája. Olyannyira, hogy a ma-
gyarországi szerzőktől közölt cikkek „érthetetlen“ nyelvhasznála-
tukkal már berzenkedést váltanak ki az itteni olvasóból. – Nos: itt 
két lehetőség van. Vagy átültetni és megismertetni a magyarországi, 
azaz közmagyar szaknyelvet (ez a nehezebbik, mert „nevelő“ fela-
dat), vagy alkalmazkodni az itt kialakulthoz (ez a könnyebb, mert 
csak „kiszolgálása“ az olvasónak). De ezzel az utóbbival akkor vál-
lalni kell azt, ami velejár: a nyelvi elkülönülésnek egy meglehetősen 
intenzív fokát. Csakhogy ezt — meggyőződésem -és tapasztalatom 
szerint — valójában semmiféle fórum nem akarja, s tudatosan nem 
is vállalná.”

A gondolatmenet a sajtónyelv vizsgálatával folytatódik, és ott is 
felveti a köznyelvi (sztenderd) és a regionális nyelvhasználat és ezen 
belül a nyelvjárásiasság kettősségét, problémaként pedig azt állítja 
a középpontba, hogy hogyan lehet úgy igényesen újságot írni, hogy 
illeszkedjen is a mindennapi nyelvhasználathoz, ugyanakkor ne azo-
nosuljon vele teljesen, különösen a nyelvjárási és kontaktusjelensé-
gekkel kapcsolatban nem árt odafigyelni. Ezt a felvetést – még ha 
fenntartásokkal is – sokkal inkább el lehet fogadni, mint a fenti írás-
ban a nyelvi különfejlődést, a sztenderdtől való eltávolodást károsnak 
bélyegző kategorikus ítéletet. A sajtóból gyűjtött példái tanulságosak, 
mert vagy az eltérő vonzatra, vagy a szlovák nyelvből való tükörfor-
dításra, vagy valami egyéb kontaktusjelenségre („idegenszerűségre”) 
hívják fel az olvasó figyelmét, így például arra, hogy a felsőoktatás-
ban nem használatos a „főiskolai tanító” titulus, vagy a „kitárcsázom  
a számot” – felhívom jelentésben, az „ettől többet” – ennél jelentésben. 

A témával kapcsolatos legsarkosabb véleményét egy 1968-ban 
publikált írása tartalmazza, amely „Nemzeti és nemzetiségi kultúrák 
és nyelvek a szocialista társadalmakban” címmel jelent meg. Ebben 
megállapítja, hogy a jugoszláviai és a csehszlovákiai nemzetiségi kul-
túrák önálló mikrokultúrák, amelyeknek megvannak a maga sajátos-
ságai mind a magyar, mind a többségi oldalról nézve – tehát ebben az 
esetben reális, nem elutasító, inkább a tényekre alapozott véleményt 
fogalmaz meg. A nyelv tekintetében azonban erősen sztenderdista ál-
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láspontot képvisel, ahol a nem magyarul tanult értelmiségre már nem 
lehet magyarként számítani, hiszen más nyelven gondolkodnak, az 
írókkal és újságírókkal kapcsolatban pedig a provincializálódás veszé-
lyére figyelmeztet, mert ez elvezethet akár négy önálló magyar nem-
zeti nyelv létrejöttéhez is. Egyedüli kiútnak a magyarországi nyelv-
használathoz való alkalmazkodást tartja: 

„Ha elfogadjuk azt a tételt, hogy a nemzetiségi helyzetű magyar 
kultúrákban kedvezőtlenebbek az adottságok, s így nagyobbak  
a veszélyei a provincializálódásnak, a nyelvi és gondolkodásbeli 
megrekedésnek és különfejlődésnek, akkor ebből az következik:  
a szellemi hatórétegnek vállalnia kell a közönség nyelvi nevelését, 
tudatosabban és összefogottabban a nemzeti helyzetben levőknél is. 
S ha elfogadjuk azt, hogy a magyar nyelvű társadalmak nyelvi egy-
ségének fenntartása szükséges, mert előnyökkel jár, akkor ennek  
a rétegnek mindent meg kell tennie, hogy nyelvhasználatában minél 
közelebb maradjon a magyarországihoz, mint ami a legkedvezőbb 
helyzetben fejlődött és fejlődik, s ezért a legmagasabb fokot érhette 
el. Persze azzal a záradékkal, hogy a hibákat, a pongyolaságokat 
még ebből sem érdemes átvenni; azaz köznyelvi élményeinket is 
bírálni és rostálni kell, minden fokon” (1968: 632).

A fentiek kapcsán itt kell megemlíteni két másik magyarorszá-
gi szerző, Bárczi Géza és Grétsy László egy-egy írását. Bárczi, aki  
a rendszerváltás előtti magyar nyelvtudomány megkérdőjelezhetet-
len szaktekintélye volt, a kassai Fábry-napok meghívott előadójaként  
a nyelvműveléssel mint alkalmazott nyelvészeti területtel, a tájnyelv 
elfogadásával és a szépírók, az újságírók és a pedagógusok felelős-
ségének tudatosításával foglalkozik. Több ponton hasonló álláspon-
tot képvisel, mint Deme, de sokkal kevésbé éles megfogalmazással. 
Amit a nyelvjárások értékéről, az irodalmi nyelvhez való viszonyáról 
ír, ma is többé-kevésbé helytálló – mintha nem sok minden történt 
volna a nyelvjárás presztízse érdekében 1968 óta: „A tanulókkal meg 
kell értetni, hogy a nyelvjárás nem szégyellni való, hogy az érték; csa-
ládi, belső használatra helyes és jó. Emellett azonban mindenkinek, 
aki magyar anyanyelvűnek született, kötelessége megismerni irodalmi 
nyelvét, nemcsak passzíve, hanem úgy, hogy megfelelő körülmények 
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között azt használni is tudja. Nem szabad tehát oly módon megked-
veltetnünk az irodalmi nyelvet, hogy a nyelvjárást lenézzük, szidjuk. 
Az éppúgy becses kincs, mely beletartozik a magyar nyelv egészébe, 
mint az irodalmi nyelv. Mindenkinek mintegy kétnyelvűvé kell vál-
nia: alaposan ismernie kell az irodalmi nyelvet, de a nyelvjáráshoz is, 
amelybe beleszületett, hűnek kell maradnia” (1968: 143). A tájnyelv 
értékét nyelvtudománytörténeti fejtegetésekkel támasztja alá, hangsú-
lyozva az irodalmi nyelvben betöltött szerepét is, felhívva a figyelmet 
a „közmagyar” és a tájszavak közötti természetes mozgásra. 

Az oktatás, a családi és a közéleti nyelvhasználat kettőssége,  
a nyelvjárások szerepe, megítélése, az ezzel kapcsolatos attitűdök és 
ideológiák jellemzői azóta is folyamatosan témát adnak a szlováki-
ai magyar nyelvtudományi kutatásoknak (lásd többek között: Misad 
2019, Vančo 2015, Simon 2010: 174–187, Lanstyák–Szabómihály 
2011). Nyilvánvalóan a témakörök kibővültek, a szemlélet pedig álta-
lában alaposan eltávolodott a nyelv egységét féltő állásponttól a nyel-
vi sokféleség elfogadásának irányába. 

Visszatérve a hatvanas évekre: a nyelvművelő rádióműsorokból 
közismert Grétsy Lászlót arra kérte fel az Irodalmi Szemle szerkesz-
tősége, hogy elemezze az 1968-ban megjelent számok nyelvezetét, 
bíráljon és dicsérjen, egyben legyen az írása egy több részes sorozat 
kezdete. Örvendetes módon magas nyelvi igényességűnek értékelte  
a vizsgált anyagot – azzal, hogy azért az oldalakat jórészt szépiro-
dalom tölti ki, amit „nem illendő” nyelvhelyességi szempontok sze-
rint értékelni. A nyelvromlás, ami Grétsy szerint a kisebbségi magyar 
közösségeket a magyarországiaknál jóval nagyobb mértékben fe-
nyegeti, már akkor is, és a kilencvenes évek végéig (vagy talán ké-
sőbb is) a purizmusra és konzervativizmusra, sztenderdizmusra hajló 
nyelvművelők zászlójára került. A nyelvi változásokat, különösen  
a többségi nyelv hatásárára a létrejött különbözőségeket meglehetősen 
nagy fenntartásokkal fogadták el, de – ahogy Grétsy és Deme is írja, 
ceruzával a kezükben olvasnak, hogy azonnal rögzíthessék az új je-
lenségeket, és ha gyomlálni valóra akadnak egy újság hasábjain, azt 
tudassák is az érintettekkel. A kisebbségben alkotó írástudók, a szép- 
és szakírók, valamint a pedagógusok felelősségét ő is hangsúlyozza, 
finoman érintve a többségi nyelv kontaktushatásait, a nyelvcsere,  
a nyelvvesztés jelenségét: „A nemzetiségi írók, publicisták, pedagó-
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gusok — tehát a környezetükétől eltérő anyanyelvi kultúra hordozói 
és letéteményesei — nemcsak azokért az olvasókért, hallgatókért, ta-
nulókért felelősek, akikhez verseik, cikkeik vagy iskolai oktató mun-
kájuk révén közvetlenül is eljutnak; hanem azokért az ezrekért, talán 
tízezrekért is, akiket munkájuk, szakterületük a magyar helyett szin-
te teljes egészében az állami hovatartozásuk szerint domináló nyelv 
használatára késztet, s akiknek anyanyelvi ismereteik ezért alacsony 
szinten rekednek meg, vagy éppen egyre csökkennek” (1968: 363).

Mayer Imre, aki a lap indulásától kezdve haláláig gondozta  
a Nyelvművelés rovatot, sokat foglalkozott a központi és a helyi sajtó 
nyelvével nyelvművelő szándékkal és módszerekkel, de az írásaiból 
úgy tűnik, a magyarországi kollégáinál megengedőbb, vernakula-
rizációra, pluralizmusra hajló nyelvideológiai álláspontot képviselt  
a sztenderdizmus elfogadása mellett. Az első cikke az idegen szavak 
helyével, szerepével foglalkozik, és a gyakorlatból kiindulva három 
kategóriát különít el: a nélkülözhetetlen idegen szavakat (főként a ter-
minusok tartoznak ide), a stilisztikai vagy megértési okokból meg-
engedhető, valamint nem megengedhető csoportot, ahová azokat  
a szavakat sorolja, amelyeknek van minden szempontból pontos ma-
gyar megfelelőjük. Véleménye szerint sem az az álláspont nem jó, 
amelyik tűzzel-vassal űzné ki a nyelvből az idegen szavakat, sem az, 
amelyik gondolkodás nélkül mindent befogadna. Ehelyett az ő javas-
lata a következő: „E két ellentétes nézet között a helyes középúton 
maradunk, ha szem előtt tartjuk azt az elvet, hogy az idegen szavak 
használatának kérdése nem nemzeti, nem is egészen nyelvtudományi, 
hanem nagyrészt stilisztikai kérdés, és a nyelvi kifejezés bonyolult 
sokfélesége között igen nehéz dolog általánosan érvényes szabályokat 
találni rája” (1958: 158–159). A bonyolultságot igazolja az is, hogy 
nem lehet egyetlen szabályt megfogalmazni használatuk mikéntjé-
re, hacsak nem az érthetőség lenne ez a szabály. Egy évvel később, 
1959-ben az élő beszéd ápolásával foglalkozott, és nem kerülte meg 
a kényes kérdést, a nyelvjárási ejtésmód és a közmagyar ejtésmód 
közötti eltérések minősítését. A nyelvművelők álláspontja elég hatá-
rozott volt a mintakövetés kérdésében: hangsúlyozták a közmagyar 
ejtés és a műveltség kapcsolatát, ugyanakkor Mayer Imre arra is fel-
hívja a figyelmet, hogy sem gúnyolni, sem lenézni nem szabad a táj-
nyelvet beszélőket: „Kényes oldala itt a javításnak az, hogy az iskolai 
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tanítás a nyelvjárási kiejtéssel szembehelyezkedve, tulajdonképpen  
a gyermek otthonával, szüleivel és megszokott, szeretett környezeté-
vel kénytelen egyben-másban szembehelyezkedni. Azért sok finom ta-
pintatot igényel a helyes kiejtés és néha a helyesírás tanítását is zavaró 
tájnyelvi sajátságok leszoktatása. Semmi esetre sem szabad ellenük 
a gúnyolódás eszközével fellépni. Annyival kevésbé megengedhető 
ez, mert hiszen ma mindenkinek, aki a nyelvvel és nyelvtudománnyal 
foglalkozik, közös felfogása az, hogy a nyelvjárási ejtés nem mondha-
tó helytelennek” (1959: 168–169). A szóbeliség után ismét visszatért 
az írásbeliség vizsgálatára. Itt nagyon nehéz lenne purizmust kiálta-
ni, különösen a kevésbé gondosan szerkesztett, nyelvi lektor kezein 
át nem ment vidéki lapokból gyűjtött példákat olvasva. Az írott szó 
iránti felelősségre hívja fel a figyelmet, amikor nyelvi kontaktusra 
visszavezethető egyeztetési (sok dolgokról), vagy szóhasználati (nem 
írt törvény = nepísaný zákon) vonzathasználati (segítenek valakinél) 
jelenséget talál, illetve hosszan sorolja a mondatszerkesztési pon- 
gyolaságokat is, amelyek egyértelműen a cikkíró felkészületlenségére, 
vagy a nem elég alapos lektorálásra odafigyelésre vezethetők vissza 
(A gyümölcsfák részére a világosságon kívül napfényre is. //szükség 
van//). Mayer Imre olyan valódi hibákra hívja fel a figyelmet, amelyek 
nehezíthetik – vagy éppen lehetetlenné teszik az újságcikk megérté-
sét. Ehhez hasonló írások olvashatók még Pesthy Máriától – mindösz-
sze kettő: az egyik A Hét szépirodalmi cikkeiből gyűjti ki – név nélkül  
– a fiatal szerzők írásaiból a nyelvtani, stilisztikai eltévelyedéseket, egy 
másik írása pedig Hviezdoslav: A csősz felesége című művének mű-
fordítását vizsgálja, és bár elégedett a fordítás minőségével, az archai-
zálásból és a formához való igazodásból fakadó nyelvi egyenetlensé-
gekre, szóválasztásra, mondatszerkesztésre felhívja figyelmet. Mayer 
Judit a Szabad Földműves című, részben eredeti magyar, részben cseh-
ből és szlovákból fordított újság szövegei kapcsán fejti ki a vélemé-
nyét a tükörfordításokról, a lap átlagos nyelvi színvonaláról és a szak-
nyelvről: „azt vallom, hogy külön szaknyelv nincs, a nyelv egységes, 
de minden szakmának, szakterületnek megvannak a sajátos műszavai, 
szakkifejezése” (1969: 462). Ma már a szaknyelvet is egy nyelvválto-
zatnak tekintjük, amelynek nemcsak saját lexikai, hanem mondat- és 
szövegszerkesztési szabályrendszere is van. Ebbe a tematikai csoport-
ba, a szaknyelv és a fordítás témakörébe illeszkedik még Zeman Lász-
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ló első, itt megjelent írása a Természet és Társadalom című, fordított 
szövegeket tartalmazó lapban előforduló hibákról (1969: 599–602). 
Hatszáz oldalt nézett át, és megállapította, hogy számonként átlag-
ban 70, laponként 1.2 hibát talált a helyesírás, nyelvtan, szókincs, 
mondatszerkesztés megoldásaiban. Maga is természettudományos 
képzettségű lévén, fontos megállapításokat tett a szaknyelv területén, 
amelyek összecsengenek Mayer Judit megfigyeléseivel is: „A nemze-
tiségek nyelve a szaknyelv síkjában beszűkül. Erre az állapotra utalnak  
a természettudományi-műszaki szövegek stílusának fogyatékossá-
gai, a szakszókincs torzulása, valamint a kontaktus-helyzet hatására 
a jelentésében egyenértékű idegen szó – magyar szó választásokban  
a szakszókincs idegenszó-elemeinek nagyobb megterheltsége, ami 
épp az ismeretterjesztő irodalomban rendhagyó a magyarországi 
úzussal szemben” (1969: 554). Az Irodalmi Szemle sajtónyelvi, hiva-
tali, oktatási vizsgálatai hozzájárultak a későbbi kutatásokat, megala-
pozták a módszereket, amelyek persze a későbbiekben sokat változ-
tak, tökéletesedtek. Talán nincs is olyan nyelvész ma Szlovákiában, 
aki ne foglalkozott volna a fenti témák valamelyikével. Így például  
– a teljesség igénye nélkül – Simon Szabolcs a nyelvi változókat,  
a címadást (2010), Sebők Szilárd az Új Szó nyelvi megoldásait (2015, 
2017), Misad Katalin az oktatás, a tankönyvek és a hivatali nyelvhasz-
nálat helyesírási és terminológiai kérdéseit kutatja (2019), Lanstyák 
István a nyelvpolitika, a nyelvtervezés, a nyelvideológiák, újabban  
a nyelvalakítás és a nyelvi problémák felől (l. bibliográfia: 2018) kö-
zelíti meg ezeket a több évtizede meglévő, újabb és újabb gyűjtést 
kívánó jelenségeket.

A szépirodalmi szövegek stilisztikai vizsgálatát az első tíz év írásai 
között Käfer István és Zsilka Tibor írásai képviselik, mindkét szerző 
csak annyiban kötődik a nyelvészethez, amennyiben elfogadjuk a sti-
lisztikát, az írói nyelvhasználat vizsgálatát az alkalmazott nyelvészet 
és az irodalomtudomány metszéspontjában. Käfer a harmadvirágzás 
irodalmában vizsgálja a szóképeket (1960 és 1961), ezen keresztül 
próbálja megrajzolni az alkotót jellemző társadalmi hátteret és a stí-
lusjegyeket. Zsilka Tibor írásai 1967-ben és 1968-ban jelentek meg. 
A versekben előforduló szavak és szófajok statisztikai elemzésével, 
táblázatok felhasználásával mutatta be az általa hatékonynak tartott 
módszert először Cselényi László és Juhász Ferenc költeményein ke-
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resztül, majd egy merész témát választott, a kor ikonikus alkotójának, 
Fábry Zoltánnak a stílusát vizsgálta meg hangtani, szótani és mon-
dattani szempontból. Megállapította, hogy erősen nominális stílus 
jellemzi, egyéni szóösszetételei, jellegzetes szóalkotásmódja (kvater-
kamagyarság, komakritika, perifériafelelősség) pedig akár iskolate-
remtő is lehet (1967: 668). 

Egyedülálló tematikát képvisel Teleki Tibor két részletben közölt 
tanulmánya (1969), amelynek az első része általános, főként a szov-
jet tudományos művekre felépített nyelvfilozófiai és pszichológiai és 
pszicholingvisztikai fejtegetés, célja pedig az anyanyelv és az ide-
gen nyelv fogalomköréhez tartozó alapvető kategóriák bemutatása. 
A második rész azonban már a kisebbségi magyar kétnyelvűséggel, 
az anyanyelv és idegen nyelv viszonyával, az elsajátítás és a tanulás 
kettősségével foglalkozik életkorok szerint, valamit azzal, hogy ez az 
oktatásban hogyan jelenik meg, milyen követelményeket állít a tan-
terv a nem szlovák anyanyelvű tanulók elé a többségi nyelv megtanu-
lása, mérése és értékelése területén. Az oktatás, az ismeretszerzés első 
nyelveként a tanuló anyanyelvét jelöli meg: „az iskolai ismeretszerzés 
körülményei akkor a legkedvezőbbek a tanuló szempontjából, hogyha 
az ismeretnyújtás anyanyelven valósul meg /…/. A nyelvi kérdésre 
nem lehet másképp tekinteni; adott tényként kell elfogadnunk, hogy 
mind a gyengébb, mind a kitűnő tanuló csak az anyanyelvén megvaló-
suló ismeretszerzésben képes maximális teljesítményre” (1969: 545). 
Valójában ma is, minden tanulmány, minden kisebbségi nyelvokta-
tás-politikai írás ezt a nézetet vallja: az alapvető kompetenciákat és is-
mereteket anyanyelven kell megszereznie minden gyermeknek, emel-
lett idegen nyelvként kell tanulnia az állam hivatalos nyelvét is – ezt 
azonban a nyelvi környezet miatt a szerző kevésbé fontosnak tartja. Ez 
utóbbi témakör csak a kilencvenes években kerül a szociolingvisztika, 
majd a 21. század első évitizedében a pedagógiai lingvisztika látókö-
rébe a többségi nyelv oktatásának hatékonyságával összefüggésben. 
Ez a tanulmány tehát úttörő jelentőségű, döntően pszicholingvisztikai 
kategóriákra épül, a második részében pedig fokozatosan hangsúlyos-
sá válik a szociolingvisztikai, nyelvoktatás-politikai szempont is. Ér-
dekes, hogy a kisebbségi kétnyelvűség pszicholingvisztikai kutatása 
azóta sem tekinthető kiemelt területnek. Nem véletlen, hogy Göncz 
Lajos újvidéki pszicholingvista 1994-ben és 2004-ben megjelent ta-
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nulmánya a mai napig az egyik legfontosabb hivatkozott szakiroda-
lom. Hozzá hasonló, átfogó, magas tudományos igényességgel megírt 
monográfia azóta sem készült, bár egyes részterületekkel foglalkozik 
Kárpátalján Karmacsi Zoltán (2007) és Erdélyben Bakk-Miklósi Kin-
ga (2009), Bíró Enikő (2012) is. Több évtizeddel Teleki írása után 
is egyedül Vančoné Kremmer Ildikó foglalkozik a szlovákiai magyar 
egyéni kétnyelvűséggel, a beszédértés, a beszédprodukció problémái-
val (vö. Fórum 2007. 4: 59–78), a kutatók többsége pedig elsősorban 
társadalomtudományi, szociolingvisztikai, nyelvpolitikai vagy fordí-
tástudományi oldalról vizsgálja ezt a nagyon összetett és csak inter-
diszciplináris módon feltárható kérdést.

Összegzés

A jelen tanulmány egy nagyobb kutatás részeként a szlovákiai magyar 
művelődés leghosszabb életű irodalmi lapjának, az Irodalmi Szem-
lének az első évtizedét tekintette át a nyelvészeti tárgyú publikációk 
oldaláról. Mivel önálló, rendszeresen megjelenő nyelvészeti folyóirat 
sem Szlovákiában, sem a többi kisebbségi magyar régióban nem volt 
és valószínűleg nem is lesz, a nyelvi szempontok, kérdések vizsgálata 
viszont összefonódik az irodalommal és a társadalomtudományokkal, 
a szerkesztők kezdettől fogva helyet biztosítottak a meglévő lapok-
ban az e tárgykörben készült publikációknak. A hatvanas évek végéig 
megjelent írások esetében a nyelvművelés a leghangsúlyosabb terület, 
és bár a sztenderdizmus mint követendő ideológia meghatározónak 
tekinthető, a közölt írások számos olyan jelenséget tárnak fel elsőként, 
amelyek azóta is témát adnak a kutatóknak. A purizmus és az elő-
író jelleg, ami a kor nyelvszemlélete ismeretében feltételezhető volt, 
megjelenik, de a magyarországi szerzőknél jóval hangsúlyosabban, 
mint a hazaiaknál, és náluk is inkább elvi síkon. Az egyes jelenségeket 
bemutató példák, anomáliák azonban tényleg rámutatnak a kontaktu-
sok természetére, vagy éppen az újságírói gondatlanságra, nincsenek 
túlzások, a szövegekből kigyűjtött hibák valóban hibák. Közvetetten 
megjelenik a nyelvművelő írásokban a szövegnyelvészet (újságszöve-
gek komplex elemzése), a fordítástudomány, a kontaktológia is – itt 
egyelőre nincs elméleti háttér, csak a gyakorlatból vett és valamilyen 
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szempontok (pl. fonetika-morfológia-lexika-mondatszerkesztés) sze-
rint kategorizált példák sorozata. Az írások egy része elméleti beve-
zetéssel indul, ahol a szerzők mindig hangsúlyozzák az írástudók fe-
lelősségét, a sajtó szerepét a kisebbségi nyelvhasználat alakításában, 
ezt követik a példák, de vannak rövidebb terjedelmű, gyakorlatias 
írások is, amelyek egy-egy sajtótermék néhány napos, hetes áttekinté-
sére vállalkoznak. Mind ezekben, mind a hosszabb írásokban közölt 
lexikai és mondatszerkesztési példaanyag a mai sajtónyelv kutatói 
számára érdekes összehasonlítási lehetőségeket kínál, hiszen a sajtó-
nyelv, a fordítások nyelvi megoldásainak feltárása, értékelése azóta is 
folyamatos.



54

HIVATKOZÁSOK

Bakk-Miklósi Kinga 2009. Kétnyelvűvé válásunk útjai. Az anyanyelvi fejlő-
dés, a beszédértés és a beszédprodukció pszicholingvisztikai megközelíté-
se magyar–román kétnyelvű gyermekeknél. Ábel Kiadó. Kolozsvár.

Bíró Enikő 2012. Kétnyelvűek nyelvtanulási stratégiái. Egyetemi Műhely Ki-
adó. Kolozsvár.

Göncz Lajos 2004. A vajdasági magyarság kétnyelvűsége. Nyelvpszichológiai 
vonatkozások. MTT Könyvtár 8. Szabadka.

Karmacsi Zoltán 2007. Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás. PoliPrint. Ungvár.
Lacza Tihamér 1998. A magyar sajtó Szlovákiában 1945 után. In: Filep Tamás 

Gusztáv és Tóth László (szerk.), A (cseh)szlovákai magyar művelődés tör-
ténete 1918–1998. II. Oktatásügy – közművelődés – sajtó, rádió, televízió. 
Ister. Budapest. 378–426.

Lanstyák István 2018. Nyelvalakítás és nyelvi problémák. Fórum Kisebbség-
kutató Intézet – Gramma Nyelvi Iroda. Somorja.

Lanstyák István – Szabómihály Gizella 2011. Magyarok Szlovákiában VII. 
kötet. Nyelv. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Somorja.

Misad Katalin 2019. Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben. Tanulmányok  
a magyar–szlovák nyelvi kapcsolatok köréből. Fórum Kisebbségkutató 
Intézet – Gramma Nyelvi Iroda. Somorja.

Sebők Szilárd 2015. Nyelvről és nyelvet érintő kérdésekről alkotott elkép-
zelések az Új Szó lapjain 1949 és 1999 között. Fórum Társadalomtudo-
mányi Szemle 4: 87–110. Szemle archív – Fórum Társadalomtudományi 
Szemle (forumszemle.eu) (Utolsó letöltés: 2021. június 28.)

Sebők Szilárd 2019. A magyar vonatkozású nyelvi problémák kutatástörténe-
te Szlovákiában. In: Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.), Nova Posoni-
ensia IX. Szenczi Molnár Albert Egyesület. Pozsony. 59–81.

Simon Szabolcs 2010. Nyelvi szondázások. Alkalmazott nyelvészeti tanulmá-
nyok a szlovákiai magyar nyelvhasználat köréből. Lilium Aurum. Duna-
szerdahely.

Szarka László 1998. A (cseh)szlovákiai magyar közösség nyolc évtizede 
1918–1998. In: Filep Tamás Gusztáv és Tóth László (szerk.), A (cseh)
szlovákai magyar művelődés története 1918–1998. I. Történelem – demo-



55

gráfia és szociológia – nyelvhasználat és nyelvfejlődés – a mindennapok 
kultúrája – vallás és egyház. Ister. Budapest. 9–80.

Vančoné Kremmer Ildikó 2007. A beszédészlelés fejlődése longitudinális 
vizsgálat tükrében. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4: 59–78. Fó-
rum Társadalomtudományi Szemle IX. évfolyam 2007/4, Somorja - EPA 
(oszk.hu) (Utolsó letöltés: 2021. 06. 28.)

Vančo Ildikó 2015. A kétnyelvűsítés módjai és az identitás összefüggései. In: 
Vančo Ildikó – Kozmács István (szerk.), Nyelvtanulás – nyelvtanítás. Fó-
kuszban az államnyelv oktatása kisebbségek számára. Univerzita Konš-
tantína Filozofa v Nitre, Filozofická Fakulta–Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem, Bölcsészettudományi Kar. Nitra–Nyitra. 137–150.
   



56

Sebők Szilárd

NYELVI PROBLÉMÁK SZLOVÁKIÁBAN 

Egy konferencia tanulságai1

Annotáció: Dolgozatomban a nyelvi problémák témakörével foglalko-
zom. Először a témával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket mutatom be, 
majd az ezekre adható válaszokat egy nemzetközi konferencia előadásai-
nak a tanulságai alapján próbálom összegezni. A fő kérdés az volt, milyen 
problémái vannak a Szlovákiában élő szlovák, magyar, roma és német 
beszélőközösségeknek, és miképpen tudjuk ezeket a problémákat kezelni. 
Az előadásokban kirajzolódó válaszok fő tanulsága, hogy a problémahe-
lyzet mindegyik közösség esetében – sőt, az egyes közösségeken belül is 
– nagyon eltérő lehet, így az egyes nyelvi problémák kezelése rendkívüli 
körültekintést igényel, hogy az egyik probléma megoldása ne idézzen elő 
újabb problémákat az élet más területein.

Kulcsszavak: nyelvi problémák, szlovák többség, magyar, roma, német 
kisebbség, konferencia

1 A munka megírását a Kutatás- és Fejlesztéstámogató Ügynökség támogatta 
az APVV-17-0254 sz. szerződés keretében. Sebők Szilárd bemutatott ku-
tatása a Fórum Kisebbségkutató Intézethez tartozó Gramma Nyelvi Iroda 
tevékenységén belül valósult meg. Itt köszönöm meg Lanstyák Istvánnak  
a munka korábbi változatához fűzött hasznos észrevételeit.
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A nyelvi problémák egy olyan terület, amellyel a legtöbb embernek 
van elég tapasztalata, de talán éppen azért, mert a téma olyan sokféle 
embert érint, nagyon sokféle elképzelés születhet arról, hogy mi is 
az, ami nyelvi problémának minősül. Ha a politika felől közelítjük 
meg a kérdést, és megnézzük, hogy Szlovákiában milyen vita kísérte 
az 1995-ös ún. államnyelvtörvény 2009-ben módosított változatának 
2010/2011-ben lezajlott újabb módosítását (erről l. Sebők 2015), vagy 
épp a Magyarországon 2001-ben elfogadott nyelvtörvénnyel kapcso-
latos véleményeket2 (l. pl. Nádasdy 2001), egyértelművé válik, hogy 
a politikusoknak határozott elképzelésük van arról, hogy mi számít 
nyelvi problémának a társadalomban, ahogy arról is, hogy ezt hogyan 
kell megoldani. Más kérdés, hogy a megnevezett problémák a hétköz-
napi beszélő vagy a nyelvész szempontjából is annak minősülnek-e 
(vö. pl. Dolník–Pilecký 2012, Nádasdy i. m.), illetve hogy a javasolt 
megoldás tényleg képes-e javítani a problémahelyzeten (vö. Lanstyák 
2015). 

Ha a hétköznapi beszélők felől közelítjük meg a kérdést, nyilván 
lesznek olyanok, akik egyet fognak érteni a politikusok által felmuta-
tott – vagy épp: kreált – problémák kezelésének fontosságával, viszont 
éppen azért, mert például az említett nyelvtörvények nagyon leegysze-
rűsítő problémakezelési stratégiákkal dolgoznak, egyes nyelvi problé-
mák látszólagos megoldása mellett azok óhatatlanul újabb problémá-
kat gerjesztenek. Sőt, ha – a törvények determinista megközelítését 
félretéve – azt is figyelembe vesszük, hogy egy törvény elfogadása 
vagy megváltoztatása még nem jelenti a működő mindennapi gyakor-
lat megváltozását is egyben, akkor azt mondhatjuk, hogy a gyakorlat-
ban továbbra is meglévő nyelvi problémák a külső beavatkozás követ-
keztében gyakran csupán újabb, törvény által okozott problémákkal 
egészülnek ki (vö. az ún. kusza problémák (wicked problems) kérdés-
körével, l. Rittel–Webber 1973; vö. Lanstyák 2014, 2015).

Mindebből tehát az látszik, hogy a nyelvi problémák kezelése 
összetett feladat, amely alapos körültekintést igényel, mivel a prob-

2 Kis Tamás weboldalán részletes áttekintést kapunk a magyarországi nyelv-
törvénnyel kapcsolatban megjelent írásokról: http://dragon.unideb.hu/~tkis 
/#1
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lémahelyzetbe való beavatkozás olyan nehezen belátható következ-
ményekkel járhat, amelyek a beszélők egy másik csoportjának okoz-
hatnak újabb nyelvi problémákat. A nyelvész feladata, hogy a nyelvi 
problémákat számba vegye, és ezeket a maguk összetettségében pró-
bálja megragadni, ügyelve a különféle érdekek, ideológiák és egyéb 
értékelési szempontok kritikus kezelésére. Mivel az egyes beszélőkö-
zösségek érdekei, ideológiái és problémái nagyon eltérőek, mi több, 
ezek egy beszélőközösségen belül is nagyon differenciáltak lehetnek, 
jó, ha a nyelvi problémákat komplex módon, minél többféle szem-
szögből közelítjük meg, a lehető legtöbb érintett bevonásával.

Ilyen alapelvek mentén indult meg 2018-ban egy a szlovákiai 
nyelvi problémákra összpontosító projekt Lanstyák István vezetésé-
vel és a Kutatás- és Fejlesztéstámogató Ügynökség (APVV-17-0254) 
támogatásával, amely a Nyelvi és kommunikációs problémák Szlová-
kiában és kezelésük címet viseli, és több intézmény, illetve tanszék 
együttműködésén alapul. A munkacsoport magját a pozsonyi Co-
menius Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanszékei alkotják. 
Név szerint a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, a Német, Holland 
és Skandináv Nyelvek Tanszéke, a Szlovák Nyelv Tanszék, valamint  
a szlovák mint idegen nyelv oktatására szakosodott Studia Academica 
Slovaca. Ezenkívül a Szlovák Tudományos Akadémia Ľudovít Štúr 
Nyelvtudományi Intézete és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Romológiai Intézete is bekapcsolódik a munkába (erről l. még Sebők 
2019: 71–73). Az eltérő szakirányok összekapcsolása a biztosítéka an-
nak, hogy a nyelvi problémák kérdéskörét komplex módon, a külön-
féle nyelvi kisebbségek szemszögéből egyszerre, és hasonló kutatási 
elvek mentén tudjuk megközelíteni. Így egyszerre foglalkozhatunk  
a többségi és a kisebbségi – konkrétan: a szlovák, valamint a szlová-
kiai magyar, roma és német – nyelvekkel kapcsolatos problémákkal. 
Ez azért nagyon fontos, mert az egyes beszélőközösségek – létszá-
mukból, társadalmi helyzetükből és hatalmi pozíciójukból adódóan 
– más-más nyelvi problémákkal küzdenek, amelyeket csak külön-kü-
lön lehet hitelesen feldolgozni, és amit ugyanilyen fontos egységesen 
kezelni. A kusza problémákat (wicked problems) ugyanis – amelyek 
közé a nyelvhasználat szabályozásának a kérdésköre is kétségkívül 
beletartozik – nem lehet felbontani részeire, és részenként megolda-
ni, mint a jól strukturált problémákat. Ehelyett egységes megköze-
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lítést igényelnek a lehető legtöbb részprobléma figyelembevételével, 
amelyeket csak elméletben lehet egymástól elválasztani (l. Lanstyák 
2015: 185).

Az említett projekten dolgozó kutatócsoport ilyen szempontokat 
figyelembe véve szervezett 2021. június 10–11-én egy kétnapos nem-
zetközi online konferenciát, amely a Nyelvi és kommunikációs prob-
lémák Szlovákiában és kezelésük – elmélet és gyakorlat címet viselte.  
A konferencia másfél napja alatt 16-an adtak elő, más-más szemszög-
ből megközelítve a nyelvi problémák kérdéskörét. Első nap az általá-
nos jellegű és a szlovák nyelvi problémákkal kapcsolatos előadások 
voltak többségben, ami nem az elméleti fejtegetések túlsúlyát jelen-
tette, sokkal inkább korábbi kutatások eredményeinek az értékelését 
a nyelvmenedzselés-elmélet és a nyelviprobléma-kezelés szempont-
jából. A nyelvészeti jellegű kutatásokon belül a nyelvmenedzselés-el-
mélet, a nyelvpolitika, a nyelvitájkép-kutatás, a dialektológia, a dis-
kurzuselemzés és a nyelvoktatás kérdései is teret kaptak. A második 
napon a szlovákiai magyar és a roma beszélőközösségeket érintő nyel-
vi problémák kerültek előtérbe, amelyeken belül az előadók különös 
figyelmet fordítottak a problémák leírásának módszertani kérdéseire.3 

A nyelvészek mellett – a föntebb említett alapelvekkel összhang-
ban – igyekeztünk olyan előadókat is meghívni, akik más, nem nyelvi 
szemszögből közelítik meg a témát, és a nyelvi problémák kérdéskö-
rét nem nyelvi szempontokkal is gazdagítani tudják. Ilyen megfonto-
lásokból került jogász is a programba, ezenkívül az államigazgatásból 
is volt meghívott előadó, méghozzá a kisebbségi kormánybiztos sze-
mélyében. Ugyanakkor azt is fontosnak tartottuk, hogy olyan min-
dennapi nyelvhasználók tapasztalatait is meghallgassuk, akik a saját 
munkájukból kifolyólag nap mint nap foglalkoznak nyelvi problé-
mákkal, akár az üzleti élet, akár a szlovák–magyar kapcsolatépítés te-
rületén. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a nyelvi problémák 
kérdéskörét a lehető legtöbb szempontból próbáltuk megközelíteni, 

3 A kárpáti németek nyelvi problémáinak a leírása szintén a projekt céljai kö-
zött szerepelt. A járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások azonban nem 
tették lehetővé a terepmunkát ezekben a közösségekben, így az őket érintő 
témák kimaradtak a konferencia programjából.
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amit négy országból – Szlovákiából, Csehországból, Magyarországról 
és Szlovéniából – bekapcsolódó nyelvész és nem nyelvész szakem-
berekkel, valamint a témát a hétköznapi és a politikai élet oldaláról 
szemlélő résztvevőkkel igyekeztünk biztosítani.

Az első előadó, Fiala-Butora János, az MTA Jogtudományi Inté-
zetének kutatója, a nyelvi problémák kérdését a kisebbségi nyelvhasz-
nálatra vonatkozó törvények és a tényleges nyelvhasználati gyakorlat 
kapcsolata felől közelítette meg. Kritikának vetette alá azt a determinis-
ta nézetet, mely szerint a törvényekben foglaltak teljesen megegyeznek 
a tényleges nyelvhasználati gyakorlattal, ugyanakkor azokat a vélemé-
nyeket is elutasította, melyek szerint erre a gyakorlatra a törvényeknek 
nincs semmi hatása. Az érvényben lévő törvényeket ezek gyakorlati 
megvalósítása felől közelítette meg a nyelvészetből ismert nyelvme-
nedzselés-elméletből kiindulva. Konkrét példákon mutatta be azokat 
az ellentmondásokat, amelyek a törvények által deklarált szabályok és 
ezek gyakorlati megvalósítása között keletkeznek. Olyan megtörtént 
eseteket említett, amikor az állam kívülről avatkozik be az önkormány-
zatok és az állampolgárok közötti kommunikáció menetébe (például 
egy többnyelvű tájékoztató tábla kihelyezése során); vagy: mikor azo-
kon a településeken, ahol a kisebbségek számaránya eléri a 20%-ot, 
az állam egyfelől lehetővé teszi a kisebbségi nyelv használatát, más-
felől – mivel diszkriminatívnak tekinti a magyar nyelvtudás előírását 
az alkalmazottak számára – a gyakorlatban az állampolgár csak akkor 
érvényesítheti a kisebbségi nyelvhasználati törvényben foglaltakat, ha 
az éppen ott lévő hivatalnok ismeri a helyi kisebbség nyelvét. Tehát az 
állampolgár helyett valójában az adott hivatal dönt a hivatali nyelv-
használat alakulásáról. Habár olyan példákat is láttunk a Szlovák Posta 
vagy az Állami Vasutak esetében, mikor a kisebbségi nyelv használata 
a társaságok belső szabályzata értelmében egyenesen tilosnak minősül.

A téma egy másik oldalát domborította ki Bukovszky László ki-
sebbségi kormánybiztos, aki a kisebbségi jogérvényesítés területén 
elért eredményeket emelte ki a 2016-os hivatalba lépése óta eltelt 
időszakban. Mint elmondta, annak ellenére, hogy a kisebbségi nyelv-
használatot szabályozó törvényt még 1999-ben fogadták el, az önkor-
mányzatok még a hivatalba lépése idején sem voltak tisztában ennek 
gyakorlati megvalósításával. A kisebbségi kormánybiztos hivatala 
felvette a kapcsolatot az érintett önkormányzatokkal, és módszertani 
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útmutatót dolgozott ki számukra a törvény gyakorlati megvalósításá-
hoz. Magyar, roma, ukrán, ruszin és német nyelvi munkacsoportokat 
hoztak létre, amelyek biztosították azokat a kétnyelvű dokumentumo-
kat, amelyek a kisebbségi nyelvtörvény gyakorlati megvalósításához 
szükségesek. Jogi-közigazgatási jellegű terminológiai szójegyzéket 
hoztak létre, elkezdték a törvények kisebbségi nyelvekre történő for-
dítását, különféle segédleteket, kétnyelvű nyomtatványokat bocsátot-
tak az önkormányzatok rendelkezésére. Ezenkívül minden két évben 
jelentést készítenek a kisebbségi nyelvhasználat állásáról. Mint Bu-
kovszky rámutatott: ezek alapján egy pozitív tendencia mutatkozik 
meg. Az elmúlt években például kevesebb mint felére csökkentek  
a nyelvtörvény betartásával kapcsolatos hiányosságok, és enyhén nőtt 
a közigazgatásban dolgozó kisebbségi alkalmazottak száma.

A nyelvpolitika kérdései az előbbieken kívül Marko Stabej,  
a Ljubljanai Egyetem nyelvész professzorának az előadásában kerül-
tek még elő. Stabej arra a széles körben elterjedt nézetre mutatott rá  
a szlovén politikai életben, amely szerint a nyelvi problémák keze-
lése a nyelv standard változatának a kodifikálásában, és az ezt kö-
vető nyelvművelésben merül ki. A kérdésben még egymás politikai 
ellenfelei is egyetértenek, méghozzá olyannyira, hogy ezt törvény-
be is iktatták. Mivel azonban a gyakorlatban egy efféle szabályozás 
sokakat korlátoz, és a szlovén anyanyelvi beszélők nyelvtudásának 
a megkérdőjelezésén és a nyelvi elszigetelődésen alapul, a törvény 
tényleges hatása nem a problémák megoldásában, hanem épp ezek 
generálásában mutatkozik meg – kivált a többnyelvű vagy többkultú-
rájú beszélők körében.

Katarína Motyková, a pozsonyi Comenius Egyetem germanisztika 
tanszékének adjunktusa szintén a külföldi nyelvpolitika és nyelvterve-
zés kérdéseit vitte tovább, amelyeket a szlovákiai helyzetre vetített rá. 
Előadásában bemutatta, hogy Svédországban milyen lépéseket tettek 
a nemek szempontjából semleges nyelvhasználat területén, és hogy  
a Szlovákiában tett hasonló irányú lépések milyen reakciókat vál-
tottak ki a konzervatív és liberális lapokban. Rámutatott: a legtöbb 
véleményező természetellenes beavatkozásként értékelte a nemek 
szempontjából semleges szlovák nyelvhasználat bevezetésére tett 
próbálkozásokat. A svédországi nyelvpolitika ismertetésében érdekes 
adalék volt az államnak az a törekvése, hogy az ügyfelekkel való kö-
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zérthető kommunikációt törvény adta kötelességgé tegyék a hivatalok 
számára.

Az egyszerűsített nyelvhasználat témája Lanstyák István, a pozso-
nyi magyar tanszék professzorának előadásában is megjelent, aki ezt 
a nyelvi problémakezelési elméletek szemszögéből közelítette meg. 
Olyan szövegekre mutatott rá, amelyek a célközönség szövegértel-
mezési képességeinek a figyelembevétele nélkül keletkeztek, és ame-
lyek így értelmezési problémát jelentenek mind a testi vagy értelmi 
fogyatékosság valamely stádiumában lévő embereknek, de az ilyen 
szempontból nem korlátolt hétköznapi beszélők számára is – példá-
ul azoknak, akiknek nincs elég tapasztalatuk az adott szövegtípussal. 
Az így keletkezett problémák megoldását, pontosabban megelőzését 
Lanstyák szerint az ún. kontrollált szövegek készítése jelenti, ami szo-
rosan összefügg az emberek információkhoz való jogával. Ez ugyanis 
csak akkor teljesül, ha az információ a befogadó számára is érthető 
nyelvi eszközökkel van megfogalmazva.

A föntebb bemutatott projekt egyik kulcsfogalmának, a nyelvme-
nedzselés-elméletnek a kérdései a leghangsúlyosabban Jiří Nekvapil, 
a prágai Károly Egyetem docensének elméleti jellegű előadásában 
kerültek elő. Az előadó a filozófiai pragmatizmusból és a cselek-
vő-hálózat elméletből (Actor Network Theory) kiindulva a nyelv-
menedzselés-elmélet tudományos közösségben betöltött helyének és 
„identitásának” a kérdéseivel foglalkozott. A hangsúly nem a nyelv-
menedzselés-elmélet legfontosabb ismertetőjegyeinek az összefog-
lalásán, és egy ezek alapján megalkotott definíció megkonstruálásán 
volt, hanem inkább azon, hogy kik és mire használják ezt az elméletet. 
Arra mutatott rá, hogy a tudományban mindent lehet, aminek a szük-
ségességét kellőképp le tudjuk vezetni. Így a nyelvmenedzselés-el-
mélet is az, amire a tág értelemben vett kutatói közösség használja. 
Ennek függvényében változik az elmélet „identitása”, és így alakul 
ki az a sokféle felfogás, amelyet a legpontosabban a nyelvmenedzse-
lés-elmélet honlapjának bibliográfiai része tükröz.

A nyelvmenedzselés gyakorlati aspektusaival Milan Ferenčík, az 
Eperjesi Egyetem professzora foglalkozott a nyelvi tájkép vizsgálatán 
keresztül. A koronavírus-járvány miatti intézkedések által kialakult 
regulatív diskurzust vette szemügyre a Csorba-tó körüli vendéglátó-
ipari egységekben. A kedvelt turistalátványosság közelében lévő fel-
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iratok nyelveit lokális, transzlokális és globális szempontból is ele-
mezte. Előadásának érdekes adalékát jelentette annak megfigyelése, 
ahogy a járvánnyal kapcsolatos feliratok nyelve egyszerűsödött a pan-
démia időszaka alatt: ahogy a felszólító módú megfogalmazásoktól 
kezdve, az egyszavas „emlékeztetőkön” (nominalizáción) keresztül 
eljutottunk a betűszavakig és az emblematikus jelzésekig.

Gabriela Múcsková, a pozsonyi Comenius Egyetem szlovák 
tanszékének docense az előző előadóhoz hasonlóan a hétköznapi 
beszélők nyelvmenedzselési gyakorlatát vizsgálta, de előadásában  
a nyelvek közötti változatosság helyett a nyelven belüli változatos-
ságra összpontosított. Mégpedig: a szlovák nyelvjárások jelenlegi 
helyzetére és megjelenésére a nyilvános felületeken. Megállapította:  
a szlovák nyelvjárások használata visszaszorulóban van, de – talán ép-
pen ebből kifolyólag – számos olyan próbálkozást figyelhetünk meg 
a hétköznapi beszélők körében, amelynek célja a nyelvjárás jelenle-
gi státusának javítása a nyelvjárás népszerűsítésén keresztül. Gazdag 
példatárát mutatta be olyan laikus kezdeményezéseknek, amikor hét-
köznapi beszélők nyelvjárási szójegyzékeket vagy a nyelvjárásokat 
népszerűsítő internetes portálokat hoznak létre. Vagy: a nyelvjárást 
olyan színtereken kezdik el használni, amelyeken az korábban nem 
volt megszokott – például nyelvjárásban írt lapokat működtetnek vagy 
a nyelvjárást a helyiek autentikus megszólítására alkalmazzák nyilvá-
nos felületeken (reklámokban, éttermi feliratokon stb.).

A programban egészen különleges helyet foglalt el Jozef Tancer-
nek, a pozsonyi germanisztika tanszék docensének az előadása, aki 
egy pozsonyi zsidó család levelezése alapján próbálta meg rekonstru-
álni azt a folyamatot, ahogy a Sachsel család tagjai 1938 és 1942 kö-
zött a jobb jövő és az emigráció reményében angolul tanulnak. Hiteles 
forrásokon keresztül mutatta be és elemezte az intenzív nyelvtanulási 
folyamat menetét, amely mai szemmel nézve is sok tanulságot tartal-
maz. Az előadás azonban ennél többről szólt: a levelezés felolvasott 
részleteiből egy sötét történelmi korszak hangulata bontakozott ki, 
amelynek nyomasztó jellegét csak tovább fokozta a tény, hogy a vizs-
gált időszak vége nem csupán egy elemzés lezárását, hanem az érintett 
család személyes tragédiáját is jelentette.

A nyelvtanulás kérdései Monika Šajánková, a pozsonyi ger-
manisztika tanszék adjunktusának előadásában kerültek ismét elő.  
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A történelmi perspektívát azonban a jelenlegi nyelvtanítási módsze-
rek hatékonyságának kérdése váltotta fel. Az előadó a német nyelv 
oktatásának aktuális gyakorlatát kutatta a szlovák iskolákban, és azt  
a hipotézisét próbálta igazolni, hogy a németórákon zajló nyelvtaní-
tási gyakorlat nem alkalmas a diákok német kommunikatív kompe-
tenciájának kialakítására. A megkérdezett tanárok és diákok, valamint  
a tanítási órákon készített jegyzőkönyvek alapján a hipotézis beigazo-
lódott. A válaszadók nagyrészt egyetértettek azzal, hogy bár nagyon 
sok mindent el tudnak mondani a német nyelv grammatikájáról, illet-
ve a nyelvtani kivételeket is fel tudják sorolni, ugyanakkor az alapve-
tő kommunikációs szükségleteiket német nyelvű környezetben nem 
tudnák kielégíteni.

A kommunikatív kompetencia kialakításának problémái Végh 
Orsolya, a Cseregyerek c. oktatási program kidolgozójának az előa-
dásában is megjelentek. Előadása azonban nem az aktuális helyzet 
pontos feltérképezésén alapult, hanem inkább a feltételezett problé-
ma megoldásán. Saját konfliktuskezelési tapasztalatai alapján arra 
a megállapításra jutott, hogy az a probléma, amely az egyes nagy-
vállalatok dolgozói között munkahelyi szinten kialakul, és egyfajta 
„mi–ők” jellegű ellentétpár létrehozásán alapul, társadalmi szinten is 
működik, és ez a szlovák–magyar kapcsolatokon belül is megmutat-
kozik. A problémát csak úgy lehet megoldani, ha párbeszéd alakul ki 
az érintett felek között, és a „mi–ők” ellentét lebomlik. Mint elmond-
ta, ez a megfelelő kommunikatív kompetencia elsajátításánál is fon-
tos. Például egy szlovákul tanuló szlovákiai magyar gyereknek nem 
csak a nyelvi akadályt kell leküzdenie, hanem azokkal a vele szemben 
megfogalmazott sztereotipikus elképzelésekkel is szembe kell néznie, 
amelyek gátolják a felszabadult kapcsolatteremtést. A Cseregyerek  
c. program ebből a tapasztalatból indul ki, éppen ezért olyan szlo-
vák, illetve magyar családok gyerekeit kapcsolja össze a hasonló ér-
deklődés alapján, akik a programnak és személyes tapasztalataiknak 
köszönhetően át tudnak lépni az említett korlátokon, barátságokat 
kötnek, és nem mellékesen fejleszteni tudják a kommunikatív kompe-
tenciájukat az ismerősük nyelvén.

Dančo Jakab Veronika, a pozsonyi magyar tanszék doktorandu-
sza szintén nyelvoktatási kérdésekkel foglalkozott, de nem az idegen 
nyelvek, hanem az anyanyelvtanítás szempontjából. Kutatásában 
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azt próbálta felmérni, hogy szlovákiai magyar környezetben milyen, 
nyelvi hiánnyal összefüggő nyelvi problémáik vannak a diákoknak, 
illetve ezeket miként kezeli az órát vezető tanár. A kutatás még nem 
zárult le, de a diákok metanyelvi megjegyzései, illetve nyelvhaszná-
lata, valamint az általuk megoldott feladatok alapján már most is jól 
kirajzolódik azoknak a kifejezéseknek a listája, amelyeknek a diákok 
nem ismerik a standard magyar megfelelőjét, és amelyek tanítására az 
eddiginél nagyobb figyelmet kellene fordítani a tanórákon.

A szlovákiai magyar kisebbség nyelvi problémáival Sebők Szi-
lárd, a pozsonyi magyar tanszék adjunktusa foglalkozott általánosabb 
síkon. Előadásában rámutatott a nyelvi problémák leírásának mód-
szertani problémáira, és azt hangsúlyozta, hogy a nyelvi problémák 
feltérképezése nem lehet teljesen objektív, hiszen az, hogy valamit 
problémaként érzékelünk, függ a saját értékskálánktól, és ez az ér-
tékskála egyénenként eltérő lehet. A nyelvi problémák többé-kevésbé 
objektív leírási módjára példaként bemutatta a Termini Kutatócsoport 
által létrehozott adatbázist,4 amely 2017-től kezdődően többek kö-
zött a szlovákiai magyar beszélőközösség nyelvi problémáit is doku-
mentálja. Az adatbázisban fellelhető 110 nyelvi probléma áttekintése 
alapján arra következtetésre jutott, hogy a legtöbb nyelvi problémát 
az okozta, ha egy személy a magyar nyelvet nem használta ott, ahol 
egyébként lehetett volna, vagy olyan helyen használta, ahol ez nega-
tív reakciókat váltott ki (110-ből 26 eset). 24 esetben volt szó olyan 
nyelvhasználati problémáról, amely a kisebbségi nyelvhasználati tör-
vény betartatásával függött össze. A többi felmerülő probléma a ma-
gyar nyelvvel kapcsolatos agresszív reakciókkal (10 db), a hiányos 
szlováknyelv-tudással (8), a szlovák elemeket tartalmazó magyar 
nyelvhasználat negatív megítélésével (8) és más, kevésbé gyakori 
esetekkel kapcsolódott össze.

Lucia Molnár Satinská, a Ľudovít Štúr Nyelvtudományi Intézet 
kutatója az előző témát a Pozsonyban élő vagy dolgozó szlovákiai 
magyarok nyelvi problémáival bővítette. Rámutatott: egy nagyon  
 

4 Az adatbázis nyilvánosan elérhető a http://nyelvi-problemak.termini.nytud.
hu/ oldalon.
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heterogén közösségről van szó, amely a pozsonyi „őslakosoktól” 
kezdve a betelepülteken és az ingázókon keresztül egészen a magyar 
nyelvet valamelyest ismerő személyekig terjed. A nyelvi életrajzok 
elemzése alapján külön kitért azokra a stratégiákra, amelyeket a be-
szélők közösségen belül alkalmazni szoktak. A különböző stratégiákat 
egy kontinuumon helyezte el, amelynek egyik pólusához azok a csalá-
dok tartoznak, akik megtartották a magyar nyelvet, és magyarként élik 
életüket a szlovák fővárosban. A másik pólust pedig azok képezik, 
akik a nyelvi alkalmazkodást tekintik elsőrendűnek, és szlovákként 
kezdik élni az életüket. Mint megállapította: az, hogy egy személy 
a két pólus közötti kontinuum mely pontján helyezkedik el, nagy-
ban függ attól, hogy mennyire tudatosan és aktívan alakítja azokat  
a kapcsolatait, amelyek a szlovák nyelv elsajátításában vagy a magyar 
nyelv megőrzésében játszanak fontos szerepet.

Milan Samko, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Romológiai 
Intézetének adjunktusa előadásában a romák nyelvi problémáival fog-
lalkozott. Arra mutatott rá, hogy ez egy nagyon heterogén közösség:  
a városokban elszórtan élő romák problémái teljesen eltérnek azo-
kétól, akik egységes roma közösségekben élnek. Ezenfelül az egyes 
közösségek nyelvi problémái attól is függenek, hogy az adott közös-
ség az ország mely régiójában él. Samko szerint általános problé-
mamegoldási stratégiát jelentene a roma nyelv gazdasági-társadalmi 
értékének növelése. Ha például a roma nyelv ismerete előnyt jelen-
tene a hivatalokban, a nyelv státusa is emelkedhetne. Ehhez azonban 
szükség lenne megfelelő roma nyelvű képzések biztosítására. A roma 
nyelv státusának növelése és a képzés biztosítása két különálló terület, 
amelyekkel párhuzamosan kell foglalkozni. Az egyik területen elért 
eredmények jótékony hatással vannak a másik területre.

A konferencia érdekes színfoltját jelentette Samuel Marec újság-
író, blogger és fordító előadása, aki többek között arra mutatott rá, 
hogy az internet világában milyen nagy szerepet játszik a figyelem fel-
keltése és megtartása. Elmondta: mivel az oldalak kínálatát az inter-
netező ízléséhez igazítják (a korábbi keresései alapján), minden inter-
netes felhasználó izolálódik a maga módján, és esélye sincs arra, hogy 
a sajátjától eltérő véleményeket is megismerjen. Ez tágan értelmezve 
meggátolja, hogy megtaláljuk a „közös nyelvet” más emberekkel, ami 
számos kommunikációs probléma oka lehet.
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Összességében elmondhatjuk, hogy az előadásokból rendkívül 
sokrétű és változatos képet kaptunk a nyelvi problémák kérdésköré-
ről. A konferencia legfőbb tanulsága talán éppen az, hogy az egyes kö-
zösségek problémái nagyon sok szempontból eltérhetnek egymástól, 
ezért minden egyes problémamegoldási törekvés rendkívüli körülte-
kintést igényel. Véleményem szerint a nyelvi problémák kutatásának 
ez a legfőbb célja. A lehető legtöbb szempontból bemutatni az egyes 
közösségek problémáit, hogy ezeket ne lehessen a szőnyeg alá söpör-
ni, és ha ez sikerült, akkor bemutatni ezek összetettségét, hogy így  
a nyelvtudomány stabil ellenpólusa lehessen azoknak a leegyszerűsítő 
problémamegoldó stratégiáknak, amelyek legnagyobb veszélye, hogy 
egyetlen probléma megoldásával számos újabb problémát generálnak.

A konferencia előadásainak írott változata kötetben is hozzáférhe-
tő lesz – előreláthatólag 2022 tavaszán.
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ZHRNUTIE

Vo svojom príspevku som sa venoval téme jazykových problémov. Uvie-
dol som najdôležitejšie otázky tejto problematiky a pokúsil som sa na 
ne odpovedať na základe príspevkov nedávnej medzinárodnej konferen-
cie na túto tému. Najdôležitejšou úlohou bolo zodpovedanie otázky, aké 
jazykové problémy majú rečové spoločenstvá Slovákov, Maďarov, Ró-
mov a Nemcov žijúci na Slovensku a ako sa dajú tieto problémy riešiť. 
Hlavným odkazom jednotlivých príspevkov bolo, že problémová situ-
ácia môže byť v prípade každého rečového spoločenstva – ba aj v rámci 
jednotlivých spoločenstiev – veľmi odlišná, a teda riešenie jazykových 
problémov vyžaduje mimoriadnu obozretnosť, aby pri riešení jedného 
problému nedošlo k vytváraniu ďalších jazykových problémov v iných 
oblastiach života.
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NÉMETH TAKÁCS HENRIETTA

A KÉTNYELVŰSÉG GYAKORLATA  
A NAGYMEGYERI ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATALBAN1

Annotáció: Jelen tanulmányban egy dél-szlovákiai magyar többségű te-
lepülés, Nagymegyer önkormányzati hivatalának nyelvhasználatát térké-
pezem fel a hivatalos érintkezés nyelvének szempontjából. A hivatalban 
végzett empirikus kutatás során a szóbeli és az írásbeli ügyintézés nyelvét 
vizsgáltam az önkormányzati dolgozók és az ügyfelek közötti kommu-
nikáció, az önkormányzati dolgozók egymás közötti kommunikációja, 
valamint az önkormányzati hivatal és más intézmények közötti kommu-
nikáció vonatkozásában.

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

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások a Fórum Kisebbségkutató Intézet 
keretében működő Gramma Nyelvi Iroda Dvojjazyčnosť južného Slovenska 
s osobitým dôrazom na dvojjazyčnosť miestnej samosprávy vo vybraných 
obciach című projektje (Fond na podporu kultúry národnostných menšín  
21-170-00334) támogatásával folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Böl-
csészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius 
University, Faculty of Arts, Department of Hungarian Language and Litera-
ture, Bratislava). 
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Bevezetés

Jelen tanulmányban arra vállalkozom, hogy feltérképezzem egy 
dél-szlovákiai magyardomináns település, Nagymegyer önkormány-
zati hivatalának szó- és írásbeli nyelvhasználatát. 

Vizsgálódásom során a hivatalos érintkezés nyelvét az 1999. évi 
kisebbségi nyelvhasználati törvény vonatkozó rendelkezéseinek tük-
rében az alábbi színtereken vizsgáltam: az önkormányzati hivatal kül-
ső és belső feliratainak nyelve, a szóbeli ügyintézés nyelve, az írásbeli 
ügyintézés nyelve, valamint a hivatal tömegtájékoztató eszközeinek 
nyelve. A tanulmányban – terjedelmi korlátok miatt – ezúttal a szó-
beli és az írásbeli ügyintézés nyelvének bemutatására vállalkozom.  
A szóbeli ügyintézésen belül az önkormányzati dolgozók és az ügyfe-
lek kommunikációjának nyelvét, az önkormányzati dolgozók egymás 
közötti kommunikációjának nyelvét, valamint a képviselő-testület 
tanácskozásának nyelvét vizsgálom; az írásbeli ügyintézést illetően 
pedig az önkormányzat és a lakosság közötti, valamint az önkor-
mányzat és más intézmények közötti kommunikáció nyelvét tanul-
mányozom, továbbá vizsgálom a hivatalban készült/használt űrlapok  
nyelvét is.

A kutatás kiindulópontjaként áttanulmányoztam az önkormányzati 
hivatalban rendelkezésemre bocsátott, illetve az adatközlőim segítsé-
gével ott felgyűjtött dokumentumokat, valamint egy előre összeállí-
tott kérdéssor alapján interjúkat készítettem az önkormányzati hivatal 
dolgozóival. Az interjúkat hangfelvevő készülékkel rögzítettem, majd 
átírással, szöveges formában véglegesítettem őket.

A dolgozat további részében a terepmunka során összegyűjtött és 
feldolgozott információk eredményét szemléltetem.

1. A vizsgálat helyszíne

Nagymegyer az Alsó-Csallóközben, a Nagyszombati kerület Duna-
szerdahelyi járásában helyezkedik el. Izsap városrésszel együtt Du-
naszerdahelytől 20 kilométerre, Komáromtól pedig 35 kilométerre 
fekszik. Nagymegyer a Dunaszerdahelyi járás harmadik legnagyobb 
települése. Amellett, hogy Csallóköz fontos forgalmi csomópontját 
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képezi, mindössze 22 kilométerre fekszik a magyarországi Győr vá-
rosától.2

Nagymegyer a lakosság nemzetiség szerinti hovatartozását illető-
en a 2001. évi népszámlálás során az erős magyar többségű telepü-
lések közé tartozott, ugyanis a magyar nemzetiségű lakosság aránya 
meghaladta a 80%-ot. A 2011. évi népszámlálás eredménye következ-
tében napjainkban a mérséklet magyar többségű települések közé so-
rolják, mivel a magyar lakosság aránya meghaladja ugyan az 50%-ot, 
de a 80%-ot nem éri el (vö. Gyurgyík 2002: 79, 2006: 28).

A 2011. évi népszámlálási adatok szerint a magyardomináns te-
lepülés lakosságának több mint a háromnegyede (75,6%) vallja ma-
gát magyar nemzetiségűnek, ami 9%-os csökkenést mutat a tíz évvel 
korábbi népszámlálási arányszámhoz (84,5%) viszonyítva. A szlovák 
nemzetiségű lakosok száma elenyésző növekedést mutat a két utol-
só népszámlálás között eltelt időszakban. Míg 2001-ben a lakosok 
13,5%-a vallotta magát szlovák nemzetiségűnek, addig 2011-ben  
a 14%-uk, ami számszerűen 0,5%-os emelkedést jelent. A korábbi ál-
lapothoz mérten 2011-re viszonylag magasra emelkedett az ismeret-
len nemzetiségű lakosok száma a településen (2%-ról 10,4%-ra) (vö. 
Štatistický úrad SR 2001, 2011). 

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

Magyar % Szlovák % Egyéb % Összesen

2001-ben 7 705 84,5 1 226 13,5 182 2 9 113

2011-ben 6 696 75,6 1 238 14 925 10,4 8 859

2 https://www.velkymeder.sk/hu/varos/alapadatok
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2. A szóbeli ügyintézés nyelve

A kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának (1) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy amennyiben a nemzetiségi kisebbséghez tarto-
zó személyek egy adott településen a lakosságnak legalább a 20%-
át alkotják, a településen a hivatali érintkezés során használhatják  
a kisebbségi nyelvet. Ugyanakkor a 7. § (1) bekezdése előírja, hogy  
a közigazgatási szerv és alkalmazottai a hivatali érintkezésben az ál-
lamnyelvet kötelesek használni, s csak e törvény és más törvények 
által meghatározott feltételek mellett használhatják a kisebbségi nyel-
vet, melyet a szabályozás szerint egyébként sem kötelesek ismerni. 

Kutatásom a fentiek értelmében elsősorban az ügyfél és az ön-
kormányzati dolgozó szóbeli kommunikációjának nyelvére irányult, 
de az önkormányzati dolgozók egymás közötti szóbeli érintkezésének 
nyelvét is tanulmányoztam.

2.1. Az ügyfél és az önkormányzati dolgozók 
kommunikációjának nyelve

A nagymegyeri önkormányzati hivatalban az ügyfél és az önkormány-
zati dolgozó kommunikációjának nyelve az ügyfél anyanyelvéhez 
vagy az általa választott nyelvhez igazodik. Ezt a tényt az interjúk 
során a városi hivatal alkalmazottai is megerősítették: „A szóbeli kom-
munikáció attól függ, hogy az ügyfél milyen nyelven szólal meg. Ha 
szlovákul fog kérdezni, akkor szlovákul. Ha pedig magyarul, akkor 
sincs kiutasítva, hogy nem értjük, mert akkor magyar nyelven kom-
munikálunk”. Egy további adatközlő a következőképpen vélekedett 
az ügyfelekkel folytatott szóbeli érintkezést illetően: „Mindig olyan 
nyelven kommunikálunk, amilyen nyelven az ügyfél megszólít ben-
nünket. 95%-ban magyarul, 5%-ban szlovákul”. Az önkormányzati 
dolgozók egyöntetű véleménye szerint a hivatalban nem okoz problé-
mát sem a magyar, sem a szlovák nyelvű kommunikáció, de az esetek 
többségében magyarul kommunikálnak az ügyfelekkel.

Az interjúalanyok elmondása szerint a nagymegyeri önkormány-
zati hivatal dolgozóinak túlnyomó többsége (90%-uk) magyar anya-
nyelvű, de a szlovák anyanyelvűek is kivétel nélkül kétnyelvűek, így 
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nem okoz számukra gondot a magyar nyelven folytatott ügyintézés 
(vö. Misad–Takács 2017: 81; Misad 2019: 30). Sőt, az egyik interjúa-
lany azt is megjegyezte, hogy van egy cseh anyanyelvű kollégájuk is, 
aki szintén anyanyelvi szinten beszél magyarul. 

A megkérdezett adatközlők elmondása szerint hivatalos tolmácsot 
még sosem kellett biztosítaniuk ahhoz, hogy a nem szlovák anya-
nyelvű ügyfél megértesse magát a hivatalban. Említést tettek azon-
ban egy olyan esetről, amikor a hivatal dolgozójának kellett szlovák 
nyelvre fordítania ahhoz, hogy egy magyar állampolgárságú ügyfél 
megértesse magát a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelettől érkező 
ügyintézőkkel: „A környezetvédelmi inspekcióról jöttek kihágást le-
vezetni, jegyzőkönyvezni, de a fiatalember, aki ellen az eljárás folyt, 
magyar állampolgár volt, és egy szót sem tudott szlovákul, úgyhogy 
a kolléganő fordított szlovákra a pozsonyi inspekciónak. Lehet, hogy 
ez a fordítás nem állta meg teljes mértékben a helyét, de mind az ügy-
fél, mint az inspekció beleegyezett abba, hogy a kolléganő fordítson, 
pedig kérhettek volna hivatalos tolmácsot is. A hivatal alkalmazottai 
ugyanakkor úgy nyilatkoztak, hogy nem emlékeznek olyan időszakra, 
amikor bármely hivatali dolgozó ne beszélte volna a településen több-
séget alkotó magyar kisebbség nyelvét.

A vizsgálat során érdeklődtem a telefonos ügyintézés nyelvéről is. 
Abban az esetben, ha az ügyfél telefonon lép kapcsolatba az önkor-
mányzattal, az ügyintéző többnyire két nyelven, a Prosím! – Tessék! 
kapcsolatfelvevő kifejezéssel vagy a Mestský úrad Veľký Meder – Pro-
sím, Tessék! mondattal jelentkezik be a telefonba, s a kommunikáció 
nyelvét az ügyfél által választott nyelvhez igazítja. Egy további inter-
júalany elmondása szerint ő a teljes nevén jelentkezik be a telefonba, 
s megvárja, hogy az ügyfél milyen nyelven kezdi a kommunikációt. 
Hasonló kutatási eredményről számol be Mórocz Simona a pozsonye-
perjesi, Gazdík Krisztina pedig a hodosi önkormányzat szóbeli ügy-
intézésének nyelvét vizsgálva. Míg a pozsonyeperjesi hivatalban az 
Obecný úrad Jahodná – Községi Hivatal Pozsonyeperjes. Prosím!  
– Tessék! kapcsolatfelvevő kifejezéssel kezdik a telefonos kommuniká-
ciót, addig a hodosi önkormányzat dolgozói az Obecný úrad Vydrany. 
Prosím! – Tessék! alakulattal jelentkeznek be a telefonba (Gazdík 
2014: 27; Mórocz 2014: 27). Kiss Szilviának a jókai önkormányzatnál 
végzett hasonló vizsgálódása a fentiektől eltérő eredményt mutat, mely 
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szerint a jókai hivatal dolgozói csak a szlovák Prosím, obecný úrad 
formulát használják, mondván, nem tudhatják, szlovák vagy magyar 
ügyfél keresi-e őket telefonon. Ha azonban az önkormányzati dolgo-
zó számára világossá válik az ügyfél magyar nemzetisége/anyanyelve, 
magyarul folytatódik a kommunikáció (Kiss 2015: 30).

2.2. Az önkormányzati dolgozók egymás közötti 
kommunikációjának nyelve

A vizsgált önkormányzati hivatalban készített interjúkból kiderült, 
hogy a hivatalnak 254 alkalmazottja van, akiknek körülbelül a 90%-a 
magyar anyanyelvű, de a nemzetiség és anyanyelv szerinti megosz-
lásukat a munkáltató nem tartja nyilván. Az egyes szakosztályokon 
elsősorban magyar nemzetiségű és anyanyelvű alkalmazottak dolgoz-
nak, de a szlovák anyanyelvűek is beszélik a magyar nyelvet.

A hivatal dolgozói egymás között magyarul és szlovákul is be-
szélnek, de a magánbeszélgetések többsége magyar nyelven zajlik: 
„Többnyire magyarul kommunikálunk, de vannak olyan kollégák, 
akik jobban tudnak szlovákul, és ők egymás között is szlovákul szoktak 
beszélgetni”. Kollégája állítását egy másik adatközlő szintén meg-
erősítette: „Vegyesen kommunikálunk, de többnyire magyarul”. Hi-
vatalos ügyekről az alkalmazottak többségi és kisebbségi nyelven is 
kommunikálnak egymással, de mivel a magyar nyelvű közigazgatási 
terminológiát a kisebbségi anyanyelvű dolgozók többnyire nem isme-
rik, ezért ilyenkor ők is gyakran váltanak át magyarról szlovákra (vö. 
Misad 1998, 2009a, 2009b, 2014, 2016, 2019; Menyhárt 2002, 2005; 
Misad–Takács 2017, 2019; Takács 2019a, 2019b). A kutatás időpont-
jában az egyik adatközlő így jellemezte a hivatalos ügyekről folytatott 
társalgást: „Egymás között magyarul beszélünk, de a szakkifejezéseket 
a pontosság kedvéért szlovákul használjuk”. Egy további interjúalany 
szintén úgy vélekedett, hogy van különbség a magánjellegű és a hi-
vatalos ügyekről folytatott kommunikáció nyelve között, miközben 
a fő okot a magyar nyelvű szakterminológia hiányos ismeretében, il-
letve a hivatalos élet több évtizedes szlováknyelvűségében látja: „Ha 
hivatalos ügyekről beszélünk, abba bizony belekeverjük a szlovákot, 
ugyanis nem tudjuk a magyar megfelelőjét. Sajnos mi csak a konyha-
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nyelvet használjuk, ami nem minden esetben állja meg a helyét. Néha 
az is problémát okoz, hogy nem minden törvény van lefordítva magyar 
nyelvre, így nem ismerjük a törvényben szereplő kifejezések pontos 
magyar megfelelőjét”. Egy újabb adatközlő a következőképpen ma-
gyarázta a magyar közigazgatási szakkifejezések ismeretének hiá-
nyából fakadó szlováknyelv-használatot: „A szakterminológia több-
nyire szlovák nyelven szerepel a magyar anyanyelvűek beszédében is.  
A magyar nyelvű beszédbe tökéletesen belekeverjük a szlovák szava-
kat, mivel nem ismerjük a magyar szakkifejezéseket”.

A hivatal alkalmazottaival készített interjúkból kiderült, hogy 
az egyes szervezeti egységeken belüli munkaértekezletek, valamint  
a különböző osztályok közötti megbeszélések többnyire magyarul 
zajlanak. Abban az esetben viszont, ha az értekezleten vagy az osztá-
lyok közötti megbeszélésen szlovák anyanyelvű személy is részt vesz, 
a nyelvhasználat szlovák egynyelvűvé válik. „Ha szlovák anyanyelvű 
személy érkezik az értekezletre, akkor természetesen nem diszkrimi-
náljuk, így szlovákul beszélünk” – vélekedett az egyik adatközlő, egy 
másik pedig megerősítette kollégája szavait: „Ha van a társaságban 
egy olyan meghívott, aki csak szlovákul beszél, akkor természetesen 
mindenki szlovákul fog beszélni”. Hasonló megállapítást tesz Bíró 
Erika a dunaszerdahelyi, Csiffári Kinga az egyházkarcsai és Istók Béla 
a tornaljai önkormányzat szóbeli kommunikációját illetően. Mindhár-
man megállapítják, hogy a hivatali értekezletek és az osztályok kö-
zötti megbeszélések általában magyar nyelven folynak, kivételt csak 
azok az esetek képeznek, amikor szlovák anyanyelvű résztvevője van 
a tanácskozásnak (Bíró 2009: 25; Csiffári 2012: 56; Istók 2012: 25). 

A nagymegyeri hivatalban készített interjúk során arról is kérdez-
tem az adatközlőket, rendelkeznek-e olyan információval, miszerint 
a hivatal munkaviszonyba való felvételkor feltételként szabja meg, 
hogy az új alkalmazott értse és/vagy beszélje a településen élő kisebb-
ség nyelvét. A hivatalvezető elmondása szerint ilyet nem szabhatnak 
meg feltételként, mert az diszkriminációnak minősülne a szlovák 
anyanyelvű álláskeresőkkel szemben, a magyarnyelv-tudás azonban 
mindenképpen előnyt jelentene: „Nálunk szükséges a magyar nyelv, 
úgyhogy mindenképpen nagy előnyt jelent. Tudok olyan esetről, ami-
kor azért nem tudtak felvenni új munkatársat, mert nem beszélt ma-
gyarul”. 
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2.3. A képviselő-testület tanácskozásának nyelve

A vonatkozó törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerint azokon a telepü-
léseken, ahol az adott kisebbség számaránya eléri a 20%-ot, a területi 
önkormányzati szerv tanácskozása kisebbségi nyelven is folyhat, ha 
azzal valamennyi jelenlevő egyetért. 

Kutatásom során Nagymegyeren személyesen nem vettem részt 
képviselő-testületi ülésen, viszont megnéztem az ülésről készült fel-
vételeket a YouTube videómegosztó csatornán.3 A videók alapján 
meggyőződtem arról, hogy a vizsgált nagymegyeri hivatal képvise-
lő-testületének tanácskozása kizárólag magyar nyelven folyik. Annak 
ellenére, hogy a tizenhárom önkormányzati képviselő közül három 
szlovák nemzetiségű és anyanyelvű, a testületi ülésen az elhangzot-
takat nem fordítják szlovákra, aminek az lehet a valószínűsíthető oka, 
hogy a szlovák képviselők is értik/beszélik a kisebbség nyelvét. A lá-
tottak szerint a polgármester magyarul nyitja meg az ülést, az általa 
közölt információk a tanácskozás teljes ideje alatt kizárólag magyar 
nyelven hangzanak el; és a képviselők is ezen a nyelven terjesztik 
be javaslataikat, illetve szólnak hozzá az egyes programpontokhoz.  
A testületi ülés nyelvére nincs befolyással az sem, ha a tanácskozás-
nak külső résztvevője van. Ezt az egyik interjúalanyom is megerősí-
tette: „Mivel a testületi ülés nyilvános, így akárki beülhet, de mi nem 
tudjuk, hogy ki tud szlovákul és ki nem”. 

Egyik adatközlőm elmondása szerint a képviselők a testületi ülés-
re személyre szóló kétnyelvű meghívót kapnak, a rendeletek, a testü-
leti ülésen elfogadott határozatok, illetve a jegyzőkönyvek azonban 
csak államnyelven, tehát szlovákul készülnek. Arra a kérdésemre, 
hogy mi ennek az oka, a következő válasz érkezett: „Ha egy hivatalos 
határozat születik, akkor a magyar nyelvű változatnak is hivatalosnak 
kell lennie, tehát akkor hivatalos fordítón kellene végigmennie, mert 
egyébként csak információs jelleggel bírna”. 

A 211/2000. számú, az információk szabad hozzáféréséről szóló 
törvény4 úgy rendelkezik, hogy Szlovákiában a helyi önkormányza-

3 https://www.youtube.com/channel/UCY3m27qdkM-l2945ONTDcng
4 Magyarországi megfelelője a közérdekű adatközlésről szóló törvény.
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toknak az alábbi információkat kell kötelezően közzétenniük a tele-
pülésen legalább 20%-os számarányt elérő kisebbség nyelvén: a kép-
viselő-testületi és a bizottsági ülések időpontja, az ülések programja, 
jelenléti ív, a szavazás eredménye, a nyilvános ülésekről készült 
jegyzőkönyv, az előterjesztett és az elfogadott rendeletek szövege. 
Az önkormányzati honlapon való vizsgálódás alapján megállapítot-
tam, hogy a honlap magyar változata a magyar nyelvű menüponto-
kon kívül ugyanazokat a szlovák nyelvű információkat tartalmazza, 
mint a szlovák honlapváltozat, ami azt jelenti, hogy a nagymegyeri 
önkormányzat egyetlen olyan információt sem közöl a településen élő 
kisebbség nyelvén, melyet a 211/2000 sz. törvény előír. 

3. Az írásbeli ügyintézés nyelve

A kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának (3) bekezdése szerint 
azokon a településeken, ahol az adott kisebbség aránya eléri a 20%-
ot, a kisebbséghez tartozó személyek az államigazgatási szervhez és  
a területi önkormányzati szervhez címzett írásos beadványaikat ki-
sebbségi nyelven is benyújthatják. A közigazgatási szerv ezekre az 
államnyelvű válasz mellett kisebbségi nyelven is válaszol. 

Az írásbeli ügyintézés nyelvének vizsgálatakor a helyi önkor-
mányzati hivatalnak a lakossággal, illetve a hatáskörébe tartozó in-
tézményekkel, továbbá más intézményekkel folytatott írásos kommu-
nikációját, valamint a hivatal által készített űrlapok nyelvét vettem 
szemügyre.

3.1. Az önkormányzat és a lakosság közötti írásos 
kommunikáció nyelve

A magyar kisebbséghez tartozó lakosok túlnyomórészt egynyelvű 
szlovák beadványokat nyújtanak be az önkormányzati hivatalhoz. Az 
önkormányzati dolgozók elmondása szerint a magyar nemzetiségű/
anyanyelvű ügyfelek közül általában az idősebb polgárok azok, akik 
a folyamodványok benyújtása során nagymértékben ragaszkodnak  
a szlovák nyelvhez; azt gondolják ugyanis, hogy amennyiben magyar 
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nyelvű beadványt nyújtanak be, ügyükkel vagy csak később, vagy 
egyáltalán nem foglalkozik a hivatal. Bartalos Beáta a nagymegyeri 
önkormányzatnál végzett vizsgálódása eredményeként szintén meg-
állapítja, hogy az írásbeli ügyintézés többnyire szlovák nyelven tör-
ténik, mégpedig annak ellenére, hogy a polgármester többször is biz-
tosította a lakosságot arról, hogy a beadványok elbírálása során nem 
élveznek elsőbbséget a szlovák nyelven benyújtott folyamodványok 
(Bartalos 2020: 28–29).

Kutatásom során azonban kiderült, hogy a nagymegyeri önkor-
mányzat a törvényi rendelkezéstől eltérően a lakosok magyar nyelvű 
beadványaira csak államnyelven válaszol. Kutatómunkám során több 
interjúalany is úgy nyilatkozott, hogy a magyar nyelvű beadványokra 
egynyelvű szlovák választ küld a hivatal: „Az ügyfélnek ugyan joga 
van a saját nyelvén beadványt benyújtani, de mi azt lefordítjuk hivata-
los nyelvre.5 A válasz pedig szintén hivatalos nyelven megy ki”. Vagy: 
„Hivatalos levélben nem válaszolunk magyar nyelven. Ha valaki ma-
gyar nyelven adja be a beadványát az nem probléma, de nekünk mu-
száj szlovák nyelven válaszolnunk”. A fentiek alapján azt feltételez-
tem, hogy a nagymegyeri hivatal dolgozóinak többsége nincs tisztában  
a törvényi rendelkezésekkel, s ebből kifolyólag állítja, hogy a magyar 
nyelvű beadványokra kizárólag államnyelven lehet válaszolni. Miután 
ismertettem velük a vonatkozó törvény 2. §-a (3) bekezdésének tar-
talmát, az egyik adatközlő így nyilatkozott: „Akkor ezek után már két 
nyelven fogjuk megválaszolni a magyar beadványokat is. Viszont ha 
két nyelven kell, akkor inkább megválaszoljuk szlovákul az idő rövid-
sége és egyéb dolgok miatt. Két nyelven megválaszolni egy beadványt 
sok időbe telik”. Természetesen akadt a hivatalban olyan alkalmazott 
is, aki kijelentette, hogy a magyar nyelvű beadványokra ezúttal két-
nyelvű választ küld: „Ha szlovákul érkezik a beadvány, arra szlovákul 
fogok válaszolni, ha magyarul, akkor két nyelven”. A megkérdezett hi-
vatali dolgozók úgy vélik, hogy az ügyféltől magyar nyelven érkezett 
beadvány esetében is indokolt a kétnyelvű válasz: egyrészt azért, mert 
amennyiben az ügyfél elégedetlen lenne az önkormányzat intézkedé-

5 Az interjúalany a hivatalos nyelv alatt a szlovák nyelvet értette. 
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sével, és felsőbb önkormányzati szervhez fordulna, a hivatal az állam-
nyelvű válasszal tudja igazolni az intézkedés adekvátságát; másrészt 
azért, mert értelmezési vita esetén a törvényi szabályozás az államnyel-
vű szöveget tartja mérvadónak (vö. Misad 2019: 32). 

Annak ellenére, hogy a hivatal nem vezet százalékos kimutatást  
a kisebbségi nyelvű beadványokat illetően, a hivatalvezető 20% körü-
lire becsülte a magyar nyelvű kérelmek számát. Ez a szám már csak 
azért is érdekes, mert a hivatalvezetővel készített interjúból kiderül, 
hogy maguk a hivatali dolgozók ösztönzik államnyelvű kérelem be-
nyújtására az ügyfeleket: „Amikor bejön az ügyfél, mi segítőkészek 
vagyunk és leírjuk, megfogalmazzuk helyette szlovákul azt, amit akar. 
Vagy ha ő maga jön be az általa megírt összefüggő magyar szöveg-
gel, akkor segítünk neki a szlovák nyelvre való átfordításban”. Ha-
sonló megállapítást tesz Gazdík Krisztina a hodosi önkormányzat 
írásbeli kommunikációját illetően, mellyel kapcsolatban megjegyzi, 
hogy amennyiben az ügyfélnek gondot okoz a kérelem megfogalma-
zása vagy a formanyomtatvány kitöltése, akkor a hivatali alkalma-
zott ahelyett, hogy tájékoztatná a nyelvhasználati jogairól, segít neki  
a folyamodvány szlovák nyelvű megfogalmazásában (Gazdík 2014: 
28). Ferenc Viktóriának a kárpátaljai magyarok körében végzett vizs-
gálatából szintén kiderül, hogy a hivatalnokok meg sem próbálják  
a magyar hivatali szaknyelvet meghonosítani a nyelvhasználatban, 
hanem arra ösztönzik a nemzetiségi kisebbséghez tartozó polgáro-
kat, hogy államnyelvű beadványokat nyújtsanak be (vö. Ferenc 2015: 
64). Csernicskó István a kárpátaljai önkormányzati hivatalok írásbeli 
nyelvhasználatát vizsgálva szintén arról számol be, hogy a magyar 
nyelvű beadvány elfogadását elutasító települések azzal indokolják 
eljárásmódjukat, hogy Ukrajnában ukránul kell a hivatalos ügyeket 
intézni, illetve ha valaki nem tud ukránul, akkor majd az önkormány-
zat munkatársai segítenek megfogalmazni az államnyelvű beadványt, 
vagy a kérelmező kérjen külső segítséget, és írassa meg olyannal  
a beadványt, aki tud ukránul (vö. Csernicskó 2010: 14). 

Azt, hogy a kisebbséghez tartozó ügyfelek miért nem az anya-
nyelvüket használják az írásbeli ügyintézés során, az önkormányza-
ti dolgozók különbözőképpen indokolták meg. Véleményük szerint  
a polgárok nem ismerik a közigazgatással kapcsolatos szakterminoló-
giát, hozzászoktak a hivatali érintkezés több évtizedes szlováknyelvű-
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ségéhez, nem rendelkeznek kellő ismeretekkel a törvényi rendelkezést 
és a nyelvi jogaikat illetően, hiányos a magyarnyelv-ismeretük, illet-
ve hiányzik belőlük a magyar nyelvhasználat iránti igény. A magyar 
szakterminológia nem ismeretét és a nyelvismeret szintjének hiányát 
így értékelték az adatközlők: „Az a probléma, hogy az emberek nem 
ismerik a magyar szakterminológiát, és nem is merik megreszkírozni, 
hogy a szlovák szakkifejezéseket lefordítsák magyarra. Félnek, hogy 
ezek a fordítások nem állnák meg a helyüket”. Vagy: „Az emberek nem 
ismerik a helyes magyar szakszóhasználatot. Magyarul beszélnek, de 
a szakkifejezéseket már szlovákul használják. Számukra az az egyér-
telmű, ha az adott kifejezés szlovákul van leírva, mert nem ismerik az 
adott kifejezés magyar megfelelőjét”. Néhány hivatali dolgozó szerint 
az okoz problémát, hogy a nemzetiségi kisebbséghez tartozó ügyfelek 
nem tudják, hogy hivatali ügyeiket anyanyelvükön is intézhetik: „Én 
még mindig csodálkozom rajta, hogy milyen sokan nem tudják, sőt 
nem is hallottak arról, hogy magyar nyelven is lehet beadni kérvényt”. 
A témában végzett korábbi kutatásokkal összhangban kijelenthetjük, 
hogy az állam részéről olyan végrehajtási rendelkezésre lenne szük-
ség, mely szerint a törvényi szabályozás alá eső hivataloknak köte-
lességük lenne tájékoztatni az adott nemzetiségi kisebbséghez tartozó 
ügyfeleket a nyelvi jogaikról. 

Egyik adatközlőm szerint az is gondot jelent, hogy „[…] a pol-
gárok ennyi törvény között nem tudnak kiigazodni”. Kollégája szerint 
„[…] a polgárok rutinból szlovák nyelven adják be a beadványai-
kat, mert éveken keresztül hozzászoktak ahhoz, hogy mindent szlovák 
nyelven kell intézni”. Hasonló véleményt fogalmazott meg Menyhárt 
József egyik interjúalanya is a dunaszerdahelyi önkormányzatnál 
végzett kutatása során: „[…] a nyelvtörvény elfogadásakor megjelent 
egy-két cikk az újságban, de aztán jobban nem lett propagálva, így egy 
átlagos lakos nem tudja, hogy mire van joga” (Menyhárt 2002: 40).

3.2. Az önkormányzat és más intézmények közötti 
kommunikáció nyelve

A nagymegyeri önkormányzat más hivatalos szervvel folytatott leve-
lezése során csak szlovák nyelven kommunikál. „Két hivatal között 
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nincs megengedve más nyelvű kommunikáció, csak a szlovák” – nyi-
latkozta a témával kapcsolatban az egyik interjúalany. Az államnyel-
ven megfogalmazott szöveg elsődlegessége valószínűleg azért fontos 
a hivatal számára, mert a helyi önkormányzat és más hivatalos intéz-
mény levelezésébe más felsőbb szerv (pl. az illetékes minisztérium 
vagy a megyei önkormányzat) is betekintést nyerhet (vö. Misad–Ta-
kács 2017: 83–84, 2019: 129; Misad 2019: 32; Takács 2019a: 65–66, 
2019b: 111). Arra a kérdésemre, miszerint a hivatal a kommunikáció 
módját illetően különbséget tesz-e a hivatalos szervvel folytatott leve-
lezés során, ha nyilvánvalóan magyar intézményről van szó, két adat-
közlő is azt válaszolta, hogy a magyar nyelvű szakterminológiai hiá-
nyosságok miatt a magyarországi intézményekkel angol vagy német 
nyelven szoktak levelezni. „Én legtöbbször angolul kommunikálok  
a győri polgármesteri hivatallal” – nyilatkozta az egyik adatközlő. 

3.3. Az űrlapok nyelve

A kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának (7) bekezdése szerint 
a területi önkormányzati szerv a saját hatáskörében kiadott űrlapokat 
kérésre kisebbségi nyelven is az ügyfelek rendelkezésére bocsátja; az 
535/2011. számú kormányrendelet 4. §-a pedig úgy rendelkezik, hogy 
a kétnyelvű formanyomtatványokban, illetve űrlapokban a kisebbségi 
nyelvű szöveg betűméretének azonosnak kell lennie a szlovák nyelvű 
szöveg betűméretével.

A vizsgált nagymegyeri önkormányzat ennek ellenére szinte alig 
biztosít kétnyelvű formanyomtatványt a kisebbséghez tartozó ügyfelek 
számára; sőt a hivatali dolgozók többségének nincs tudomása azokról 
a kétnyelvű szlovák–magyar szövegmintákról, amelyeket a Gramma 
Nyelvi Iroda munkatársai készítettek a magyardomináns önkormány-
zatok számára, s nem ismerik azokat a kétnyelvű elektronikus bead-
ványmintákat sem, amelyek a Pro Civis Polgári Társulás tevékenysé-
gének köszönhetően ingyenesen letölthetők a www.onkormanyzas.sk 
holnapról. Ezt bizonyítja az egyik interjúalany kijelentése is, aki olyan 
központilag készített kérvényminták meglétét hiányolta, melyeket 
minden magyardomináns önkormányzati hivatalban használni lehetne. 
Míg a többségében magyarok lakta Nagymegyer önkormányzati hi-
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vatalában nagymértékű tájékozatlanság és felkészületlenség jellemzi  
a hivatali alkalmazottakat, addig az alig négyezer fős Jóka önkormány-
zata a Pro Civis Polgári Társulás által készített kétnyelvű formanyom-
tatványokat használja. S bár Jókán is ritkán fordul elő, hogy valaki két-
nyelvű űrlapot igényelne, az önkormányzati hivatal az ügyfél esetleges 
kérésére tud ilyennel szolgálni (vö. Kiss 2015: 33).

Kutatásom során a vizsgált önkormányzat egyik adminisztratív 
dolgozójával jártam végig a hivatal szakosztályait kétnyelvű forma-
nyomtatványok után kutatva, de az anyakönyvi hivatalt leszámítva 
mindegyik osztályon azt mondták, hogy az űrlapjaik kizárólag szlo-
vák egynyelvűek. Mórocz Simonának és Istók Bélának a témában 
végzett korábbi kutatásai szintén arról tanúskodnak, hogy a kisebbségi 
nyelvhasználati törvényben megfogalmazott szabályozás ellenére sem  
a pozsonyeperjesi, sem a tornaljai önkormányzat nem biztosít kétnyel-
vű formanyomtatványokat. Mindketten megállapítják, hogy a hivatali 
dolgozók szerint azért nincs szükség kétnyelvű formanyomtatványok-
ra, mert a magyar anyanyelvű ügyfelek a szlovák nyelvűeket is meg-
értik, ha pedig mégsem – bár erre véleményük szerint ritkán fordulhat 
elő –, akkor a hivatali alkalmazottak segítenek az államnyelvű for-
manyomtatvány kitöltésében (Istók 2012: 26; Mórocz 2014: 28–29).

Vizsgálódásaim során csak az anyakönyvi hivatal munkatársa tu-
dott kétnyelvű úrlapokkal szolgálni, de ő is a következőképpen nyi-
latkozott róluk: „Többnyire szlovákok a nyomtatványaink, de igény 
szerint vannak lefordíttatva. Ezeket a nyomtatványokat általában  
a munkatársak fordították le, de vannak olyanok is, amelyeket a netről 
vettünk le”. A hivatalvezetővel készített interjúm során rákérdeztem  
a kétnyelvű nyomtatványok hiányának okára. Válaszából kiderült, 
hogy a jelenlegi állapot a hivatal korábbi vezetésének a kétnyelvűsí-
tést elutasító szemléletével hozható összefüggésbe. „Most még szlo-
vákok a formanyomtatványaink, de már fordíttatjuk őket egy hivatalos 
fordítóval. Viszont a nyomtatványok kétnyelvűsítésének gondolata az 
Ön első látogatása után született meg” – nyilatkozta.

A kutatás során afelől is érdeklődtem, igénylik-e egyáltalán az 
ügyfelek a kétnyelvű formanyomtatványokat. Kérdésemre eltérő vála-
szokat kaptam. Míg az egyik alkalmazott válasza szerint „Lehet, hogy 
lenne rá igény, de nincsenek”, addig egy másik adatközlő véleménye 
szerint „kis igény” van rájuk. A hivatalvezető így nyilatkozott: „Nincs 
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rá igény, de megadjuk nekik”. Kárpátalján végzett kutatása alapján 
mind Csernicskó István, mind Ferenc Viktória megjegyzi, hogy a ma-
gyar nyelvű írásos hivatali ügyintézés még az olyan településeken is 
esetleges, ahol a magyar nemzetiségűek abszolút többséget alkotnak, 
és a törvény is lehetőséget ad rá. Tapasztalatuk szerint a magyar nyel-
vű írásos ügyintézést az is nehezíti, hogy meglehetősen ritkán fordul-
nak elő kétnyelvű hivatali űrlapok, formanyomtatványok, tájékozta-
tók és hivatali levelek (Csernicskó–Ferenc 2012: 226).

Jelen tanulmány kéziratának benyújtása előtt ismételten áttanul-
mányoztam a nagymegyeri önkormányzat magyar nyelvű holnapját, 
melyen a Nyomtatványok menüpont alatt találtam néhány magyar 
nyelvű űrlapcímet, illetve vonatkozó linket, a letöltött dokumentumok 
azonban kivétel nélkül egynyelvű szlovák szöveget tartalmaztak. 

Összegzés

Dolgozatomban a Nagymegyeri Önkormányzati Hivatal kétnyelvű-
ségét vizsgáltam, mely elsősorban a szóbeli és az írásbeli ügyinté-
zés nyelvére irányult. A kutatómunka eredményeinek feldolgozása és 
részletes elemzése alapján megállapítottam, hogy a hivatal kétnyel-
vűsége leginkább a szóbeli ügyintézés nyelvének vonatkozásában, 
legkevésbé pedig az írásos ügyintézés nyelvének vonatkozásában jut 
érvényre. A felgyűjtött adatok megerősítették a témával kapcsolatos 
eddigi kutatások eredményét, miszerint a szóbeli ügyintézés nyelve az 
ügyfél nyelvhasználatához igazodik, míg az írásos nyelvhasználatot  
a szlovák nyelv dominanciája jellemzi.

A vizsgálat során nyilvánvalóvá vált, hogy a hivatali dolgozóknak 
az ügyféllel folytatott szóbeli kommunikációja az ügyfél nyelvhasz-
nálatához, illetve nyelvválasztásához igazodik: a magyarul kérdező 
polgárnak magyar nyelven, a szlovákul kérdezőnek szlovák nyelven 
válaszolnak. Mivel kutatásom helyszínén a szlovák anyanyelvű alkal-
mazottak is beszélik a kisebbség nyelvét, adatközlőim véleménye sze-
rint eddig nem fordult elő, hogy a hivatalnak tolmácsot kellett volna 
biztosítania az ügyféllel való kommunikáció során. Az önkormányzat 
munkatársaitól az interjúk során megtudtam, hogy míg a magánbe-
szélgetéseik túlnyomórészt magyar nyelven folynak, addig a hivatali 
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ügyekről általában „kevert nyelven” kommunikálnak, mivel bizonyos 
szakkifejezéseket nem ismernek vagy nem tudnak megnevezni ma-
gyarul. Az értekezletek és az osztályok közötti megbeszélések magya-
rul folynak, kivéve akkor, ha a tanácskozásnak szlovák résztvevője is 
van, akkor ugyanis szlovák egynyelvűvé válik a nyelvhasználat.

Az önkormányzat képviselő-testületének tanácskozásai kizárólag 
magyar nyelven zajlanak, az elhangzottakat sem a polgármester, sem 
más személy nem fordítja szlovákra. Az ülést a polgármester ma-
gyarul nyitja meg, az általa közölt információk csak magyar nyelven 
hangzanak el. Annak ellenére, hogy a tizenhárom képviselő közül há-
rom szlovák anyanyelvű, a képviselők javaslataikat, hozzászólásaikat 
magyar nyelven terjesztik elő. Ennek valószínűsíthető oka az, hogy  
a szlovák anyanyelvű képviselők is értik és beszélik a kisebbségi nyel-
vet. 

A korábban vizsgált hivatalokhoz hasonlóan a magyar kisebbség-
hez tartozó lakosok Nagymegyeren is többnyire egynyelvű szlovák 
beadványokat nyújtanak be. Az alkalmazottak véleménye szerint  
a közigazgatással kapcsolatos magyar szakterminológia hiánya,  
a hivatali érintkezés sokéves szlováknyelvűsége, a törvényi rendelke-
zések nem ismerete, valamint a hiányos magyarnyelv-ismeret is köz-
rejátszhat abban, hogy a kisebbséghez tartozó ügyfelek nem az anya-
nyelvüket használják az írásbeli ügyintézés során. A szlovák nyelv 
dominanciájához azonban nagymértékben hozzájárul az is, hogy  
a nagymegyeri önkormányzat nagyon csekély mértékben rendelkezik 
kétnyelvű, illetve magyar nyelvű formanyomtatványokkal, s a Pro  
Civis Polgári Társulás által készített, ingyenesen letölthető elektroni-
kus beadványmintákat sem ismerik. 

Vizsgálódásaim lezárásaként megállapíthatjuk, hogy huszonkét 
évvel a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó törvény hatályba lé-
pése után is csak kismértékben valósultak meg a szabályozásba fog-
lalt nyelvi jogok. Véleményem szerint fontos lenne, hogy a szóbeli 
ügyintézés mellett tudatos nyelvtervezéssel megszűnjön az írásbeli 
hivatalos nyelvhasználatot jellemző nyelvi hiány, hiszen a magyar 
nyelvű írásbeli ügyintézés gyakorlatának elsajátításával a kisebbség 
nyelvének presztízse is javulna, használói pedig olyan helyzetekben is 
élhetnének anyanyelvük használatával, melyekben korábban csak az 
államnyelv érvényesülhetett. 
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ZHRNUTIE

V štúdii skúmam dvojjazyčnosť na samospráve vo Veľkom Mederi, kde 
prevažuje obyvateľstvo maďarskej národnosti. Vo výskume som sa za-
meriavala na jazyk ústneho a písomného úradného styku. Na základe 
výsledkov výskumu som dospela k názoru, že dvojjazyčná komuniká-
cia, resp. komunikácia v menšinovom jazyku sa uplatňuje predovšetkým 
v ústnom styku a najmenej v písomnom styku. Pri zisťovaní dôvodov, 
prečo klienti samosprávy hlásiaci sa k maďarskej národnosti, resp. ma-
ďarskému materinskému jazyku nevyužijú možnosť používania svojho 
materinského jazyka v písomnom úradnom styku, som dospela k záve-
rom, že jednak nepoznajú svoje jazykové práva ustanovené v Zákone 
o používaní jazykov národnostných menšín (zákon v obmedzenej miere 
síce, ale umožňuje používanie jazykov národnostných menšín i v písom-
nej forme), jednak absentuje u nich znalosť maďarskej administratívno-
právnej terminológie, nakoľko v úradnom styku sa približne sedemdesiat 
rokov mohol používať výlučne štátny jazyk. 
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DANČO JAKAB VERONIKA

AZ ANYANYELVÓRÁK  
KÖZKEDVELTSÉGE EGY SZLOVÁKIAI 

MAGYAR KÖZÉPISKOLA TANULÓINAK 
KÖRÉBEN1

Annotáció: A tanulmány első részében a magyarnyelvtan-órák közked-
veltsége és az anyanyelvoktatás nyelvszemlélete közötti összefüggést 
tárgyalom, illetve néhány magyarországi és szlovákiai tantárgyi attitűd-
vizsgálat eredményére utalok. A második részben egy szlovákiai magyar 
középiskolában folytatott kérdőíves felmérés eredményeit mutatom be, 
melynek keretében előbb a kutatásban rész vevő hatvan tanuló anyanyelv- 
órákhoz fűződő attitűdjével foglalkozom, majd ezen attitűd változását 
vizsgálom a magyarirodalom-órák, a szlováknyelv-órák és az angol-
nyelv-órák viszonylatában. Az írás a kérdőívben felgyűjtött tanulói véle-
mények tükrében az anyanyelvórán elsajátítható ismeretek hasznosságára 
is kitér. 

Kulcsszavak: kisebbségi anyanyelvoktatás, szlovákiai magyar anya-
nyelvoktatás, anyanyelvóra, attitűdvizsgálat

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatást a „Jazykové a komunikačné problémy 
na Slovensku a ich manažment” című APVV-projekt (a szerződés száma 
APVV-17-0254) támogatta.
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Bevezetés

Az anyanyelvoktatásnak az oktatási-nevelési folyamatban betöltött 
kulcsfontosságú és komplex szerepe kétségbevonhatatlan, mégis elő-
fordul, hogy az anyanyelvórákhoz nemcsak a tanulókat, de a pedagó-
gusokat is kedvezőtlen attitűdök fűzik (vö. Domonkosi–Ludányi 2020: 
41). Ennek oka, egyéb tényezők mellett, elsősorban az anyanyelvok-
tatás nyelvszemléletével magyarázható (vö. Kugler 2014: 195–196), 
mely mind a magyarországi, mind a kisebbségi helyzetben folytatott 
oktatást illetően a nyelvtudomány strukturális vonulatának nyelvértel-
mezésére és -leírására épül (Tolcsvai Nagy 2014a: 89, Vančo 2017a). 
E szemléletmód érvényesülése a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 
anyanyelvórák a nyelvet teljes mértékben objektivizálható entitás-
ként mutatják be, a pedagógusok ugyanakkor oly módon tekintenek 
a tanulókra, mintha semmit nem tudnának az anyanyelvükről, mivel 
az a strukturális felfogással összhangban társadalmi közmegegyezés 
eredménye, tehát „helyes” használatát kizárólag iskolai környezetben 
lehet tudatosan elsajátítani (vö. Tolcsvai Nagy 2004: 296–322, 2014c: 
99–115). A strukturális szemléletmód hatásának tudható be az is, hogy 
az anyanyelvórák ahelyett, hogy a tanulók nyelvi kreativitásából in-
dulnának ki, vagyis lehetőséget kínálnának saját intuitív, gyakorlati 
nyelvi tudásuk felhasználására, az elvont nyelvi rendszer bemutatá-
sával foglalkoznak. Ezt a szabályalapú nyelvtantanítási módot, illetve 
tanítási gyakorlatot a szakemberek főképp azért kifogásolják, mert al-
kalmazásuk elidegeníti a tanulókat az anyanyelvüktől (Kugler 2015a: 
31), ez az elidegenítő hatás pedig azt eredményezi, hogy a magyar-
nyelvtan-órák nem tartoznak a diákok által kedvelt tanórák közé, mint 
ahogy azt több kapcsolódó tantárgyi attitűdvizsgálat is jelzi.

A tantárgyi attitűd kifejezést a szakirodalom a vizsgált tantárggyal 
kapcsolatos általános beállítódásként, illetve annak megtanulására 
való készenlétként értelmezi (Csapó 2000: 334). A tantárgyi attitűd-
vizsgálatok célja az egyes tantárgyak közkedveltségének közelebbi 
megállapítása, mely által a szakemberek bővebb információkat sze-
rezhetnek a tantárgyak pedagógiai-módszertani kultúrájának színvo-
naláról, az oktatásukban felmerülő problémákról, továbbá az esetleges 
iskolai reformok hatásairól, illetve eredményességéről (Csapó 2002: 
344). Az egyik első magyarországi attitűdvizsgálat az 1970-es évekre 
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nyúlik vissza, ekkor tette közé Ballér Endre a tantárgyak népszerűségi 
rangsorát a 14 éves korosztály körében, mely a következő eredményt 
mutatta: irodalom, élővilág, történelem, földrajz, fizika, számtan-mér-
tan, kémia, nyelvtan, orosz (Ballér 1973: 635). A felsorolás nyilván-
valóvá teszi, hogy a nyelvtan a rangsor negatív tartományában kapott 
helyet. A szóban forgó tantárgy közkedveltségét illetően azonban az 
az 1995-ből származó kutatás sem mutat változást, mely szerint a ma-
gyarországi 11. osztályos tanulók a nyelvtannál csupán a kémiát és  
a fizikát kedvelik kevésbé (Csapó 2002: 134). Egy további, 2007-ben 
végzett vizsgálat ugyanakkor már a nyelvtan népszerűségének cse-
kély mértékű javulásáról számol be a 7. osztályos tanulók körében 
(Csíkos 2012: 6). Szlovákiai magyar viszonylatban csupán egy olyan, 
2007-ből származó felmérés eredményeire utalhatunk, melynek célja 
a magyar nyelv és irodalom tantárgy helyzetével kapcsolatos infor-
mációk felgyűjtése volt. Bár a vizsgálat általános értelemben pozitív 
eredménnyel zárult, a nyelvtan közkedveltségéről nem szolgáltatott 
pontos adatokat, a kérdőív ugyanis a magyar nyelv és irodalom tan-
tárgy két komponensét szerves egységként kezelte, így a kérdéseket 
is, a tanulságokat is a tantárgy egészére értve fogalmazta meg (vö. 
Simon 2015: 51–62). 

Jelen tanulmány a fenti vizsgálatokhoz egy szlovákiai magyar 
középiskolában elvégzett attitűdvizsgálat eredményeinek elemzésé-
vel kapcsolódik. A kutatás célja nem az volt, hogy a magyar nyelv és 
irodalom tantárgy közkedveltségét a többi tantárgyhoz viszonyítva 
mérje, hanem az, hogy megállapítsa a tanulóknak az anyanyelvórához 
fűződő viszonyát, illetve hogy megfigyelje, változik-e ez a viszony, ha  
a magyarnyelvtan-órákat a magyarirodalom-órákhoz, illetve a szlovák-
nyelv-órákhoz és az angolórákhoz (vagyis a kutatásba bevont tanulók 
másodnyelvéhez és első idegen nyelvéhez) viszonyítva vizsgáljuk.

A hasonló jellegű kutatások eredményei alapján feltételeztem, 
hogy a felmérésben részt vevő tanulók anyanyelvórákhoz fűződő kap-
csolata inkább negatív irányú, valamint hogy a nyelvtanórák az iro-
dalomórák közkedveltségéhez viszonyítva alulmaradnak. Úgy véltem 
továbbá, hogy a diákok mind a magyarnyelv-órákkal, mind a szlovák-
nyelv-órákkal szemben előnyben részesítik az angolórát. Végül felté-
teleztem, hogy a tanulók az anyanyelvórán elhangzó ismereteket első-
sorban a helyesírás elsajátításának lehetősége miatt tartják fontosnak.



94

1. A kutatás módszertana és az adatközlők jellemzése

A dolgozatban közzétett eredmények saját kérdőíves kvantitatív ku-
tatáson alapulnak. Választásom azért esett a kérdőíves adatfelvételre, 
mert ez a módszer nemcsak hogy rövid idő alatt nagyobb mennyi-
ségű statisztikai adatot biztosít, de lehetővé teszi az elvégzett vizsgálat 
egyszerű megismétlését, illetve ellenőrzését is (vö. Chambers 1994: 
36, Babbie 2001). A kutatás helyszíne egy nyugat-szlovákiai, szlovák 
többségű város magyar tanítási nyelvű középiskolája volt, melynek 
első, második és harmadik osztályos tanulói 2020 áprilisában töltöt-
ték ki a felmérés alapjául szolgáló kérdőívet. A kérdőív bevezető ré-
szében az adatközlők néhány szociolingvisztikai jellemzőjéről (nem, 
lakóhely, nemzetiség, látogatott évfolyam) gyűjtöttem információkat. 
Ezt követően előbb a tanulók magyarnyelvtan-órákkal kapcsolatos at-
titűdjét kívántam felderíteni, majd arra a kérdésre kerestem a választ, 
hogyan változik a tanulók magyarnyelvtan-óráról alkotott véleménye, 
ha azt egyrészt a magyarirodalom-órához, másrészt a további nyelvi 
órákhoz, tehát a szlovák- és az angolórához viszonyítva vizsgáljuk.  
A további kérdések segítségével az adatközlőknek az anyanyelvórán 
elsajátítható ismeretek hasznosságáról való véleményét szerettem 
volna megtudni, illetve fel szerettem volna térképezni azokat a lehe-
tőségeket, melyek révén a tanulók véleménye szerint a nyelvtanórák 
érdekesebbé tehetők. A vizsgálatba bevont diákoknak nyitott és zárt 
típusú kérdésekre kellett válaszolniuk. Fóris (2008: 125–126) sze-
rint a zárt típusú kérdések pozitívuma, hogy könnyen kódolhatók és 
viszonylag gyorsan feldolgozhatók, negatívumuk viszont az, hogy  
a válaszadóknak nem biztosítanak lehetőséget saját vélemény kifej-
tésére. Ezzel szemben a nyitott kérdések a vizsgálatot végző személy 
számára ugyan nehezebben kódolhatók, mégis hasznosak, hiszen az 
adatközlők önállóan is megfogalmazhatják álláspontjukat, így a ku-
tató akár olyan információk birtokába is juthat, amelyekre a kutatás 
megtervezésének fázisában nem gondolt. Jelen vizsgálódás kapcsán 
fontos elmondani, hogy a felmérést nem reprezentatív mintán végez-
tem, melyből kifolyólag minden későbbi megállapításomat, illetve 
következtetésemet csak erre a konkrét mintára vonatkoztathatjuk.

A bemutatni kívánt felmérésben összesen 60 tanuló vett részt, az 
általuk látogatott évfolyamra, nemre, illetve lakóhelyre vonatkozó 
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adatokat az 1. táblázat tartalmazza, melyből kiderül, hogy a) az évfo-
lyamok és a válaszadó diákok létszáma között fordított arányosság áll 
fenn, mely a véletlen műve; b) a legtöbb adatközlő az első évfolyamot 
látogató lányok közül került ki; c) az egyes évfolyamokban a lányok 
létszáma minden esetben magasabb, mint a fiúké; d) a tanulók lakó-
helyének típusa megközelítőleg fele-fele arányban oszlik meg a város 
– falu lehetőségek között.

1. táblázat: A vizsgálatban részt vevő tanulók évfolyam, nem és lakóhely 
szerinti megoszlása.

Évfolyam Az adatközlők 
összlétszámának 
évfolyamonkénti 

megoszlása

Az adatközlők neme 
évfolyamonkénti 
megoszlásban

Az adatközlők 
lakóhelye 

évfolyamonkénti 
megoszlásban

fő nő férfi falu város

1. 29 19 10 12 17

2. 20 14 6 10 10

3. 11 8 3 9 2

Összesen 60 41 19 31 29

A kutatásban részt vevő tanulók, illetve szüleik nemzetiségére vo-
natkozó információkat a 2. táblázat szemlélteti, mely alapján megálla-
píthatjuk, hogy az adatközlők döntő többsége, 86,4%-a magyar nem-
zetiségűnek, 13,6%-a pedig szlovák nemzetiségűnek vallja magát.  
A diákok szüleinek nemzetisége kapcsán kijelenthetjük, hogy az apák 
körében több a nem magyar nemzetiséghez tartozó személy, mint az 
anyák körében, illetve hogy a kilenc vegyesházasságból származó ta-
nuló közül heten magyar nemzetiségűek. 



96

2. táblázat: A vizsgálatban részt vevő tanulók és szüleik nemzetisége.

Létszám

A tanulók 
nemzetiségi 
megoszlása

Az anyák 
nemzetiségi 
megoszlása 

Az apák nemzetiségi 
megoszlása

Nemzetiség magyar szlovák magyar szlovák magyar szlovák cseh ruszin

Fő 52 8 51 9 46 12 1 1

2. A felmérés eredményei

2.1. A tanulók anyanyelvórákkal kapcsolatos általános 
attitűdje 

A kérdőív érdemi részének első kérdésére (Heti hány magyarnyelv-
tan-órád van?) beérkezett válaszok alapján a kutatásba bevont közép-
iskolában az első, a második és a harmadik osztályban is a tanulók 
hetente egy anyanyelvórán vesznek részt. Ezt az adatot ki kell egészí-
tenünk azzal a ténnyel, hogy Szlovákiában a magyar nyelv és iroda-
lom tantárgy óraszámát a 2017. szeptember 1-jétől hatályos központi 
kerettanterv heti két órában szabja meg, vagyis a tanulóknak mind  
a magyar nyelvi, mind a magyar és világirodalmi ismereteket, illetve  
a hozzájuk kapcsolódó készségeket ebben az időkeretben kell(ene) el-
sajátítaniuk (vö. Rámcový učebný plán pre gymnáziá so štvorročným  
a osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom národnostných men-
šín). A kerettantervben megjelölt óraszámot arányosan kell(ene) meg-
osztani a tantárgy két komponense között, tehát heti egy nyelvtanóra 
és egy irodalomóra megtartására nyílik lehetőség. Ennek ellenére egy-
általán nem ritka, hogy a szlovákiai magyar alap- és középiskolákban 
anyanyelvóra helyett irodalomórát, sőt osztályfőnöki órát tartanak 
(vö. Zimányi 2007: 236, Sinkovics 2008: 32–33, Lanstyák 2011: 16). 
Ez az eljárás Pletl (2014: 17) szerint a nyelvtanórák presztízsének 
csökkenését bizonyítja. A szlovákiai oktatási intézményeknek azon-
ban – többségi és kisebbségi tannyelvűeknek egyaránt – az ún. sza-
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badon felhasználható órák révén lehetőségük van az egyes tantárgyak 
központilag meghatározott óraszámát bővíteni. Információim szerint 
ez a lehetőség az általam vizsgált középiskolában a magyar nyelv és 
irodalom tantárgyat minden évfolyamban érinti, de csupán a negyedik 
osztályban jelenti az anyanyelvórák számának növekedését, az alsóbb 
évfolyamokban a pedagógusok a magyar irodalom oktatására fordít-
ják a többletórákat. 

A második kérdésben (Mennyire kedveled a magyarnyelv-
tan-órát?) a válaszadók anyanyelvórákhoz fűződő általános attitűdjét 
vizsgáltam, melyhez – abból kiindulva, hogy a szakirodalom ezt te-
kinti a leghatékonyabb módszernek az attitűdök mérésére –, egy öt-
fokú Likert-skálát használtam (vö. Zerényi 2016:470–471). A skálán 
a következő válaszlehetőségeket helyeztem el: (1) nagyon kedvelem, 
(2) kedvelem, (3) közömbös, (4) kevésbé kedvelem, (5) egyáltalán 
nem kedvelem. Azért döntöttem a páratlan számú, azaz középső ér-
tékkel rendelkező skála mellett, mert fontosnak tartottam, hogy az 
adatközlőknek lehetőségük legyen a magyar nyelv és irodalom tan-
tárgyhoz kapcsolódó semleges viszonyuk kifejezésére is. Az így fel-
gyűjtött adatok százalékos megoszlását az 1. diagramon szemléltetem, 
melyből kitűnik, hogy a kutatásban részt vevő tanulók meghatározó 
része közömbös a nyelvtanórák iránt, illetve hogy a nyelvtant egyetlen 
tanuló sem tekinti a kedvenc tantárgyának, ennek ellenére magasabb  
a nyelvtant kedvelő adatközlők száma, mint azoké, akik kevésbé vagy 
egyáltalán nem kedvelik. 

1. diagram: Mennyire kedveled a magyarnyelvtan-órát?
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A fentieken kívül a vizsgálatban részt vevő tanulók magyar 
nyelvtan iránti átlagos attitűdjét is megállapíthatjuk, beleértve azt 
is, hogy mely évfolyamot látogató, illetve mely nemhez tartozó diá-
kok kedvelik leginkább a magyarnyelvtan-órákat. Az erre vonatkozó 
adatokat a 3. táblázat tartalmazza, melyből kiderül, hogy a kutatásba 
bevont középiskolában az anyanyelvórával szembeni átlagos attitűd- 
érték 2,86, mely az általam használt Likert-skála „kedvelem” és 
„közömbös” tartománya között helyezkedik el, közelebb az utóbbi 
fokozathoz. Ez az eredmény a vonatkozó tanóra iránti közönyről ta-
núskodik. Megállapíthatjuk továbbá, hogy a magyarnyelvtan-órákat 
leginkább a harmadikos tanulók kedvelik, illetve hogy az anyanyel-
vórák a nő adatközlők körében népszerűbbek, mint a férfi adatközlők  
esetében.

3. táblázat: A tanulók anyanyelvórákkal kapcsolatos attitűdjének átlagér-
téke évfolyamok és nem szerinti bontásban.

Évfolyamok szerinti megoszlás Nem szerinti 
megoszlás

Átlagattitűd

első második harmadik nő férfi összes adatközlő

2,79 3,05 2,72 2,73 3,15 2,86

 

A harmadik kérdésben (Melyik jelzővel jellemeznéd leginkább  
a magyarnyelvtan-órákat?) arra kértem a válaszadókat, hogy a ma-
gyarnyelvtan-órán szerzett tapasztalataikból kiindulva döntsék el,  
a feltüntetett jelzők közül (unalmas, bonyolult, felesleges, logikus, iz-
galmas, egyszerű, fontos) melyik illik leginkább az anyanyelvóráikra. 
A kérdés típusát tekintve feleletválasztásos volt, vagyis a válaszlehe-
tőségek közül a tanulók többet is megjelölhettek. Ennek a kérdéstí-
pusnak az az előnye, hogy olyan opciókat is felkínál, melyek esetleg 
nem merülnének fel a diákokban (Lengyelné Molnár 2013: 89–90).  
A beérkezett válaszok százalékos arányszámait a 2. diagram szemlél-
teti, mely szerint a tanulók elsősorban „bonyolult”-nak, „logikus”-nak 
és „unalmas”-nak” tartják az anyanyelvórákat, s csak legkevésbé 
illetik a „fontos” jelzővel. Ugyanakkor azoknak a válaszadóknak 
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az arányszáma is alacsony, akik a magyarnyelvtan-órákra „felesle-
ges”-ként tekintenek, ezt a vélekedést pedig pozitív jellegű tendenci-
aként értelmezhetjük.

2.2. A tanulók anyanyelvórákhoz fűződő attitűdje az 
irodalomórákhoz viszonyítva

A negyedik zárt típusú kérdésben (Melyiket kedveled jobban? 
a) magyarnyelvtan-óra b) magyarirodalom-óra) a tanulók anya-
nyelvórához fűződő kapcsolatát az irodalomórához viszonyítva 
vizsgáltam meg. A 3. diagramban összegzett visszajelzések alap-
ján megállapíthatjuk, hogy a megkérdezett tanulóknak csupán 
13,3%-a részesíti előnyben a magyar nyelvtant a magyar iroda-
lommal szemben. Ezek a diákok álláspontjukat elsősorban azzal 
magyarázták, hogy az anyanyelvi nevelés az irodalomhoz mérten 
logikusabb és érdekesebb: „Mivel irodalmon költőkről tanulunk, 
logikátlan, de nyelvtanon szabályokkal foglalkozunk, így az logiku-
sabb”, „Érdekesebbek a nyelvtanórák, mert nemcsak írókról meg köl-
tőkről tanulunk”. Az egyik tanuló azzal érvelt, hogy a nyelvtanórán 
„Megtanulom helyesebben használni az anyanyelvemet”. Az iroda-

2. diagram: Véleményed szerint melyik jelző illik leginkább  
a magyarnyelvtan-órákra?
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lomórát jobban kedvelő adatközlők számára viszont éppen az teszi 
népszerűbbé az irodalmat a nyelvtannál, hogy megismerkedhetnek az 
írók és költők életével, munkásságával: „Érdekesebb, jobban sze-
retek verseket és regényeket olvasni”, „Érdekel az írók/költők élete,  
a korszak, amelyben alkottak”, „Az irodalom színesebb, mindig más”. 
Az irodalmat előnyben részesítő diákok egy további része a nyelvtan 
iránti elutasító véleményét azzal fejezte ki, hogy az anyanyelvórák 
túlságosan is szabályközpontúak: „Az irodalom érdekesebb, a versek 
és novellák jobban lekötik a figyelmemet, mint a nyelvtani szabályok 
és kifejezések”, „A versek, regények, novellák érdekesebbek, mint  
a mondatelemzés és a szabálytanulás”. 

Az előző kérdéshez kapcsolódóan az ötödik, szintén zárt típusú 
kérdésben afelől érdeklődtem, hogy látnak-e a tanulók esélyt a nyelv-
tanórák érdekesebbé tételére. A kérdésre, ahogy azt a 4. diagram mu-
tatja, a válaszadók 53,3%-a egyértelműen igennel válaszolt. 

Azt a 32 tanulót, akik elképzelhetőnek tartották a nyelvtan irán-
ti érdeklődés fokozását, egy fakultatív alkérdés keretében konkrét 
javaslatok megfogalmazására kértem. A 23 beérkezett visszajelzés 
legnagyobb része izgalmasabb, kreatívabb feladatokat, illetve több 
kooperatív jellegű tevékenység nyelvtanórai beiktatását szorgalmazta:  
„A kreatív feladatok sokat segítenének”, „Ha az órák interaktívab-
bak lennének, nem válnának olyan hamar unalmassá”, „Több inter-

3. diagram: A nyelvtanóra és az irodalomóra közkedveltségének 
megoszlása a tanulók körében.
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aktív és kreatív feladat bevezetése”, „Több csoportos foglalkozás”, 
„Talán valamilyen játékokat lehetne beiktatni, amelyekben nyelvtani 
feladatokat kell megoldanunk csoportokban”. A további javaslatok az 
interperszonális kommunikáció és az önálló véleményformálás lehe-
tőségének növelését érintették: „Legyen lehetőségünk megvitatni az 
egyes problémákat, elmondani saját véleményünket/tapasztalatain-
kat”, „Több kommunikáció, kevesebb definíció!”.

2.3. A tanulók attitűdjének változása a magyar nyelvtan, 
a szlovák nyelvtan és az angol nyelv nyelvtanának 

vonatkozásában

A szlovákiai magyar tanulók anyanyelvük nyelvtanán és irodalmán 
kívül szlováknyelv- és szlovákirodalom-oktatásban is részesülnek, 
miközben a szlovákórák során általában nagyobb hangsúly kerül  
a szlovák irodalomtörténet és a leíró jellegű nyelvtantanításra, mint 
a tanulók kommunikatív kompetenciájának fejlesztésére (vö. Mi-
sad 2007; Vančo 2017b, 2019). A szlovákiai magyar iskolákban  
a diákok az anyanyelv és a másodnyelv mellett egy idegen nyelvet (álta-
lában az angolt) is tanulnak kötelező jelleggel. A tanulók másodnyelvi 
és idegen nyelvi kompetenciája kapcsán érdemes utalni Bilász (2015: 

4. diagram: A tanulók véleménye a nyelvtan iránti érdeklődés 
fokozásának lehetőségét illetően.
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71–80) felmérésére, mely szerint a szlovákiai magyar tanulók jellem-
zően erősebbnek érzik angolnyelv-tudásukat, mint szlovák nyelvi kom-
petenciájukat. Ennek okát a kutató abban látja, hogy a diákok angol 
nyelvi kompetenciájával szembeni elvárások általában alacsonyabbak, 
mint a szlováknyelv-tudásukkal szemben támasztott követelmények. 
Ezen tényekhez kapcsolódóan kutatásom hatodik kérdése (Vélemé-
nyed szerint eltérő a hozzáállásod a magyar, a szlovák és az angol nyelv 
nyelvtanának tanulásához?) arra vonatkozó információkat kívánt fel-
gyűjteni, hogy a válaszadók eltérően viszonyulnak-e a magyar nyelv,  
a szlovák nyelv, illetve az angol nyelv nyelvtanának elsajátításához. 
A beérkezett adatok alapján megállapíthatjuk, hogy míg a megkér-
dezettek 46,6%-ának eltérő, addig 53,4%-ának azonos a hozzáállása  
a felsorolt nyelvek nyelvtanának tanulásához (vö. 5. diagram). 

Azokat a tanulókat, akik válaszaikban azt vallották, hogy az anya-
nyelvük, a másodnyelv és az angol nyelv nyelvtanának elsajátítása 
között különbséget tesznek, egy alkérdés keretében álláspontjuk meg-
okolására kértem (Ha az előző kérdésre igennel válaszoltál, kérlek 
magyarázd meg!).

A megfogalmazott véleményekből kitűnik, hogy a diákok 89,3%-a  
a magyar nyelv nyelvtanát az angol nyelv nyelvtanával állította 
szembe, mégpedig az utóbbi javára, amit azzal magyarázott, hogy 
az angol nyelv nyelvtana könnyebb, illetve érdekesebb: „Az angol 

5. diagram: A tanulók hozzáállása a magyar, a szlovák és az angol nyelv 
nyelvtanának tanulásához.



103

könnyebb”, „Az angol nyelvtant könnyebb elsajátítani”, „Mivel sze-
rintem az angol nyelvtan egyszerűbb”, „Mert az angol nyelvtan nem 
annyira komplikált, mint a magyar nyelvtan”, „Az angol nyelvtan  
érdekesebb a szememben”. Az egyik tanuló a következőképpen fo-
galmazott: „Sokszor elbízom magam az anyanyelvemmel kapcsolat-
ban. Pl. angolból többször keresem ki a szabályokat, pontos definíci-
ókat, mert nem vagyok teljesen biztos bennük. Magyarból ritkábban 
végzek ilyen kutatást, pedig tudom, hogy esetenként kellene”. Egy 
további adatközlő a magyar nyelvtanoktatás értelmének kétségbe vo-
násával indokolta véleményét: „A magyart már alapból kb. 95%-ban 
mindenki tudja használni, aki magyar anyanyelvű. Inkább új nyelve-
ket szeretek tanulni”. Az utóbbi válaszban egyértelműen körvonala-
zódik Trudgill (1996: 1–2) álláspontja, aki szerint „magyart [taníta-
ni] a magyar anyanyelvűeknek meglehetősen bizarr dolog”, mellyel  
a szakember arra kívánt utalni, hogy az anyanyelvórákon a diákok 
egy olyan nyelvet tanulnak, amelyet már beszélnek. 

Kérdésemre válaszolva az adatközlőknek csupán a 10,7%-a igye-
kezett az iskolájában oktatott nyelvekhez való eltérő hozzáállását  
a szlovák nyelvtan említésével megindokolni; ketten közülük a több-
ségi nyelv nyelvtanához fűződő negatívabb viszonyulásukról vallot-
tak: „A szlovák nyelvtan nehéz (vagy csak rosszul tanítják)”, „Sok 
nyelv nyelvtana érdekel, illetve az ezek közti hasonlóságok és össze-
függések is foglalkoztatnak. A szlovákkal talán kissé hadilábon állok, 
mert nem beszélem jól”. Mindeközben csupán egy, vegyesházasság-
ból származó adatközlő jelezte, hogy szívesebben tanulja a többségi 
nyelv nyelvtanát, mint a magyar és angol nyelvtant: „A szlovák nyelv-
tant sokkal jobban szeretem, mint más nyelvtanokat”. 

2.4. „Sok dolgot tanulunk, ami nem létfontosságú,  
és nem fogjuk kihasználni”

Ebben az alfejezetben a kérdőív hetedik kérdésére (Mennyire tartod 
hasznosnak a magyarnyelvtan-órán elsajátítható ismereteket?) érke-
zett válaszokat elemzem, melyek annak vizsgálatában segítettek, hogy 
mennyire tartják hasznosnak a tanulók az anyanyelvórán elsajátítha-
tó tudást. Az adatgyűjtéshez egy ötfokú Likert-skálát alkalmaztam, 
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melyen az alábbi válaszlehetőségeket sorakoztattam fel: (1) nagyon 
hasznos, (2) inkább hasznos, (3) közömbös, (4) inkább nem hasznos, 
(5) egyáltalán nem hasznos. 

A felgyűjtött adatokat a 6. diagram szemlélteti, melyből kitűnik, 
hogy a megkérdezett tanulók fele „inkább hasznos”-nak, 28,3%-a 
„közömbös”-nek, 11,6%-a „nagyon hasznos”-nak, 10%-a „inkább 
nem hasznos”-nak tartja az anyanyelvóra nyújtotta ismereteket. Pozi-
tívumként interpretálhatjuk, hogy egyetlen tanuló sem véli úgy, hogy 
az anyanyelvoktatás tartalma teljességgel haszontalan lenne. 

A százalékos arányszámokon kívül a 4. táblázatba foglalt értékek 
alapján megállapíthatjuk, hogy a megkérdezett tanulók átlagattitűdje  
a nyelvtani tananyag hasznossága iránt 2,36 középértékben hatá-
rozható meg, ami a Likert-skála „inkább hasznos” és „közömbös” 
tartománya között helyezkedik el. Ez arra utal, hogy az adatközlők 
általánosságban véve tudatosítják a magyar nyelvtan ismeretének 
érdemlegességét. Ha a válaszok nem szerinti megoszlását nézzük, 
elmondhatjuk, hogy az anyanyelvórai ismereteket a nő kitöltők te-
kintik hasznosabbnak; ha az adatokat évfolyamok szerinti bontásban 
szemléljük, akkor a legtöbb pozitív vélemény az első osztályos diá-
kok részéről érkezett. 

6. diagram: Mennyire tartod hasznosnak a magyarnyelvtan-órán 
elsajátítható ismereteket?
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4. táblázat: Az anyanyelvórai ismeretekkel kapcsolatos attitűd átlaga év-
folyamok és nem szerinti bontásban

Évfolyamok szerinti megoszlás Nem szerinti 
megoszlás

Átlagattitűd

első második harmadik nő férfi összes adatközlő

2,10 2,65 2,54 2,24 2,63 2,36

A tanulókat egy alkérdés keretében arra kértem, hogy indokol-
ják meg a Likert-skálán bejelölt válaszukat (Kérlek, magyarázd meg 
az előző kérdésre adott válaszodat!). Visszajelzéseik könnyebb át-
tekintése érdekében – az előző kérdésben feltüntetett véleményeket 
figyelembe véve – három csoportot alakítottam ki. Az első csoportba 
a „nagyon hasznos”, illetve „inkább hasznos” opciót jelölő diákok 
válaszai, a másodikba a „közömbös” opció mellett döntő adatközlők 
visszajelzései, a harmadik csoportba az „inkább nem hasznos” lehe-
tőséget jelölő tanulók magyarázatai kerültek. 

2.4.1. Az anyanyelvórai ismeretek „nagyon hasznos”-ak, illetve 
„inkább hasznosak”-ak

Az első csoport, tehát a nyelvtant „nagyon hasznos”-nak, illetve „in-
kább hasznos”-nak tartó tanulók 50,12%-a a helyesírás megtanulásá-
nak lehetőségével magyarázza álláspontját: „Ha a helyesírást, vagy 
az alapvető szabályokat nézzük, akkor nagyon hasznosnak találom, 
viszont a mondatelemzésről úgy gondolom, hogy a jövőben nem sok 
hasznát fogom venni”, „Megtanulunk helyesen írni”, „Sokat javult  
a helyesírásom”, „Nyelvtanóra nélkül nem tudnék helyesen írni”. Az 
adatközlők 17%-a az anyanyelvórák hasznát abban látja, hogy esélyt 
kapnak a nyelvtani szabályok elsajátítására: „Hasznosnak tartom, hogy 
az ember tisztában van a nyelvtannal és annak szabályaival”, „Az egyes 
szabályok megismerése miatt fontos”, „Nyelvtanórán megtanulhatom 
nyelvünk szabályait”. A felsorakoztatott magyarázatok arra utalnak, 
hogy a tanulók az anyanyelvórai tananyagot vagy a helyesírás fejlesz-
tése, vagy a nyelvtani szabályok megtanulása miatt tartják célszerűnek. 
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Ez egyúttal azt jelzi, hogy a vizsgálatban részt vevő tanulók agyában  
e két tényező izoláltan van jelen, tehát számukra a nyelvtani alapok 
ismerete nem előfeltétele a helyesírás elsajátításának. Mindez Zimá-
nyi (2007: 236) szerint két problémát rejt: az egyik, hogy a helyesírás 
tanítása az egyes nyelvtani szabályok megértése nélkül lehetetlen;  
a másik, hogy különálló szabályok tanulásával nem értik meg azokat 
az összefüggéseket, amelyek nagymértékben elősegítenék helyesírá-
suk fejlődését. 

Az első csoportba tartozó tanulók 18,9%-a szerint a nyelvtan ta-
nulásának pozitívuma a helyes nyelvhasználat kialakítása: „A nyelv 
helyes használata szempontjából fontos”, „Hogy helyesen tudjak 
kommunikálni az anyanyelvemen”, „A nyelvtan haszna a helyes és 
igényes nyelvhasználat megtanulásában van”, „Mert megtanulok he-
lyesen írni és beszélni”, „Mert fontos, hogy tudjunk helyesen írni és 
beszélni”, „Megtanulom a nyelvet helyesen művelni”. Ezekben a vá-
laszokban explicit módon mutatkozik meg az a tanulói meggyőződés, 
amely a helyes és helytelen nyelvhasználati módok, illetve nyelvi for-
mák létezését feltételezi, ami arra enged következtetni, hogy az adat-
közlők anyanyelvórai tapasztalatai a hagyományos, előíró szemléleten 
alapulnak. Mindezt Lanstyák Istvánnak a kilencvenes években meg-
fogalmazott állításával egészíteném ki, miszerint a Comenius Egye-
tem akkori hallgatói is túlnyomórészt helyes–helytelen kategóriákban 
gondolkodtak, vagyis nyelvfelfogásukban a hagyományos preskriptív 
nyelvtudomány, illetve nyelvművelés tükröződött. Lanstyák szerint 
ez a hozzáállás nemcsak a magyarszakos egyetemistákra, de a peda-
gógusokra, a tanulókra és végeredményben mindenkire jellemző (vö. 
Lanstyák 1998: 74–101). 

Az anyanyelvórai ismereteket hasznosnak tartó tanulók 18%-a  
álláspontját a nyelvtani tananyag hétköznapokban való felhasznál-
hatóságával indokolja, miközben további 8,1%-a úgy véli, hogy  
a vonatkozó tudás azért hasznos, mert elsajátítása önbizalommal és 
magasabb értelmi képességekkel, legalábbis azok látszatával ruház-
za fel őket: „Az ember sokkal műveltebbnek érzi magát, ha helyesen 
tudja használni anyanyelvét”, „Kiváló helyesírással, jó fogalmazás-
sal, gazdag szókinccsel el tudom hitetni az emberekkel, hogy okosabb 
vagyok, mint valójában”. A jó helyesírási készség egyébként nemcsak  
a tanulók, de általában minden ember véleménye szerint magas presz-
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tízsértékkel2 bír. Ezt egy reprezentatív mintán elvégzett kutatás is 
bizonyítja, mely kimutatta, hogy az emberek az életben való boldo-
guláshoz fontosabbnak tartják a kitűnő helyesírási készséget, mint az 
iskolázottságot (vö. Terestyéni 1990). 

A nyelvtanórai ismeretek hasznossága kapcsán megfogalmazott 
tanulói vélemények érdekessége, hogy a diákoknak viszonylag cse-
kély része, mindössze 5,88%-a tartja kizárólag az érettségi vizsga mi-
att érdemlegesnek az anyanyelvórai tudást.

2.4.2. Az anyanyelvórai ismeretek „közömbös”-ek

A második csoportba tartozó adatközlők 22%-a a nyelvtani ismerete-
ket a helyesírás elsajátításának fontosságával indokolja. A helyesírás 
presztízsértéke válaszaikban explicit módon jelenik meg: „Fontos 
tudni a helyesírást, viszont sok dolgot tanulunk, ami nem létfontos-
ságú és nem fogjuk kihasználni”, „[A nyelvtan] az általános művelt-
séghez szükséges, de ki van bővítve olyan dolgokkal, amik nem olyan 
fontosak, ilyen például a mondatelemzés”, „Alapvető intelligencia 
például a helyesírás ismerete vagy a szövegértelmezés, azonban  
gyakran változtatják a szabályokat, így nehéz követni” (kiemelés:  
D. J. V.), „Hasznos lesz a jövőben, ha az általam írt szövegek he-
lyesen vannak írva, mert értelmesebbnek tűnök majd tőlük”. Ahogy 
a válaszok mutatják, ebben a csoportban is vannak olyan tanulók, 
akik a helyesírás ismeretét és a szövegértést az alapvető intelligencia 
részeként értelmezik s olyanok is, akik úgy vélik, hogy helyesírási 
készségeik tökéletesítése társadalmi előmenetelük záloga is egyben. 
Az egyik fenti válasz kiemelt részével kapcsolatban két dolgot érde-
mes megállapítanunk. Az egyik, hogy az adatközlő valószínűleg az 
akadémiai helyesírás (a továbbiakban: AkH12) 12. kiadásával hatályba 
lépő helyesírási szabályokra gondol, melyek az ő évfolyama számá-

2 A helyesírásnak a társadalomban elfoglalt magas presztízsét jól bizonyítja, 
hogy a MTA Nyelvtudományi Intézetének nyelvi tanácsadó szolgálatához 
beérkező kérdések több mint 90%-a helyesírással kapcsolatos (vö. Kardos 
2007: 114).
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ra már kötelező érvényűek lesznek az érettségi vizsgán, mely oknál 
fogva az alapiskolában megismert szabályok egy részét újra kell ér-
telmezniük; ezért érezheti úgy a harmadik osztályos diáklány, hogy  
a szabályokat túl gyakran változtatják. A másik, hogy ebben az eset-
ben jól tükröződik a kérdőíves felmérés hátránya, hiszen nem volt rá 
lehetőségem, hogy felhívjam az adatközlő figyelmét arra, hogy bár 
néhány szabálypont módosult a szabályzat előző kiadásához képest, 
mégsem állíthatjuk azt, hogy a szabályok gyakran változnak, hiszen 
az előző, 1984-ben megjelent akadémiai helyesírás 11. kiadása har-
minc éven át volt érvényben (vö. AkH12 2015: 5–8). 

2.4.3. Az anyanyelvórai ismeretek „inkább nem hasznos”-ak 

A harmadik csoportba azon válaszadók visszajelzései kerültek, akik 
az anyanyelvórai ismeretek hasznossága kapcsán szkeptikusak, és 
„inkább nem hasznos”-nak tartják őket. Közülük ketten úgy vélik, 
hogy az anyanyelvóra fokozatosan teljesen feleslegessé válik, hi-
szen már létezik automatikus helyesírás-ellenőrző program: „Jól jön  
a helyesírás, de nagy része fölösleges, van autocorrect”. További két 
tanuló ugyanakkor arról informált, hogy a helyesírási szabályok is-
merete nélkül is képesek beszélt nyelvi kommunikációs szükségleteik 
kielégítésére: „Még ha nem is írok egy-egy szót helyesen, akkor is 
megértik mit szerettem volna mondani”. Az effajta vélekedést ille-
tően egyetértek Ludányi Zsófia álláspontjával, aki az anyanyelvi és 
digitális kompetencia fejlesztésének összekapcsolását szorgalmazza, 
s hangsúlyozza, hogy a nyelvtanórákon a helyesírás-ellenőrző progra-
mok működésével is foglalkozni kellene (vö. Ludányi 2019: 69–78). 

Összegzés

Az utóbbi évtizedek tantárgyi attitűdvizsgálatai szerint a magyar 
nyelvtan és a magyarnyelvtan-órák a tanulók által kevésbé kedvelt 
tantárgyak, illetve tanórák közé tartoznak, melynek okát a szakembe-
rek az anyanyelvoktatás főként strukturális szemléletével magyaráz-
zák. A fenti tanulmány a tantárgyi attitűdvizsgálatokhoz egy szlová-
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kiai magyar középiskola 60 tanulójának véleményét elemezve kívánt 
kapcsolódni azzal a céllal, hogy közelebbről megismerje a kutatás-
ba bevont diákok anyanyelvórákhoz fűződő viszonyulását, valamint 
megállapítsa ezen viszonyulás változását, amennyiben a magyar-
nyelvtan-órák közkedveltségét a magyarirodalom-órákhoz, illetve  
a szlováknyelv-órákhoz és az angolnyelv-órákhoz viszonyítva vizs-
gáljuk. 

Az írás elején megfogalmazott feltételezéseim és a kutatási hely-
színen felgyűjtött adatok összehasonlítása alapján nyilvánvaló, hogy 
a vizsgálatban részt vevő tanulókat hipotézisemmel ellentétben nem 
negatív, hanem közömbös attitűd fűzi az anyanyelvórákhoz; ugyanak-
kor amennyiben az anyanyelvórák népszerűségét az irodalomórákhoz 
viszonyítva szemléljük, a nyelvtanórák közkedveltségének negatív 
irányú visszaesését láthatjuk. Az adatközlők szerint az irodalomórák 
jelentősen interaktívabbak az anyanyelvóráknál, az utóbbiakat ugyan-
is – a tanulók megfogalmazásával élve – a „szabályközpontúság” jel-
lemzi. 

Második feltételezésem, miszerint a diákokat pozitívabb viszony 
fűzi az angolnyelv-órákhoz, beigazolódni látszik, hiszen adatközlőim 
meghatározó része azt vallotta, hogy az angol nyelv nyelvtanának ta-
nulását előnyben részesíti a magyar nyelv nyelvtanának tanulásával 
szemben (vélekedésüket az angol nyelvtan érdekesebb voltával és 
könnyebb elsajátíthatóságával magyarázták). A megkérdezettek közül 
csupán egy tanuló, egy vegyesházasságból származó diák számolt be 
arról, hogy mind a magyar, mind az angol nyelvtannál jobban kedve-
li a szlovák nyelv nyelvtanát. A szlovák nyelv háttérbe szorulását és 
az angol nyelv népszerűségét valószínűleg nagyban befolyásolja az 
a tény, hogy míg az utóbbit a szlovákiai magyar alap- és középisko-
lákban idegen nyelvként tanítják, addig az előbbit nem, annak ellené-
re, hogy a kisebbségi gyermekek nagy része számára a szlovák nyelv 
éppolyan idegen nyelv, mint az angol. Ebből kifolyólag természetes, 
hogy az adatközlők angol- és szlováknyelv-tudásával szemben tá-
masztott társadalmi elvárások is különböznek egymástól, mely befo-
lyásolja a tanulók egyik, illetve másik nyelvről kialakított véleményét. 
Ugyanakkor az, hogy az angol nyelv nyelvtanának közkedveltségével 
szemben nemcsak a szlovák, de a magyar nyelvtan is alulmaradt, az 
anyanyelvórák paradox mivoltával és egyértelmű célkitűzéseinek hiá-
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nyával magyarázható, vagyis azzal, hogy egy olyan tanóráról van szó, 
melyen a tanulók az általuk legjobban ismert nyelvet, az anyanyelvü-
ket tanulják. 

Harmadik hipotézisemre reflektálva megállapíthatjuk, hogy a meg- 
kérdezett tanulók az anyanyelvórák nyújtotta tudást elsősorban  
„inkább hasznos”-nak tartották, amit elsődlegesen azzal indokoltak, 
hogy ezeken a tanórákon elsajátíthatják anyanyelvük helyesírását és 
nyelvtani szabályait, valamint kialakíthatják a „helyes” nyelvhaszná-
latot. A felsoroltak közül a diákokat a helyesírási szabályok megtanu-
lását tekintették a leginkább érdemlegesnek, magas presztízsértéket 
kapcsoltak hozzá, és a társadalmi előrehaladás egyik zálogaként ér-
telmezték. 

Véleményem szerint annak érdekében, hogy az anyanyelvórák 
sem az irodalomórákkal, sem más nyelvi tantárgyakkal szemben ne 
maradjanak alul, mindenképpen hasznos lenne megfontolni a szakem-
berek által hangsúlyozott funkcionális alapú szemléletváltás lehetősé-
gét, mely a strukturális nyelvszemlélettel ellentétben nem tárgyiasítja 
a nyelvet, nem választja le a tanulókról, hanem abból indul ki, hogy 
a tanórán anyanyelvüket ismerő diákok vesznek részt. Ez a szemlélet 
a tanulók személyes nyelvismeretét és tapasztalatát összekapcsolja  
a nyelv elvont leírásával, ezáltal is érzékelteti a diákok gyakorlati tu-
dása, a nyelvhasználat és az elvont fogalmi rendszer között fennálló 
viszonyt (vö. Tolcsvai Nagy 2004: 296–334, 2014b: 105–115, 2015: 
18–27, 2020: 373–392; Kugler 2015b). Egyes szakemberek szerint 
a funkcionális szemlélet alkalmazása nemcsak az anyanyelvoktatást, 
de előreláthatóan a szlovákiai magyar tanulók államnyelvoktatását is 
pozitívan befolyásolná (vö. Tolcsvai Nagy 2014a: 85–104; Kozmács 
2015: 129–136).
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ZHRNUTIE

V súčasnosti je veľmi aktuálnou problematikou zisťovanie postoja žia-
kov k jednotlivým vyučovacím predmetom, avšak počet výskumných 
prác, zaoberajúcich sa touto otázkou z pohľadu žiakov navštevujúcich 
školu s VJM na Slovensku, je veľmi málo. Vzhľadom na túto skutoč-
nosť v predkladanej štúdii predstavím svoj empirický výskum, v centre 
ktorého bolo skúmanie obľúbenosti vyučovacej hodiny maďarského ja-
zyka ako materinského jazyka medzi žiakmi strednej školy s VJM na 
Slovensku. V rámci tohto príspevku priblížim postoj respondentov nielen 
k vyučovacím hodinám maďarského jazyka, ale aj k hodinám maďar-
skej literatúry a k hodinám slovenského a anglického jazyka. Zároveň sa 
snažím ozrejmiť otázku, prečo považujú, resp. nepovažujú žiaci hodinu 
maďarského jazyka ako materinského jazyka za obľúbenú, a poukázať 
na to, aké zmeny navrhujú v záujme zvyšovania jej popularity.
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MISAD KATALIN

„MEGTANULNI SZLOVÁKUL  
NEM KÖTELESSÉG, HANEM 

KIHASZNÁLANDÓ LEHETŐSÉG” 

Részletek szlovák szakos pedagógusokkal  
készült interjúkból1

Annotáció: Írásom célja a szlovákiai magyar tannyelvű iskolákban folyó 
másodnyelvoktatás alapvető kérdéseinek interjúk formájában közzétett 
bemutatása. Adatközlőim a Dunaszerdahelyi járásban élnek, bejelentett 
állandó lakóhelyük szerint magyardomináns településen. Közülük ketten 
magyar nemzetiségűnek és anyanyelvűnek, egy szlovák nemzetiségűnek 
és anyanyelvűnek vallja magát. Mindhárman magyar tannyelvű oktatá-
si intézményben tanítanak. Adatközlőimmel félig irányított beszélgetést 
folytattam a szlovák nyelv oktatásával kapcsolatos tapasztalataikról, 
melynek során az alábbi kérdéskörök kerültek szóba: a szlovák nyelv és 
szlovák irodalom tantárgy tartalmi követelményei a központi dokumentu-
mok tükrében, a tanítási óra menete, a szóbeli kommunikációs kompeten-
cia fejlesztése, a nyelvtan oktatása, alkalmazott módszerek, tankönyvek,  
a tanulók viszonya a szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgyhoz. 

1 A témával kapcsolatos vizsgálatok a Kutatás- és Fejlesztéstámogató Ügynök-
ség APVV-17-0254 számú szerződése, valamint a Fórum Kisebbségkutató 
Intézet keretében működő Gramma Nyelvi Iroda munkaterve alapján folytak 
a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of Arts, Department of 
Hungarian Language and Literature, Bratislava). 
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Kulcsszavak: a szlovák mint második nyelv oktatása, tartalmi követel-
mények, tankönyvek, a kommunikációs kompetencia fejlesztése 

 

Bevezetés

A nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló hágai ajánlások és ér-
telmező megjegyzések című dokumentum előzetes kutatások eredmé-
nyeire hivatkozva az alapfokú oktatás során azt tartja a legkedvezőbb 
eljárásnak, ha a tanulók az egyes tantárgyakat az anyanyelvükön ta-
nulják. Mind a kisebbségi nyelv státuszában lévő anyanyelvet, mind 
az ország hivatalos nyelvét iskolai tantárgyként, a tanterv szerves 
részeként javasolja tanítani, s mindkét tárgy oktatását olyan peda-
gógusra ajánlja bízni, aki jól ismeri a tanulók kulturális és nyelvi 
hátterét. Az alapszint utolsó éveiben a dokumentum néhány nevelé-
si, illetve gyakorlati tantárgyat az ország hivatalos nyelvén tanácsol 
oktatni; mindeközben olyan körülmények biztosítására szólítja fel az 
EBESZ-tagállamokat, hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó szülők sa-
ját elhatározásukból élhessenek a javasolt lehetőséggel. A középfokú 
oktatás során a dokumentum szerint a tantárgyak döntő hányadának 
tanítását kisebbségi nyelven kell biztosítani. A kisebbségi nyelvet és 
az ország hivatalos nyelvét iskolai tantárgyként, a tanterv szerves ré-
szeként kell tanítani, s olyan, mindkét nyelvet ismerő pedagógusra 
bízni, aki jól ismeri a tanulók kulturális és nyelvi környezetét; az is-
kolai oktatás ezen szakaszában azonban már fokozatosan növelni kell 
az ország hivatalos nyelvén oktatott tantárgyak számát. A kisebbségi 
nyelvű szakiskolák tantervét a hivatkozott dokumentum oly módon 
javasolja összeállítani, hogy a tanulók az iskola elvégzése után mind 
az ország hivatalos nyelvén, mind kisebbségi nyelven képesek legye-
nek szakmájuk gyakorlására (1996: 7–8). 

A Hágai Ajánlások a kisebbségek anyanyelven való oktatásának 
jogszerűségét hangsúlyozva arra is utal, hogy a kisebbségi nyelvű 
oktatásra vonatkozó nemzetközi dokumentumok alapján a nemze-
ti kisebbségeknek nemcsak ahhoz van joguk, hogy identitásukat az 
anyanyelv közege révén megőrizzék, hanem ahhoz is, hogy integrá-
lódjanak a szélesebb társadalmi közösségbe azáltal, hogy az ország 
hivatalos nyelvét kellő mértékben elsajátítják (1996:16). Ennek az 
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ajánlásnak azonban van egy lényeges nyelvpedagógiai implikációja: 
a második nyelv elsajátításának kötelessége azzal a lehetőséggel vagy 
joggal kellene hogy járjon, hogy a tanuló az ország hivatalos nyelvét 
valóban második nyelvként tanulhassa, és ne úgy tanítsák neki, mint-
ha az anyanyelve lenne (vö. Lanstyák 1994, Lanstyák–Simon–Sza-
bómihály 1999, Kontra–Szilágyi 2002, Misad 2009, Tolcsvai Nagy 
2015, Vančo 2017). 

A szlovákiai magyar tannyelvű oktatási intézményekben folyó 
szlováknyelv-oktatás hatékonysága körüli vita nem új keletű. Akár  
a többségi nemzethez tartozó szakemberek mondanak róla véleményt, 
akár a szlovákiai magyar kisebbséghez tartozó szakértők, pedagógu-
sok, szülők fogalmazzák meg vele kapcsolatos véleményüket, ha-
sonló következtetésre jutnak: a szlováknak mint második nyelvnek  
a magyar tannyelvű iskolákban való oktatása többnyire nincs  
összhangban a kommunikációs kompetencia fejlesztésének követel-
ményeivel, melynek okán a szlovák nyelv intézményes elsajátítását  
– főként a magyardomináns településeken működő iskolákban – csak 
szerény eredményesség jellemzi (vö. Gabzdilová 1999, 2008; Bernáth 
2004; Bernáthová 2004; Halászová 2004; Varga 2004; Misad 2009, 
2014; Kelemenová 2012; Véghová 2012). A dolgozat további részé-
ben közzétett interjúk célja, hogy rávilágítsanak azokra a tényezőkre, 
melyek befolyással vannak a magyar tannyelvű iskolát látogató ma-
gyar anyanyelvű tanulók szlováknyelv-tanulására, illetve hogy bete-
kintést nyújtsanak az intézményes szlováknyelv-elsajátítás folyama-
tába. Az interjúk 2019 novembere és 2021 januárja között készültek. 
Az adatközlőkkel félig irányított beszélgetést folytattam a szlovák 
nyelv és szlovák irodalom tantárgy dokumentumainak állapotáról,  
a vonatkozó tankönyvekről és további segédeszközökről, a tanítási 
órák felépítéséről, az alkalmazott módszerekről, valamint a tanulók 
szlovák nyelvi készségeiről. Az interjúalanyok nevének rövidítését 
anonimitásuk érdekében megváltoztattam, s lakóhelyükről is csak 
általános információkat közlök. Az interjúkban szereplő K rövidítés  
a kérdező, azaz a dolgozat szerzőjének azonosítója.
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1. interjú

VX neme nő, 52 éves. Egy dél-szlovákiai magyardomináns telepü-
lésről származik, napjainkban is ott él. Homogén magyar családba 
született. Alapfokú tanulmányait lakóhelyén magyarul végezte, majd  
a közeli járási székhely magyar tannyelvű gimnáziumát látogatta.  
Alsó tagozatos tanítói képesítését szlovák egyetemen szerezte, ahol 
szlovák és magyar nyelven tanult. Jelenleg lakóhelye magyar tan- 
nyelvű alapiskolájában dolgozik, a harmadik és a negyedik osztályban 
más tárgyak mellett szlovák nyelvet is oktat; korábban első és máso-
dik osztályban is tanított szlovákot. Saját bevallása szerint szlovákul 
elég jól beszél, de felsőfokú tanulmányai befejezése óta sokat romlott 
a nyelvtudása, mert családtagjaival, rokonaival, barátaival, valamint  
a munkahelyén is csak az anyanyelvét használja. 

K:  Az osztályában szinte minden tantárgyat, köztük a szlovák nyel-
vet is Ön tanítja, emellett egy másik osztályban is tanít szlovákot. 

VX: Igen, de nem én jelentkeztem, hogy a másik osztályban is sze-
retnék szlovákot tanítani, egyszerűen rám osztották. Ha lehetett 
volna, inkább a magyart vagy a természetrajzot választom. Vagy 
a zenét.

K:  Ez azt jelenti, hogy nem szívesen tanít szlovákot?
VX: Hát, nem tanítom szívesen, mert nem tudok olyan jól szlovákul. 

Sok mindent elfelejtettem már, amit a főiskolán tanultam. Itt  
a faluban mindenkivel magyarul beszélek, a postán, az orvosnál, 
a községházán is. Ha nem használjuk a nyelvet, kikopnak az em-
lékeinkből a szavak.

K: A tanulók hogy viszonyulnak a szlovákórához?
VX: Nem szeretik.
K:  Hogy tudja motiválni őket, hogy tudja felkelteni az érdeklődésü-

ket? 
VX: Mivel nem szeretik a szlovákot, gyakran mondják, hogy tartsunk 

helyette mást, olvasás-, torna- vagy zeneórát. Még a számtant 
is jobban szeretik a szlováknál. De hát azt nem lehet, szlová-
kozni kell. Mondogatom nekik, hogy szlovákul meg kell tanulni, 
mert Szlovákiában élünk. De az az igazság, hogy a faluban nincs 
rá nagyon szükségük, mindenkivel meg tudják értetni magukat  
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magyarul. Az iskolán kívül talán két-három tanuló hall szlovák 
szót, de nekik vegyes a családjuk, az egyik szülő szlovák.

K:  Hogy építi fel a szlovákórákat? 
VX: Először feleltetek, aztán új anyagot veszek. Az új anyag majd-

nem mindig egy rövid verssel kezdődik, úgy, ahogy a könyvben 
van.

K:  Mi a funkciója ennek a versnek?
VX: Hogy a gyerekek ne rögtön egy szlovák szöveget lássanak, ami-

nek el kell mondani a tartalmát. Így van egy kis átmenet. Mert 
a vers általában humoros, vidám, ütemeket is lehet számolni 
benne, lehet rá tapsolni. Azt szeretik a gyerekek. Azt már nem, 
amikor feleltetek belőle. Nehéz nekik megtanulni, mert sok is-
meretlen szó van bennük.

K:  Fontosnak tartja a versből való feleltetést?
VX: Különben nem tanulják meg.
K:  Szokták értelmezni is ezeket a verseket? 
VX:  Arra nem nagyon van idő, mert sok az új anyag, amit át kell ven-

ni. Esetleg ha van a versben olyan szó, amiről gondolom, hogy  
a gyerekek nem ismerik, akkor megmondom magyarul. 

K:  Hogyan szokták feldolgozni az új anyagot?
VX:  Az új anyag egy olvasmány, meg a hozzá tartozó nyelvtan. Az ol-

vasmányt vagy én olvasom föl, vagy egy olyan tanuló, aki szépen 
tud olvasni. Utána elolvassuk a szöveg alatt a szlovák–magyar 
szavakat. És ha valaki nem értett még valamit a szövegben, akkor 
megkérdezheti, lefordítom neki magyarra.

K:  Mi a szövegfeldolgozás következő lépése? 
VX: A szöveg alatt az első gyakorlatban általában kérdések vannak, 

amik a szövegre vonatkoznak. Valaki felolvassa a kérdéseket,  
a többiek meg megkeresik rájuk a választ a szövegben. Így ösz-
szeáll a szöveg lényege, amit vissza kell tudni mondani, de ez 
nem mindig sikerül. 

K:  Ön szerint mi ennek az oka?
VX: Hogy a gyerekek nem értenek, nem beszélnek szlovákul. Inkább 

csak azok tudják elmondani a szöveg tartalmát, akik vegyes csa-
ládban élnek, de ők se tudnak annyira jól szlovákul, mert több-
nyire magyarul beszélnek mindenkivel.

K:  Mivel folytatódik az óra?
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VX: A nyelvtannal, minden olvasmányhoz tartozik nyelvtan is. Vagy 
új anyag, vagy ismétlés, vagy összefoglalás. Ha lehetne, ezt a sok 
nyelvtant kihagynám, mert elveszi az időt a kommunikációtól. 
De nem lehet, mert a negyedik osztály végén szlovákból is köz-
ponti tesztelés van, abban meg főleg nyelvtani kérdések vannak. 
Egy állami norma szerint működő iskolában azt kell tanítani, ami 
a könyvben van, ezért nem tanulnak meg a gyerekek szlovákul.

K:  Bővebben mi a véleménye a tankönyvekről?
VX: Nem jók, nem lehet belőlük megtanulni szlovákul. De ezt nem 

lehet hangosan mondani, mert a szerzők, akik mindenféle bizott-
ságokban is ott ülnek, megsértődnek. Jobb lenne nem használni 
az ilyen könyveket, hanem a beszédre kellene sok időt fordítani. 
De hogyan?

K:  A tankönyvön kívül használ más segédeszközöket?
VX: Nem nagyon használok. Ezek még kisgyerekek, nem egy olyan 

van köztük, aki magyarul se tud rendesen olvasni. De a munka-
füzetet használjuk, a nyelvtant gyakoroljuk benne.

K:  Mit gondol az alsó tagozatos szlovák nyelv tantárgy oktatási 
programjáról, illetve ezek tartalmi és kimeneti követelményeiről?

VX: Olyanok, mint a tankönyvek. Nem jók. Az a sok nyelvtan benne! 
Pedig egy nyelv nem csak nyelvtanból áll! El kellene valahogy 
szakadni tőle, és a mindennapi élethez szükséges szavakat taníta-
ni a gyerekeknek. Meg helyesírást, mert az fontos, hogy tudjanak 
írni. A művelt embernek helyesen kell írni.

K:  Az Ön tanítványainak milyen a helyesírása?
VX:  A többség elég jól tud írni. Persze van olyan, aki mindig ötöst kap 

a diktátra, de az olyan, hogy egyszerűen nem lehet megtanítani  
a helyesírásra. Az az anyanyelvén se tud hiba nélkül írni. 

K:  Ön szerint hogyan, milyen módszerekkel lehetne fejleszteni az 
alsó tagozatos tanulók szlováknyelv-tudását? 

VX:  A pedagógusnak öntudatosnak kell lenni. Akárhogy, de el kell 
érni, hogy a gyerekek tudjanak szlovákul beszélni, mert az na-
gyon fontos. A másik idegen nyelvvel, az angollal nincs olyan 
nagy probléma, mint a szlovákkal, azt szeretik, meg jobban is 
tudják. Lehet, hogy a sok amerikai film meg zene hatására. De 
ha a pedagógus meg a szülő öntudatos, akkor a gyerekek meg 
tudnak tanulni szlovákul a magyar iskolában is.
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K: Miben tud segíteni egy öntudatos pedagógus, illetve szülő?
VX: Hát, a pedagógus tegyen meg mindent, hogy a gyerekek jobban 

tudjanak szlovákul, magyarázzon el mindent, fordítsa le, amit 
nem értenek, kérje számon, amit átvett, ismételjen a gyerekekkel. 
A szülő meg figyeljen rá, hogy a gyerek készüljön föl a szlovák- 
órára, kérdezze ki, diktáljon neki, hogy jobban tudjon írni. Az 
utcán figyeljék a szlovák feliratokat, ha lehet, nézzenek szlovák 
tévét. Ilyesmikre gondoltam.

2. interjú

XY neme nő, 44 éves. Egy dél-szlovákiai magyardomináns nagyköz-
ségben született. Homogén szlovák családból származik. Nemzetisége 
és anyanyelve szlovák, de saját bevallása szerint magyarul anyanyelvi 
szinten beszél. Magyar férjével és a gyerekeivel való kommunikáció 
során mindkét nyelvet használja. Alap- és középiskolai tanulmányait 
lakóhelyén, illetve a közeli járási székhelyen szlovákul végezte. Szlo-
vák nyelv és irodalom–rajz szakos tanári diplomáját szlovák egyete-
men szerezte. Felsőfokú tanulmányai befejezése óta lakóhelyén dol-
gozik, a magyar tannyelvű alapiskola felső tagozatán szlovák nyelvet 
és irodalmat, valamint rajzot tanít. 

K:  Ön szerint magyar tanítási nyelvű iskolában szlovák vagy ma-
gyar anyanyelvű pedagógusnak kellene tanítania a szlovák nyelv 
és szlovák irodalom tantárgyat?

XY:  Nehéz kérdés mindjárt az elején. Nem is tudom. Van előnye, ha  
a szlovák szakos anyanyelve a szlovák. De hátránya is van.

K:  Mi az előnye? 
XY:  Az előnye az, hogy hiba nélkül beszél szlovákul. Mert azok  

a szlovák szakosok (a mi iskolánkban is vannak ilyenek), akik 
maguk se tudnak jól szlovákul, hogy tudják megtanítani a gye-
rekeket a szlovák nyelvre? Ha a pedagógus nem tud helyesen 
ragozni szlovákul, akkor a tanuló se fog tudni.

K:  És mi a hátránya?
XY:  Csak a saját tapasztalataimról tudok beszélni. Mivel én nem az 

iskolában tanultam meg szlovákul, hanem otthon, nem értem, 
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miért nem tudnak a gyerekek megtanulni ragozni, miért tesz-
nek a hímnemű főnév mellé nőnemű melléknevet. Ez hátrány. 
Pedig magyarul is el tudom nekik magyarázni, hisz úgy beszé-
lek magyarul, mint szlovákul. Viszont magyarul nem iskolában 
tanultam, nem ismerem jól a magyar nyelvtant, lehet, hogy ez  
a probléma.

K:  Az órán rendszeresen javítja a tanulók nyelvtani hibáit?
XY:  Minden hibát kijavítok. A systém malých krokov alapján tanítom 

nekik a szlovákot, így egyszer majd megjön eredmény. De jó len-
ne, ha nem kellene nekik annyi nyelvtant tanítani, lehet, hogy 
akkor jobban szeretnék a szlovákot.

K:  A pedagógus nem alakíthatja úgy a szlovákórát, hogy a tanulók 
számára a lehető leghasznosabb legyen?

XY:  Nem, mert a vzdelávacie štandardy szerint kell tanítani, abban 
meg majdnem minden nyelvtan. Pedig kommunikációt kellene 
tanítani a gyerekeknek, hogy tudjanak beszélni. De hát már az 
alapiskolában is ott a szlovák irodalom, pedig nyugodtan áttehet-
nék a középiskolába, mert a gyerekek úgyse értik, még a mai iro-
dalmi szövegeket se. Meg ilyenekkel foglalkozunk, hogy ume-
lecké prostriedky! Metafora, metonímia meg hasonlók. A tanulók 
nem értik meg ezeket szlovákul.

K:  Mi a véleménye a szlováknyelv-tankönyvben található olvasmá-
nyokról? 

XY:  Az ötödik és a hatodik osztályos tankönyvekben még csak elfo-
gadhatók, de a többiben nehezek. De ez is attól függ, hogy ma-
gyar vagy szlovák környezetben van az iskola. Mert amire én azt 
mondom, hogy irtó nehéz meg prehnané, arra a pozsonyi magyar 
iskolában azt mondják, hogy rendben van. 

K:  Hogy dolgozzák fel az olvasmányokat?
XY:  Először elolvassuk a szöveg alatti szlovák szavakat és a magyar 

fordításukat, hogy a gyerekek értsék meg a szöveget, aztán felol-
vassuk. Olyanra szoktam bízni, aki szépen olvas szlovákul. Az-
tán megkérdezem, van-e olyan szó, amit nem értenek. Ha van, 
lefordítom nekik magyarra. Utána kérdéseket teszek fel, de ha 
van az osztályban olyan ügyes szlovákos, aki tud kérdezni, ak-
kor ő kérdez. A többiek válaszolnak a kérdésekre, vagyis inkább 
kikeresik a válaszokat a szövegből, mert maguktól nem tudják 
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megfogalmazni. Aztán megkérdezem, ki tudja elmondani a szö-
veg tartalmát. Ha jelentkezik valaki, és jól elmondja, akkor jó 
pontot adok neki. Aztán leírjuk a tartalmat a füzetbe, hogy meg 
tudják tanulni. Néha csak aláhúzzuk a könyvben. Utána jön az 
olvasmányhoz tartozó nyelvtan, úgy, ahogy a könyvben van.

K:  A tankönyvön kívül használ más segédeszközt is?
XY:  A nyolcadikban és a kilencedikben a gyerekek prezentációkat, 

rövid beszámolókat készítenek az órákra.
K:  Ezek milyen témában és milyen forrásból készülnek?
XY:  Az olvasmány témájában, de ezek nem kötelezők. Ha valaki ol-

vas valamit az olvasmány témájában, készíthet róla szlovákul 
beszámolót, vagy képekkel is bemutathatja. Ezekre főleg a jobb 
tanulók szoktak jelentkezni. Mivel plusz feladatról van szó, csak 
akkor írom be a jegyet, ha egyes, ha rosszabb, akkor jó pontot 
adok érte. 

K:  Az iskola biztosít szlovák nyelvű folyóiratokat a tanulók számá-
ra?

XY: Egyet biztosít, de most nem jut eszembe a címe. Vagyis az iskola 
csak megrendeli, a szülőknek kell megfizetni. De nincs rá min-
denkinek pénze, ezért nem is nagyon használjuk. 

K:  Ön milyennek látja a tanítványai szlováknyelv-tudását?
XY:  A faluban többnyire magyarul beszélnek az emberek, azok  

a szlovákok is, akik mindig is itt laktak. Kevés lehetőség van 
szlovákul beszélni, nincs nagyon kivel kommunikálni. Olyan 
kisebb szintű kommunikációk azért vannak, de ez kevés ahhoz, 
hogy a gyerekek jól megtanuljanak szlovákul. A többség gyen-
gén beszél, van néhány, aki közepesen. Aki jól tud, az biztos, 
hogy vegyes családban nevelkedik, vagyis nem az iskolában ta-
nulta meg a nyelvet. Olyan témáról, hogy például medziľudské 
vzťahy, még a nagyokkal se igen lehet beszélgetni, pedig ez ki-
lencedikes anyag.

K:  Ön szerint hogyan lehetne hatékonyan fejleszteni a tanítványai 
szlovák beszédkészségét?

XY: A pedagógusoknak is, a szülőknek is úgy kellene hozzáállni  
a szlovák nyelvhez, hogy az nem kényszer vagy kötelesség. Szlo-
vákiában élünk, tehát tanuljunk meg szlovákul, ez más országok-
ban is így van, ha ott akarsz élni, beszéld az ország nyelvét. Az 
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alsó tagozaton például sokkal jobban oda kellene figyelni a szlo-
vák tanítására, mert amikor a gyerekek átlépnek a felső tagozatra, 
alig értenek valamit szlovákul. De nem jók a standardok se, nem 
tudom, miért nem kérdezik meg az iskolákban tanító pedagógu-
sokat, hogy mit és miből mennyit kellene tanítani. A tankönyvek 
se jók, alig vannak bennük a szlovák beszédet fejlesztő szövegek, 
ha a gyerek egy teljes teleírt oldalt lát, nincs is kedve hozzáfog-
ni. Szóval igen nehéz kérdés, hogy hogyan lehetne fejleszteni  
a szlováktudásukat.

K:  A tanítványai hogy viszonyulnak a szlovákórához?
XY:  Nem mondhatom, hogy szeretik, de talán van egy-két olyan köz-

tük, aki kedveli. A többség úgy veszi, hogy muszáj szlovákul ta-
nulni. Mivel itt a faluban mindenkivel magyarul beszélnek, még 
nem fogják föl, hogy vannak olyan helyzetek, mikor egyszerűen 
szükség van a szlovákra. 

 

3. interjú

YZ2 neme férfi, 83 éves. Egy csallóközi magyardomináns települé-
sen született. Homogén magyar családból származik, magyar nem-
zetiségűnek és anyanyelvűnek vallja magát. Alap- és középfokú ta-
nulmányait szülőfalujában, illetve a közeli járási székhelyen magyar 
nyelven végezte. Tanári diplomát a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán 
szerzett magyar–szlovák szakon. Tanulmányai befejezése után a szü-
lőfalujához közeli magyar többségű járási székhelyre költözött. 1962-
től lakóhelye magyar tannyelvű gimnáziumában tanított, ahol az első 
tanévet követően már csak szlovák nyelvet és irodalmat oktatott. Igaz-
gatója, kollégái és tanítványai kérésére a nyugdíjkorhatár elérése után 
is folytatta tevékenységét. Csaknem ötven évig tartó oktatói munka 
után, 74 évesen vonult nyugdíjba, de a tanítást ezt követően sem hagy-
ta abba: alap- és középiskolásokat, egyetemistákat, felnőtteket tanított 
(meg) szlovákul beszélni. 

2 Adatközlőm a tanulmány megjelenése előtt elhunyt.
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K:  Volt különösebb oka rá, hogy annak idején magyar–szlovák szak-
ra jelentkezett?

YZ:  Különösnek semmiképp se mondható, így hozta az élet. Eredeti-
leg magyar–történelem szakra akartam jelentkezni, de az ’56-os 
magyarországi forradalmi események miatt a főiskola vezetése 
úgy döntött – gondolom, felsőbb utasításra –, hogy egy ideig nem 
nyitnak történelem szakot. Mivel a magyar mellett kitartottam, 
két választási lehetőségem maradt: vagy magyar–orosz, vagy 
magyar–szlovák szakos hallgató leszek. Az utóbbi javára döntöt-
tem. 

K:  Milyen szinten beszélt akkor szlovákul?
YZ:  Középszinten, a mai nyelvvizsgaszintek közül ez B2-nek felel 

meg. Színmagyar családból származom, amikor gyerek voltam,  
a falumban kizárólag magyarok éltek, a mindennapi kommuni-
káció során mindenki magyarul beszélt mindenkivel. Magyar 
alap- és középiskolába jártam, de észleltem, tudtam, hogy a tár-
sadalom többségének nyelve a szlovák, ezért tudatosan próbál-
tam javítani a szlováktudásomon. Olvastam az elérhető szlovák 
lapokat, hallgattam a szlovák rádiót, és lassan azt vettem észre, 
hogy majdnem mindent értek. A passzív szókincsem nagy volt, 
de hiányzott a nyelv aktív használata, amit aztán a Pozsonyban 
töltött évek alatt pótoltam. A szlovák nyelv valóban jó szintű-
nek mondható elsajátítása azonban csak később, a sorkatonai 
szolgálat idején sikerült, talán annak köszönhetően, hogy friss 
diplomával a zsebemben az alakulatnál szolgáló cseh és szlovák 
tisztjelölteket készítettem fel az érettségi vizsgára. 

K:  Már akkor eldöntötte, hogy tanári pályára lép?
YZ:  Igen, viszonylag korán, a középiskola első-második osztályában 

már az volt a tervem, hogy egyszer majd tanár leszek. Azokban 
az időkben a főiskola befejezése után a fiúknak két évig sorka-
tonai szolgálatot kellett teljesíteniük, csak ennek letöltése után 
kezdtek el dolgozni. Nekem szerencsém volt, a lakóhelyem ma-
gyar gimnáziumában el tudtam helyezkedni.

K:  Említette, hogy csak az első évben tanított magyart, utána már 
csak szlovákórákat kapott. Miért?

YZ:  Az egyik ok biztos az volt, hogy míg magyar szakos pedagógus-
ból több is volt az iskolában, addig képesítéssel rendelkező szlo-
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vák szakosból kevés. A hatvanas évek elején jártunk, a magyar 
iskolák többségében vagy szlovák anyanyelvű, magyarul keveset 
vagy egyáltalán nem beszélő pedagógusok tanították a szlová-
kot, vagy olyan magyar anyanyelvű kollégák, akiknek nem volt 
ugyan tanári oklevelük, de jól vagy elég jól beszéltek szlovákul. 
Az én generációm volt az első, amelyikből viszonylag sok kép-
zett szlovák szakos pedagógus került ki.

K:  És mi volt a másik ok? Miért tanított évtizedeken át csak szlová-
kot?

YZ:  Az igazgatóm úgy gondolta, hogy sikerült ráéreznem, hogy lehet 
a magyar gyerekeket úgy szlovákra tanítani, hogy annak látható 
eredménye legyen. 

K:  Mit ért az alatt, hogy „sikerült ráéreznie”?
YZ:  Mivel én is magyar vagyok, és szlovákul nem otthon, a családban 

tanultam meg beszélni, hanem az iskolában, vagy inkább talán 
magánszorgalomból, tudtam, mik a magyar gyerekek szlovák- 
oktatásának buktatói. Először is el kellett hitetnem velük, hogy 
magyar iskolában is meg lehet tanulni szlovákul, persze csak 
akkor, ha sok munkát fektetnek bele. Én hajlandó voltam sokat 
dolgozni, mert azt vallom, hogy a tanár csak az átadott tudást 
kérheti számon a diákjaitól. Rendszeresen és sokat készültem az 
óráimra, és ezt kellett tenniük a tanulóknak is. A legtöbben haj-
landók voltak rá, mert látható időn belül azt tapasztalták, hogy 
már nemcsak értenek ezt-azt, hanem beszélnek is szlovákul. 

K:  Hogyan viszonyultak a tanulók a szlovákórához?
YZ: Nem mondom, hogy rajongtak érte, de többen kedvelték, és 

voltak olyanok is, akik szerették. Látták, hogy van értelme az 
órának, hasznosnak tartották, mert azt tapasztalták, hogy egyre 
jobban értik és használják a nyelvet. Nincs okom panaszra, egy 
tanítványomtól se hallottam, hogy utálná a szlovákórát.

K:  Mit tart a szlovákóra legfontosabb elemének?
YZ:  A szóbeli kommunikáció fejlesztését. Minden órát azzal kezd-

tem, hogy megkérdeztem a tanulók véleményét egy-egy aktuális 
témáról. Hol közéleti történésekről, hol sporteseményekről, hol 
olvasmányélményekről, szabadidős tevékenységekről, szórako-
zási lehetőségekről beszélgettünk, a lényeg az volt, hogy amit 
mondanak, azt szlovákul mondják. Az új tananyag feldolgozá-
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sát is a kommunikációra építettem. A szöveget nem olvastuk fel 
hangosan, nem fordítottuk magyarra, mindenki magában olvasta 
el, és szlovákul kérdezett, ha valamit nem értett. Ha az osztály-
ból valaki szlovákul meg tudta magyarázni a többiek számára 
ismeretlen szót vagy kifejezést, az jó pontot kapott. De gyakran 
vittem be magnót, hogy a gyerekek szlovák anyanyelvű személy-
től hallják a szöveget, amit aztán közösen dolgoztunk fel, megint 
csak a szlovák nyelvet használva. Ha nehezebb volt a szöveg, 
akkor úgy, hogy egy-két szlovákul jól beszélő tanuló kérdéseket 
fogalmazott meg szlovákul, ügyelve a szöveg tartalmi összefüg-
géseire, a többieknek így egyrészt könnyebb volt a válaszadás, 
másrészt a kérdések-válaszok nyomán kialakult a szöveg lénye-
ge, amit már a szlovákul gyengébben beszélők is meg tudtak fo-
galmazni, és ha csak egy-két mondattal, de hozzá tudtak szólni  
a szöveg témájához kapcsolódó beszélgetéshez is. 

K:  Hogyan készültek otthon a tanulók az Ön szlovákóráira?
YZ:  Minden órára négy-öt társalgási témából kellett készülniük, ezek 

közül egy az előző, a többi korábbi órák társalgási témája volt. 
Kétféleképpen feleltettem. Az egyéni feleltetés úgy zajlott, hogy 
a diák maga húzta ki a témát, elmondta, amit megtanult vagy 
tudott róla, majd az osztálytársai tettek fel neki a témával kap-
csolatos kérdéseket, így dialógus alakult ki a felelő és a többi 
diák között. Ezzel az volt a célom, hogy minél több diákot tud-
jak megszólaltatni a rendelkezésünkre álló negyvenöt perc alatt. 
Közben a tanulók – velem együtt természetesen – a felelő eset-
leges ragozási, stilisztikai hibáit is figyelték, és a felelet végén 
rákérdeztek ezekre. Ha a felelő javítani tudta a hibát, nem számí-
tottam be a jegyébe, ugyanakkor azt a diákot, aki észrevette, jó 
ponttal jutalmaztam, így a feleltetés alatt is érdemes volt figyelni. 
Frontális feleltetést gyakran alkalmaztam, bár ilyenkor nem tud-
tunk elmélyedni a témában, de majdnem mindenkit meg tudtam 
szólaltatni, az osztott szlovákórákon legfeljebb tizenhárom-ti-
zennégy volt a diáklétszám. 

K:  A nyelvtant hogyan tanította? 
YZ:  Csak olyan mértékben, amennyire a kommunikáció megkíván-

ta. Felesleges, hogy a tanulók olyan definíciókat, osztályozá-
sokat magoljanak be szlovákul, amiket az anyanyelvükön már 
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megtanultak. Azt viszont fontosnak tartottam, hogy megtanulják  
a főnévi, melléknévi és névmási ragozási mintákat, ezeket nem 
lehet megfigyeléssel elsajátítani, mint ahogy egyes tankönyvek, 
módszertani kézikönyvek javasolják. Ezen kívül minden mást 
igyekeztem összehasonlító módszerrel tanítani, megnéztük, hogy 
az éppen tárgyalt nyelvtani jelenségre mi jellemző a magyarban 
és mi a szlovákban, utána megmagyaráztam az eltérések okát és 
típusát, és arra is felhívtam a figyelmet, hogy mindent ki lehet 
fejezni mindkét nyelvben, de a nyelvtani formák általában kü-
lönböznek egymástól. 

K:  Véleménye szerint milyen mértékben járulnak hozzá a szlovák- 
irodalom-órák a tanulók nyelvtudásának fejlesztéséhez?

YZ:  Nehéz megkedveltetni a tanulókkal a szlovák irodalmat vagy 
legalább egy-egy szerzőt, ha a tankönyvben olyan szerencsétle-
nül válogatott szemelvények vannak, amik vagy a témájuk, vagy 
a nyelvezetük miatt nem szólítják meg őket. A mai gyerekeket 
arra is nehéz rábírni, hogy 19. századi magyar írókat, költőket 
olvassanak, nemhogy szlovákokat. A Štúr-generációtól szárma-
zó szemelvényeket egyáltalán nem értik, a negyvenöt perces óra 
csak arra elég, hogy értelmezzük az ismeretlen szavakat, hogy 
legalább néhány mondattal össze tudják foglalni a szemelvény 
tartalmát, és fűzzünk egy-két megjegyzést a témájához. Valami-
vel könnyebben megy a kortárs szerzőktől származó szövegek 
feldolgozása, de nem ritka, hogy a tankönyvben található részlet 
egyszerűen értelmezhetetlen, mert úgy szakították ki az eredeti 
novellából, regényből, hogy nem mond semmit. Ilyenkor gyak-
ran vittem be az órára olyan szövegrészletet, amiről azt gondol-
tam, témája és nyelvezete közelebb áll a tanulókhoz, ezeket szí-
vesebben is olvasták, és a feldolgozásuk is könnyebben ment. De 
mivel az országos mérések tesztjeit a tankönyvek alapján állítják 
össze, nem nagyon tehettem meg, hogy nem veszem át a rossz-
nak tartott szemelvényeket, mert előfordult, hogy visszaköszön-
tek a központi érettségi tesztben. 

K:  Hogy alakította, fejlesztette a tanulók írásbeli kommunikációs 
kompetenciáját?

YZ:  Mivel az állam nyelve a szlovák, a tanulóknak előbb-utóbb 
nemcsak szóban, hanem írásban is használniuk kell a nyelvet, 
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főleg a hivatalokkal, intézményekkel való ügyintézés során, és 
valószínű, hogy nagy részüknek a szlovák lesz a munkanyelve 
is. Ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten ismerniük kell a szlo-
vák helyesírást, aminek lényegesebb szabályait az alapiskolában 
többé-kevésbé elsajátítják, így a középiskola feladata a már meg-
szerzett ismeretek rögzítése és fejlesztése. Helyesírási kérdések-
kel minden órán foglalkoztunk, mert hol a tankönyvi szövegben, 
hol egy táblára felírt mondatban jelent meg olyan szó, aminek az 
írásmódjáról érdemes volt beszélni. És persze itt is alkalmaztam 
az összehasonlító módszert: így írjuk az adott ünnep, hegység, 
iskola, újság nevét a szlovákban, hogy írjuk a magyarban? 

K:  Fogalmazási ismereteket is tanított?
YZ:  A fogalmazás folyamata összetett tevékenység, az anyanyelv 

vonatkozásában is a legnehezebbnek tartják a pedagógusok  
a beszélés – beszédértés – fogalmazás hármasában. Az óráimon 
mindig arra törekedtem, hogy gyakorlati szempontból hasznos 
ismereteket sajátíttassak el a tanulókkal: tanuljanak meg szlovák 
nyelvű kérvényt, reklamációt, önéletrajzot írni, tudják kitölteni  
a szlovák formanyomtatványokat. De próbáltam felkészíteni 
őket a szlovák érettségi vizsga szövegalkotás részére is. Ez úgy 
zajlott, hogy az iskolai fogalmazásoknál mindig három témát ad-
tam meg. Az ezekhez szükséges anyaggyűjtést a tanulók otthon, 
önállóan végezték; aztán az órán megbeszéltük, kiegészítettük az 
elkészített vázlatokat. Azt, hogy a három megadott témából me-
lyiket írják, csak az óra elején tudták meg, úgy, mint az írásbeli 
érettségin. 

K:  Tudom, hogy amikor első osztályosokat tanított, mindjárt az első 
héten egyénenként felmérte a diákok szó- és írásbeli kommuniká-
ciós készségét, és ugyanezt tette a végzős osztályokban is. Miért?

YZ:  Nekem fontos volt a visszajelzés. Tudni akartam, honnan hová 
sikerült eljutnia a tanulónak, hogy mennyit fejlődött a szlovák-
nyelv-tudása, hogy kevesebb hibával beszél-e szlovákul a negye-
dik év végén, mint az első elején, hogy javult-e a szó- és írásbeli 
fogalmazási készsége, a helyesírása. Az is érdekelt, hogy az a ta-
nuló, aki az első osztályban azt mondta, hogy az érettségi után ma-
gyarországi egyetemen szeretne tanulni, mert gyenge a szlováktu-
dása, megváltoztatta-e a véleményét a negyedik osztály végére.
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K:  Volt olyan, aki megváltoztatta?
YZ:  Minden osztályban voltak olyanok, akik úgy érezték, hogy négy 

év következetes nyelvtanulás után beszélnek olyan szinten szlo-
vákul, hogy szlovák egyetemre merjenek jelentkezni. Én ennek 
mindig nagyon örültem, mert az a tapasztalatom, hogy azoknak, 
akik külföldre mennek egyetemre, jó esetben a 15%-a jön vissza 
a szülőföldjére, a többi kint ragad. Márpedig ez nagy baj, mert  
a kisebbségben élő közösségeknek sokszorosan szükségük van 
az értelmiségi rétegre.

K:  Még visszakanyarodnék oda, hogy rendszeresen felmérte az első 
osztályos tanítványai szlováknyelv-tudását. Mi a tapasztalata, 
milyen nyelvtudással érkeztek az alapiskolából?

YZ:  Senkit se szeretnék megbántani, mert a tanár felkészültsége, 
igyekezete csak az egyik tényezője a sikeres nyelvtanításnak, de 
azt kell mondanom, hogy a tanulók általában gyenge szlováktu-
dással érkeznek a gimnáziumba. Persze vannak köztük szlovákul 
anyanyelvi szinten vagy nagyon jól beszélők is, de ők kivétel 
nélkül vegyes házasságban születtek, szlovákul beszélni családi 
környezetben, a szlovák szülőtől tanultak meg, nem az iskolában. 
De hozzátartozik az igazsághoz, hogy a magyar családból szár-
mazó gyerekek között is vannak olyanok, akiknek nagy a passzív 
szókincse, így elég jól értenek, de nem tudnak vagy nem mer-
nek szlovákul beszélni. A többség viszont gyenge nyelvtudással 
lép be a gimnáziumba; egyszerű, néhány mondatból álló szlovák 
szöveget se értenek meg, és az első közös óra végén azt kérik, 
húzzuk alá azokat a mondatokat a tankönyvi szövegben, amiket 
meg kell tanulni.

K:  Ön szerint mi az oka annak, hogy nyolc-kilenc év szlováknyelv-ta-
nulás után a magyar iskolába járó tanulók többsége gyengén be-
szél szlovákul?

YZ:  Összetett kérdés, órákig lehetne beszélni róla. Az egyik fő ok az, 
hogy nem jók a szlovák nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsoló-
dó oktatási standardok. Hiába beszélünk róla mi szlovák szako-
sok évtizedek óta, hiába jelezzük ennek vagy annak az illetékes 
intézménynek, főosztálynak, osztálynak, osztályvezetőnek, nem 
történik semmi. Nem elég a tantárgyleírásban közölt céloknál fel-
tüntetni, hogy „a kommunikációs kompetencia fejlesztése”, úgy 
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kell meghatározni a tartalmi és kimeneti követelményeket, olyan 
tankönyveket és olyan segédeszközöket kell biztosítani, hogy ez 
a cél minden nagyobb erőfeszítés nélkül elérhető legyen, és hogy 
a tanárnak ne kelljen minden egyes szlovákórára legalább másfél 
órát készülnie, mire összeszedi, megírja, előkészíti, amiből haté-
konyan tud tanítani, mert ez hosszú távon nem vállalható, és nem 
is várhatja el senki a pedagógustól. 

K:  Tanár úr véleménye szerint minden szlovákiai magyarnak meg 
kell tanulnia szlovákul beszélni?

YZ: Megtanulni szlovákul beszélni nem kötelesség, hanem kihasz-
nálandó lehetőség. Senkit se lehet arra kényszeríteni, hogy ta-
nuljon meg egy nyelvet. Én mindig megpróbáltam meggyőzni  
a tanulókat arról, hogy csak előnyük származik belőle, ha tudnak 
szlovákul, és ha elhitték, sokkal könnyebb volt az út, ami a nyelv 
elsajátításához vezetett. 

Tanulságok, következtetések

Az interjúk készítése során adatközlőim egyetértettek abban, hogy  
a szlovákiai magyar iskolákban folyó szlováknyelv-oktatás régóta 
érzékeny pontja a magyar tannyelvű oktatásnak, és hasonlóképpen 
vélekedtek a nyelvelsajátítás hatékonyságát leginkább befolyásoló 
tényezőkről is. 

Mindhárman úgy gondolják, hogy a szlovák nyelv és szlovák 
irodalom tantárgy tananyagát meghatározó állami oktatási program3 

3 Štátny vzdelávací program. Slovenský jazyk a slovenská literatúra – primár-
ne vzdelávanie. sjsl_pv_2015.pdf (statpedu.sk), 

 Štátny vzdelávací program. Slovenský jazyk a slovenská literatúra – nižšie 
stredné vzdelávanie. sjsl_nsv_05_12_2014.pdf (statpedu.sk),

 Štátny vzdelávací program. Slovenský jazyk a slovenská literatúra – vyššie 
stredné vzdelávanie. sjsl_nsv_05_12_2014.pdf (statpedu.sk),

 Štátny vzdelávací program. Slovenský jazyk a slovenská literatúra – gymná-
zium so štvorročným vzdelávacím programom slovensky_jazyk_a_sloven-
ska_literatura_g_4_r.pdf (statpedu.sk),
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olyan központi dokumentum, amely nagymértékben befolyásolja az 
illető tárgy oktatását. Az alapiskola felső tagozatán tanító adatközlő 
szerint a pedagógus nem építheti fel úgy a szlovákórát, ahogy a tanu-
lók nyelvtudása és egyéb körülmények kívánnák, mert a tantárgy ok-
tatási programjához kell igazodnia. A gimnáziumban oktató adatközlő 
egyenesen rossznak tartja a tantárgyi oktatási programot, és utal rá, 
hogy évtizedekre visszatekintő tanári tevékenysége során a szlovák 
szakos pedagógusok többször is jelezték az Állami Pedagógiai Inté-
zetnek a dokumentummal kapcsolatos kifogásaikat, de érdemi válto-
zás annak ellenére sem történt, hogy a tantárgyi oktatási programban 
megfogalmazott általános elvek, a tananyagtartalmak, valamint az el-
várások között alapvető ellentmondást észleltek. Ezt a vélekedést alá-
támasztja a szlovák nyelv magyar tannyelvű iskolákban való oktatását 
figyelemmel kísérő Vančo Ildikó is, aki szerint a kommunikációalapú 
nyelvoktatás ugyan régóta deklarált része a szlovák nyelv és szlovák 
irodalom tantárgyi programoknak, ám az általános elvek, a tananyag-
tartalmak, valamint az elvárások között ellentmondás figyelhető meg: 
miközben az általános elvek szerint a szlovák nyelv oktatásának fő 
célja a beszélt és az írott nyelvi kommunikációs készségek elsajátítá-
sa és fejlesztése, addig a tananyagtartalom a szlovák nyelvtan tanítá-
sát helyezi előtérbe, a tantárgy kimeneti követelményei között pedig  
a megszerzett nyelvtani és helyesírási készségek gyakorlatban való 
alkalmazása jelenik meg leggyakrabban (Vančo 2017: 287–288). 

Adatközlőim nincsenek jó véleménnyel a szlovák nyelv és szlo-
vák irodalom tantárgy oktatási programjához kapcsolódó tanköny-
vekről sem. Az alsó tagozat harmadik és negyedik osztályában taní-
tó pedagógus szerint az alsó tagozatos tankönyvek olyannyira nem 
segítik a szlovák nyelv elsajátítását, hogy jobb lenne nem használni 
őket. A felső tagozaton oktató adatközlő az ötödik és a hatodik osz-
tály számára készült tankönyveket elfogadhatónak minősíti, a felsőbb 
osztályokban használt segédleteket viszont nehéznek. Ugyanakkor 

 Štátny vzdelávací program. Slovenský jazyk a slovenská literatúra – gym-
názium s osemročným vzdelávacím programom. slovensky_jazyk_a_sloven-
ska_literatura_g_8_r.pdf (statpedu.sk).
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úgy véli, hogy ugyanezekről a tankönyvekről más véleménye lehet 
annak a pedagógusnak, aki nem magyar, hanem szlovák nyelvi kör-
nyezetben élő magyar anyanyelvű tanulóknak tanít szlovák nyelvet. 
Az alapiskola felső tagozatában használt tankönyvek alkalmatlansá-
gáról korábbi vizsgálatok is tanúskodnak, több szlovák szakos peda-
gógus egyrészt nyelvtanközpontúságuk, másrészt a tanulók korának 
nem megfelelő tankönyvi szövegek miatt „tanulhatatlan”-nak tartja 
őket (vö. Szabómihály 2011: 303, Kelemen 2012: 46, Misad 2014: 
46–47). Végh Gabriella felső tagozaton oktató szlovák szakos peda-
gógusok véleményére hivatkozva megállapítja, hogy a nyolcadikos 
és kilencedikes tankönyv olyan, nem a mindennapi élethelyzetekkel 
kapcsolatos olvasmányokat tartalmaz, melyek elvont témájához még 
az anyanyelvén sem tud minden tanuló hozzászólni (Véghová 2012: 
42). A szlovák nyelv tankönyveivel gimnáziumban oktató adatközlőm 
sem elégedett. Saját tapasztalataiból kiindulva úgy véli, a pedagógus-
nak minden szlovákórára legalább másfél órát kell készülnie ahhoz, 
hogy a nyelvoktatás/nyelvelsajátítás hatékony legyen. Bár a jelenleg 
használatban levő alap- és középiskolai szlováktankönyvek tartalma 
valóban nem felel meg a korszerű idegen nyelvi tankönyvek iránt tá-
masztott követelményeknek, egyetértünk Kurtán Zsuzsa szaknyelv- 
és tankönyvkutató azon véleményével, hogy nincs olyan tankönyv, 
amely egy-egy tanítási/tanulási szituációban az adott igényeknek, 
szükségleteknek teljes mértékben megfelel, ezért a tanárnak különféle 
adaptációs módszereket és eljárásokat kell alkalmaznia ahhoz, hogy  
a tanítást/tanulást segítő célok megvalósulhassanak (Kurtán 2013: 
55). 

A tankönyv mellett mindhárom adatközlőm használ egyéb segéd-
eszközöket is. Az alsó tagozatos pedagógus a tankönyvhöz kapcsoló-
dó munkafüzetet, melyben a nyelvtani tananyagot gyakorolja a tanu-
lókkal. A felső tagozatos tanár óráira a tanulók önkéntes feladatként 
szlovák újságokban, valamint az interneten olvasott cikkekből készít-
hetnek az aktuális olvasmány témájával kapcsolatos beszámolókat, 
prezentációkat. A gimnáziumi tanár óráira a tanulók kötelező jelleg-
gel olvasnak szlovák nyelvű cikkeket és a pedagógus által váloga-
tott szépirodalmi szemelvényeket, továbbá dolgoznak szlovák nyelvű 
formanyomtatványokkal és egyéb autentikus hivatali szövegekkel is. 

Az interjúkból kiderült, hogy a szlovákóra felépítése az alapiskola 
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alsó és felső tagozatán szinte teljesen azonos. A feleltetést az új tan-
anyag átvétele követi, mely a tankönyvi szöveg feldolgozásából és 
a hozzá kapcsolódó nyelvtani ismeretek elsajátításából áll. A szöveg 
feldolgozása szintén hasonló módon történik: felolvasása után az új 
szavak áttekintése, valamint a tanulók számára ismeretlen szavak ma-
gyarra fordítása következik, majd az óra a szöveg tartalmára vonatko-
zó kérdések feltevésével és megválaszolásával folytatódik, végül egy 
tanuló egyedül vagy a pedagógus segítségével elmondja szlovákul  
a feldolgozott szöveg tartalmát. Ezután a pedagógus elmagyarázza  
a szöveghez kapcsolt nyelvtani tananyagot, melyet a tanulók tanköny-
vi feladatok megoldásával gyakorolnak. A fentiekből kitűnik, hogy az 
alapiskola alsó és felső tagozatán tanító adatközlőim a nyelvtanítás 
során túlnyomórészt a fordító-grammatizáló módszert alkalmazzák. 
Gimnáziumi tanár adatközlőm óráin ezzel szemben a kommunika-
tív nyelvoktatás módszerei kerülnek előtérbe. A pedagógus a szlo-
vákórákat saját maga választotta társalgási témával kezdi, melynek 
célja, hogy a tanulók bármilyen témához hozzá tudjanak szólni szlo-
vák nyelven. A feleltetést és a tananyag feldolgozását is a tanár és  
a tanulók közötti, illetve a tanulók egymás közötti kommunikációjá-
ra építi. A grammatika tanítását a kommunikáció eszközének tekin-
ti, a tárgyalt nyelvtani jelenséget összehasonlító módszerrel oktatja.  
A fenti megállapításokat alátámasztja az Állami Pedagógiai Intézetnek 
a magyar tannyelvű iskolák szlováknyelv-oktatására irányuló korábbi 
felmérése is, mely szerint az alsó tagozatos tanulók jelentős részének 
leggyakoribb tevékenysége a tankönyvi olvasmányok olvasása és ma-
gyarra fordítása, illetve a munkafüzetben található nyelvtani feladatok 
megoldása (Halászová 2004: 26). A vizsgálódásba bekapcsolódó fel-
ső tagozatos tanulók csaknem 74 %-ának elmondása szerint a szlo-
vákórákon leginkább nyelvtannal foglalkoznak, második leggyako-
ribb tevékenységként pedig tankönyvi olvasmányokat dolgoznak fel  
a fentebb jelzett módon (Bernáthová 2004: 27). A középiskolás tanu-
lók többsége azt nyilatkozta, hogy a szlovákórákon nagyrészt nyelv-
tani ismereteket sajátítanak el, s csupán 15 %-uk vélekedett úgy, hogy  
a szlovákórák hozzájárulnak kommunikációs készségeik fejlesztésé-
hez (Varga 2004: 25).

A szlovák nyelvtannak a tantárgyi oktatási program, illetve a tan-
könyv szerinti tanítását mindhárom adatközlő kifogásolja. Bár az 
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alapiskolában oktató pedagógusok igyekeznek eleget tenni a doku-
mentum és a tankönyv tartalmi követelményeinek, az alsó tagozatos 
tanító elismeri, hogy a nagy terjedelmű nyelvtani tananyag átvétele  
a kommunikáció fejlesztésének rovására megy, mégsem vállalja, hogy 
kevesebb időt szánjon a nyelvtanra, mert fél, hogy a negyedik osztály-
ban végzett tudásszintfelmérés nyelvtant érintő kérdéseire nem tud-
nának válaszolni a tanulók. A felső tagozatos pedagógus a nyelvtan 
tanításakor a tankönyvi tananyagot követi. Gimnáziumi tanár adat-
közlőm a rigorózus kategorizálási szempontok helyett funkcionális 
szempontokat érvényesít. A nyelvtani tananyagot a tanulók kommuni-
kációs készségeinek fejlesztésével összhangban állítja össze, s bevált 
módszerként az összehasonlítás módszerét alkalmazza. A szakembe-
rek véleménye szerint mind az anyanyelv, mind az idegen nyelvek 
oktatását megkönnyíti a funkcionális szemlélet, mely a nyelvet nem-
csak statikus, főként morfológiai rendszerként, hanem működésében 
is leírja, melynek révén előtérbe kerül a nyelv közlési funkciója (vö. 
Hegedűs 2004: 155, Balogh 2018: 9–10, H. Varga 2018: 9–10). A vo-
natkozó szlovák nyelv tankönyvekben a nyelvtan feldolgozása jellem-
zően induktív módszerrel történik, miközben a szóban forgó eljárás 
menetéből épp a két gyakorlati jellegű aspektus, az elsajátított ismeret 
kommunikációs funkciójának meghatározása, valamint konkrét kom-
munikációs helyzetben való alkalmaztatása hiányzik (vö. Misad 2009: 
170).

A tanulók szlovák szóbeli nyelvi készségeiről alapiskolai pedagó-
gus adatközlőim hasonlóképpen nyilatkoznak. Az alsó tagozatos tanító 
szerint a negyedik osztályos tanulók közül a szlovák olvasmány tartal-
mának összefüggő szlovák nyelvű felmondására inkább csak a vegyes 
házasságból született tanulók képesek. A felső tagozatos pedagógus 
tanítványai nagy részének szlováknyelv-tudását gyengének minősíti, 
elmondása szerint kevés olyan tanulója van, akinek a nyelvtudása kö-
zepesnek mondható. Jó nyelvtudással szerinte csak a vegyes család-
ban élő tanulók rendelkeznek. Gimnáziumi tanár adatközlőm az első 
évtől az utolsóig figyelemmel kíséri tanítványai szlováknyelv-tudását, 
illetve nyelvtudásuk fejlődését. Véleménye szerint a tanulók általában 
gyenge szlováktudással érkeznek a gimnáziumba, a nyelvet nagyon 
jól vagy jól beszélők kivétel nélkül vegyes házasságból születtek, és 
otthon, családi környezetben sajátították el a szlovákot. Vannak azon-
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ban olyan elsős tanítványai is, akik annak ellenére, hogy homogén 
magyar családból származnak, nagy passzív szókinccsel rendelkez-
nek, ők jól értenek, de nem nagyon mernek beszélni szlovákul. Vég-
zős tanítványai szlováknyelv-tudását azonban túlnyomórészt jónak, 
kisebb mértékben nagyon jónak ítéli meg. Úgy véli, a középiskolai 
tanulmányaik során kemény munkával szerzett nyelvtudás révén ké-
pesek lesznek szlovák tannyelvű felsőoktatási intézményben folytatni 
tanulmányaikat. Az Állami Pedagógiai Intézetnek a magyar tannyel-
vű iskolákban folyó szlováknyelv-oktatásra irányuló kutatása szerint  
a megkérdezett alsó tagozatos tanulók nem tudják megítélni szlo-
váknyelv-tudásuk szintjét (Halászová 2004: 26). A felső tagozatosok  
16%-a érzi úgy, hogy nagyon jól beszél szlovákul, 47%-uk jónak,  
24%-uk ennél gyengébbnek, 13%-uk pedig gyengének vagy rossz- 
nak tartja a szlováknyelv-tudását (Bernáthová 2004: 26). A felmérés-
ben részt vevő középiskolások 14%-a nagyon jónak, 32%-a jónak,  
36%-a átlagosnak értékeli a szlovák szóbeli kommunikációs kész-
ségét; míg 15%-uk saját bevallása szerint gyengén beszél ezen  
a nyelven, 3%-uk pedig csak néhány szót ért vagy egyáltalán nem ért 
szlovákul (Varga 2004: 24). Végh Gabriella, aki vizsgálódásai során 
a tanulók szlováknyelv-tudásáról a szülőket is megkérdezte, meg-
állapítja, hogy a magyar tannyelvű alapiskolába járó tanulók szülei 
nem elégedettek gyermekük szlováktudásával, s ennek fő okaként  
a nyelvtannak a kommunikáció rovására történő tanítását, a pedagó-
gus nem megfelelő szlováknyelv-tudását, valamint a magyar nyelvi 
közeget nevezi meg (Végh 2012: 55–57). Lampl Zsuzsanna szocioló-
gus empirikus kutatása alátámasztja azt a feltételezést, hogy a gyer-
meküket szlovák iskolába írató magyar szülők jelentős része (30%-
a) azért dönt a szlovák iskola mellett, mert meg van győződve róla, 
hogy gyermeke a magyar iskolában nem tanul meg szlovákul (Lampl  
2013: 70). 

A tanulóknak a szlovákórához való viszonyulásáról alapiskolai 
pedagógus adatközlőim hasonlóan vélekednek. Az alsó tagozatos ta-
nítónő szerint a tanulók nem szeretik a szlovákórát, gyakran kérik, 
hogy tartsanak helyette mást, olvasás-, torna- vagy zeneórát, de még 
a számtanórát is jobban kedvelik a szlováknál. Az Állami Pedagó-
giai Intézet egy korábbi felmérése ezzel szemben azt igazolja, hogy  
a vizsgálatban részt vevő kisiskolások 81,17%-a szereti a szlovákórá-
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kat (Halászová 2004: 26). Felső tagozatos pedagógus adatközlőm 
szintén úgy érzékeli, hogy a tanulók többsége nem szereti a szlo-
vákórát. Az elutasító hozzáállás fő okát abban látja, hogy a tanulók 
kényszernek érzik a szlovák nyelv tanulását; második okként pedig 
azt a feltételezést nevezi meg, hogy a tanulók nem fogják fel a szlovák 
nyelv elsajátításának szükségességét, mert olyan településen élnek, 
ahol szinte mindenki beszél magyarul. Vančo Ildikó szerint a szlová-
kiai magyar beszélők szlovák nyelvvel szembeni ellenérzésének egyik 
meghatározó oka az, hogy a többségi társadalom a nemzeti kisebbség-
hez tartozó személyektől anyanyelvi szintű szlováknyelv-tudást vár, 
és amennyiben a szlovákul megszólaló egyén nyelvtudása nem felel 
meg az elvárásoknak, a nyelvelsajátítás folyamatára és eredményére 
nem értékként, hanem kudarcként tekint (Vančo 2017: 289). Gimná-
ziumi tanár adatközlőm szerint a tanulók általában nem rajonganak  
a szlovákóráért, de többen kedvelik, és vannak olyanok is, akik sze-
retik. Véleménye szerint amennyiben a tanulók hasznosnak tartják  
a szlovákórákat, ha azt tapasztalják, hogy egyre jobban értik és alkal-
mazzák a nyelvet, akkor nem viszonyulnak hozzá elutasítóan. 
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ZHRNUTIE

Štúdia sa zaoberá jednotlivými zložkami vyučovania štátneho jazyka na 
školách s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Autorka sa  
v nej na základe interview s učiteľmi slovenského jazyka na základných 
a stredných školách s VJM snaží poskytnúť vierohodný obraz o stave, 
ale aj o problémoch vyučovania učebného predmetu slovenský jazyk  
a slovenská literatúra. Analýza výsledkov sa však netýka len vedomostí, 
zručností a návykov žiakov, ale zaujíma sa aj o využívanie adekvátnych 
metód vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ďalej  
o vzťah žiakov a učiteľov k dotyčnému predmetu. Ďalším objektom ana-
lýzy je skúmanie stavu platných pedagogických dokumentov a učebníc 
slovenského jazyka. 
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Panka Erzsébet

A TÁRGYESET, A HATÁROZOTTSÁG ÉS 
AZ ASPEKTUS KIFEJEZÉSE A FINN ÉS 

MAGYAR NYELVBEN

Annotáció: Dolgozatomban először a kétféle (teljes és partitívuszi) finn 
tárgy előfordulásának szintaktikai hátterét vizsgálom meg: azt tekintem 
át, mely finn mondatokban van partitívuszi, és melyekben teljes tárgy. 
Ezután pedig azt mutatom be, hogy a magyar nyelvben milyen eszköze-
ink vannak a finn tárgyesetek szempontjából fontos nyelvtani kategóriák:  
a tárgyeset, a határozottság és az aspektus kifejezésére. Tágabb értelem-
ben tehát azt hasonlítom össze, hogy miben hasonlít és miben különbözik 
a magyar és a finn nyelv rendszere a tárgyjelölés, a határozottság és az 
aspektus kifejezése szempontjából.

Kulcsszavak: finn nyelv, tárgyeset, akkuzatívusz, partitívusz, teljes tárgy, 
kvantitatív és notív határozottság, aspektus 

Bevezetés

A finnül tanuló diákok az egyik legnehezebb feladatként tartják szá-
mon a teljes és a partitívuszi tárgy használati szabályainak megtanu-
lását (l. Koivisto 1994: 214, Martin 1999: 178). A finn nyelvészetben 
a tranzitív mondatnak és a tárgyeseteknek, különösen pedig a parti-
tívusznak hatalmas irodalma van mind leíró (l. pl. Larjavaara 1991, 
1992; Leino 1991; Huumo 2006, 2013), mind nyelvoktatási szem-
pontból (l. pl. Hämäläinen 1994, 1996; Geber 1995; újabban pedig 
Spoelman 2013, Panka 2019), de máig nincs teljes szakmai konszen-
zus minden kérdésben a tárgyjelölés használatával kapcsolatban.
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A finn tárgyesetek közti választás szabályainak megtanulása olyan 
problémának tűnik, ami a magyar anyanyelvű finntanulók számára is 
sok nehézséget okoz. De vajon miért jelent akkora gondot a finnül ta-
nulóknak a tárgyesetek használati szabályainak magtanulása? Doktori 
dolgozatomban (Panka 2019) magyar és német anyanyelvű finntanu-
lók hibái alapján azt vizsgáltam, hogyan változik és fejlődik a finn 
tárgyesetek és tranzitív szerkezetek használata a nyelvtanulás folya-
mán. Véleményem szerint a finntanulás során felmerülő nehézségek-
nek oka lehet a finn tárgyesetek használatának komplexitása, és az is, 
hogy a határozottság és az aspektus kifejezésében számos különbség 
mutatkozik a finn és a magyar nyelv között. Jelen tanulmányomban 
azt mutatom be, hogy milyen hasonlóságok és különbségek vannak  
a magyar és a finn nyelvben a tárgyjelölés, a határozottság és az aspek-
tus kifejezése szempontjából.

1. A tárgy és a tárgyeset

A hagyományos grammatikákban a tárgy az a mondatrész, mely az 
igének vagy igéből képzett szónak a bővítménye, és azt nevezi meg, 
amire a cselekvés irányul, illetve ami a cselekvés eredményeképpen 
létrejön (MGr. 2000: 414). 

A tárgy funkcióját alapvetően főnévi természetű szavak (főnév 
vagy főnévi névmás, esetleg főnévi igenév) tölthetik be. A tárgynak 
(és különösen a névszói tárgynak) egyes nyelvekben (általában a név-
szóragozásos nyelvekben, mint amilyen például a magyar vagy a finn) 
van alaki jelölője, és vannak olyan nyelvek, amelyekben nincs, vagy 
csak korlátozott esetekben van ilyen ismérve (pl. angol, francia, ro-
mán).

A névszóragozásos nyelvekben a névszói tárgy általában tárgy-
esetben áll, melyet jellegzetes rag jelöl. Különleges eset ilyen szem-
pontból a finn nyelv, melyben a tárgyat négy nyelvtani eset is jelölheti. 
Mivel a teljes tárgy és a partitívuszi tárgy közötti választás szüksé-
gessége alapvetően a főnévi tárgyak esetén merül fel, jelen tanulmá-
nyomban csak a névszói tárgyakkal (főnevek és főnévi névmások) 
foglalkozom. A következő alfejezetben a finn tárgyesetek előfordulá-
sát mutatom be röviden.
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1.1 A finn tárgyesetek előfordulásának szintaktikai  
környezete

A finnben a tárgyat négy nyelvtani eset jelölheti: nominatívusz, akku-
zatívusz, genitívusz és partitívusz. A nominatívuszban, akkuzatívusz-
ban vagy genitívuszban álló tárgyak közös megnevezésére jelen tanul-
mányomban a teljes tárgy (finnül: totaaliobjekti, angolul: restrictive 
object) terminust használom, a partitívuszban álló tárgyat pedig par-
titívuszi tárgynak (finnül: partitiiviobjekti, angolul: partitive object) 
nevezem a legújabb és legteljesebb finn leíró nyelvtan, az Iso suomen 
kielioppi (Hakulinen et al. 2005, a továbbiakban ISK) elnevezései 
alapján.

A finn tárgyesetek használatát három fontos tényező befolyásolja: 
(1) a mondat polaritása (állító / tagadó), (2) a mondat aspektusa (befe-
jezett / folyamatos), valamint (3) a tárgykifejezés kvantitatív határo-
zottsága / határozatlansága. Az ISK szerint a mondatban tehát három 
alapvető esetben használunk partitívuszi tárgyat: 
1. ha a mondat tagadó, pl. En ole nähnyt sitä elokuvaa ’Nem láttam 

azt a filmet’; 
2. ha a mondat folyamatos aspektusú, pl. Katson tässä neloskanavan 

elokuvaa ’Éppen a filmet nézem a négyes csatornán’; és 

1. ábra: A finn tárgy esetei (Spoelman 2013: 45).
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3. ha a mondat tárgya határozatlan mennyiségű, pl. Söin aamulla 
puuroa ja omenan ’Reggelire zabkását és egy almát ettem’ (ISK 
§930.).

Ezzel szemben teljes tárgy csak állító és befejezett aspektusú mon-
datban állhat, ha a tárgy határozott mennyiségű, pl. Olen nähnyt sen 
elokuvan ’Láttam azt a filmet’ (ISK §930.). A teljes tárgy esetei kö-
zül a nominatívusz egyes és többes számban, a genitívusz csak egyes 
számban, az akkuzatívusz pedig csak a személyes névmásoknál jöhet 
szóba (ISK §931., §934.). Azt, hogy a teljes tárgy melyik esetben áll, 
a mondat szintaktikai szerkezete határozza meg. A teljes tárgy külön-
böző alakjainak előfordulásával jelen tanulmányomban nem foglalko-
zom részletesen, alapvetően csak a partitívuszi és a teljes tárgy jelen-
téskülönbségére koncentrálok.

 1.2 A tárgyeset a magyar nyelvben

A tárgy esete a magyarban az akkuzatívusz. A magyarban az akkuzatí-
vusz jele a -t esetrag, melyet (majdnem) minden névszói jellegű tárgy 
megkap. Azokban a ritka, morfológiailag meghatározott esetekben is, 
melyekben a -t rag hiányzik (pl. E/1 és E/2 személyjeles főnevek, il-
letve néhány névmás), a tárgyrag elhagyása fakultatív: Veszem a kala-
pom / a kalapomat; Magad / Magadat szidod; engem / engemet; téged 
/ tégedet. (MGr. 2000: 415, P. Lakatos 2006: 119–120.)

Látható tehát, hogy míg a magyarban mindössze egy eset (az ak-
kuzatívusz) jelöli a névszói tárgyat, addig a finnben erre négy eset 
(nominatívusz, akkuzatívusz, genitívusz és partitívusz) szolgál. Már 
önmagában ez a tény is megnehezítené a magyar anyanyelvű finn-
tanulók dolgát. Különösen nehéznek tűnik a nyelvtanulók számára 
a partitívusz funkciójának és jelentésének megtanulása, ez az eset 
ugyanis a legtöbb nyelvből, köztük a magyarból is hiányzik.

A finn grammatikák általában úgy tartják, hogy a finn nyelvben 
15 eset van (ezek közül az egyik, éppen az akkuzatívusz használata 
igencsak korlátozott: egyedül a személyes névmások, illetve a kuka 
’ki’ kérdő névmás állhatnak akkuzatívuszban). A magyar grammati-
kákban pedig általában 18 esetet tartunk számon (ezek az általánosan 
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használt esetek, l. pl. MGr. 2000: 203–204). Az alábbi táblázatban  
a finn és a magyar esetrendszert hasonlítom össze (az esetek megneve-
zésére a táblázatban a latin terminusokat használom):

1. táblázat: A finn és a magyar esetrendszer

Eset Finn esetrag(ok) Magyar esetrag(ok)

 1. nominativus Ø Ø

 2. partitivus -a/-ä, -ta/-tä, -tta/-ttä

  3. genitivus -n (-nak/-nek)

  4. dativus -nak/-nek

  5. accusativus -t -t

  6. elativus -sta/-stä -ból/ből

  7. inessivus -ssa/-ssä -ban/-ben

  8. illativus -Vn, -hVn, -seen -ba/-be

  9. delativus -ról/-ről

10. superessivus -n/-on/-en/-ön

11. sublativus -ra/-re

12. ablativus -lta/-ltä -tól/-től

13. adessivus -lla/-llä -nál/-nél

14. allativus -lle -hoz/-hez/-höz

15. terminativus -ig

16. essivus -na/-nä -ként

17. translativus -ksi -vá/-vé

18. abessivus -tta/-ttä

19. instructivus -in

20. comitativus/
     instrumentalis-

comitativus

-ine- -val/-vel

21. finalis-causalis -ért

22. essivus-modalis -ul/-ül
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Ahogy az a táblázatból látszik, a finn és a magyar esetrendszer 
sokban hasonlít egymásra. Szinte az egyetlen (nyelvtani) eset, amely 
a finnben megvan, de a magyarból teljesen hiányzik, a partitívusz. 
Éppen ezért a partitívusz funkcióinak és jelentésének megtanulása  
a magyar anyanyelvű finntanulók számára (is) sok nehézséget okoz.  
A partitívusz egyik fontos funkciója a finn nyelvben az ún. partitívuszi 
tárgy jelölése.

Mindemellett a finnül tanulók dolgát tovább nehezíti, hogy a két-
féle finn tárgy (teljes és partitívuszi tárgy) használatát olyan kognitív 
szempontból bonyolult (és ezért nehezen megtanulható) tényezők be-
folyásolják, mint a mondat aspektusa (befejezett / folyamatos), va-
lamint a tárgykifejezés kvantitatív határozottsága / határozatlansága.  
A következő fejezetekben azt vizsgálom meg röviden, hogyan jelöljük 
a határozottságot, illetve a tranzitív mondat aspektusát a finn, illetve 
a magyar nyelvben. 

2. A kvantitatív és a notív határozottság

A finn nyelvtani hagyományban kétféle határozottságfogalom hasz-
nálatos: a kvantitatív, azaz a szóban forgó entitás mennyiségi behatá-
roltságán alapuló és az ún. notív, azaz a szóban forgó entitás ismertsé-
gén, felismerhetőségén, azonosíthatóságán alapuló (a terminológiáról  
l. ISK §1421.). 

Egy főneves kifejezés (NP) akkor határozott (definite) notivitás 
szempontjából, ha az a főnév, amellyel asszociált, ismert a közlésben 
részt vevők számára, magas fokú egyénítettséggel rendelkezik, ponto-
san meghatározott, egy bizonyos, jól elkülöníthető / meghatározható 
dolgot vagy élőlényt nevez meg (ISK §1409., A. Jászó 1991: 224–
226). A legtöbb nyelvben a főneves kifejezés (NP) határozottságát ha-
tározott névelővel jelöljük, mint például az angol the boy, a francia le 
garçon, a német der Junge vagy a magyar a fiú kifejezésekben. 

Határozatlan (indefinite) a főneves kifejezés (NP), ha a főnév 
nem ismert, nem azonosítható, vagy a beazonosítása nem releváns  
a közlésben részt vevők számára (ISK §1409.). A határozatlan névelő 
utalhat például egy csoport közelebbről meg nem határozható tagjára.  
A főnévi kifejezés határozatlanságát sok nyelvben határozatlan né-
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velővel fejezzük ki, például az angol a person, francia un homme, 
német eine Person a magyar egy ember kifejezésekben (ISK §1409.).

2.1. A határozottság jelölése a finn nyelvben

Mivel a finn nyelvben nincsenek az entitás notív határozottságára / 
határozatlanságára utaló névelők, a finn mondatban általában nem je-
löljük grammatikailag a főnevek notív határozottságát / határozatlan-
ságát. A finn beszélt nyelvben a határozottságot egyéb determinánsok 
(leggyakrabban pl. a se ’az’ mutató névmás) segítségével jelölni lehet 
(pl. Mitä se kirja maksoi? ’Mennyibe került az a könyv?’), és a se 
névmás használata mutat hasonlóságokat más nyelvekben meglévő 
határozott névelők használatával, ugyanakkor a se névmás jelenleg 
nem tekinthető névelőnek a finnben (vö. ISK §1418.). A főneves ki-
fejezés határozatlanságát is ki lehet fejezni névmások, mint például 
az eräs ’egy bizonyos’, jokin ’valami’ és muu ’más, egyéb’ segítségé-
vel. A determináns nélküli NP-k határozottságára / határozatlanságára  
a kontextusból lehet következtetni, illetve az az értlemezés számára 
irreleváns (ISK §1409.).

Míg a notív határozottságot / határozatlanságot a finn nyelv nem 
jelöli, annál fontosabb a finn nyelvben (főleg a partitívusz használata 
szempontjából) a főnévi NP-k kvantitatív (mennyiségi) határozottsá-
gának / határozatlanságának jelölése. A főnevek kvantitatív (meny-
nyiségi) határozottsága / határozatlansága szoros összefüggésben van  
a megszámlálhatóság / megszámlálhatatlanság (finn terminológia sze-
rint: jaollisuus / jaottomuus, angolul: countability) kérdésével. A meg-
számlálhatatlan főnevek közé a következő főnévi csoportok sorolhatók 
a finnben: az anyag-, csoport- és elvont nevek osztályába tartozó sza-
vak, pl. jäätelö, raha, energia ’fagylalt’, ’pénz’, ’energia’; rakkaus, 
ilo, musiikki, tiede, onnellisuus, pyöräily ’szerelem’, ’öröm’, ’zene’, 
’tudomány’, ’boldogság’, ’biciklizés’, illetve a többes számú szavak.

A megszámlálható főnevek minden esetben mennyiségileg hatá-
rozottnak számítanak. Azonban az olyan főneves kifejezések esetén, 
amelyeknek alaptagja megszámlálhatatlan főnév, felmerül a kvantita-
tív (mennyiségi) határozottság / határozatlanság kérdése (ISK §1409–
1422.).
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A finn nyelvben az alanyi vagy tárgyi szerepű NP-k kvantitatív 
határozottságát nominatívuszi vagy genitívuszi esettel fejezzük ki.  
A megszámlálhatatlan jelentéstartalmú (jaollinen / uncountable) ala-
nyi vagy tárgyi NP-k tehát csak akkor állhatnak nominatívuszi vagy 
genitívuszi esetben a mondatban, ha az anyag- vagy csoport teljes 
(maradék nélküli) mennyiségére utalnak, pl. Mukana olivat naapu-
rin lapset ’A szomszéd gyerekek is ott voltak ~ Az összes szomszéd 
gyerek ott volt’, Pudotimme katolta lumen ’Ledobáltuk a tetőről  
a (z összes) havat’ (ISK §1421.).

A finn nyelvben az alanyi vagy tárgyi mondatrészi szerepű meg-
számlálhatatlan NP-k kvantitatív határozatlanságát a partitívuszi eset-
tel fejezzük ki. A mennyiségileg határozatlan (partitívuszi esetben 
álló) NP-k határozatlanul, korlátozás nélkül utalnak az anyag vagy 
csoport mennyiségére, tehát megengedik, lehetővé teszik azt az értel-
mezést, hogy az anyagból vagy csoportból (meg)marad valamennyi: 
pl. Mukana oli tyttöjä ja poikia ’Lányok és fiúk is voltak ott’ (értsd: 
nem tudjuk pontosan, hogy mennyien voltak, illetve ott volt-e az ösz-
szes lány és fiú, ez a közlés szempontjából nem releváns); Pudotimme 
katolta lunta ’Havat dobáltunk le a tetőről’ (de nem lényeges, hogy 
mennyit / az összeset ledobáltuk-e) (ISK §1421.).

Mivel a megszámlálható főnevek mindig határozott mennyiségű-
nek számítanak, így ezek állító és befejezett aspektusú tranzitív mon-
datban nominatívuszban vagy genitívuszban állnak alanyi vagy tárgyi 
mondatrész szerepben (ezek ugyanis a kvantitatív határozatlanság mi-
att nem, csak a folyamatos aspektusú vagy tagadó mondatban kerül-
hetnek partitívuszi esetbe).

2.2. A határozottság jelölése a magyar nyelvben

A magyarban a notív határozottságot / határozatlanságot alapvető-
en (határozott vagy határozatlan) névelők segítségével fejezzük ki:  
„a névelő alapvetően a határozottság – határozatlanság, ismertség – is-
meretlenség kontrasztját fejezi ki, logikai szerepű viszonyszó” (MGr. 
2000: 282).

Logikai határozottság szempontjából a tárgy lehet határozott és 
határozatlan. A magyar nyelvben a tárgy határozott vagy határozatlan 
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voltának jelölése olyannyira hangsúlyos, hogy a tárgy határozottsá-
ga / határozatlansága még az igei alaptag ragozására is hatással van:  
3. személyű határozott tárgy mellett az igei alaptag határozott (tár-
gyas) ragozásba, 1. és 2. személyű, valamint határozatlan tárgy mellett 
általános / határozatlan (alanyi) ragozásba kerül. (MGr. 2000: 416)  
(a terminológiáról l. Pete 2006).

A határozott tárgy fő típusai a magyarban:

(a) a tárgy határozott névelős főnév: Látom az ugató kutyát;
(b) a tárgy előtt mutató névmás áll: Megveszem ezt a könyvet; 
(c) a tárgy az ezt azt, ezeket, azokat névmás: Ezt kérem;
(d) a tárgyon birtokos személyjel van: Holnap visszahozom a könyve-

det;
(e) a tárgy tulajdonnév: Dénest szeretem;
(f) a tárgy a maga vagy az Ön névmás: Gyakran látom Önt/magát 

ebben a boltban;
(g) a tárgy visszaható névmás: Nézem magamat a tükörben; Ez a le-

ány csak saját magát szereti;
(h) a tárgy kölcsönös névmás: Mi szeretjük egymást;
(i) a tárgy -ik képzőt tartalmazó, kiemelést kifejező névmás: Melyik 

fiút szereti Éva?; Bármelyiket / mindegyiket / az egyiket elhozom;
(j) a tárgy determinánsa sorszámnév vagy az utolsó melléknév: Eléri 

az első / az utolsó buszt;
(k) a tárgy determinánsa felsőfokban álló melléknév: Éva a legnehe-

zebb feladatot is megoldotta;
(l) még néhány, kevésbé gyakori esetben (Pete 2006: 319).

A határozatlan tárgy fő típusai a magyarban:

(a) a tárgy előtt nincs névelő: házi feladatot írok; szavakat tanulok;
(b) a tárgy előtt határozatlan névelő (egy) áll: egy érdekes könyvet ol-

vasok;
(c) a tárgy előtt a Mennyi? Hány? kérdőszó vagy számnév áll: Mennyi 

sajtot kér? Három sört kérek;
(d) a tárgy a Mennyit? Hányat? kérdőszó vagy számnév: Kettőt kérek; 

Keveset sportolok;
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(e) a tárgy a Kit? Mit? kérdőszó: Kit szeretsz? Mit kérsz?;
(f) a tárgy -kit, -mit végű névmás vagy a mindent névmás: szeretek 

valakit, nem csinálok semmit;
(g) a tárgy előtt a Milyen? kérdőszó áll: Milyen bort kérsz? 

A magyar nyelvben tehát a notív határozottság / határozatlanság 
jelölése igen fontos, olyannyira, hogy a tárgy határozottsága még az 
igei alaptag ragozására is kihatással van: Péter (egy) filmet nézett vs. 
Péter a filmet nézte. 

A kvantitatív határozottság / határozatlanság kifejezésének azon-
ban a magyarban nincsen kifejezett grammatikai jelölője, illetve  
a mennyiségi határozottság / határozatlanság kifejezése sok esetben 
másodlagosnak tűnik a notív határozottság / határozatlanság kifejezé-
séhez képest, ezért egybemosódik azzal: az anyagnevek és az elvont 
főnevek például általában névelőtlenek, és az ige előtt állnak a tranzi-
tív szerkezetekben (pl. vizet iszik, tortát süt), de ugyanígy névelőtle-
nek és az ige előtt állnak a generikus használatú (de megszámlálható) 
főnevek a cselekvést általánosan jelölő igei alaptagú szerkezetekben, 
pl. levelet ír, újságot olvas. (MGr. 2000: 285–286.) Tovább bonyo-
lítja a helyzetet, hogy kategória megnevezésekor vagy jelzővel való 
megszorítás esetén az anyagnevek is állhatnak határozott névelővel: 
A kávé reggeli ital, illetve bizonyos esetekben (ha az anyag meghatá-
rozott mértéknyi egységét fejezik ki) állhatnak határozatlan névelővel 
is: Kérek még egy kávét. (MGr. 2000: 286).

Bár a két határozottságfogalom között vannak fontos (szeman-
tikai) kapcsolatok, lényeges átfedések is, a kvantitatív és notív ha-
tározottság természetesen nem ugyanaz, a kvantitatív (mennyiségi) 
határozottság mást jelent, mint az ismertség / egyedítettség / felis-
merhetőség.1 Fontos különbség a kvantitatív és a notív határozottság 
kifejezésekor, hogy bár a mennyiségileg határozatlan NP sokszor no-
tivitás szempontjából is határozatlan, pl. tejet ivott, könyvet olvasott,  
 

1 Az angol és a finn határozottságfogalmak részletes összehasonlításáról (ennek 
kapcsán a notív és a kvantitatív határozottság különbségeiről) l. Chesterman 
1991.
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a mennyiségileg határozott NP notivitás szempontjából lehet határo-
zott vagy határozatlan is.

Kutatásom alapján (Panka 2019: 313) úgy tűnik, hogy a magyar 
anyanyelvű finntanulók számára gondot jelent a kvantitatív és notív 
határozatlanság elkülönítése és a célnyelvi szabályok helyes alkalma-
zása: a tanulók megpróbálják a saját anyanyelvükben meglévő (notív) 
határozott / határozatlan különbségtételt alkalmazni a finn nyelvben 
is, és a finn tárgyesetek közül sokszor túláltalánosítják a partitívusz 
használatát olyan mondatokban, melyekben a tárgykifejezés notivi-
tás szempontjából határozatlan, de mennyiségét tekintve határozott, 
vagyis amikor az adott mondat magyar megfelelőjében határozatlan 
névelőjű vagy névelőtlen tárgykifejezés áll, l. pl. a következő monda-
tokat: Löysitkö virheen? ’Hibát találtál?’ Jos tiedät käännöksen… ’Ha 
tudsz olyan fordítást…’. 

3. Az aspektus kifejezése

Az aspektus olyan kognitív szemantikai kategória, mely univerzális. 
Nyelvi értelemben az aspektus az időegyenesen a szituációk által el-
foglalt időintervallumok lezártságával, lehatároltságával (angolul: 
boundedness), illetve (más elméletrendszerekben) megszakíthatósá-
gával függ össze. Az aspektus tehát a szituáció lefolyásának szemlé-
lete: azt fejezi ki, hogy a cselekvés, történés lezárult, sikeresen befe-
jeződött (perfektív vagy befejezett aspektus), pl. Megettem egy almát 
’Söin omenan’; vagy lezáratlan, folyamatban lévő (imperfektív vagy 
folyamatos aspektus), pl. Éppen almát eszem ’Olen juuri syömässä 
omenaa’. 

Az aspektus kifejezésére minden nyelvnek vannak eszközei, 
ugyanakkor ezek a grammatikai eszközök nyelvenként eltérőek:  
a szláv nyelvekben például az aspektus kifejezése az ún. folyamatos‒
befejezett igepárok egész igei paradigmát lefedő rendszerével törté-
nik; az angolban többek között az igeidő-rendszer segítségével. 
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3.1. Az aspektus kifejezése a finn nyelvben

A tranzitív mondat aspektusát (folyamatosságát / befejezettségét)  
a finn nyelvben a teljes, illetve partitívuszi tárgy használatának segítsé-
gével fejezzük ki: a teljes tárgyat tartalmazó mondat azt fejezi ki, hogy 
a mondat tárgyának állapotában lényeges / jelentős változás követke-
zett vagy következik be (pl. kirjoitin kirjeen, luin kirjan,  ’írtam egy 
levelet/megírtam a levelet’, ’elolvastam egy/a könyvet’). A partitívuszi 
tárgyat tartalmazó mondat viszont azt fejezi ki, hogy az esemény még 
folyamatban van, a végeredmény (vagy változás) még nem következett 
be, illetve nem releváns a közlés szempontjából (pl. kirjoitin kirjettä, 
luin kirjaa, ’levelet írtam’, ’könyvet olvastam’) (ISK §1514.).

Párhuzamba állítva a befejezett és a folyamatos aspektusú monda-
tokat látható, hogy a befejezett aspektusú finn mondatokban (a táblá-
zat bal oldali oszlopában) teljes tárgyat, míg a folyamatos aspektusú 
mondatokban (a táblázat jobb oldali oszlopában) partitívuszi tárgyat 
használunk:

2. táblázat: Folyamatos‒befejezett aspektusú tranzitív mondatok  
a finnben. 

BEFEJEZETT ASPEKTUS FOLYAMATOS ASPEKTUS

Luin lehden aamulla.
’Reggel elolvastam az újságot.’

Nyt minä luen lehteä.
’Épp újságot olvasok.’

Äiti siivoaa keittiön.
’Anya kitakarítja a konyhát.’

Äiti siivoaa keittiötä ja poika leikkii 
lattialla. ’Anya a konyhát takarítja, 
a fiú pedig a földön játszik.’

A 2. táblázatból jól látható, hogy a finnben bizonyos igék mellett 
a kontextustól függően használható mind teljes tárgy (ekkor a mondat 
aspektusa befejezett), mind partitívuszi tárgy (ekkor a mondat aspek-
tusa folyamatos).2 

2 A 2. táblázatban szereplő finn mondatok fordításából az is jól látható, hogy  
a finn teljes tárgy és a magyar igekötő-használat sok esetben párhuzamba 
állítható egymással (l. a kiemeléseket): tehát a befejezett aspektusú monda-
tokban a finnben teljes tárgy, a magyarban pedig igekötős ige található.
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Bizonyos tranzitív igék (pl. az ún. rezultatív – irrezultatív) esetén 
tehát a partitívuszi és a teljes tárgy szisztematikus szembenállása fe-
jezi ki a mondat aspektusának folyamatosságát – befejezettségét, pl. 
Kirjoitan kirjeen ’Megírom a levelet’ vs. Kirjoitan kirjettä ’Írok egy 
levelet / Írom a levelet / Levelet írok’.

Ugyanakkor ez a szisztematikus szembenállás nem minden ige-
csoport esetében áll fenn a finnben. Aspektuális jelentésüktől függően 
bizonyos igék mellett jellemzően csak partitívuszi tárgy, mások mel-
lett jellemzően teljes tárgy, megint mások mellett jelentéstől függően 
mind partitívuszi mind teljes tárgy megjelenhet. Az ISK (§1508) ezért 
három csoportba sorolja az igéket aszerint, hogy milyen típusú tárgy-
gyal áll(hat)nak tipikusan.

Fontos jellegzetesség tehát a finnben, hogy néhány igecsoport, pél-
dául az irrezultatív igék (pl. odottaa ’vár’, etsiä ’keres’, auttaa ’segít’) 
vagy az érzelmeket, és érintést kifejező igék (pl. rakastaa ’szeret’, 
halata ’megölel’, lyödä ’megüt’, iskeä ’megcsap, bever’) mellett nem 
jellemző a teljes tárgy vs. partitívuszi tárgy szembenállása. Mondhat-
juk inkább, hogy ezen igék vonzata a partitívuszi tárgy, az ilyen típusú 
igék jellemzően (csak) partitívuszi tárggyal állhatnak. 

3.2. Az aspektus kifejezése a magyar nyelvben

A magyarban a folyamatos‒befejezett aspektus kifejezésének legfon-
tosabb eszköze az igekötő. 

A magyar nyelvtanok az igekötőt általában a perfektív aspektus 
jelének tartják. De ez az állítás így nem állja meg a helyét, hiszen 
a magyar mondat sokszor lehet perfektív aspektusú annak ellenére, 
hogy nem tartalmaz igekötőt. A puszta igekötő nélküli ige valamely 
külső határolóval (vagy anélkül) is képes lehet perfektív aspektusú 
szituáció reprezentálására. Így tehát nemcsak az igekötők fejezhetik 
ki a cselekvés, történés befejezettségét, lezártságát, hanem (bizonyos 
szintaktikai feltételek teljesülése mellett) más grammatikai eszközök 
is, amelyek mennyiségi vagy minőségi korlátozást, azaz külső határ-
pontot jelölnek ki a szituációnak, így megjelenítik a cselekvés vég-
pontját és perfektív aspektust indukálnak.

Kiefer (2000: 288) szerint a magyarban a befejezett aspektus kife-
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jezésének vannak szintaktikai eszközei (pl. bizonyos határoló jelenté-
sű bővítmények használata a ragozott ige mellett, pl. Mari színházba 
ment) és morfológiai eszközei is (ti. az igekötők, pl. Mari elment). 
Éppen ezért (az igekötők megléte miatt) helyezi Kiefer a magyar nyel-
vet a szláv nyelvek mellé azon a skálán, melyet a befejezett aspektus 
kifejezésének lexikális vs. kompozicionális eszközökkel történő kife-
jezése alapján állított fel (Kiefer 2006: 314).

A 2. táblázatban láthattuk, hogy bizonyos igecsoportok esetén  
a teljes vs. partitívuszi tárgy használata a finn mondatban párhuzamba 
állítható azzal, hogy a magyar mondatban igekötős igét vs. igekötő 
nélküli igét használunk-e: Péter kirjoitti kirjeen = Péter megírt egy le-
velet ~ megírta a levelet (a finn mondatból nem tudható, hogy a tárgy 
notivitás szempontjából határozott-e); Péter kirjoitti kirjettä = Péter 
levelet írt ~ Péter a levelet írta.

Ez alapján a párhuzamosság alapján a magyar anyanyelvű finnta-
nuló esetleg levonhatja azt a következtetést, hogy igekötő a magyar-
ban = teljes tárgy a finnben. De a helyzet sajnos nem mindig ennyire 
egyszerű. A magyarban ugyanis a szórend is hatással lehet a mondat 
jelentésére: a Péter írt egy levelet mondat befejezett aspektusú, annak 
ellenére, hogy igekötő nélküli igét használunk benne (a finnben viszont 
teljes tárgyat használunk ebben a mondatban is: Péter kirjoitti kirjeen).

Másrészt sokszor abban is különbség van a két nyelv között, hogy 
milyen eseményt értünk befejezettnek, lezártnak, lehatároltnak. Van-
nak olyan igék, melyek a magyarban igekötő segítségével telikussá, 
befejezetté tehetőek, a finnben azonban partitívuszt vonzó igének szá-
mítanak. Ilyen ige pl. a vár ’odottaa’: magyarul mondhatjuk, hogy 
Péter megvárta Marit, de a finn mondatban mindig partitívuszi tárgy 
van: ’Péter odotti Maria (kunnes Mari tuli)’.

A finnben a mozgatást kifejező igék, mint pl. a siirtää, kuljettaa, 
vetää, työntää, nostaa, laskea, painaa ’elmozdít, áthelyez’, ’szállít, el-
szállít’, ’húz, elhúz’, ’tol, eltol’, ’felemel’, ’letesz’ ’nyom, megnyom’ 
általában partitívuszi tárggyal állnak, a magyar megfelelőik ugyan-
akkor szinte mindig igekötősek: painaa painiketta = megnyomja  
a gombot, nostaa kipeää kättään = felemeli a fájó kezét, siirtää kelloa 
= átállítja az órát. Tehát, míg ezek a partitívuszi tárgyas finn monda-
tok azt implikálják, hogy a szóban forgó tárgy kicsit elmozdul ugyan, 
de a cselekvésnek nincs releváns, a kiinduló ponttól lényegesen kü-
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lönböző válozást okozó eredménye (ISK §1515.), addig a magyar, 
igekötős igét tartalmazó mondatok azt implikálják, hogy a cselekvés 
lezárult, befejeződött. A magyarban a punktuális igék (pl. az érintést 
kifejező igék) is szinte mindig igekötővel állnak, pl.: Péter megsi-
mogatta a macskát, Péter megütötte Danit, Péter megrúgta a labdát.  
A finnben azonban ezek az igék szinte mindig partitívuszi tárggyal 
állnak, partitívuszt vonzó igéknek számítanak, pl.: Péter silitti kissaa, 
Péter löi Dania, Péter potkaisi palloa.

A 3. táblázat az előbb említett korrelációkat szemlélteti:

3. táblázat: A magyar igekötők és a finn tárgyesetek összefüggései.3

Aspektus: Magyar: Finn: Példa:

folyamatos igekötő 
nélküli ige

partitívuszi 
tárgy

Péter levelet írt  
= Péter kirjoitti kirjettä.

befejezett igekötős ige teljes tárgy Péter megírta a levelet 
= Péter kirjoitti kirjeen.

igekötő 
nélküli ige

teljes tárgy Péter írt egy levelet  
= Péter kirjoitti kirjeen.

igekötős ige partitívuszi 
tárgy

Péter megütötte Danit 
= Péter löi Dania.

3 Érdekes megfigyelni, hogy hasonlóan a finnhez, a tárgy jelentése a magyar-
ban is hatással van a mondat aspektusára és az igekötő használatára. Már 
legrégebbi nyelvtaníróink is megfigyelték (l. Budenz 1863), hogy az igekötő 
megjelenése sokszor szintaktikai változásokat idéz elő a mondatban: meg-
változtathatja az ige vonzatait, és sok esetben intranzitív igéket is tárgyassá 
tehet: Pista olvas – *Pista elolvas; illetve az igekötős igék gyakran csak ha-
tározott/specifikus tárggyal állhatnak: találtam egy pénztárcát – megtaláltam  
a pénztárcámat. Úgy tűnik tehát, hogy a magyarban a perfektív aspektus ma-
gasabb tranzitivitásfokkal és a tárgy nagyobb egyedítettségével jár együtt, 
mint az imperfektív aspektus: a magyarban az igéhez nem kapcsolható ige-
kötő, ha a tranzitív ige tárgya hiányzik, illetve ha az ige tárgya nem refe-
renciális. Mondhatjuk tehát, hogy Péter írt vagy Péter levelet írt, de nem 
mondhatjuk, hogy *Péter megírt vagy *Péter levelet megírt.
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Kutatásaim alapján úgy tűnik (Panka 2019: 314, 316–317), hogy 
a magyar nyelvtanulók a finn teljes tárgy–magyar igekötő megfelelést 
sokszor túlságosan sok finn igére kiterjesztik, és sok esetben teljes 
tárgyat használnak azokban a mondatokban, amelyek magyar megfe-
lelőjében igekötős ige áll. Például ha a mondatban olyan (elsősorban 
punktuális) ige (pl. halata ’megölel’, lyödä ’megüt’, iskeä ’megcsap, 
bever’, painaa ’meg-, be-, lenyom’, muokata ’átalakít’) fordult elő, 
melyet a magyarban igekötővel használunk, a magyar anyanyelvű 
finntanulók sok hibát ejtettek a finn tárgyesetek használata során, mert 
a cselekvést automatikusan lezártnak értelmezték, noha ezek irrezul-
tatív igék, így a finnben ezekben a szerkezetekben partitívuszi tárgyat 
használunk.

Összegzés

A finn és a magyar nyelvben (a tárgyjelölés, a határozottság / határo-
zatlanság és a folyamatos / befejezett aspektus rendszerében) meglévő 
hasonlóságok és különbségek miatt úgy vélem, hogy a magyar anya-
nyelvű finntanulók számára a következő problémák jelentik a legna-
gyobb nehézséget a finn tárgyesetek használatának tanulása folyamán:

A magyar mondatban a tárgyi mondatrész morfológiailag jelölt,  
a tárgy esete a magyarban (majdnem mindig) az akkuzatívusz. A ma-
gyar anyanyelvűek számára a tárgyi mondatrész megtalálása tehát ál-
talában nem jelent gondot, ugyanakkor a célnyelvben helyes tárgyeset 
használata már nem mindig könnyű: a partitívuszi eset funkcióinak és 
jelentésének megtanulása már önmagában is nehéz feladat, és szintén 
nehéz a finnben meglévő többféle tárgyeset helyes használatának elsa-
játítása, hiszen a magyar nyelvből a partitívuszi eset hiányzik, illetve  
a tárgyat mindössze egy esetrag jelöli. 

A magyarban a tranzitív mondat tárgyának notív határozottságát / 
határozatlanságát jelöljük: egyrészt határozott / határozatlan névelők, 
másrészt az igék határozott / határozatlan személyragozása segítségé-
vel is. A finnben azonban a notív határozottságot nem, csak a kvantita-
tív (mennyiségi) határozottságot jelöljük a partitívuszi vs. teljes tárgy 
szembenállásának segítségével. Mivel azonban a notív és a kvanti-
tatív határozottság nem ugyanaz, a magyar anyanyelvű finntanulók 
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számára a mennyiségi szempontból határozott, de notivitás szempont-
jából határozatlan tárgyak esetében (Pl. Löysitkö virheen? ; Jos tiedät 
käännöksen… ’Hibát találtál?’; ’Ha tudsz olyan fordítást...’) a helyes 
tárgyeset megtalálása sokszor okozhat gondot.

Szintén gondot jelenthet a finnül tanuló magyarok számára, ha 
az igekötők használatán alapuló aspektuskoncepciót próbálják meg  
a finn nyelvben is alkalmazni: a finnben bizonyos igék (pl. az érin-
tést kifejező igék: lyödä, iskeä, liikuttaa, halata, taputtaa; ’(meg)üt’, 
’(meg)csap’, ’(el)mozdít’, ’megölel’, ’(meg)tapsol’ illetve a mozga-
tást kifejező igék pl. siirtää, kuljettaa, vetää, työntää, nostaa, laskea, 
painaa, ’(el)mozdít’, ’(el)szállít’, ’(el)húz’, ’(el)tol’, ’(fel)emel’, ’(le)
tesz’, ’(meg)nyom’) irrezultatívnak számítanak és általában parti-
tívuszi tárggyal állnak, pl. painaa painiketta, lyödä/iskeä jotakuta.  
A magyarban azonban ezeket az eseményeket az igék punktuális je-
lentéstartalma miatt lezártnak, befejezettnek értelmezzük, és az igéket 
általában igekötővel használjuk: megnyomja a gombot, megüt/megver 
valakit.

A finn tárgyesetek helyes használatának megtanulása során tehát  
a magyar anyanyelvű finntanulóknak sok szabályt és azok helyes hasz-
nálatát kell elsajátítaniuk, ami igen nehéz és hosszan tartó kognitív 
folyamat, melyhez a saját anyanyelvük csak kevés segítséget jelent. 



160

HIVATKOZÁSOK

A. Jászó Anna (szerk.) 1991. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Budapest.
Budenz József 1863. A magyar meg igekötőről. Bevezetésül: az árja nyelvek 

néhány állítólagos hatásáról a magyar nyelvre. Nyelvtudományi Közlemé-
nyek. 2: 161–88.

Chesterman, Andrew 1991. On Definiteness. A study with special reference to 
English and Finnish. Cambridge University Press. Cambridge.

Huumo, Tuomas 2006. Kvantiteetti ja aika I. Nominaalisen aspektin 
näkökulma suomen objektin ja subjektin sijamerkintään. Virittäjä 4: 504–
538. 

Huumo, Tuomas 2013. On the Many Faces of Incompleteness: Hide-and-
seek With the Finnish Partitive Object. Folia Linguistica 1: 89–112. 
doi:10.1515/flin.2013.005

Hämäläinen, Eila 1994. Partitiivia pitkin ja poikin: suomenoppijan partitiiv-
iongelmia. In: Aalto, Eija – Suni, Minna (toim.), Suuntaa suomenopetuk-
seen – tuntumaa tutkimukseen. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. 23–36.

Hämäläinen, Eila 1996. ”Sitä oli mielenkiintoinen asiaa”. Subjektin, objektin 
ja predikatiivin opettamisesta. In: Vehkanen, Marjut (toim.), Suomi 
toisena/vieraana kielenä: Ajatuksia kielestä, kulttuurista, metodeista. 
Edita. Helsinki. 28–35.

ISK= Hakulinen, Auli – Vilkuna, Maria – Korhonen, Riitta – Koivisto, 
Vesa – Heinonen, Tarja Riitta – Aho, Irja 2005. Iso suomen kielioppi. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki. https://scripta.kotus.fi/visk/
etusivu.php (Utolsó letöltés: 2021. május 31.)

Kiefer Ferenc 2000. Jelentéselmélet. Corvina. Budapest.
Kiefer Ferenc 2006. Aspektus és akcióminőség. Különös tekintettel a magyar 

nyelvre. Akadémiai Kiadó. Budapest.
Koivisto, Helinä 1994. Ulkomaalaissuomen syntaksia. Tampereen yliopiston 

suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 17. Tampere.
Larjavaara, Matti 1991. Aspektuaalisen objektin synty. Virittäjä 4: 372–408.
Larjavaara, Matti 1992. Objekti ja rajattuus. Virittäjä 2–3: 272–282.
Leino, Pentti 1991. Lauseet ja tilanteet. Suomen objektin ongelmia. Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.



161

Martin, Maisa 1999. Mikä on keskeisintä suomen kielessä? In: Pekkola, 
Seppo (toim.), Sadanmiehet. Aarni Penttilän ja Ahti Rytkösen juhlakirja. 
Suomen kielen laitoksen julkaisuja 41. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. 
155–181.

MGr. = Balogh Judit – Haader Lea – Keszler Borbála – Kugler Nóra – Laczkó 
Krisztina – Lengyel Klára 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tanköny-
vkiadó Rt. Budapest.

Panka Erzsébet 2019. Objektin sijanvaihtelun oppiminen ja opettaminen. 
Tutkimuskohteena unkarin- ja saksankielisten suomenoppijoiden sijanva- 
linnat kielenoppimisen eri vaiheissa. Doktori értekezés, ELTE. 
Budapest. doi: 10.15476/ELTE.2019.146 https://edit.elte.hu/xmlui/
static/pdfjs/web/viewer.html?file=https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/
handle/10831/50934/dissz_panka_erzsebet_nyelvtudomany.pdf? 
sequence=1&amp;isAllowed=y (Utolsó letöltés: 2021. május 20.)

Pete István 2006. A határozott tárgyas ragozásról. Magyar Nyelvőr 3: 317–
324. http://nyelvor.c3.hu/period/1303/130305.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 
május 31.)

P. Lakatos Ilona (szerk.) 2006. Grammatikai gyakorlókönyv (mintaelemzésekkel 
és segédanyagokkal). Bölcsész Konzorcium. Budapest. http://mek.niif.
hu/04800/04891/04891.pdf (Utolsó letöltés: 2021. május 31.)

Spoelman, Marianne 2013. Prior Linguistic Knowledge Matters: The Use 
of the Partitive Case in Finnish Learner Language. Acta Universitatis 
Ouluensis Humaniora 111. University of Oulu. Oulu. http://jultika.oulu.fi/
files/isbn9789526201146.pdf (Utolsó letöltés: 2021. május 31.)



162

SUMMARY

The distinction between the restrictive and partitive case of the Finnish 
object is often considered as one of the most difficult parts of Finnish 
grammar to learn. But why it is so difficult for Hungarian students to 
learn how to use the Finnish object cases? In my paper I analyse the 
use of Finnish object cases: in which syntactic contexts do we use the 
restrictive object and when do we use the partitive object in Finnish?
The use of the Finnish object cases is governed by three main factors: (1) 
the polarity of the sentence (affirmative / negative); (2) the aspect of the 
sentence (bounded / unbounded or perfective / imperfective); and (3) the 
quantitative definiteness / indefiniteness of the object-NP. 
In my paper I compare how we can express these grammatical categories 
(object cases, aspect, and definiteness / indefiniteness) in Hungarian.  
I show that there are some similarities but also several differences between 
the ways the two languages express these grammatical categories. In my 
view, the structure of L1 affects the use of object cases in Finnish. I believe 
that the mistakes in using the Finnish object cases may (at least partly) 
result from the structural differences between Finnish and Hungarian in 
expressing object cases, definiteness / indefiniteness, and aspect.
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CSEHY ZOLTÁN

KONVEX ÉS KONKÁV TÜKRÖK1 
(Ashbery és O’Hara versei magyarul)

Annotáció: Az alábbi írás az ún. New York-i költői iskola két klasszi-
kusának első magyar nyelvű köteteivel foglalkozik a műfordításra vo-
natkozó tükörmetafora újszerű értelmezéséből kiindulva. John Ashbery  
a nyelv spekulatív és narcisztikusan (ön)tükröző funkciójára alapozva hoz 
létre transzgresszív lírát, Frank O’Hara noha a csevegőbb tónust választ-
ja, hasonlóképpen sokdimenziós, intermediális szövegtereket alakít ki.  
A tanulmány a két költő magyar recepciótörténetét vázolja fel, illetve  
a két magyar nyelvű versválogatást értékeli.

Kulcsszavak: műfordítás, tükörmetafora, intermedialitás, másság, John 
Ashbery, Frank O’Hara

A műfordítás egyik alapmetaforája a tükör, a tükrözés illuzórikus és 
utópisztikus lehetősége két nyelv között. Noha a tükrözési séma köny-
nyen kikezdhető e tekintetben, nem kell feltétlenül felszámolnunk ezt 
a népszerű analógiát, elég tudatosítani, hogy tükör sokféle van, töb-
bek közt konvex és konkáv is, melyek a maguk kikezdhetetlen opti-
kai szabályaik szerint valóban leképezik a látványt. Hogy hű-e vagy 

1 A tanulmány megírásához a VEGA 1/0106/21 Kultúrna pamäť, problemati-
ka prekladu a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literatúry a lingvistiky 
(Kulturális emlékezet, műfordítás és többnyelvűség a magyar irodalom és 
nyelvészet kontextusában) című projekt nyújtott segítséget.
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hűtlen-e ez a leképezés a leképezett konkrétum viszonylatában, annak 
megítélése bizonyos premisszák, esetleg ízlésaspektusok vagy hatás-
mechanizmusok tudatosulása mellett lehetséges. Valahogy így van ez 
a műfordítással is: a tükör hol konkáv, hol konvex, a látvány kivehető, 
és csak paradox módon, bizonyos engedmények és szabályok betar-
tását figyelembe véve tekinthető valamelyest azonosnak a forrástárgy-
gyal. John Ashbery hatalmas poémája, az Önarckép konvex tükörben 
a tükörmetafora lehetőségeit nemcsak a másság megközelítésének 
látványeseményeként bontakoztatja ki, hanem az önmegismerési fo-
lyamat, a nyelvi működés, a posztmodern létérzékelés, a pszichosze-
xuális performativitás eszközeként is használja. 

1. Szépséges szövegszörny a homorú tükörben

A világköltészet egyik legnagyobb verse, Ashbery az Önarckép kon-
vex tükörben című poémája Luigi Ballerini, Gianluca Rizzo és Paul 
Vangelisti pár lap híján ezer oldalas angol–olasz kétnyelvű Nuova 
poesia americana: New York című kötetében egy kortárs költői város-
kalauz és antológia, egy csodálatos világirodalmi sorozat látványos 
komponenseként jelent meg (Ballerini – Rizzo – Vangelisti 2010: 29–
49). A kötet New York aktuális költői szintaxisának metró- és útháló-
zatát térképezi fel, a szociolektusokra bomló nyelv útvesztőibe csábít. 
A számos kies parkkal, gyanús zeg-zuggal, látványos vagy látvány-
giccsé „szépített” térrel, tágas, pragmatikus sugárúttal, rejtett bárral, 
múzeummal, kocsmával, eldugott galériával megáldott, átláthatatlan 
és bejárhatatlan városban Ashbery szövege egyszerre lett meghatáro-
zó tájékozódási pont, sőt, maga a központi látvány, és egyszerre lett 
elképzelt New Yorkom egyik legintimebb zuga, egy afféle privát ritu-
álék eljátszására alkalmas hedonista klub. 

Parmigianino sokat elemzett „homorú” önarcképének manieriz-
musa és Ashbery sokat elemzett posztmodernizmusa könnyen közös 
nevezőre hozható. A költemény az elméleti szakirodalomban eleve  
a posztmodern költészet versanatómiai preparátum-plakátja: lám, így 
néz ki a posztmodern szövegtest és nyelvkezelés, a posztmodern poé-
tika és metapoétika! Noha a költemény végig a tükörről szól, nem lesz 
önmaga nárcizmusának foglya, nem zuhan a referencialitás ennyire 
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nyilvánvaló csapdájába, hanem, Kulcsár-Szabó Zoltán kiváló Ashbe-
ry-tanulmányának konklúzióját megidézve: „képes ellenállni Narcisz-
szosz csábításának, amely legrafináltabb formájában a nyelv öntükrö-
zésének alakját ölti” (Kulcsár-Szabó 2007: 416). Parmigianino festői 
munkamódszere a Giorgio Vasari-féle festőéletrajzban szereplő leírás 
alapján épül be szóról szóra a versbe: „Egy nap Francesco elhatároz-
ta, / Hogy megfesti önarcképét, s e célból egy domború tükörben / 
Figyelte magát, olyanban, melyet a borbélyok használnak.” (Ashbe-
ry 2020: 99). Az önarckép önmegsokszorozás és önstilizálás: ebben  
a kópia-létben leledzik a nyelvünk is, mely a másik felé tart, hogy az-
tán visszatükrözze saját látványunkat. A „torzulás” a létezés alapfor-
mája, egy folyamatos átváltozás, mely mind az idő, mind a térfókusz, 
mind a lelki folyamatok közös nevezője lesz. Ashbery versében a per-
manens átváltozás holisztikus világmodelljével szemben megjelenő 
permanens torzulás és torzítás világmodelljét mutatja fel. E modell 
érvényességét az antológia nyelvi tükörszerkezete is demonstrálta is: 
észlelhetővé váltak a két nyelv egymást kisegítő energiáinak torzí-
tástechnikái, illetve a nyelvek önmagukba szerelmes nárcizmusainak 
szembesítéséből fakadó megértés játékai is.

A manierista festő legkülönösebb művéhez egy fagömböt csiszol-
tat pajzsszerűre, s ezzel a munka Ashbery költeményében önkéntele-
nül is kiprovokálja a Caravaggio Medúzájával való összevetést, noha 
az legalább 70 évvel később készült: az torzuló önazonosság mint kü-
lönlegességében végül is egy szépséges szörnyeteg, egy a befogadói 
tekintetet megdermesztő Medúza jelenik meg (Schütze 2009: 102–
103). Ez a gorgónyelv garantálja a pajzs dermesztő költői erejét: nem 
Homérosz híres világkép-ekphrasziszát viszi itt harcba a hérosz-em-
ber, hanem a költő-hérosz a látvány nyelvet bénító energiáit formálja 
textuális csatazajjá. 

A pajzsról azonban egy kifejezetten szép, fiatal férfi erotikus te-
kintete néz ránk, a homoerotikus vágy Medúza-döbbenete, a hatal-
massá duzzasztott kéz rejtő-óvó, kitakaró mozdulata és ölelős, kihí-
vóan metaforikus fiziognómiája nyilvánvalóan zavarba ejti a költőt: 
„vond vissza azt a kezet, / Ne ajánld se pajzsnak, és ne üdvözölj vele 
/ Az üdvözlet pajzsaként” (Ashbery 2020: 119). „Pózodban, mely 
nem ölelés, nem is figyelmeztetés, / De mindkettőből van benne va-
lami”, mutat rá Ashbery az ambivalencia szépségére, melyet érezhető 
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és heveny zavarában végül olyan „tiszta” állításként definiál a maga 
számára, „mely nem állít semmit” (Ashbery 2020: 119). Valójában ér-
telmezői-episztemológiai egérutat keres, miközben képtelen leplezni 
befogadói létszorongatottság-tapasztalatát. Ez a semmit sem „állító” 
állítás lesz végül a költemény extatikus meditációjának vezérfonala, 
mely a lélekvizsgálat során a „kiegyenlítődés műveletét” szeretné 
megmagyarázni, az anyagban rejlő igazság és a befogadói igazság le-
hetséges eggyéválását. Ezt az eggyéválást azonban a „belső magma” 
mindent feloldó világában kell elképzelni, melynek során az „állítás” 
immár saját részünkké válva semmisül meg.

 Ashbery a Parmigianino-művet a bécsi Kunsthistorischesben látta 
egy barátjával („láttam én is 1959 nyarán Pierre-rel”, Ashbery 2020: 
109). Pierre Martory, a kiváló francia költő Ashbery élettársa volt,  
s amit vele együtt látott, az nemcsak a „torzítás” manierista akrobati-
kája volt, „a nyelv öntükrözésének” csábításba kódolt aspektusa, mert 
egy angyalt is látott („inkább angyal, mint ember”, Ashbery 2020: 
107), és látta a „természetes” reneszánsz ideával rivalizáló manieriz-
mus transzcendenciával átitatódó, tabloid másságát. „A szépségideál 
szigorú méretarányaiban /a torzulások nem teszik a képet diszhar-
monikussá” – idézi Ashbery a versben Sydney Freedberget (Ashbery 
2020: 106), a neves Parmegianino-kutatót, miközben elárulja, hogy 
tulajdonképpen saját gyönyörű, különös és ijesztő másságát pillantot-
ta meg, vagy pontosabban szólva Parmigianino képében a homosze-
xualitás prizmáját ismerte föl, mely a lélek és a nyelv fénytöréseit 
elemi erővel befolyásolja. Minden szó tükör és látványosság, sőt spe-
kuláció. „A szavak spekulációk csupán / A latin speculumból, tükör-
ből” – mondja ki kereken a költő a nyelvi analógia alapján (Ashbery 
2020: 101), de egymáshoz tapadva már spectaculumok, azaz olyasfaj-
ta látványosságok is, tehetnénk hozzá, mint ez a hatalmas műtárgyle-
író ekphraszisz, ez a sokértelmű szópajzs. Ezt a minden értelemben 
spekulatív verset, beleértve a latin–angol nyelvtörténeti gyökérzete-
ket, én nem pusztán a posztmodern nyelvfelfogás és a konvex, konkáv 
vagy standard, a narcisztikus vagy a szembesítő-referenciális tükör-
metaforák hasznosíthatóságának költői tárházaként olvasom, hanem 
a queer költészet és érzékenység egyik legnagyobb verseként is értel-
mezni tudom („egész lényem mintha a festő szigorú / Másságával len-
ne behelyettesítve az ő / Szobájában”, Ashbery 2020: 108). A másság, 
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az érzékenység mindig avantgárd, manierista, camp vagy queer, az 
idea fantastica és az idea naturale klasszikus küzdőterében keletkező, 
zavarba ejtő minőség. Amit fontosnak tart, felhalmozva őrzi meg, és 
sokszor kifejezetten különlegesen „torzítja el”. 

Ashbery verse mindezek mellett vagy ellenére nem könnyen re-
dukálható efféle vezérgondolatmenetekre: olyan kontrollálatlan, mo-
tivikus, asszociatív és érzelmi-gondolati sejtburjánzást indít el, mely-
nek legvalószínűbb rokonait az absztrakt expresszionizmus biztos 
premisszákon nyugvó automatizmusában és a Cage-féle chance mu-
sic hangzó vagy épp elcsöndesedett tartományai közt lebegő térben 
kellene keresnünk. A „spekulációk” a vers szerint „keresik és nem 
találják a zene jelentését” (Ashbery 2020: 101). A keresés vélhető-
leg aszerint az elv szerint történik, amit Ashbery „a finomság paran-
csaként” nevez meg. Pierre Reverdyről írt cikkében Ashbery többek 
között arról is beszél, hogy Reverdy vissza tudta adni a „dolgoknak 
az igazi nevüket” és megszabadult a „szimbólum és allegória örök 
holtsúlyától” (Fauchereau 1974: 271.) is. Ashbery az „igazi” megne-
vezést problematizálja, verseinek egyik központi témája a kétértel-
műség, az önmagát különféle tükörpozíciókban, optikai és verbális 
értelemben is megsokszorozó aktuális igazság, melynek változékony-
sága nem pusztán hangoztatható posztmodern elv, hanem léttapaszta-
lat, a jelentések és spekulációk között lavírozó nyelv és elme közös 
munkájának kéjes öröme és rettenete. Bollobás Enikő irodalomtör-
téneti Ashbery-portréja Ashbery verseit a szerző öndefiníciós kísér-
lete nyomán joggal tartja a fentiek okán végül is „episztemológiai 
pillanatfelvételeknek” (Bollobás 2005: 571). Ugyanakkor Ashbery  
a geometriai és optikai meghatározottság egzakt lényege ellenére Par-
megianino műve esetében a „kerek tükör” „káoszáról” beszél, a ver-
set pedig (nyilván eltorzított, konvex) meditatív felületként határozza 
meg, a pillanatfelvételekkel nem tud betelni, egy meditatív belső film 
forgatásába kezd. „Nincs kiút a pátosz vs. tapasztalat problémából” 
(Ashbery 2020: 102) – jut nyugvópontra pár nekifutás után a szavak 
embere, s a pózt magát kezdi el igazságfürkésző kényszermagatartás-
ként magasztalni. 

Különösen gazdag Ashbery szürrealizmusra emlékeztető hasonlat- 
és metaforapotenciálja is, a festmény pl. olyan „buborékszoba”, mely-
nek a „héja kemény, mint / Egy hüllőtojásé” (Ashbery 2020: 105). 
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Majd a szoba hirtelen homokóra lesz, mert „őriz valamilyen áramlást” 
(Ashbery 2020: 106). 

Az Önarckép konvex tükörben című magyar kötet azonban nem 
csak e korszakos költemény egészen kiváló magyar fordítását közli: 
Krusovszky Dénes, Lanczkor Gábor és Mohácsi Balázs műfordítói 
vállalkozása kifejezetten gazdag angol anyagot mozgat meg. Ashbe-
ry versei elszórtan magyarul korábban is megjelentek (pl. Ashbery 
1977: 836–841; Ashbery 1980: 1458–1460; Ashbery 1989: 972–973; 
Ferencz 1990: 778–790; Ashbery 1997: 8; Ashbery 2005: 113–118; 
Ashbery 2006: 73–75). A szavak embere című vers pl. „az igazság 
összekócolódott változatait” próbálja meg „kifésülni”, és részint  
a „kontinentális hagyomány” maszkpozíciójára, részint a hagyomány 
tehermentesítésére („tehermentes holtak”), részint pedig az elmesé-
léstől kifáradt vagy kifáradó nagy történetekre reflektál. Ez a szöveg 
minden kétséget kizáróan alapszövege az Ashbery-értésnek: egyszer-
re traumacsoport és kérdéshalmaz, a sűrűre szőtt motívumháló és  
a hagyomány pókfonatában vergődő légy pozíciójának exponálása 
(Ashbery 2020: 19–20). 

A Seherezádé című vers már egyenesen a „ráció enigmáját” említi: 
a legnagyobb rejtély a potenciális koherencia, az összhangzat esélye  
a világban és a nyelvben, a mesélés „fájó gyönyöre”, mely „szét-
szirmozott a virágba robbanás / Szent pillanatában” (Ashbery 2020: 
21–24). A Nagy galopp újabb fontos adalékot tesz hozzá az Ashbe-
ry- kozmosz pályamozgásaihoz: a várakozást mint életprogrammá 
komponált időt. A költészet maximuma pl. tudni arról a szóról, melyet 
„senki sem keres ki a szótárból”, vagy kéznél tartani „egy elsősegély-
dobozt, amit senki sem használ” (Ashbery 2020: 28–39). 

Ashbery szerelmi költészetének kisüléseiből kevés került a kötet-
be: ezek azért is különleges szövegek vagy szöveghelyek, mert a „bal-
jós termékenység” (Ashbery 2020: 51) árnyékában születtek, s olyan 
alapfogalmakra kérdeznek rá, hogy pl. „pontosan / A szex micsoda is”, 
a „nemi szervek használatán” és a róla szóló beszéden túl. Ashbery 
másutt a folytonos továbblépés energiatölteteiről elmélkedik (Tizedik 
szimfónia, Ashbery 2020: 69–71), vannak ugyanis olyan napok, me-
lyek „váratlanul tágasak”, s vannak olyan homokozók, melyekben egy 
„átlátszó lapát” dolgozik, miközben „pillanatképeket” temet (Ashbery 
2020: 80) a homok alá (Homokozóvödör). 
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„Így mutat egy éjszakai szivárvány / Negatív színeivel” – festi ki 
a belső labirintus sötét tereit a Märchenbilder egyik szakasza, mely  
a „rossz mesékből” való kilépés esélyeit latolgatja. Folyton rossz me-
sékben vagyunk, de nincsenek olyan mesék, melyek végső csupasz-
ságukban nem „olyan üresek, akár egy szekrény”, s nincsenek olyan 
éles érzékek, melyek végül el nem heveredhetnének „egy mértékletes 
álomban”, bármilyen jól is halad ki-ki saját nyelveibe zárt „története” 
(Ashbery 2020: 87–88). 

Az utószóban Krusovszky Dénes arra a következtetésre jut, hogy 
az Ashbery-típusú költészet „önreflexív látásmódjának és transzg-
resszív attitűdjének helyét ma kézzelfoghatóbb identitásproblémák 
látszanak átvenni nagyrészt, nyelvelméleti problémafelvetéseinek 
helyén pedig a performatív líra konjunktúrája van kibontakozóban” 
(Ashbery 2020: 130). Ashbery legnagyobb versének egyik központi 
problémáját a nyelv spekulatív, öngerjesztő tükörjátékai mellett épp-
hogy a másság mágikus és ijesztő erejére döbbenő identitásköltészet 
átsejlése adja. A performativitás pedig nem idegeníthető el a transz-
gresszió elemi formáitól, melyek révén az Ashbery-költészet Cage 
vagy Pollock metapoétikus művészetbölcseletén túlról másként, pl. 
a maga filmszerű plaszticizmusával, makacs kételyretorikájával is 
üzenni tud. Ashbery a túl intellektuálisnak ható passzusokat mindig 
antiintellektuális gesztusokkal ellensúlyozza, meditációit kollázsok-
kal és falfirkákkal akasztja meg („hogy mi is / Hozzátegyünk valamit 
a budifal jóformán / olvashatatlan graffitibozótjához”, Ashbery 2020: 
34). Igaz, hogy mind az automatikus írást idéző technikát, mind a me-
ditatív fókuszálást a nyelv iránti intellektuális bizonytalanság felől 
működteti, ám a legtöbb szöveg egyszerre idézi meg a megismerés-
vágy Erószának mitológiai erővel elrendezett káoszát, és egyszerre 
elégíti ki a nyelv szadomazochisztikus erotikájának csáberejéből fa-
kadó rituálék iránti kíváncsiságot, sokszor szinte hivalkodva a játékok 
végigjátszhatóságának orgiaszerű extázisával. Ezt az életművet nem 
lenne célszerű líratörténeti múzeumba rakni, a mindenre kiterjedő láb- 
és végjegyzeteket író, szenvedélyes, Ashbery-mániás filológusokkal 
teli szövegszanatóriumba utalni, és talán kánonokba balzsamozni is 
túl korai lenne.
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2. Töprengések narancsszín ágyon

Míg John Ashbery a narcisztikus nyelvszemlélet konvex tükrében 
felvillanó poézis öntükrözési hajlamainak deformálódásain keresztül 
alkotta újra önmagát a harmónia totális esélytelensége nélkül, Frank 
O’Hara a létezés köznapiságába olvadva formálta a jelenségeket köl-
tészetté. Frank O’Hara csak bizonyos külsőségekben hasonlít Ash-
bery-hez. Ilyen hasonlóság mutatkozik pl. a tudatosan intermediális 
verskomponálás programjában, hiszen az absztrakt expresszioniz-
mus (a homoszexuális O’Hara az egyébként meglehetősen homofób 
Jackson Pollockról monográfiát is írt) és az experimentális zene (pl. 
John Cage) iránti vonzalmuk közös. O’Hara nyelvezete és poétikája 
viszont teljesen más. Ő is beengedi a gyülemlő és a tudatperemekre 
türemkedő műveltséganyagot, mégis a hétköznapiság talaján marad, 
a költészetet a lehető legszorosabban köti saját fiziológiai létéhez,  
a Museum of Modern Arts jegypénztárosaként is „költő”, s költő ak-
kor is, ha újsághírt olvas. Nem szeret komponálni, mint Ashbery, in-
kább improvizál, mint egy bárzenész, aki az érzékiség billentyűzetén 
bűvészkedve azonnal fel is kínálkozik a vágy kiszemelt tárgyának. 
Frank O’Hara sosincs egyedül: valakit mindig „keres” magának, aki 
az érintett pozícióját ölti magára. Ashberynek láthatólag meg kel-
lett fertőződnie a szimultán, széttartó valóságeffektusokkal, O’Hara 
másokat fertőz meg a hétköznapiság paradox varázsával. Talán épp 
ez az egymást kiegészítő, egymással polemizáló viszony indokolja, 
hogy O’Hara összegyűjtött versei egykor Ashbery „kanonizáló erejű 
előszavával” jelentek meg (O’Hara 2020: 71).

O’Harát avantgárd költőnek mondják, de ez eléggé megkérdő-
jelezhető minősítésnek hat. Még a „kiáltás-típusú” neoavantgárd 
programpoézis lelkülete is elszállt a Töprengések vészhelyzetben 
című kötetből, de talán a teljes életműből is (O’Hara 2020). A Sziget 
Könyvkiadó költészeti sorozatának Beatköltők című antológiájába Fe-
rencz Győző hét O’Hara-verset válogatott be, Nagy László, Somlyó 
György és Kántor Péter fordításait (Ferencz 2004: 55–68, lásd még: 
Ferencz 1990: 765–770). Mivel O’Hara költészete a beatköltészet 
pszichedelikus extatikusságától és akciólendületétől idegen, különle-
ges szigetnek hat még ebben a kötetben is. Bakucz József 1972-ben 
írt szellemes amerikai helyzetjelentésében az Új Látóhatár hasábjain 
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O’Harát a „Kompulzív Riporterek” költői csoportosulásához sorol-
ja, és elkülöníti mind a Ginsberg-címkés „Polémikus Üvöltők”, mind 
a „Vallomásos Szenvedők” irányzatától (Bakucz 1972: 533–537). 
Noha Bakucz nem hagyományos irodalomelméleti fogalomkészletet 
használt, alighanem ő találta meg a legjobb terminust arra a költői 
programra, ami az O’Hara-versekből sugárzik. A „kompulzív ripor-
ter”, fejtegeti Bakucz, saját életkörülményeinek fanatizmusából csinál 
költészetet, s miután fordít egy remek passzust O’Hara egyik költe-
ményéből, megállapítja, hogy O’Hara „költészete úgy hat az olvasó-
ra, mint egy lakonikus napló, amit valami öreg fiatalember írhatott 
egy száraz esztendőben” (Bakucz 1972: 536). Kalász Márton egy 
(O’Hara 1968: 326) és Gergely Ágnes több O’Hara-fordítást is je-
gyez (O’Hara 1980: 1463–1464): ezek a szövegek is remekül illesz-
kednek a Bakucz-féle riporterparadigmába. A csekély számú magyar 
O’Hara-szövegek közül néhánynak van több fordítása is: ez kiváló 
alapot teremt az összevetésre, az árnyalatméricskélésre, a versgaszt-
ronómia egyedi ízeinek felszabadítására. Az első magyar O’Hara-kö-
tetet két kiváló műfordító, Gerevich András és Krusovszky Dénes 
jegyzi. Nagy László James Deanért (Ferencz 2004: 55–58), Gerevich 
András James Deannek (O’Hara 2020: 51–54) címmel fordította le  
a For James Dean című költeményt (O’Hara 1994: 96–98). Nagy egy 
exaltáltabb halottsirató felülretorizált nyelvén szólaltatta meg, me-
lyet az én-ben megmaradt, mindent túlélő „állat néma hatalmával” 
szembesített: a költőivé transzformált állati ősösztön szépsége nála 
minduntalan a mulandósággal szembesül, talán ezért fordította pl.  
a „sequin” szót zecchinónak, hogy az „igen kicsi hízott szemhéjra” 
tett, az alvilág révészének szánt pénzként értelmezzük. Gerevich-
nél, aki a vers szubkulturális, meleg allúzióira sokkal fogékonyabb,  
a „sequin” csillámpor „egy nagyon kicsi, nagyon kövér szemhéjon”.  
A „pályaudvar vécéi”-vel kapcsolatba hozott szem valóságos eleven 
flitterként is működhetne, hogy esetleg alkalmi kontaktust teremtsen. 
Az „unctuous starers” Nagynál „bámész kenetesek”, Gerevichnél 
„kenetteljes voyeurök” lesznek, de lehetnének akár minden hájjal 
megkent kukkolók is, a költő bámulatosan szlalomozik a fordítások-
ban szükségszerűen kicövekelt jelentések között. 

Gerevich fordításainak egyik legnyilvánvalóbb erénye, hogy 
O’Hara szubkulturális, camp és queer jelzéseit teljes biztonsággal ol-
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vassa. Ez a nyelv a nyelvben technika ráadásul nemcsak a szerelmes 
tárgyú vagy erotikus verseket járja át, hanem a hétköznapiság „ártat-
lan” szövegkonglomerátumait is. O’Hara világa Gerevich versvilágá-
hoz is közel esik, sőt szinte határos vele. 

A Poem (Lana Turner has Collapsed!) című költemény Gergely 
Ágnes hangján [Vers (Lana Turner elájult!)] jobban szólt, mint pl. 
Kántor Péterén [Vers (Lana Turner összesett!)], vagy Fenyvesi Ot-
tóén [Vers (Lana Turner kollapszált!)], ebbe a kötetbe viszont csak  
a vershez kötődő anekdota került be: Krusovszky Dénes utószavából 
kiderül (O’Hara 2020: 69), hogy a verset O’Hara egy friss újsághír 
nyomán írta egy kompon, s azon nyomban fel is olvasta azon az iro-
dalmi rendezvényen, ahová épp tartott. Krusovszky maga is lefordí-
totta ezt az emblematikus rögtönzést (a Prae 046. számában meg is 
jelent), a kötetből, bár kifejezetten árnyalt fordítás, kimaradt. 

Krusovszky Dénes magyar O’Hara-fordításai a „kompulzív ripor-
ter” csevegő hangnemének visszaadásában erősek, nála az élet és az 
ún. művészet határai közötti elmosódások olykor valóban festmény-
szerű plasztikussággal jelennek meg, de ha kell, a különféle esztétikai 
minőségek tágasságát is intim otthonossággá szűkíti, miközben nem 
számolja fel (ez végzetes hiba lenne), hanem önálló, élvezetes, a tá-
gasságra természetesen reflektáló költői nyelvvé alakítva tárja elénk. 
Külön erénynek tartható, hogy Krusovszky Ashbery-fordító is, így 
pontosan érzékeli a két költő világának egymást kiegészítő rokonságát 
és finommechanikai diverzitását is, fordítói érzékenysége így megbíz-
ható barométere is a New York-i iskola időjárási viszonyainak.

A Töprengések vészhelyzetben igencsak szűkmarkú, noha két-
ségtelenül erős és nívós válogatás az utószó szerint „több mint 600 
oldalas monstre” költői életműkiadásból. A költői kihajózás életerős, 
hedonista erotikus metaforarendszerével induló kötet („Neked adom 
/ a hajót és akaratom vihartépett / kábeleit”, O’Hara 2020: 7) kiváló 
dramaturgiával épül fel, s jut el a Majakovszkij című vers imperatí-
vuszán át („Szavak! Betegedjetek meg, / mert én is beteg vagyok”, 
O’Hara 2020: 61–63) a „csendben” várt személyes katasztrófáig, az 
én-elvesztéstől reszkető potenciális, igencsak „felhős”, labilis önazo-
nosságig. 

A teátralitás távol esik ettől a költészettől, különösen az a szín-
ház, ahol „az Érzelmi Beteljesülés a Költői Intuícióval lép állandó 
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frigyre”, s méginkább a „bájolgó Nagyopera”. Keresztury Dezső ko-
rábbi fordításában (A válságba került filmiparhoz, O’Hara 1965: 8)  
a „Betelt Érzés mindig a Költői Felismeréssel párosul”, s a „korzózó 
[az eredetiben: promenading] Nagyopera” ellenében bontakozik ki az  
a szeretetreméltó, laza fecsegésnek álcázott önironikus, egzaltált sze-
relmi vallomás, mely egyben metapoétikus dimenzióival O’Hara mes-
teri határátlépéseinek poétikáját is igazolja. A Richard Barthelmess 
nevénél szereplő különös „tol’able boy” meghatározást Krusovszky 
megfejti: „a Dávidot alakító” fordulattal adja vissza, mintegy utalva 
Barthelmess Tol’able David című filmjére, a némafilm egyik klasz-
szikus darabjára, míg Keresztury lezseren „elragadó fiúnak” fordítja. 
Vajon mit tudhatott 1965-ben, amikor Keresztury fordítása megjelent, 
egy magyar mozibajáró az amerikai filmművészetről? És vajon meny-
nyire érzi muzeális panoptikumnak mindazt, amit ma, Krusovszky 
fordításának idején ismer? O’Hara nyelvezetének jelentős ihletforrá-
sa a filmművészet jelrendszere, sőt a filmtörténet műfaji kelléktára, 
szinte összefüggő eposzként elgondolt világteremtő monumentalitása, 
mely egyszerre mozgatja meg az összes érzékszervet, a „barackfagy-
lalthangú Fred Astertől” kezdve az ideális testű Tarzanig, a zongo-
rabillentyűkre vért köhögő Cornel Wilde-tól Dolores del Rióig, aki 
„orchideákat ebédel”. A hipertrófiás túlzás csúcsa, amikor már a cel-
luloidtekercsek forgása a Föld forgásának analógiájaként teremt koz-
moszt e költői világ végtelenül triviális nyersanyagából, a valósággá 
élt illúzióból, a másságból fakadó örökös metalepszisekből. 

A Vers (Huppog a kínai éjszaka) című rímes szeretkezésleírás 
(O’Hara 2020: 12–13; O‘Hara 1994: 5) jól példázza, hogy a szexu-
alitást O’Hara nyelvként kezeli, mely szavakból születik és jelenté-
seket hoz létre vagy pusztít el, tölt fel többletjelentéssel, plántál át 
az egyik testből a másikba. Minduntalan a másik egzotikus nyelvébe 
szeretünk bele, melyen keresztül magunk is realizálódunk: „az almák 
és a madarak, / meghatnak, mint lágy szavak, / ahogy belém hatolsz, 
oly gyengéd, / mint e csodálatos nemzetség”. „We couple in the grace 
/ of that mysterious race” – mondja a költő, miközben a verssorok és 
a megénekelt versszereplők a maguk fizikai és nyelvi „valóságában” 
a kínai ritmusok misztikus iramának bájában párzanak. Az otthonossá 
tett idegenség párrímvarázsában így kap extatikus dimenziót az al-
más-madaras porcelánszex formai, testi törékenysége. O’Hara, lám, 
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tud dalszerű is lenni, s olykor olyan törékeny és egzotikus verset ír, 
mint egy kínai porcelán. 

A legtöbbször azonban a „prózai” tényekből kibomló életformává 
nemesített vágyakozás uralkodik el a szövegen, mely olykor ironikus 
hátszelet kap („olyan volt a gyerekkoruk, mint egy halom zabkeksz. / 
Kellesz nekem, én is neked, nyam-nyam.”), vagy olykor mintha a köl-
tő a whitmani eksztatikus felkiáltások és enumerációk stílusparódiáját 
adná: „Micsoda pattanások! micsoda merevedések! micsoda szomor-
kás szerelmek. / És úgy nőttek, akár a vihogó fenyők.” (O’Hara 2020: 
14–15).

A zenei ihletés ragyogó példája a Rahmanyinov születésnap-
ján című költemény (O’Hara 2020: 21), mely a tanár–diák viszony 
szigorú intimitásán keresztül beszél a játék univerzalizmusáról és  
a harmónia törékenységéről. Zavartalan harmónia csak a művészet-
ben létezik, már amennyiben képesek vagyunk egyáltalán létrehozni 
a partitúrából. A „vakságba hulló” könnyek, a hideg szem, a mindent 
uraló kékség jellegzetes o’harai szinesztéziahálózatot rajzolnak ki  
a verse mögé. A zene egy másik versben a nászutasok kacagásával 
kerül párhuzamba: „a szörnyek elkerültek, akár egy lemezjátszót”, 
mondja a belső démonok elől gyakran a zenébe menekülő, konzer-
vatóriumot járt költő. A konzervatórium világmodell is, ahogy Fellini 
Zenekari próbájában az irányíthatatlan zenekar is az, a konzis alakja 
a világ püthagoreus harmóniáit ösztönösen értelmező, mélyen eroti-
kus gyökérzetű kritikai érzékenység megtestesülése (Románc, avagy 
a konzisok, O’Hara 2020: 27–28). „Polly ékszerén még ott az ár”, 
„Maxi késén hamis a markolat” – állapítja meg a Koldusopera című 
vers (O’Hara 2020: 29), hogy elvezesse a szöveget a „mindannyiun-
kat láttál már álruhában” szentenciáig, és addig a felismerésig, hogy 
a mondatok menthetetlenül és óhatatlanul „leképezik” az időt, vagyis 
az egyetemes zenéhez képest verbális börtönben élünk.

O’Hara képes minden különösebb magyarázat nélkül elsírni magát 
a versben, kis vagy nagy katarzis között nincs egetverő különbség, 
az érzékenysége közszemlére tett egzisztenciális tény. A Rádió című 
versben Grieg és Honegger, illetve hiányként Prokofjev megidézése 
mellett ott terem a kiváló festő, Willem de Kooning „megváltó”, szin-
te pszichoanalitikus pihenőhelyként szolgáló narancsszínű ágya, az 
önanalízis e pompásan megfestett bútorzata. Larry Rivers Washington 
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átkel a Delaware-en című festményének analízise külön verset kap, 
melyen O’Hara „az absztrakció féltékeny spiritualitásáról” beszél, és 
az „egyetemes félelem” konkrét megpillantásáig fokozza a kitűnő ek-
phrasziszt, mely mintegy jelzi, hogy a költő a „szépséges történelem” 
romantikus fogalmát csak művészi és nem politikai értelemben képes 
legitimálni (O’Hara 2020: 58–59). A képzőművészeti allúziók bősége 
az életműben és a magyar nyelvű kötetben is a legfeltűnőbb: A Gran-
de Jatte szigetént nézve a cár ismét elsírta magát című vers (O’Hara 
2020: 25–26) remek helyen áll a Rahmanyinov-szöveg közelében:  
a kékség itt George Seurat két évig festett, egy vasárnap délután törté-
néseit megelevenítő festményének lételeme. A színek harmóniájából  
a versben a halál előérzete lesz, a „tükörbe lépés” metalepszise mintha 
a festménybe távozó, Seaurat folyójába fulladó cár alakját körvona-
lazná.

A művészet csapda is, az egyes művészeti ágak kifejezőeszköze-
it felelőtlenül kölcsönözgetik egymásnak, a költői benevolencia ezt  
a tendenciát ráadásul a végletekig gerjeszti: „hadd hozzák világ-
ra szonátájukat a guggoló páfrányok”. Néhány O’Hara-vers úgy 
hathat, akár egy hellénista Theokritosz-idill egy gondosan kitervelt 
bombamerénylet vagy a valóságreferenciák terroristatámadása után.  
A „vészhelyzet” és a „töprengés” kötetcímbeli összekapcsolása talán 
az ilyen szituációk standardizálódása miatt több síkon is értelmezhe-
tő. A címadó vers az erotika, a szexualitás és a lélek, az önazonosság 
klasszikus viszonyrendszerének tengelyeit ferdíti el (O’Hara 2020: 
48–50). Erre már az alaptétel is utalni látszik: „valahányszor összetö-
rik a szívem, még több / kalandra vágyom”. A meditáció részint öniro-
nikus szembenézés a saját vágyakkal, szereppróbák sorozata (Szent 
Szerapiontól a „kérlelhetetlenül közelítő heteroszexualitás” rémületén 
át egy nőrabló lovassági zászlósig), pánikroham előtti megmenekülés 
a legfontosabb egzisztenciális téteket jelképező szabadulószobából. 

A Töprengések vészhelyzetben azt az állandó „vészhelyzetet” rög-
zíti, mely felhalmozott kincseivel, felfokozott párbeszédkészségével 
elhiteti velünk, hogy a versolvasás a létszorongatottság egyetlen ha-
tásos ellenszere.
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SUMMARY

This study deals with the volumes translated into the Hungarian of 
two classics of the New York School of Poets. John Ashbery creates  
a transgressive postmodern world based on the speculative and 
narcistically (self-)reflective function of language, while Frank O’Hara 
choosing a more chattering tone similarly makes multidimensional, 
intermedial poetry. The author outlines the history of the Hungarian 
reception of the two poets and evaluates the Hungarian translations made 
by András Gerevich, Dénes Krusovszky, Gábor Lanczkor and Árpád 
Mohácsi.
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ENIKŐ CZUCZ

THE MAN BEHIND THE TREE. 
REPRESENTATION OF SELF AND 

MULTIMEDIALITY IN PÉTER NÁDAS’S 
OWN DEATH1

Abstract: Own Death occupies a prominent place among Péter Nádas’s 
autobiographically inspired writings. The question of authenticity of 
the narratorial voice in autobiographical texts is usually a point of 
contention among critics, just as its multimediality. This paper focuses 
on the methods of representing the autobiographical self through the 
productive intermedial play of photo and text. The story drawn by the 
text and the photographs of the old pear tree does not list the stages of 
Nádas’s biography and personality development, it does include its 
unbroken whole through the displacement, assembly and metaphorization 
of the beginning and end of life, and also points to the linguistic-cultural 
reconstruction of the autobiographical subject and the life event.

Keywords: Péter Nádas, multimediality, metaphorization, Hungarian 
Literature

Own Death occupies a prominent place among Péter Nádas’s 
autobiographically inspired writings. There are at least two reasons 
for this. For one, there is the subject of the book. The Own Death’s 

1 The study is a translated and revised version of my previous publication in 
Irodalmi Szemle (Czucz 2020).
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exceptionality is ensured by the extraordinary biographical event–the 
heart failure, the clinical death of the author and his return to life, and 
the events immediately before and after the near-death experience. The 
other reason why this book is extraordinary is that Nádas builds on the 
interplay of two mediums, text and image. The text, first published in 
2001 (Nádas 2001), was supplemented with a series of photographs 
of the wild pear tree in Gombosszeg in the German version of the 
book (Nádas 2002) and in the Hungarian (Nádas 2004) as well as 
in later translations. The introductory sentences outline the inevitable 
question of interpretation. Is Own Death an autobiography? To what 
extent can a text–that goes beyond referentiality and transitions into 
a dimension beyond the control of language and beyond life—be 
referential? How and by which means can the subject be constructed 
under such circumstances? Or as Szilárd Borbély put it: “When Péter 
Nádas describes the experience of his own death, is he really talking 
about death, or is he writing the metaphors of death back in the 
framework of literary speech?” (Borbély 2007: 64).

The question of authenticity of the narratorial voice in 
autobiographical texts is usually a point of contention among critics, 
just as its multimediality. The analysis of the construction of the 
narratorial perspective that is mediated by the subject of the text is 
carried beyond the framework of autobiographical theories. This 
paper focuses on the methods of representing the autobiographical 
self through the productive intermedial play of photo and text. 

First, a few words must be said about the genre of Own Death. 
Several ideas have emerged regarding its genre, but the category 
of the short story is most often highlighted by critics. Lajos Jánossy 
sees the source of the difficulty of generic classification in the fact 
that the text is dominated by a kind of interpretive voice, and not by 
the typical autobiographical position centred around subjectivity. 
This narratorial perspective prioritises scientific and epistemological 
elucidations of autobiographical events over the traditional subjective 
accounts. And thus, it directly challenges the recipient’s expectations 
and nudges her to recognise a discrepancy between the context and 
narrative. As a result, the autobiographical authenticity of the text as 
well as the appropriateness of the generic classification of the workare 
called into question (e. g. Jánossy 2007: 75–78).
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Szilárd Borbély interprets the work primarily as a report (see 
Borbély 2007: 43). However, Borbély states that the possibility of 
reading the otherwise strict account about the author’s life events 
as fiction is facilitated by “the power of inertia of metaphors, forms, 
patterns and traditions”, through cultural meanings which structure the 
position of the subject who experiences his own death as well as the 
retelling of the event (Borbély 2007: 49). In other words, the narrator is 
a mediator who turns to the experience of others and employs the tools 
of cultural traditions when he encounters the limitations of language. 

The objective, essayistic nature of Own Death is emphasized by 
several interpreters. Noémi Kiss reads the text as an essay, although 
she does not give an explicit justification for this. Similarly, in his 
Nádas-monography, Sándor Bazsányi uses the phrase “essay-like 
short-story or short-story-like essay”, which shows the duality of the 
objective, non-fictional character of the language and the fiction-like 
structure of the narrative. The indication of a fictional quality, included 
in Bazsányi’s definition, while not ruling out the referential aspects 
of the narrative, undoubtedly obscures them.The correspondence 
between the outstanding event in the author`s life story and the main 
theme of Own Death would naturally provoke a referential reading, 
but in Bazsányi’s study, we can see an attempt to soften the referential 
interpretation, as he prioritises a fictional interpretation when he states 
that the Own Death is Nádas’s novel-like recount of his 1993 heart 
attack, clinical death and resuscitation (Bazsányi 2018: 349).

The essayistic nature of the work is also recognised by AndrásVisky, 
who interprets it as a rewriting and a culmination of Az égi és földi 
szerelemről’s (About heavenly and earthly love) (see Visky 2007: 
114). Visky, like Borbély, draws a parallel between the Own Death 
and the tales of cultural memory: in his opinion, the text is a gospel 
speech, which is constituted by the symbols of a creation story. István 
Eörsi calls it an epic, and his way of thinking thus leads to the line of 
fiction and historiography of the European cultural tradition (Eörsi 
2020). András Pályi represents a similar position by marking the main 
points of the axis of genre research, and recognizing the literary value 
of the work in their indivisible unity: “Then is Own Death a diary? 
Yes. Confession? Yes. Maybe fiction? Yes, all three at once. A final 
piece of literature, over the generic classification of which it is futile 
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to open any debate. For this is a writing which, directly and without 
any transmission, exposes what is inherent in every worthy work, that 
it goes beyond itself” (Pályi 2007: 105).

In my opinion, Pályi is right about the unity of fiction and life-
writing, but he is mistaken when it comes to the value of questioning 
the genre of the book. For one, he misses one important feature of 
the work: the pictures of the old tree which were captured by Nádas 
himself. In her study, in which the focus is on the interpretation of 
white spaces, Orsolya Milián uses an “intermediate perspective”, and 
recognises Own Death as a photographic essay. Her analysis shows 
that in the mutually decisive relationship between text and image, 
the photograph acquires a double-sided mediating character, which 
is complemented by the fragmented parts of the text and is separated 
by white spaces. Only in this relation can we recognise the potential 
alignment of the two gazes–the narrator’s and the photographer’s–in 
the reader’s interpretation (Milián 2007: 98).

The highlighted, highly varied, and divisive generic definitions are, 
in my view, the symptomatic consequences of two kind of play: the 
intermediate play of photo and text, and the textual play of factuality 
and fiction. The intertwined nature of the latter two qualities that are 
generally considered opposites, challenges the generic boundaries 
between the category of autobiography and fiction. The narrative 
need for the fictional to bridge gaps in memory and the unspeakable 
becomes apparent not only in the mediation of experience, which 
is beyond the realm of language, but also in the reconstruction and 
continuity of the subject’s life story and identity. Own Death’s various 
characteristics thus point to the direction of Paul John Eakin’s notion 
of autobiography as a palimpsest.

Traditionally, an autobiography is a first-person narrative about 
a significant person that is narrated retrospectively with emphasis 
placed on the life events influencing the construction of one’s self-
identity. Like most theorists following the traditional definition, Roy 
Pascal emphasizes the paramount importance of childhood and defines 
the essential characteristics of autobiography in opposition to the 
structural features of the novel. He believes that while autobiography 
is a non-fictional genre that follows life and is therefore necessarily 
looser in structure, and poorer in symbolic events, the novel has  
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a coherent and concise structure culminating in symbolic events. The 
impenetrability of the generic boundaries established on the basis of 
stylistic and structural differences is also indicated by the evaluation 
of autobiographical novels: Pascal designates the sub-genre that forms 
the common intersection of the two scripts in Pascal’s category of 
“possible realities” created by imagination (see Pascal 2016: 1–20, 
162–178).

Eakin, on the other hand, sees autobiography as a referential art 
form in which fiction and the reality of lifestory are inextricably 
intertwined. In this sense, autobiography does not serve to confirm 
documentable biographical facts but aims to recreate life events that 
present the verifiable facts of biography and the subjectivity of the 
work in a symbolic and metaphorical correlation (Eakin 1992: 69). 
Autobiography, although created with an anti-mimetic motive, is no 
longer able to separate the imagination from memory because of its 
already scattered, discontinuous subject and the inherent fallibility of 
memory (Eakin 1992: 31). 

However, the “impurities” of memory are not merely natural and 
inherent to autobiographical discourse: in Eakin’s concept, they are 
the condition of writing the identity in line of the evaluation of past 
states of consciousness and identities and the subject’s wishes of 
self-representation (see Eakin 1992: 64-67). The creation of identity 
happens in the mutual determination of the past and the present, 
by the act of what Eakin calls “repetition with a difference” (Eakin 
1992: 45−46). That means that the repetition of the past is necessarily  
a supplement to the past, not an indistinguishable copy; and as such, 
autobiography is inevitably a supplemented and rewritten past: an 
inaccurate repetition of a sequence of selected events that has already 
taken place. 

Eakin identifies the genealogy of personal memory with the 
palimpsest:

“When we think of a palimpsest, we envision a text whose content 
has been subject to different temporal accretions, to deliberate erasures 
and emendations, to overwriting and inadvertent survivals, and, in 
these ways, a palimpsest may serve to evoke both the conscious and 
the unconscious dimensions of the relation between present and past 
that occur in the autobiographical act.” (Eakin 1992: 67)
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For Eakin, the interpretation of memory as a palimpsest provides 
the basis for the critique of the traditional definition of autobiography. 
The theoretical position, which defines autobiography as a pure 
act of copying the reality does not recognize the dual nature of the 
genre, the creative tension fiction and factuality (see Eakin 1992: 
48−50), which allows the subject to invent himself. Fiction is thus not 
only an attribute, but it is also the condition of the referential art of 
autobiography. 

As we can see, Own Death doesn’t meet the traditional criteria of 
an autobiography even at the first sight. Instead of the development 
of the personality from childhood to adulthood, it focuses on a single 
event, which is the heart attack, the clinical death of the author and 
his recovery from it. Although the event is a biographical fact, some 
questions have arisen about the authenticity of the (admittedly) 
autobiographical narrative. Due to the presence of self-reflexive 
statements of the narrator, such as his account of the events happening 
around his body when he is unconscious, István Eörsi (2020) rejects the 
possibility of a referential reading, while Gergely Angyalosi considers 
it unnecessary to separate the traces of “autobiographical authentic” 
and “fictional imaginative” (Angyalosi 2007:14). András Pályi 
describes the combining referentiality and fiction as a necessary means 
of conveying a state outside the realm of language (Pályi 2007:105). 

The preference for a fictional and essayistic reading of Own Death 
over a referential, supported by biographical facts and paratextual 
elements points out that the imagination that supplements the facts has 
a key function: the metaphorization of life events. This metaphorical 
relationship is most wholesome in the reciprocity between the 
photographs of the wild pear tree and the text. The photographs 
precede text in two ways. On the one hand, this happens at the 
structural level, as in the 2005 Hungarian version of the book five pear 
photos are placed before the title page and two more precede the first 
two independent sentences of the text. The priority of photography 
also applies to the author‘s career: Nádas is a skilled photographer 
and has worked as a photojournalist for a short time (see e.g. Nádas 
1994: 16−27).

This fact also manifests itself on a textual level via Nádas’s light 
experience of the posthumous state: “It proved to be an amusing little 
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advantage, useful in interpretation, that in my previous life I had been 
not only a writer dealing with the value and evaluation of words, but 
also a photographer who deals with the nature of light” (Nádas 2006: 
221). The mention of light as the “most authentic analogy” of God and 
the photographer’s past lead to the identification of the young adult “I” 
and the later “owner” of the attitudes reflected in the photographs. The 
subject thus formed is placed into the totality, into the state of origin 
beyond the finite physical world of time and space. This connection is 
also confirmed by the textual mention of the wild pear tree: “The big 
pot of looted gold I buried three paces from the big old wild pear tree.” 
(Nádas 2006: 193). 

The connection between the fairy-tale-like formulation and the act 
of umkippen (tipping over) is accompanied by winter pictures of the 
pear tree. This double link, the parallelism of the states of existence of 
the tree and the subject, and the cultural meanings associated with the 
tree – reinforced by the narrative and cultural code of the tree of life  
– elevates the series of images to a metaphorical level. In this sense, the 
above-mentioned structural anticipation also takes on a metaphorical 
meaning: the embedding of the signifier of self-identity, the name, 
in the series of images draws attention to the reality of wholeness in 
nature that precedes and also includes the individual. 

The relationship between the two mediums is also evaluated in 
different ways by individual interpreters. While Sándor Bazsányi 
focuses primarily on the text-tagging function of images and 
attributes them a subordinate position complementing the text (see 
Bazsányi 2007: 31–32). The interpretive viewpoint of Noémi Kiss 
and Orsolya Milián rules out the complementary role of photography 
in Own Death. Kiss identifies the pear tree as a “narrative tool” that 
signals both the “here and now” of photographs and using ancient, 
cultic, mystical images in order to construct meaning (see Kiss 2007: 
83−85). The qualities traditionally assigned to photography and text 
- due to the parallelism of the history of the passing and rebirth of the 
tree and Nádas - are interchanged: “Writing will not be allegorical and 
concrete, but the other way around. Photography becomes an abstract, 
conceptual marker, a marker of death.” (Kiss 2007: 86). Zsófia Bán 
also refers to the exchange of traditional qualities of text and image, 
but she highlights the temporal aspect of the relationship: “The 
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narrative, the text, despite its embodiment of temporality in its linear 
character here expresses timelessness, and points to it, like an index. 
On the other hand, and in addition, the images, which, at least in the 
traditional sense, are not iconic signs of temporality, but iconic signs 
of timelessness, refer emphatically to temporality.” (Bán 2007: 38). 
Milián, who, as I mentioned above, approaches Own Death through 
the study of intermediality and white spaces, compares the latter to 
breathing (see Milián 2007: 92−102). Related to this is the conclusion 
of Csilla Markója, who, in the analysis of the wild pear tree photo 
series, makes the repetition of the picture of the tree the metaphor 
of incessant breathing, which depicts the tension of movement and 
freezing, approaching and distancing (Markója 2016: 296).

Only one-third of the images examined by Markója became part 
of the volume, but the art historian’s observations are valid regardless 
of this, and can even be rethought from the point of view of the 
subject, (re)forming himself in relation to photography and text. The 
tree, along with breathing, becomes a kind of reverse metaphor of the 
heart function as the rhythm of expansion and contraction emerges 
as a motif organizing the narrative. When the heart stops, the subject 
enters infinite space and experiences endless memory to then, by the 
resurgent pulsation of the organ, return to the vulnerability of the 
body, to infinite scarcity, and worldly life.

Through its corporeal embedding, pulsation, constriction-
expansion evokes uterine contractions, the experience of childbirth 
and birth. First, by the connection of personal experiences into infinite 
consciousness, and with pure sensual perception, then directly in the 
passage that captures the moments of leaving life. In this rapture, 
the birth is parallel with the experience of wholeness and totality.2 
Later, it is also discussed in connection with the movement from the  
 

2 “You are granted an experience of totality to which, in this vale of tears, only 
the ecstasy of religion or love can come close. And probably giving birth, for 
women. The more courageous of them will tell you that in those moments 
pain and pleasure melt into each other, turning the whole thing into a great 
cosmic, erotic adventure.” (Nádas 2006: 201).
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corrugated-sided cave with the oval-opening towards the light: “My 
mother gave birth to my body, I give birth to its death.”(Nádas 2006: 
217) In the report, as a linguistic marker of self-reflection, first- and 
third-person narratives alternate. The fourth reference to the pulsation 
of childbirth follows after the resuscitation, in the midst of the tension 
of human timing and timelessness (Nádas 2006:257). Lastly, during 
the realization, to which the narrator comes during the period of 
returning to his everyday life, while vacuuming. The profanity of 
the activity constrains the increased attunement of cultural meanings 
attached to birth, and the connection between the two phenomena 
shows, that the narrative of the experience is carefully created and 
organised. Thus, the transcendental experience of the intertwining of 
death and birth can be nothing else than a retrospective reflection of 
the events. Both experiences, the suction of death and the vacuum 
tube, are also the experience of the body, to which the consciousness’s 
interpretive activity attaches metaphorical meaning using the codes of 
cultural memory, ensuring the continuity of personal life history.

The dynamics of approaching and moving away are also manifested 
visually. The layout of independent fragments of the text with different 
lengths and the alternation of distance from the photographer to his 
subject also evoke a sense of movement, change, and transition. Enikő 
Darabos, who defines photographs as the metatropes of the narrative, 
reads the alternation of the narrator’s position as the textual equivalent 
of the position of the photographer and his subject which seeks to 
overcome the linguistic difficulties of self-observation (Darabos 
2007: 72). Although Darabos interprets the subject here in relation 
to the position of the observed self and the narrating “I”, the distance 
resulting in the objectifying reflection highlighted by the critic is 
undoubtedly created by memory, by the recollection of the event, and 
by temporal distance.

For one, remembering the afterlife, the threshold of death, includes 
remembering the non-historical life story in the space of non-space, 
which illuminates the continuity of existence from the standpoint of 
rapture. The experiences of life are not a story, but inherently isolated 
and fragmented, their context and narrative structure are created by 
the subject. For two, this structural principle is not only apparent in 
Own Death by stand-alone photographs and fragmented text, but in 
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Nádas’s other autobiographical works Évkönyv (1989) and Világló 
részletek (2017).

The author / narrator deals with two decisive biographical events, 
on the one hand the memory of the primordial state beyond existence, 
where the soul can enter as a result of the death of the body, and from 
where it returns as a result of the restoration of sinus rhythm. The 
recording of experience, the recollection of one’s own death, its re-
creation from the present perspective is at least as important for the 
evaluation of the work as an autobiography as the object itself. The 
difficulties of recording are verbalized and even given prominence 
as a result of the particular layout of the volume and the evocation 
of antiquity and Judeo-Christian cultural codes.3 The use of the 
appropriate verb tense already indicates the past tense of experience 
in the first sentence, but in describing the primordial state, the subject 
shifts to the present, thus signalling the timelessness, “the present of 
death” (Nádas 2006: 203) even on a grammatical level. 

The opening of the time to the present is directly indicated by the 
existence of the text. Retrospection after rebirth captures and recreates 
a life event that connects the past and the future, carrying its infinite 
experience, with the help of an autobiographical narrative. This aspect 
assures that Own Death can be categorised as an autobiography. 
Although the story drawn by photographs and text does not list the 
stages of Nádas’s biography and personality development, it does 
include its unbroken whole through the displacement, assembly and 
metaphorization of the beginning and end of life, and also points to 
the linguistic-cultural reconstruction of the autobiographical subject 
and the life event. 

3 E.g. “The barking dogs of hell would want me to keep my mouth shut, 
to remain silent about this.” (Nádas 2006: 23) “Mother of all narrations, 
Polymnia, hear my plea, let me cross the Styx with common words.” (Nádas 
2006: 169) In their studies, Szilárd Borbély (2007) and András Visky (2007) 
analyse the cultural reference system of the text in detail. 
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REZÜMÉ

Nádas Péter önéletrajzi ihletettségű írásai között a Saját halál kiemelt 
helyet foglal el. Ennek egyik oka, hogy Nádas egyszerre két médium, 
a szöveg és a kép összjátékára épít. A kötet kivételességét elsősorban 
a rendkívüli életrajzi esemény biztosítja: a szerző szívinfarktusának, 
klinikai halálának, visszatérésének, s az ezeket közvetlenül megelőző 
és követő eseményeknek beszámolóját olvashatjuk, mely az írói pálya 
későbbi alkotásai szempontjából is jelentőségre tesz szert. A tanulmány 
először a kötet recepciójának és Paul John Eakin autobiográfia-fogalmának 
fényében a Saját halál önéletírásként való azonosításának lehetőségét, 
majd pedig a két médium terében megképződő szubjektum és szöveg 
viszonyát vizsgálja. A szerző/narrátor két döntő életrajzi eseményt tesz  
a tárgyává, egyrészt a léten túli ősállapotra való emlékezetet, 
másrészt pedig ennek a tapasztalatnak a rögzítését, a saját halálra való 
visszaemlékezést, annak a jelen távlatából történő újraalkotását, amely 
legalább akkora jelentőséget hordoz a mű önéletírásként való értékelésének 
szempontjából, mint maga a tárgy. Az újjászületés utáni retrospekció egy, 
a múltat és jövőt összekötő, a végtelen tapasztalatát hordozó életeseményt 
fog be és alkot újra az önéletrajzi narratíva segítségével. Bár a fotók és 
szöveg által kirajzolt történet nem sorolja el az életrajz és a személyiség 
fejlődésének állomásait, mégis magába foglalja annak szakadatlan 
egészét az élet elejének és végének kimozdítása, összemontírozása és 
metaforizációja révén, valamint rámutat az önéletíró szubjektum és az 
esemény nyelvi-kulturális rekonstrukciójára is.
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MELLÁR DÁVID

A MÁS(IK) IDEGENSÉGE

(A visszatekintés optikája Márai Sándor Föld, föld!... 
című művének I. részében)1

Annotáció: Márai kedvelt elbeszélői stratégiája, hogy történeteit egy 
olyan esszéisztikusan távolságtartó és felülnézetből objektivitásra törek-
vő nézőpontból meséli el, mely nem ritkán párosul egy jellegzetes vissza-
tekintő optikával is. Ennek az emlékező és múltidéző történetmesélésnek 
ez a sajátos írói alakzata tetten érhető regényeiben és önéletrajzi elbeszé-
léseiben egyaránt. Az utóbbiakban ráadásul mindez egy nyugat-európai 
kultúrával és polgári műveltséggel felvértezett 20. századi magyar író 
alakján keresztül artikulálódik. A dolgozat ezt a narratív módszert vizs-
gálja meg az író Föld, föld!... című önéletrazi művének I. részében. Teszi 
mindezt azzal céllal, hogy az előzőekben összefoglalt előfeltevésekből 
kiindulva rámutasson: az önéletrajzi elbeszélés vallomásos jellege, vala-
mint az emlékezésen alapuló elbeszélés fókusza és tétje Márainál az orosz 
mint idegen és „más” megvizsgálása, megismerése, bemutatása, valamint 
annak megértésére való törekvés.

1  A tanulmány a VEGA 1/0106/21 Kultúrna pamäť, problematika prekladu 
a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literatúry a lingvistiky (Kulturális 
emlékezet, műfordítás és többnyelvűség a magyar irodalom és nyelvészet 
kontextusában) című projekt támogatásával készült. 



193

Kulcsszavak: 20. századi önéletrajzi irodalom, magyar próza, Márai 
Sándor, idegenség, másság, alteritás, Emmanuel Lévinas, önéletrajziság, 
önvizsgálat, identitás, nemzeti jelleg

Márai kedvelt elbeszélői stratégiája, hogy történeteit egy olyan esz-
széisztikusan távolságtartó és felülnézetből objektivitásra törekvő 
nézőpontból meséli el, mely nem ritkán párosul egy jellegzetes visz-
szatekintő optikával is. Ennek az emlékező és múltidéző történetme-
sélésnek a sajátos írói alakzata tetten érhető regényeiben (pl. Béke 
Ithakában, A gyertyák csonkig égnek) és önéletrajzi elbeszéléseiben 
(pl. Kassai őrjárat, Egy polgár vallomásai) egyaránt – az utóbbiakban 
ráadásul mindez egy nyugat-európai kultúrával és polgári műveltség-
gel felvértezett 20. századi magyar író alakján keresztül artikulálódik. 
A tanulmány ezt a narratív módszert vizsgálja meg az író Föld, föld!... 
című önéletrazi művének I. részében.2 Teszi mindezt azzal céllal, hogy 
a fentebb összefoglalt előfeltevésekből kiindulva rámutasson: az ön-
életrajzi jellegű művallomásossága, valamint az emlékezésen alapuló 
elbeszélés fókusza és tétje Márainál ebben az esetben az orosz mint 
idegen és „más” megvizsgálása, megismerése, bemutatása, valamint 
annak megértésére való törekvés. Mindezek együtt rajzolják ki a mű 
első részében a narratíva útjait és struktúráját – tipikus példája ennek 
az elbeszélői konstrukciónak az elbeszélt jelen történéseinek állandó 
jellegű felülvizsgálása és félbeszakítása, többek közt magyarázatok, 
kitérők, elemzések, anticipációs technikák, történelmi és kulturális ki-
tekintések stb. formájában. 

2 Dolgozatom a Föld, föld!... 2014-ben megjelent „teljes változat”-át veszi ala-
pul, mely mind az 1972-es kiadást, mind a Márai-hagyatékból ránk maradt 
Egy polgár vallomásai III-at magába foglalja. Ennek tekintetében követem  
a kötet szerkesztői jelmagyarázatait is, miszerint a []-lel jelölt részek a 1972-
es szöveget jelölik, a félkövérrel szedett []-lel jelölt részek pedig a szöveg 
1949-es változatát. Ahol egy szövegrésznek mindkét változatát feltünteti  
a kötet, ott csak abban az esetben idézem mindkettőt, ha elemzésem szem-
pontjából ezt lényegesnek találom. Minden más esetben csak az 1972-es szö-
vegrészeket tüntetem fel.
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Az életrajzi adatokból tudjuk, hogy Márai valóban átélte és meg-
tapasztalta Budapest ostromát, valamint Leányfalun (ahol a kötet 
első részének cselekménye javarészt játszódik) az ország oroszok 
általi „felszabadítását”. Vagyis a másság és idegenség megértésének 
jegyében zajló önéletrajzi jellegű emlékezés elemző és megfigyelő 
perspektíváját a másság és idegenség tapasztalati horizontjával is ár-
nyalja Márai. Mégis – ahogy látni fogjuk – írónk narrátora kitart hite-
lességre törekvő, vizsgálódó és analizáló pozíciójának érvényesítése 
mellett a valóban átélt helyzetektől való minél objektívebb távolság-
tartás érdekében. Így lesz – az elbeszélő által is többszörösen hang-
súlyozott – megfigyelő és elemző visszatekintés motivációja és célja 
mind az átélt történéseknek, mind az emlékezésnek magának, tágabb 
értelemben pedig az egész önéletrajzi jellegű vallomásnak. Végeze-
tül a cselekmények és történések mozgatórugójaként az orosz lélek, 
személyiség, (nemzeti) alkat és jellem titkainak bemutatását és feltá-
rását határozhatjuk meg. Mindeközben a tanulmány olyan kérdésekre 
is keresi a választ, hogy meddig megy el, pontosabban meddig mehet 
el Márai elbeszélője az oroszok megismerésének és megértésének te-
kintetében? Egyáltalán meg tudja-e őket igazán érteni, ha nem lép ki 
– nem tud kilépni? – a már említett nyugat-európai kultúrán és polgári 
műveltségen nevelkedett 20. századi magyar író alakján keresztül sa-
ját „szerepéből”? Vagy csak az előbb említett önazonosságra törekvő, 
„nyugati típusú” identitáskonstrukciót akarta szembeállítani az orosz 
idegenséggel és mássággal – kihangsúlyozni és felmutatni ezáltal ezt 
a radikális különbséget, felhívni a figyelmet erre a „keletiesen” merő-
ben „más”-ra?

*

A kassai születésű Rákos Péter írja Márai 70. születésnapjáról 
megemlékezve – s a Kassai őrjárat tükrében végigjárva „A várost” 
–, hogy „a nyugat-európai kultúra magaslatáról széttekingető Márai 
kitűnően látta Európát” (Rákos 1995: 126), azt az emberfajtát, aki el-
sősorban európai lesz, s csak azután dán, lengyel vagy magyar. „De az 
európaiság csúcsára szökkent magyar áthullott valamilyen szitán, ki-
hagyott egy akadályt, megkerülve a kevéssé előkelőnek érzett szom-
szédságot: a csillagokra néző humanista mégiscsak valaminő finitiz-
mus gödrébe lépett.” (Rákos 1995: 126) Írja mindezt Rákos Márainak 
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azon be nem gyógyuló sebével kapcsolatban, mely az első világhábo-
rú utáni államfordulattal keletkezett, s amelyről „a Féltékenyek miti-
kus arányú idegenkomplexusa, a Kassai őrjárat utalásai ékesszólóan 
tanúskodnak,” (Rákos 1995: 126) s mely politikai fordulat a naplók 
tanúsága szerint még az idős Máraiból is elvakult indulatot váltott ki.3

„A közhit azt tartja, hogy a dolgok lényegét annál jobban látjuk, 
minél magasabbról szemléljük – talán így is van, de ennek az az ára, 
hogy érzéketlenné válunk a részletek iránt, ami a matézis és a ter-
mészettudomány útvesztőiben ilykor egyenesen üdvös is, de emberi 
dolgokban? ” (Rákos 1995: 126) – teszi fel a kérdést Rákos a fentiek-
kel kapcsolatban. S végül rámutat arra Márai „komplexusai” mögött, 
hogy az író „nyugtalan és érzékeny szeizmográfja” tulajdonképpen 
sokkal inkább jelzi a trianoni békeszerződés határváltoztatással kap-
csolatos következményein túl egy életforma pusztulását, a „polgári 
halálhangulatot.” (Vö. Rákos 1995: 127) Ezt tükrözi az is, ahogy Má-
rai a Föld,föld!...-et egy névnapi vacsorára való visszaemlékezéssel 
indítja: „Most, amikor visszagondolok erre a lobogó gyertyalángtól 
sejtelmesen megvilágított képre, úgy tűnik az egész, mintha még egy-
szer, utoljára eljátszottuk volna magunknak mi, felvidéki és budai 
polgári leszármazottak, apáink életét. Minden megelevenedett [ezen 
az estén], ami az elmúlt élet [színfala és] kelléke volt” (Márai 2014: 
13 kiemelés: M. D.). Az elbeszélő visszatekintő objektívjén keresz-
tül nézve ez a vacsora már akkor is csak egy polgári életformának, 
az apák életvitelének – kissé színpadias, s a legnagyobb jóindulattal 
is csak részben „hiteles” – eljátszása volt. Sőt, mintha eddig is – a va-
csora előtti években is – csak eljátszottak volna valamit: reményte-
lenül igyekezve továbbmenteni mind a személyesen örökölt, mind  
a kulturális emlékezetből táplálkozó polgári hagyományt és életfor-
mát. Ám az eddig valamiképp mégiscsak működő színjáték és társa-
dalmi minta a második világháború következményeinek köszönhetően 
értelmét vesztve a polgári színfalakkal együtt végleg darabokra hullik: 
„Most [múlhatatlanul] elérkezett a pillanat, amikor a meghívottak és 

3 A kassai polgár csehekről, szlovákokról (csehszlovákokról) kifejtett gondo-
latait egy másik dolgozat vizsgálja majd a jövőben. Ezt itt és most nincs lehe-
tőség bővebben kifejteni.
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a háziak szenvedélyes politizálásba kezdettek. Ez az este nemcsak 
azért volt különös és maradt emlékezetes, ami utána következett – egy 
életforma teljes pusztulása, megsemmisülése volt a következmény –, 
hanem [másképpen is][...]” (Márai 2014: 13 kiemelés: M. D.). A két 
fenti idézetben kiemelt most más-más időre való utalásaiból kitetszik 
Márai visszatekintő nézőpontjának távolságtartó hangneme. Az első 
idézetbéli „most, amikor visszagondolok” az emlékezés, a felidézés 
mostjára vonatkozik, amíg a másik idézet mostja („most [múlhatatla-
nul] elérkezett a pillanat”) a felidézett emlék idejére utal. Mégis Márai 
mindkét esetben megőrzi az objektív, történelmi távlat hatását keltő 
felülnézetet, mivel mindkét esetben valamiképp utal a jövőbeli válto-
zásokra is: „utoljára eljátszottuk”; „ami utána következett”.

Az önszituálás tisztázása végig fontos az elbeszélő számára, s már 
nagyon hamar felhívja a figyelmet pozíciójának jelentőségére: „egy 
»polgári«, magyar író egy magyar falusi házban.” (Márai 2014: 28) 
Az elbeszélő, vagyis az előbb idézett polgári, magyar író, kissé esz-
széisztikusan a mű elején kérdésfeltevések formájában meghatározza 
vizsgálódása fókuszát és tárgyát, valamint egy kiindulási szituációból 
szemrevételezi az alap problémát, s mindezekkel tulajdonképpn meg 
is fogalmazza írói feladatát: „Egy erő megjelent Európában, s a Vörös 
Hadsereg csak katonai kifejezése [volt] ennek az erőnek. Mi ez az 
erő?... A [kommunizmus][bolsevizmus]?... A szlávok?... A Kelet?...” 
(Márai 2014: 24); „Ültem a sötét szobában, és [el]határoztam, hogy  
– amennyire ember tudja ezt – megtisztítom értelmem minden elfogult-
ságtól és iparkodom olvasmányaim, beszélgetéseim [hulladék]emlékei 
[nélkül], a hivatalos [antibolsevita] hírverés előítélete nélkül [szem-
lélni az oroszokat és a kommunistákat][közeledni az oroszokhoz és  
a kommunistákhoz]” (Márai 2014: 25 kiemelések: M.D.). Fontos 
számunkra, hogy az elbeszélő célkitűzésként a szemlélést, illetve a 49-
es változatban a közeledés gesztusát emeli ki. Ugyanakkor a narrátor 
hangsúlyozza a már említett tapasztalati horizontot is: „az ember min-
dig csak azt »érti« meg, amit lát [és tapint] –, a bőrömmel és minden 
érzékemmel éreztem, hogy ez a fiatal, szovjet katona [elhozott Euró-
pába egy kérdést]” (Márai 2014: 24). Ez tulajdonképpen utalhat az 
író tanúságtevő vagy koronatanú szerepbe helyezésére, pontosabban 
mindezekkel való felruházására. Később, többször is elismétli, hogy 
milyen nézőpontból látja, illetve láttatja az elbeszélt cselekményeket 
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és történéseket, illetve az oroszt magát, vagyis: az előítéletmentes, 
objektív szemlélődést. Hangsúlyozza, pedig ettől eltekintve is nyil-
vánvaló az elbeszélői horizont távolságtartása és felülnézete. Mintha 
Márai ezekkel az önreflexív kiszólásokkal pont az ellenkezőjére akar-
ná emlékeztetni az olvasót, vagyis arra, hogy az szépirodalmi művet 
tart kezében. Csak egy példa a sok közül: „A zavaros, nyers, veszé-
lyes helyzetben is ragaszkodtam az elhatározáshoz, hogy elfogultság, 
előítélet nélkül szemlélem a szovjet rendszert” (Márai 2014: 91–92).

Mindezek függvényében Rákosnak további jelentős észrevétele, 
miközben a Márai által művelt irodalomhoz Babitson és Kosztolányin 
keresztül közelít, hogy a „második nemzedékhez” tartozó, és amúgy 
is az esszéizmus felé kacsingató író elbeszélőtechnikája sokkalta 
reflexívebb, leszűrtebb, másodlagosabb, mint Babitsé vagy Koszto-
lányié. Majd egészen addig megy, hogy amíg – szerinte – Babits és 
Kosztolányi (szemben mondjuk Németh Lászlóval és Illyés Gyulával) 
a polgári irodalomnak „csak” az értelmiségi szárnyát képviselték, ad-
dig Márai „tudatosan polgári életszemléletű író” volt: „a polgári élet-
formát teljes életközelségből élte és szemlélte. Műveiben a polgárság 
»eidoszának« nemcsak misztikáját, szimbolikáját, líráját, metafiziká-
ját lehet fellelni, hanem egy »polgárkutató« szociográfia körvonalát 
is” (vö. Rákos 1995: 125). S e tekintetben nem véletlenül rokonítja 
és hasonlítja Márai írástechnikáját és írói létszemléletét Illyéséhez: 
„összefüggéseket kell gyanítanom az 1934-ben kiadott Egy Polgár 
vallomásai és az 1936-ban megjelent Puszták népe között” (Rákos 
1995: 125). Vagyis mintha az önéletrajzisággal és koronatanú szerep-
pel felruházott Márai-elbeszélő megszólalása, illetve a már többször 
is említett távolságtartó esszéisztikus stílus ennek a „polgárkutató szo-
ciográfus”-nak alakjában öltene testet valójában, és az orosz mint más 
megvizsgálása csak egy újabb remek ürügy, hogy tovább árnyalja és 
szője a polgárságról alkotott (belső) képét, hogy feltegye a kérdését: 
ki a polgár? Az elbeszélő tárgyiasítja és csokorba fogva megragadja 
mindazt, ami szerinte szláv, orosz, bolsevita, keleti stb. Hol a magasba 
tartva, távolról nézve, hol pedig egész közelről vizsgálva teszi fel az 
előbb említett kérdést, csak fordítva: „ki nem a nyugati műveltségű, 
magyar polgár?” – a másik idegenségének tükrében.

Amikor az elbeszélő például elhelyezi az oroszok „felszabadító” 
érkezését egy európai történelmi kontextusba, távolról tekint a vizsgá-
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lati tárgyra. Európa „történelemkönyveiből” két nagy keleti betörést 
emel ki ezzel kapcsolatban: az arabok kilencedik századi európai hó-
dítását, és az oszmán nép tizenhatodik századi előretörését. Az előb-
bire a narrátor szerint Európa a reneszánsszal felelt, az utóbbira a re-
formációval. Mindezek fényében helyezi el az orosz nép (a történések 
jelen idejében) aktuális európai hódítását: „Hogyan felel [majd] az én 
világom, a nyugati világ ennek a fiatal orosz katonának, aki megér-
kezett ma Keletről és ezt kérdezte tőlem, egy névtelen európai írótól: 
»Ki vagy?«...” (Márai 2014: 26). A távolról indító tekintet végül a már 
említett kérdésbe fut ki: ki vagy? – a kérdés egyszerre szól a polgári 
magyar íróhoz és a fiatal orosz katonához is, ami eltöröl mindenféle 
vizsgálódási közelséget vagy épp távolságot. Legalábbis egy pillanat-
ra a maga tisztaságában, kölcsönösen teszik fel egymásnak a kérdést 
(hogy ki a Másik?), majd jön az író, a tanúságtevő, a vérbeli polgárku-
tató „továbbkérdező” tekintete, mely felfedezi a Másikban a – hozzá 
képest – idegent: „a kérdésre, amit ez a fiatal [orosz] bolsevita elho-
zott az életembe – mindannyiunk életébe, akik a nyugati [műveltség] 
[kereszténység] életformáiban nevelkedtünk –, előítélet és elfogult-
ság nélkül [kell] felelni. A sötétben látni véltem az idegen, közömbös, 
fiatal arcot. Nem volt ellenszenves, de félelmetesen idegen volt” (Má-
rai 2014: 28).

Ahogy más műveiben, úgy itt is a rész és egész, szűkebb értelem-
ben az egyén és a (nemzet)tömeg analógiáját tartja fontosnak Márai: 
„Természetesen elviszi majd a disznót, a búzát, az olajat; a szenet 
[és] a gépeket, az nem volt kétséges. [...] Megtudtuk, hogy mind-
ezt el akarja vinni, és a tetejébe a lelkünket [, a személyiségünket] 
is akarja. Amikor ezt megtudtuk, ez a találkozás egy nemzet sorsán 
túl az egész világ számára más értelmet kapott” (Márai 2014: 27). 
Vagyis írónk kedvelt témájánál tartunk, a „tömegellenes”, egyén-köz-
pontú létszemléletnél, és ez érdekli az elbeszélőt is, ezt félti, ezért 
érzi úgy, hogy meg kell vizsgálnia a történteket. Ebből a szempont-
ból nem elhanyagolható tény a visszatekintő optika sem: a múltbé-
li személyiség, az emigráció, illetve a második világháború előtti 
identitás újbóli rekonstruálása, valamint az emlékezés által a szét-
hullás és darabokra szakadás hosszan kitartott pillanatának végig-
követése, mely végül a hontalanságba torkollott. Erről a szándék-
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ról és mozzanatról ad számot többek közt a Hallgatni akartam is.4  
Zsadányi Edit írja a trópusként értelmezett, elbeszéléseken belüli iro-
dalmi karakterek (szereplők, figurák) kapcsán: „A trópus tulajdonkép-
pen katakrézis, nem létező entitás felé mutat, amely nem más, mint  
a koherens személy hipotézise. Ez a trópus hozza létre az egységes 
személyiség felfogást, amely a nyugati kultúránk egyik elkerülhetet-
len fikciója, olyan begyökerezett alapfeltevése, mint a logocentrizmus. 
A személyiség, ha létezik, ezért csakis trópusokon át közelíthető meg, 
de sohasem érhető el teljes mértékben” (Zsadányi 2006: 20). Márai is 
ennek az egységes és „nyugatiasan” fikciós személyiségnek a nyomá-
ba ered állandóan: számtalan oldalról megvizsgálja, teljes figyelmé-
vel nekifeszül a rekonstruálásnak, miközben a „ki vagyok” kérdésre  
a „ki voltam”-mal próbál meg felelni. Zsadányi J. Hillis Miller nyo-
mán folytatja: „Az esszenciális szubjektum megkérdőjelezésére utaló 
regénypoétika sajátos öndekonstrukciónak tekinthető, amely egyszer-
re pusztító és építő, a lerombolása annak, ami már amúgy is romok-
ban hever, de abból a célból, hogy mégis megőrizze az illúziót, hogy 
az elpusztított még létezik” (Zsadányi 2006: 20). Mintha Márai élet-
művének belső mozgatórugójára tapintott volna rá. Helmut Plessner 
pedig magyarázatot adhat arra, hogy az előbb említett illúzióhoz és 
belső vágyképhez (ami nem más, mint a polgári személyiség a maga 
esszenciális teljességében) mégis miként tudott Márai a szociográfus 
és esszéista távolságtartásával közelíteni önéletrajzi műveiben, vala-
mint mindezek összefüggésében rávilágít arra az analizáló narrációs 

4 Márai például a Hallgatni akartamban is arról ad számot, hogy hogyan szűnt 
meg ez az életforma, amibe beleszületett, nevelkedett és melynek részese 
volt, miért kellett elhagynia Magyarországot, feladnia hivatását és munkahe-
lyét, hogy vált az Anschluss napján még sikeres íróból és publicistából – aki 
saját kocsiján közlekedett és teniszezni járt a Margit-szigetre – a visszaemlé-
kezés jelen idejére apolite, vagyis hontalan ember Olaszországban. Tehát az 
önéletrajzírás felől nézve az elbeszélő „énvesztésének” története által rajzo-
lódik ki egy személyes sorstörténet és a történelem alakulásának viszonya: 
„Nemsokára megtudtam, hogy az az »én«, akit ismertem, felneveltem, meg-
alkottam, akinek létezésében hittem, igazi mivoltában nincsen többé” (Márai 
2013: 12).
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technikára, ami az orosz személyiség megértésére való törekvést mű-
ködteti Márai elbeszélőjénél a vizsgált szövegben: „Az elidegenítő te-
kintet művészete épp ezért elengedhetetlen előfeltétele minden valódi 
megértésnek. Kiemeli a láthatatlanságból azt, ami az emberi viszo-
nyokban ismerős, hogy játékba hozza a megértést az eredetileg isme-
rősből kinyert, idegenkedést keltő feltűnővel való ismételt találkozás 
során. Idegenkedés nélkül nincs megértés, ez az ismerősséghez vezető  
kerülőút, az a sötét előtér, amelyből az ismerős mint jelenet és háttér 
kiemelkedik és felfoghatóvá válik” (vö. Plessner 2011: 195–207).

Vagyis azt látjuk, hogy a fiatal orosz katona által feltett kérdés („ki 
vagy?”) – már említett – kettős irányultsága mögött (az elbeszélő ön-
magára vonatkozó kérdése: „ki voltam?”; valamint az oroszra mint 
másra és idegenre célzó „ki vagy te hozzám képest?”) ugyanezt az  
– elidegenítésen keresztül vitt – megismerő szándékot, történet-
mesélési stratégiát és nézőpontot működteti Márai. Ahogy arra már 
utaltunk, a mű kiindulópontja az a sejtető és anticipációs kép, amely-
ben a narátor rámutat az épp darabjaira hulló nyugati gondolkodású, 
polgári életformára mint világlátási és -értelmezési keretrendszerre. 
Márai ennek a lassú megsemmisülésnek egyes pillanatait rekonstru-
álja, de a történetmesélő utólagosan sem tud kilépni – s talán nem-
csak a hitelesség megőrzése miatt – az épp felszámolódó világlátás-
ból és keretrendszerből. Ebből a beleszületett világképből, a nyugati 
kultúra begyökerezett, ám mégis csak fikciós alapfelvetéseiből kiin-
dulva tekint utólag is a múltra, illetve a másikra mint idegenre: a lo-
gocentrizmust, az etnocenztrizmust, az abszolutizáló tendenciákat, 
a metafizikus gondolkodást, a keresztény katolikus és görög kulturális 
hagyományt és emlékezetet magába foglaló keretrendszeréből. Az 
elbeszélő múltbéli énje, vagyis a cselekmények főhőse is ezen a ke-
retrendszeren belül gondolkodik, közelít a Másikhoz mint idegenhez. 
A Másik viszont pont ezért válik idegenné, ezért „más”, mivel egy 
teljesen más világértési keretrendszerrel, kulturális emlékezettel és 
életformával rendelkezik.

Ezen a ponton eszünkbe juthat – a kettős irányultságú „ki vagy” 
kérdést fókuszba állítva –, az én és a másik viszonyának összefüg-
gésében, Emmanuel Lévinas alteritás-problémája is. Ullmann Tamás  
– aki talán az egyik legmegbízhatóbb magyarországi kutatója a francia 
filozófus munkásságának – a következőképp foglalta össze Lévinas, 
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az alteritás filozófusa című írásában a Másik és az Ugyanaz, illetve 
az alteritás gondolatvilágának lényegét: „Lévinas azt állítja, hogy az 
alteritás elgondolása és az abszolutizáló tendenciákkal való szakítás 
csakis úgy lehetséges, ha képesek vagyunk elgondolni a Másikat mint 
tőlünk független, önálló és végső értelem forrást” (Ullmann 2007: 
205). „Más szóval minden alteritás végső soron a tőlem tökéletesen 
különböző Másra, vagyis a másik emberre utal. Az alteritás fogalma 
tehát csak az interszubjektivitás terminusaiban ragadható meg. Min-
den másság a másik tudat eredendő másságára, és minden különbség 
a tudatok közötti eredendő különbségre vezethető vissza” (Ullmann 
2007: 209). „Lévinas gondolati erőfeszítései arra irányulnak, hogy  
a tapasztalásnak azt a sajátos oldalát mutassa meg, amin keresztül  
a Másik mássága oly módon válik »hozzáférhetővé«, hogy megőrzi 
abszolút alteritását, vagyis semmilyen transzcendentális éntől és sem-
milyen ontológiai totalitástól nem válik függővé” (Ullmann 2007: 
210).

A következőkben mindezek fényében rámutatunk Márai narrá-
torának a Másikhoz való közelítés, illetve annak megismerése során 
működtetett abszolutizáló és totalitárius előfeltevéseire. Pontosabban 
arra, hogy mind az elbeszélő, mind a főhősa ráció, a megértés és az 
értelem – vagyis a logocentrizmus – függvényébe helyezi mindazt, 
ami/aki más és idegen. Sőt, olyan stílusban és (metaforikus) érvrend-
szerrel teszi ezt, amiből könnyen kitetszik, hogy a történetmesélő és 
a főszereplő szerint a logocentrizmuson keresztül való nyugati lét-
szemlélés és világlátás helyesebb és igazabb a Másikénál. Ezzel szem-
ben az oroszt mint idegent ösztönös, vad, természeti erőként jellemzi, 
illetve közelít az oroszhoz mint máshoz. Márai elbeszélőjének etno-
centrizmusa nyilvánvaló, s megismerő szándékát akarva-akartlanul 
is áthatja. Ez az „előítélettel” teli közelítési aktus számtalan módon 
artikulálódik a műben. De mindenek felett elsősorban a számára leg-
ismerősebb és az „igazság” kiderítése szempontjából leghitelesebben 
ellenőrizhető terepen, vagyis a kultúrán, azon belül pedig az irodal-
mon, a szépirodalmi műveltségen keresztül teszi próbára az idegent, 
s ezzel mindazt, ami tőle különbözik. De még mielőtt rátérnénk az 
„irodalmi közelítéshez”, érdemes megemlíteni a példa kedvéért más 
– ebben a tekintetben működtetett elbeszélési stratégiákat: közelítési 
irányokat, metafora- és hasonlathasználatot.
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„Mi volt ez a »más«? – teszi fel vissza-visszatérő kérdését az el-
beszélő – A »szovjet ember« volt, csakugyan, [tehát egy újfajta, kite-
nyésztett, kondicionált][egy új fajtán nevelt, világot, embert más-
féle szemszögből szemlélő] emberi lény, aki a világot és embert már 
másféle látószögből érzékeli, szemléli. Vagy egyszerűen csak az orosz 
volt, aki – történelem során nem először, de most, úgy tetszett, min-
den következménnyel – kilépett eurázsiai otthonából, és megindult, 
kissé kóvályogva, gyanakodva, de nagyon kíváncsian a világ felé?... 
Nem tudtam felelni” (Márai 2014: 47). Márai első körben a szovjet 
emberben határozza meg a másságot, ezt a politikai hatalom által „ki-
tenyésztett” emberi fajt – az elbeszélő szóválasztásából pedig kitűnik, 
hogy az állatiasság irányába viszi el azok létét. Ugyanakkor fontos, 
hogy felveti a más fajta tekintet, illetve az új perspektíva gondolatát is. 
De nem biztos benne, hogy mindezt a másságot a „kitenyésztett szov-
jet ember” egy az egyben lefedi, ezért a narrátor kiterjeszti a Másikat 
meghatározni vágyó, szemlélő horizontját az orosz népre (ezt később 
még tovább tágítja magára a szlávságra). Végezetül pedig megállapít-
hatjuk, hogy az – előbb említett – etnocentrizmus hatja át azt a meg-
állapítását, amely során az elbeszélő a szlávok világ felé indulásáról 
értekezik, mivel kimondatlanul is a világot (Nyugat-)Európával teszi 
egyenlővé. Ennek az etnocentrikus idegenségnek a szakadékát tágítja, 
amikor szembeállítja a megismerés szempontjából a nyugati és keleti 
ember intuitív, reflexszerű megnyilvánulásait: „Ha egy nyugati, tehát 
francia, angol, amerikai vagy német emberrel állok szemközt: a hely-
zeten belül, függetlenül az illető személyiségétől, nagyjából ki tudom 
számítani a helyzetből és a pillanatból következő elsőfokú reflexe-
ket. Az oroszok elsőfokú reflexeit soha nem tudtam kiszámítani, és 
még sokkal kevésbé a másod- és harmadfokúakat” (Márai 2014: 44). 
Tulajdonképpen – a közelítési és megismerési szándék felől nézve  
– a logocentrizmus vállalt csődje ez a Másikkal szemben.

A történet egy pontján az elbeszélő a mindennapi háborús évek 
tükrében a hadseregek vonulásának apropóján hasonlítja össze a nyu-
gatit a keletivel. Ez a fajta összehasonlítás már személytelenebb, 
a megfigyelő külső, leíró nézőpontja érvényesül a fenti szubjektív vi-
láglátással szemben. A németek gépiesített osztaga [„mintha a Krupp-
gyár kelt volna útra” (Márai 2014: 19)] áll szemben az oroszok „ván-
dorcirkuszával”, vagyis Márai nem ítelkezik, nem a nácit veti össze 
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a bolsevitával, hanem a nyugatit a keletivel.: „Az oroszoknak [volt] 
mindenük, ami a hadviseléshez kellett, de ez a »minden« más volt  
– nem olyan gépies, szabályos... mintha egy óriás, félelmes, titokzatos 
keleti vándorcirkusz kelt volna útra, a messzeségből, [az érthetetlen,] 
homályos távol[ság]ból, a távoli Keletről, Oroszországból. Ez a ván-
dorcirkusz a valóságban a [földgolyó egyik] legnagyobb katonai szer-
kezete[e] volt [, amilyent a világ valaha ismert]. És akik vezették, 
idegen számára érthetetlenül, de kitűnően vezették: minden a helyén 
volt, a látszólagos összevisszaságban és rendetlenségben minden mű-
ködött, mindenről [idejében] jelt adtak egymásnak a nagy gépezeten 
belül a titokzatos felügyelők és ellenőrök” (Márai 2014: 49). Ebben 
a részletben szinte minden benne van: kezdve a másságtól, ami fé-
lelmetes és titokzatos, a – földrajzi jelentésen túl az emberi, lelki, 
szellemi, kulturális értelemben vett – távolság többszörös hangsúlyo-
zásán át a homályos érthetetlenségig. A nagy gépezet látszólagos ren-
detlensége és összevisszasága, s az emögött meghúzódó ellenőrzött 
rend a természet allegóriája is lehet: a vadon burjánzó erejének – első 
ránézésre – kiismerhetetlen összevisszasága a félelmetes káosz hatá-
sát kelti, ami a nyugati logocentrikus tekintet számára érthetetlen és 
ezért idegen. De – ahogy a természetben is – a látszat mögött minden 
összhangban van és együttműködik íratlan szabályok, biodiverzitá-
son alapuló felügyelés és egyfajta belső ellenőrzés mentén. A német 
hadsereg allegóriájaként működtetett Kurpp-gyár mint ember alkotta, 
másfajta rendezettség és létesítmény áll szembe mindezzel – a meta-
forikus értelemben vett vándorcirkusz tükrében. Márai megfigyelé-
se pontos, mintha értene valamit a másikból: látja a káosz és cirkusz 
mögött a rendezettséget; analizáló, a káoszban is a rendet, értelmet 
kereső, megismerő tekintete láttatja magát a szerkezetet, mégha annak 
működését nem is érti igazán. 

Később a narrátor újra visszatér a németekkel – vagyis a nyugattal 
– szembeni összehasonlításhoz, mely az előbb említett természet-al-
legóriát erősíti: „A német hadsereg szervezeti és technikai erő volt; ez 
a keleti hadsereg inkább úgy hatott, mintha valamilyen biológiai erő 
[– a hangyák vagy a termeszek emberi változata –] öltött volna hadi 
alakzatot. Mintha a termeszek viselnének hadat, kiszámíthatatlanul, 
az organikus anyag titokzatos képességeivel” (Márai 2014: 87). De 
tulajdonképpen a vizsgált mű egészét átszövi ez a természet-hasonlat, 
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mely az öntudatlan, nyers természeti erőkhöz hasonlítja az oroszokat: 
„mintha valamilyen keleti vihar porfellege borította volna be életün-
ket” (Márai 2014: 85); „Most, egyik óráról a másikra, mint a jégeső, 
úgy [csapott][zuhogott] a falu életébe a beszállásolás” (Márai 2014: 
82); „Úgy sújtottak le az addig viszonylagosan békés életű falura, vá-
ratlanul, mint az arktikus jégvihar” (Márai 2014: 83).

Mindezek után rátérhetünk az elbeszélő irodalmi és kulturális 
vizsgálódására, amely már önmagában is az előbb említett „termé-
szeti, vad erőkkel” szemben artikulálódik a tudományos tekintet és 
a nyugati műveltség viszonylatában. A huszadik századi, polgári ma-
gyar íróként aposztrofált főhős és a visszaemlékezés aktusán keresztül 
a történetmesélő szerint egyaránt izgatja az oroszokat a műveltség és 
kultúra, sőt áhitattal, valmiféle érthetetlen magasztalással néznek fel 
arra, ami írott szó. Az elbeszélő az oroszok irodalmi műveltségén ke-
resztül próbálja megérteni a másságot, az idegent, vagyis saját, bizton-
ságos keretrendszeréből – ahol referenciálisan bizonyítani tudja, hogy 
az illető igazat mond-e – tekint a Másikra: „csak azokat a válaszo-
kat fogadtam el valóságnak, melyek adatszerűen bizonyították, hogy 
a kérdezett tudja, miről beszél” (Márai 2014: 52). Majd így folytatja 
a narrátor: „[Engem e párbeszédek során természetesen nem az 
egyéni színvallások érdekeltek]” (Márai 2014: 52), sőt, ahhoz sem 
érzett jogot, „hogy [ilyen] alkalmi találkozásokból következtetéseket 
vonj[on] le a »szovjet ember« lelki alkatára, világképére vonatkozó-
an” (Márai 2014: 53). Márai elbeszélője azt a végkövetkeztetést vonja 
le, hogy az oroszok – akikkel találkozott – szerinte meglepően keveset 
olvasnak, mégis valamiért tisztelik az írókat, az irodalmat. A sokszor 
emlegetett író foglalkozás mellett – mely számtalanszor felmenti a fő-
hőst a felszabadítók intézkedéseivel szemben – a „»národni kultura«, 
a nemzeti műveltség is a varázsszavak közé tarozott” (Márai 2014: 
57), amelyről igazából – az elbeszélő szerint – ugyancsak fogalmuk 
sem volt, hogy mi az pontosan: „a műveltséget összetévesztik vala-
milyen szakmai, technikai tudással. De a »műveltség« izgatta őket, 
éppen úgy, mint az »írás«” (Márai 2014: 57).

„Az »írás« iránt érzett és mutatott érdeklődésüket lehetett úgy is 
magyarázni, hogy az írott szónak minden nagy, primitív emberi vál-
lalkozás elején mágikus jelentősége van” (Márai 2014: 57). Márai fel-
veti, hogy mindezek mögött a nyugati műveltség két nagy megrázkód-
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tatásának, a reneszánsz és reformáció hiánya állhat, és megállapítja, 
hogy az áhitat mögött egyfajta menekülés áll: „Menekülés az életük 
sivárságából” (Márai 2014: 58); „Még nem tudták pontosan, milyen 
lesz a menekülés, [amit] a műveltség ígér, de rajzottak feléje, mint 
a bogarak a fény felé” (Márai 2014: 58). Majd később, ugyancsak 
az irodalom tükrében, irodalmi összefüggéseken keresztül értelmezi 
a Másik idegenségét, amely itt az állatias, nemi ösztönökön való kont-
rollálhatatlanságként fogalmazódik a mindig higgadt, racionalista, 
indulatain uralkodni tudó nyugati polgári író szemszögéből. Egy tör-
ténetet mesél el nekünk a narrátor a georgiai Anatolról, akiről egyéb-
ként az derül ki, hogy alaptermészete jámbor volt. Egy napon azonban 
„heveny nemi gerjedelemben” (Márai 2014: 108) arra kérte a fősze-
replőt, hogy szerezzen neki nőt. Cserébe minden pénzét és vagyonát, 
beleértve óráját is képes lett volna odaadni a főhősnek. A „szerelmet 
kolduló, síró orosz [] megmagyarázott valamit a nagy orosz regények, 
Tolsztoj, Gorkij, Dosztojevszkij regényeinek mindig kissé érthetetlen 
jellemeiből, amikor a Vronszkij grófok, az Artamonovok, a Mitya Ka-
ramazovok felrobbannak [a nemi] indulat hőfokában, és esztelenül, 
érthetetlenül cselekszenek” (Márai 2014: 108–109). A racionalista és 
logocentrikus író számára érthetetlen és idegen az a fajta emberi vi-
selkedés, amely során a tudattalan felbugyog és az ember nem tud 
uralkodni nemi ösztönein. 

Irodalmi párhuzamokkal, illetve áthallásokkal él Márai elbeszélő-
je a megértés, a Másik megismerésére való törekvés során akkor is, 
amikor egy délután – főhősünk egyedül tartózkodott a leányfalusi 
házban – két orosz katona tévedt be hozzá. Vizet kértek, majd az egyi-
kük rögtön elaludt a kályha melegénél. A másik egy idő után magától 
beszélni kezdett oroszul vagy ukránul: „Nem értettem, de volt a hang-
lejtésében valami, ami arra késztetett, hogy figyeljek” (Márai 2014: 
60). Pár oldallal később Márai így folytatja: „Hallgattam vendégem, 
egyetlen szavát nem értettem, de valahogy mégis, [igazában] megér-
tettem [, szavak nélkül]. Mint [Kosztolányi] elbeszélésében a bolgár 
kalauz, aki [az idegen ország földjén] az éjszakai sötétben száguldó 
gyorsvonat folyosóján elmondja az idegen utasnak – bolgárul, tehát 
olyan nyelven, amelyből az utas egy [szót] sem ért! – élete nagy tra-
gédiáját, [é]s előadó[,] hallgató végül testvéri megértésben ölelkeznek 
össze: így hallgattam a beszédes kis oroszt, és arra gondoltam, hogy 
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a wilde-i szójáték mégis igaz: az élet helyzetei [néha] utánozzák a mű-
vészet előrevetített látomását, az írók elképzeléseit... Ez a kis orosz, 
akiből ömlött a szó, felidézte még egy irodalmi alak emlékét: az orosz 
susztert, aki a Háború és békében elmagyarázza Pierre Bezuhovnak, 
a fogságba jutott hatalmas, gazdag orosz úrnak, milyen egyszerű és ta-
lán nem is egészen reménytelen vállakozás az értelmes emberi élet...” 
(Márai 2014: 62).

Ez a fajta gyökeresen „irodalmi párhuzamokban való gondolko-
dás” nagy mértékben meghatározza Márai Sándor pályáját, mégha 
sokszor nem is mindig ilyen közvetlenül mutatkoznak meg ezek az 
áthallások, mint esetünkben. De aki így gondolkodik, az nem más, 
mint – a már többször említett – 20. századi, európai műveltségű, pol-
gári magyar író, akit Márai önéletrajzi jellegű műveinek narrátoraként 
neveztünk meg. Ennek a figurának a nézőpontja, de talán már pusztán 
jelenléte is, folyamatosan árnyalja élet és irodalom viszonyrendszerét 
az életművön belül. Így joggal gondolhatunk újra a Zsadányi Edit ál-
tal emlegetett komplex identitáskonstrukciók illuzórikus voltára, mely 
Márainál a kassai, vagy tágabb értelemben európai polgár mítoszán 
keresztül artikulálódik. Mintha Márai számára kitűnne, hogy a vágy-
kép, melyet lelkében őrzött a polgárról sose volt és sose válhatkizáróla-
gosan húsvér valósággá, részben mindig az irodalom fikciós világából 
fog táplálkozni, az fog neki viszonyítási alapot nyújtani, abból merít 
és talál kapcsolódásokat, allegorikus és metaforikus világértelmezé-
si keretrendszereket. Az elbeszélő által felvillantott wilde-i gondolat 
tükrében végkövetkeztetésként pedig talán azt is kijelenthetjük, hogy 
Márai Sándor (egyszerre „ön-rekonstrukciós” és húsvér) alakja ezért 
is határozható meg – Földényi F. László szavaival élve – az „utolsó 
utáni polgárként” a 20. századi magyar irodalomban: „Burzsuj vagy 
[...], mert a lelkedben vagy burzsuj. Ragaszkodsz valamihez, ami már 
nincsen” (Márai 2014: 102) – hangzik elaz ítélet a moszkvai hídépí-
tőmester szájából, amihez főhősünk többször is visszatér később: „Én 
is burzsuj voltam, az ő szemükben, ha másképpen is, mint aki a »va-
gyonból vagy a mások munkájából él« – burzsuj voltam, mert »őriz-
tem a lelkemben valamit«” (Márai 2014: 112).

De ami talán még fontosabb esetünkben, hogy a főhősnek és  
a visszatekintő történetmesélőnek egyaránt ezen a ponton sikerül 
a legközelebb kerülnie a Másikhoz, aki a „mellét verte, a mennye-
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zetre nézett, fejét csóválta, szeméből patakzottak a könnyek, kézfej-
jel törölte könnyes szemét, és beszélt, beszélt! Szótlanul hallgattam. 
Csak annyit értettem, hogy nagyon szerencsétlen. [Ezért][e]gy pil-
lanatban karjára tettem kezem, [é]s akkor, könnyben úszó szemmel, 
reám nézett. Elmosolyodott, szomorúan, mint aki bocsánatot kér; 
legyintett, mint aki röstelli tulajdon gyöngeségét” (Márai 2014: 62). 
Főszereplőnknek ezen a ponton sikerül megszüntetnie az idegenség 
szakadékát, csak az embert látja önmagában: a megismerés vágyán, az 
etnocentrizmuson, a nyugat-kelet dilemmán túlról tekint az oroszra, 
miközben – a nyelv megértésének hiányában – félre kell tenni egy 
pillanatra a logocentrizmus és racionalizmus szemüvegét is. A maga 
„igazában, szavak nélkül”, megérteni valamit maga az alteritás, a Má-
sik idegenségének (meg)értésen túli feltárulkozása: „Hogyan tudunk 
azonban megtapasztalni valamit, ami fenomenálisan nem hozzáfér-
hető? Ez a lévinasi fenomenológia radikális kérdése. A válasz pedig  
a következő: a láthatatlant csak úgy tudjuk megtapasztalrıi, ha ő maga 
tárulkozik fel. Ez a feltárulkozás azonban immár nem a láthatóság, 
vagyis az egész európai metafizikát irányító teoretikus-fenomenális 
tapasztalat, hanem a nyelv közegében történik meg” (Ullmann 2007: 
211); Az etika szempontjából a nyelv jelentősége akkor mutatkozik 
meg, ha különbséget teszünk a kifejezés tartalma és a kifejezés aktu-
sa között. A kifejezés tartalma egy információt hordozó, logikailag és 
retorikusan megszerkesztett tartalom. A kifejezés aktusa azonban nem 
ilyesfajta intencionális tartalom, hanem egy esemény: az arc feltárul-
kozása” (Ullmann 2007: 211).

A Másik tükrében való önvizsgálaton túl – a kettős irányultságú 
„ki vagy?” kérdésre keresve a választ –, nem tehetünk mást: meg-
hagyjuk a Másikat saját idegenségében.
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RESUME

Preferovaná naratívna stratégia Máraiho sa vyznačuje prerozprávaním 
deja z objektívnej až vzdialenej, esejistickej perspektívy, ktorá sa často 
spája s retrospektívnym pohľadom. S týmto špecifickým spomínajúcim 
sa fenoménom sa stretávame v jeho románoch ale aj v životopisných 
novelách, kde sa prejavuje cez postavu maďarského spisovateľa, 
ovplyvneného západoeurópskou kultúrou a inteligenciou. Práca sa 
zameriava práve na túto naratívnu technikou v prvej časti životopisného 
diela s názvom Föld, föld!... (Zem, zem!...). Opierajúc sa o predchádzajúce 
predpoklady, cieľom práce je poukázať na to, že výpovedný a spomínajúci 
sa charakter životopisnej svedectvi sa smeruje k skúmaniu, spoznaniu, 
predstaveniu a pochopeniu ruskej duše ako „niečoho cudzieho”.
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SZÁZ PÁL

PATAI JÓZSEF ÉS SZABOLCSI LAJOS 
CIKKEI A HASZIDIZMUSRÓL  

AZ EGYENLŐSÉGBEN1

Annotáció: Jelen tanulmány a történelmi magyar zsidóság fontos fó-
rumának a haszidizmusról szóló diskurzusának egy szeletét dolgozza 
fel. Patai József és Szabolcsi Lajos haszidizmusról írott cikkei azonban  
a két szerzői életmű felől vizsgálva is fontos szerepet játszik, hiszen  
a magyar nyelvű haszid történetek első képviselőiről van szó. A tanul-
mány a szerzők és a haszidizmus hagyományának kapcsolatát vizsgál-
ja, mind az életrajzi vonatkozások, mind az identitás, a reprezentáció,  
a hagyomány artikulációit tekintve. Patai korai cikkei (1904–1911) úttö-
rőnek minősülnek, s bennük a haszid hagyományt és legendákat gyakran 
hasonlítja az antikvitás, vagy más nemzetek mitológiájához, párhozamot 
von világirodalmi példákkal. Az emancipatorikus gesztus a zsidó nép kul-
turális egyenrangúságát hivatott aláhúzni, ugyanakkor a fantáziára hivat-
kozva a tudományos-racionális kultúrmissziós álláspontot ellensúlyozza. 
Szabolcsi cikkei (1921–1922) nemcsak a megváltozott kor nyomait vi-
selik magukon, de a szerző identitáspolitikáját is tükrözik: az általa pre-
zentált szabolcsi magyar haszid világ (akárcsak elbeszéléseiben) magyar 
zsidó kettős (nemzeti-felekezeti) identitást képezik le. 

1  A tanulmány a VEGA 1/0106/21 kódszámú, Kultúrna pamäť, problemati-
ka prekladu a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literatúry a lingvistiky 
(Kulturális emlékezet, műfordítás és többnyelvűség a magyar irodalom és 
nyelvészet kontextusában) című projekt keretében készült. 
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Kulcsszavak: magyar zsidó irodalom, haszidizmus, sajtótörténet, kompa-
ratisztika, kulturális diskurzus 

Bevezetés:  
Haszidizmus a magyar zsidó irodalom kontextusában

Magyar haszid irodalomról szólva elsőként e fogalmakat szükséges 
tisztázni, hiszen nincs releváns irodalomtudományi definíciója a ma-
gyar haszid irodalomnak. Közelebbi meghatározásként a következő 
aspektusok együtthatásaként beszélhetünk magyar haszid irodalom-
ról: olyan (1) szépirodalmi szövegekről van szó, amelyek a (2) zsidó 
irodalom részét képezik, legyen bár e kategória bármily nehezen kö-
rülhatárolható, és (3) magyar nyelven íródtak. Ugyan minden aspek-
tus több dilemmát vet fel, most csak néhányat igyekszünk tisztázni.  
A magyar zsidó irodalom fogalmát illetően Kőbányai János két fon-
tos monográfiáját (2012, 2014) vesszük alapul, de nem kizárólagosan: 
nyilvánvaló, hogy a haszidizmus ihletésében fogant alkotások ösz-
szessége a magyar zsidóság irodalomtörténetének diskurzusában kell, 
hogy helyet találjon. Művek tömegéről természetesen nem lehet szó, 
ám egyrészt az e körbe eső magyarul írott művek a haszidizmus jegyei 
miatt összetartoznak, másrészt pedig szélesebb kulturális kontextusa 
is bekapcsolhatók. 

E specifikus szempontból, tehát a haszid, pontosabban a haszidiz-
mus által inspirált művekről mindeddig egyetlen tanulmány született 
Kelemen Zoltán tollából (2004: 49–94). A leíró jellegű tanulmány ma-
gyar művek mellett szélesebb, közép-európai kontextusban vizsgálja, 
értéke kétségtelenül az ide vonatkozó művek összegyűjtése mellett 
egy speciális kánon felállítása, amely alapot szolgáltat a további ku-
tatásokhoz.

A tárgyalt szövegek körét mind szinkrón, mind diakrón nézőpont-
ból olyan kulturális diskurzusként foghatjuk fel, amelynek jellegze-
tes témái, sajátos koncepciói, tipikus történetei és elbeszélésformái 
vannak. Ezek genetikusan a haszid mozgalomból, a judaizmus egyik 
időben és térben meghatározott ágából származnak, de számolnunk 
kell azokkal a médiumokkal, kontextusokkal, imázsokkal, diskurzu-
sokkal, reprezentációkkal, amelyek a haszidokról szóló, velük foglal-
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kozó írásokra vonatkoznak. Vagyis beszélhetünk a haszidok által írt 
primer, héber-jiddis nyelvű irodalomról (pl. népkönyvek, homiletikus 
művek, történetgyűjtemények) és szekunder haszid szépirodalomról, 
amelyet a haszidokról írtak az egyes nemzeti nyelveken, gyakran  
a szélesebb (nem kizárólag zsidó) olvasóközönség számára adaptálva 
a primer haszid irodalom anyagát. Vizsgálatunk körébe az utóbbiak 
munkák tartoznak majd.

Haszid történeteket magyar nyelven először, szinkronban a nyu-
gati trendekkel, Martin Buber első történetgyűjteményeivel egyide-
jűleg, Patai József kezdett publikálni az Egyenlőségben. Szabolcsi 
Lajos elbeszélései néhány évvel később ugyanitt jelentek meg, majd 
több újrapublikálást követve mindketten kiadták gyűjteményes kötet-
ben is haszid elbeszéléseiket. A külföldi trendekkel való párhuzam, 
valamint azok alapos feldolgozottsága és gazdag recepciója ellenére 
az irodalomtörténet mostohán kezelte Patai József Lelkek és titkok, 
illetve Szabolcsi Lajos Délibáb c. kötetét. Komparatív elemzésem  
a két mű revideálására tesz kísérletet. A két írói világ haszidizmus-ké-
pe, a narratív eszközök, a hagyományhoz való viszony, a szimbolikus 
identitáskonstrukciók a kulturális reprezentációk és imázsok a hason-
lóságok mellett is olyannyira eltérő artikulációt mutatnak, hogy elő-
rebocsáthatjuk: a két fiktív világ párhuzamos haszid univerzumáról 
beszélhetünk. 

1. Patai és Szabolcsi, valamint az Egyenlőség szerepe  
a haszidizmusról szóló diskurzusban

A két szerző hagyományhoz való kötődésének vizsgálata a követke-
zőkben kulcsszereppel bír, hiszen a két kötet közötti lényeges ellent-
mondást és a köztük érzékelhető rejtett dialógust máris felmutatja.  
A két kötet közvetlenül nem kommunikál egymással, nem találunk 
sem explicit utalásokat, sem közvetlen szövegközi kapcsolatokat. Ám 
a szerzők életrajzát és egymással való kapcsolatát (amely az Egyen-
lőség c. zsidó hetilaphoz fűződik) tekintetbe véve kijelenthető, hogy 
minden kétséget kizáróan ismerték egymás munkáit. A kötetek mögött 
meghúzódó diskurzusok rekonstruálása során az elbeszélésköteteket  
e háttér és metanarratívák felől közelítjük meg. 
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1.1. A haszidizmusról szóló diskurzus az Egyenlőségben

A haszidizmusról, s főleg a magyarországi haszidizmusról szóló dis-
kurzus az Egyenlőség hetilapban Szabolcsi Miksa főszerkesztőségé-
nek idején (1882–1915) Glässer Norbert megállapítása szerint a kul-
túrmisszió kritikus álláspontjából szövődött. Ez csak azután változott 
meg, hogy a főszerkesztői posztot apja halála után Szabolcsi Lajos 
vette át, mondhatni, immár névlegesen is, hiszen már apja betegségé-
nek utolsó éveiben gyakorlatilag ő látta el a lapszerkesztés legfonto-
sabb feladatait. Az új főszerkesztőnek már egy új korban kellett a lap 
arculatát meghatároznia, a világháború és a Magyar Királyság meg-
szállása, a trianoni döntés, a Tanácsköztársaság, a fehérterror, a nu-
merus clausus bevezetése közepette (Barna–Kerekes 2014: 206–230). 
Glässer a két világháború közötti időszakot, a Horthy-korszakot ille-
tően megjegyzi:

„A »kállói szent pap«, Jicchák Eizik Taub alakja és dala az 1920-as 
és ’30-as évek neológ zsidó önmeghatározásának fontos szimbólu-
mává vált. Üzenete túlmutatott a chászid vallásosságon, és függet-
lenedett is attól, amennyiben a kontextust illetően elfogadjuk, hogy 
szimbólumként a chászidizmuson vagy a Szabolcs megyei rurális 
eredetű zsidóságon túl a »magyar Izrael« önértelmezését alakító in-
terszubjektív mezőben tűnt fel újra. A »magyar cádik« Egyenlőség 
által tolmácsolt dala a kor neológ szimbolikus politikájának részét 
képezte, teret nyitva a felekezeti-vallási meghatározottság és a nem-
zetvallás részeként megjelenő szimbolizáció összefonódásának”. 
(Glässer 2014: 208–209)

Az idézett tanulmány Szabolcsi Lajos szerepét térképezi fel szer-
kesztői és kultúraszervezői tevekénységét illetően, és azt vizsgálja, 
hogyan értelmezte újra a dualizmus korának zsidó kultúrtörténeti to-
poszait. Valamint, hogy hogyan fedezte fel, illetve (re)konstruálta Taub 
Eizik nagykállói rabbi, a hagyomány szerint az első magyar cádik alak-
ját Szabolcsi Lajos, és hogyan vált alakja az Egyenlőség szimbolikus 
identitáspolitikájának ikonikus főszereplőjévé. E folyamat az Egyen-
lőségben, egyéb cikkek mellett, 1918 és 1922 között közölt haszid tör-
ténetekkel kezdődött, amelyeket később a szerző máshol is újraközölt.
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Szabolcsi Lajos e viharos időkben íródott cikkeit megelőzően 
azonban már az ifjú Patai József publikált haszid történeteket az ak-
kor még Szabolcsi Miksa vezette Egyenlőségben Szabolcsi történetei 
ugyan sokszor idillinek tűnnek, de mindenképpen ebben a kultúrtör-
téneti kontextusban szükséges értelmezni őket mint az apologetikus 
szándék és a szimbolikus identitáspolitika artefaktumait. Tágabb 
kontextusban pedig nemcsak a két szerzőnek a hagyományhoz való 
különböző viszonyát szükséges megvizsgálni, hanem haszid történe-
teik keletkezésének különböző idejét és körülményeit is. 

1.2. Patai József korai cikkei a haszidizmusról  
az Egyenlőségben

Patai Józsefet (született: Klein, 1882) bátran nevezhetjük a magyar 
zsidó kultúra úttörőjének, akár a klasszikus héber költészet fordító-
jának, akár a Mult és Jövő későbbi szerkesztőjének minőségében. 
Mindemellett – és erre sokkal kisebb figyelem hárult – haszid törté-
netek szerzőjeként is számon kell tartanunk. Ez a tény már csak azért 
is jelentős, mivel a szerző a haszidizmust belsőségesen ismerte, a ha-
gyományt mondhatni otthonról hozta (Minderről bővebben: Kőbányai 
2014: 80–144, Raphael Patai 2000: 38–50).

Patai saját neve alatt kezdett héber klasszikusokat műfordítani és 
zsidó tárgyú esszéket publikálni az Egyenlőségben. Miután felvették 
szerkesztőnek a laphoz – az 1903. dec. 20-i szám már szerkesztőként 
jegyzi őt –, Secundus álnév alatt egyéb témájú írásokat is közzétett.  
A saját neve alatt közölt tanulmányokkal, versekkel vagy fordítások-
kal ellentétben az álnév alatt írt prózák elsősorban zsurnalisztikai írá-
sok (glosszák, tárcák, riportok, könyvajánlók) voltak. Egyes írások, 
amelyeket a lap a zsidó ünnepek alkalmával közölt, alaposan kidol-
gozott esszék voltak, amelyek egyszerre mozgatnak nagy műveltsé-
ganyagot és tudnak olvasmányosak maradni. Az írások egyes ünnepi 
szokásokat, szimbólumokat, kultúrtörténeti tárgyakat elemeztek azzal 
a céllal, hogy az olvasók zsidó hagyomány iránti kapcsolatát megerő-
sítsék, hogy a tradíció életképes maradjon. 

Ezekben az írásokban gyakran találkozhatunk episztoláris formá-
val, amelybe a narratíva ágyazódik: Secundus ír Primusnak, Szabol-
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csi Miksának Budapestre szülőfalujából – hazautazott ugyanis, hogy 
az ünnepeket családjával töltse, s a levélben tapasztalatait osztja meg  
a főszerkesztővel. 

Az elbeszélés a továbbiakban nemcsak a közösség ünnepi szoká-
sainak leírását tartalmazza (e részletek a folklorisztikai kutatások szá-
mára különösen érdekesek), de a helyi zsidó közösség eleven képét 
is megformálja. S nem utolsósorban a személyes hangvétel egyszerre 
teremt meghitt hangulatot, melyet néha honvágy hat át, máskor szar-
kasztikus humort csempész írásába. Ezek legtisztábban a beiktatott 
gyermekkori emlékekben és a kis közösségben megfigyelt helyzeteket 
megragadó anekdotákban tapasztalhatók. 

A cikkek e jól körülhatárolható csoportja szintén tartalmaz olyan 
részeket, amelyben szerepet kap a haszidizmus. A nagy zsidó gon-
dolkodókról szóló cikksorozatában a haszidizmust annak fő szentjé-
hez, Jichák Luriához való viszonyában említi. Cikkében a jelenséget 
a kor messiásváró hangulatából vezeti le, Solomon Molcho és David 
Reubeni példájával szembeállítva „absztrakt, ideális úton vélt célhoz 
jutni” (Secundus 1905: 17). A kultúr- és eszmetörténeti vázlatot köve-
tően Luriát álmodozó misztikusként festi le, aki „összetévesztette az 
álmot a valósággal” (18). A továbbiakban közérthetően vázolja kab-
balista tanításának alapjait, a kozmogóniát és a szférikus világ emaná-
cióját, a lelkek megtisztulását és visszatérését a forráshoz, Adam Kad-
mon és a Messiás szerepét. A haszidizmus szempontjából a luriánus 
kabbala tana alapvető fontosságú, Patai a tikkunról szóló tanítást, mint  
e visszatérés célzó megtisztítást, helyreállítást, felemelést, jellegzete-
sen haszid színezettel ellátva, a jámbor (haszid) cádik alakján keresz-
tül értelmezi, s „korrigálásnak” nevezi.2 Éppen ez az igazak feladata, 
hiszen mint írja:

„Mit keres azonban ebben a siralomvölgyben a szent, az ártatlan, 
a »caddik«, kinek a lelke minden bizonnyal tiszta és korrigálásra 
többé nem szorul? Lurja erre is megadta a feleletet. Isten végtelen 
jóságából, hogy a bűnös világtól a megváltást ne kelljen oly sokáig 

2 A luriánus kabbala összefoglalását nyújtja: Scholem 1995: 244–286.
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távol tartania megengedi, hogy a megtisztult lélek is újból földre 
szállhasson, hogy segítse a gyengébb, vergődő lelkeket céljuk el-
éréséhez, ami közvetlen hatás által történik. A szentre, a jámborra 
tehát nagy feladat vár; hivatása, hogy minél több lelket korrigáljon 
és emeljen ki a fertőből, amely akcióban különben az állatok, nö-
vények és szervetlen testek is részt vehetnek; nekik is jutott szerep  
a »tisztitásban« a »korrektúrában«” (Secundus 1905: 18).

Az anyagi világban rabul esett lelkek és az újjászületés, a gilgul 
tanításának ábrázolása során Luria „a fák suttogásában, a levelek 
zörgésében, a madarak csicsergésében, a tűz lobogásában”, a káro-
gó varjúban, a parti sziklában szenvedő lelket sejt. Patai tévelygőnek 
nevezi a misztikust, akinek túlteng költői képzelete. Meglepő módon 
Peer Gynthöz hasonlítja, míg a természet jelenségeiben szenvedő lel-
kekhez a görög mitológia átváltozástörténeteiből hoz párhuzamokat.3 
Hogy mennyire releváns a párhuzamvonás, nem tisztünk eldönteni, 
mindenesetre Patai cikkeiben, mint azt látni fogjuk, gyakran találko-
zunk hasonlókkal.

A negatív felhangok ellenére a cikk utolsó mondata Luriát Si-
meon Bar Jocháj, a Zohár legendás bölcse után a legfontosabb 
misztikusnak nevezi, s a haszid mozgalom megalapítójának tartja.  
A cikk egyébként több Luriához kötődő legendás történetet feldolgoz, 
vagy utal rájuk, amelyek közül több visszaköszön a Lelkek és titkok 
két Luriához kapcsolódó elbeszélésében (Szombat-királynő, Tizenkét 
kalács), ám mindkettő sok évvel később íródott. S hogy a misztikus  
 

3 „Igy változik át Lurja fantáziájában az anyagi világ szellemi, lelki világgá; 
miként egy Peer Gynt, ki előtt a képzelet és valóság összeolvad, ő sem tudja 
a két világot egymástól elválasztani, megkülönböztetni és ha nem lebegne 
felettük a miszticizmus sejtelmes nimbusa a régi görög világba képzelhetőnk 
magunkat, ahol az örökké síró szikla: az anyai fájdalmától megkövült Niobe; 
a csattogó fülemile: a szerelmi dicsekvéséért Hérától megátkozott Aedon; az 
illatos myrrha: Adonis elvarázsolt leánya; a futó szarvas: a fürdőző Artemis-
től megátkozott kiváncsi Actaon; a csillogó göncölszekér: Licaon elbűvölt 
egyetlen leánya”. (Secundus 1905: 18).
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alakja mennyire elválaszthatatlan az irányzattól, mutatja az is, hogy 
kötetében a haszid cádikok közt kap helyet.

Miként JichákLuriát, magát a mozgalom valós megalapítóját, Baál 
Sémet is Peer Gynthöz hasonlította Patai egy évvel korábban publi-
kált cikkében, azt állítva, hogy Ibsen hősével éppen a túlburjánzó 
fantázia okán mutat rokonságot a két misztikus. A csodák világában 
c. írása apologikus felütéssel indít, azzal a szándékkal, hogy kibékít-
se a racionális modern világ és a mesék, a képzelet, az imagináció és  
a gyermekkor világa között feszülő ellentétet.4 E védekező álláspont-
nak nemcsak általános vetülete van – gondoljunk csak a világ varázsta-
lanításának Max Weber-i modernitásfogalmára –, hanem közelebbről, 
a haszidizmusról szóló korabeli diskurzus kontextusában is szükséges 
értelmezni, a haszkala hatása alatt megfogalmazódott mászkil, ill. neo-
lóg frakció haszidizmus-kritikájának fényében. Ezek szerint ugyanis  
a haszidizmus afféle középkori fanatizmus, de legalábbis retrográd ten-
dencia, amely a nyomorúságos társadalmi körülményekből, és a cso-
darabbik hívekre gyakorolt hatásából fakad. Azon ritka alkalmakkor, 
amikor a haszidizmus került szóba (leszámítva Patait), ez a szemlélet-
mód dominált az Egyenlőségben is. Patai elismeri, hogy a csodákban 
nem hisz, ám védekező érvrendszere, amelyben irodalmi allúziókat és 
hasonlatokat is felhasznál, nagyon egyedi. Nem bocsátkozik vallási 
polémiákba, inkább az irodalom semleges terepén marad. A haszidiz-
must ugyanis nem mint vallási mozgalmat védi, de mint az emberi kép-
zelet aktív felhasználására törekvő jelenséget, amelyből végső soron  
a szépirodalom is fakad. Vagyis a költői képzelet, hiszen

„…kinek junta eszébe hinni, hogy Faust felidézte egy varázsszó-
val a föld szellemét? hogy kutyája Mephistofeles-szé változott, aki 

4 „A gépek és számok e rideg korában csak gunyos mosoly kisérheti azt, 
akinek lelke még a csodák tarka világán elmerengeni tud; ki gyermekkorát 
visszasóvárogva, a mese képzelt birodalmába vágyik kalandozni! És engem 
talán majd hangos kacaj fogad, ha előre bocsájtom, hogy a csodák e szines 
világát, amelybe most bolyongani indulok hosszú kaftános, bolyhos szakállú 
és kuszált tincsü chaszidok népesítik be! Ki hisz ma még a csodákban? hát 
a chassideusok csodáiban?!” (Secundus1904: 19).
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a száraz asztalból bort csapolt ki? és mégis, ki ne gyönyörködnék 
a fantasia merész csapongásában, a képzelet pazar alkotásaiban?” 
(Secundus 1904: 19).

A világirodalmi példa a haszid történetek csodáival hivatott pár-
huzamot vonni, a mesés világ, a vallás csodái, ugyanarra a gyermeki 
tudatra épülnek, mint a fikciós szerződést elfogadó olvasóé. Bál Sé-
met azonban a belső intuíció és érzék vezeti, nem pedig a racionális 
gondolkodás, mint Faustot. Peer Gynt nem tudós, mint Faust, hanem 
a zabolázatlan fantázia által hajtott gyermeki lélek megtestesítője.  
„A chaszid Peer Gynt”, ahogy a szerző Baál Sém Tov-ot jellemzi, sem 
a haláchikus kódexek tudora, de a világot átlelkesítő misztikus pante-
ista, aki (hasonlóan Luriához) minden jelenségben spirituális többle-
tet ismer fel. E kontextus megteremtése után szerzőnk a haszidizmus 
tanításának alapvető ideáiból villant fel néhányat, nagy költői erővel, 
de igencsak általánosan, népszerűsítő szándékkal, míg a cikk végén  
a rajongó, képzeletdús mozgalom üres formalizmus elleni forradalmi-
ságát hangsúlyozza.

Egy másik, hasonló, A csodák világából című cikkből (amelybe 
kisebb részeket emel át a fent említett Jichák Luriáról szóló írásból) 
tömörsége ellenére is világosan kitűnik a szerző jártassága a haszidiz-
musban, a haszid életelvek belsőséges ismerete. Patai e világnézetből 
a vallási szabályokat és a törvényeket megtartó üres formalitásának 
az átlelkesítését, az örömközpontúságot, az átszellemültséget, az ön-
zetlenséget, a tiszta gondolatot és az én tökéletesítésének igyekezetét 
emeli ki. A mozgalom fejlődésére vonatkozó releváns információk 
mellett az olvasót elbűvölik a költői szakaszok: 

„Mert minden él, minden beszél a Bál-Sém világában. A madár zsol-
tárokat csicsereg, a falevél isteni titkokat suttog, a szél világfájdalmat 
süvölt, a patak, folyó hymnus, a kőszikla megdermedt költemény. 
Amit magunk előtt látunk, mind megmerevedett szellem; testet öltött 
lélek, melynek egyetlen vágya, hogy istennel egyesüljön, de ebben  
a törekvésében megakadályozzák a démonok es a gonosz lelkek, me-
lyek az emberek bűneiből származnak. Az egész világ tehát nem más, 
mint a jó és rossz szellemek folytonos küzdelme, melyben szerves 
és szervetlen lényeknek egyaránt részük van” (Secundus 1906a: 17).
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A szerző a mozgalom panteisztikus szemléletmódja mellett a lu-
riánus kabbala, s így a haszidizmus egyik központi koncepciójára,  
a jihud-ra (egyesítésre) való utalással emeli ki a vallás felszabadító és 
megelevenítő erejét:

„…a forma helyébe lép az eszme, a nyügöző láncok lehullanak 
és a cselekedet felszabadul! Ezzel az uj felfogással belevonták  
a szellemi világ körébe nemcsak az anyagot, hanem a cselekedetet 
is; semmi sem közömbös az ember tettei közül a szellemi világban, 
csak tiszta legyen az inditó gondolat, mert a gondolat, miként az 
indatman, a mindenség” (17).

Külön figyelmet érdemel a brahmanizmus átman-koncepciójának 
párhuzama, noha nincs kellően kibontva. Az upanisadok szerint az 
átman, vagyis az ember legistenibb belső lényege, mikrokozmosza, 
azonos a brahmannal, a mindenséggel. A gondolat tisztaságára, a fel-
szabadításra való utalásban a luriánus kabbala isteni szikrák („nicot”) 
felszabadításáról szóló tanítására ismerhetünk.

Ezeket követően a szerző, hogy tanítását példákkal támassza alá, 
tömören ismertet kilenc történetet Bál Sémről. Ezek közül később 
elbeszéléseiben többet is feldolgozott, néhányszor más rabbi alakjá-
hoz kapcsolva (pl. A furulyás ima, A három kacaj, Velvele, a zborazi).  
A cikket lezáró mondat újabb különös párhuzamvonást tartalmaz, 
amelyet szintén a haszidizmust legitimáló szándék motivál. A haszid 
legendákat a germán és antik mítoszokkal veti össze:

„Vonjunk csak párhuzamot ezek között a csodák között, melyeket 
a Bál-Sém és társai hajtanak végre és azok között a csodák között, 
melyeket a germánok, rómaiak vagy görögök az ő hőseiknek tulaj-
donitanak és meglátjuk az erkölcsi feljebbvalóságot, melyet a zsidó 
népszellem még akkor is meg tud tartani, ha a csodák világába té-
ved. Herkules Augias-istállókat tisztit és Vénusokkal üzi fajtalan-
ságait, a zsidó csodatévő bünös lelkeket tisztit meg a salaktól és 
megvigasztalja a szenvedőket. Szigfriedet a legyilkolt Fafner vére 
sérthetetlenné teszi, hogy elrabolhasson egy idegen nőt, a zsidó 
csodatévőket életmentés teszi sérthetetlenekké, hogy aztán önként 
áldozhassák föl magukat másokért. / Más népek fantáziája elcsa-
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pong és lidérczes mocsarakba téved, a zsidó népképzelet kibontja 
szárnyait és az egek tiszta éterébe tör”. (18)

A furcsa párhuzamvonás nehezen védhető az összehasonlító mí-
toszkutatás szempontjából, de ennek kritikája nem is lehet célunk. In-
kább a nemzeti mítoszok romantikában játszott szerepe felől érdemes 
olvasni. A Siegfried alakjára való utalást illetően a Völsunga saga és 
az Edda helyett inkább Richard Wagner Ring-ciklusára való referen-
ciaként tekinthetünk, s talán látensen Wagner legendás antiszemitiz-
musának és nacionalizmusának is beolvasnak a sorok. A zsidó népi 
képzetvilág nemességének kiemelése „más népek” fantáziavilágának 
csapongása és lidérces mocsarai rovására magáért beszél, az identitás-
tudat manifesztuma.

Efféle összehasonlítások nem idegenek a fiatal Pataitól.5 A cikkben 
levont tanulság esetünkben a (lenézett, lebecsült, elfajultnak kikiáltott) 
zsidó kultúra propagálásaként értelmezhető, amelynek a kiválasztott-
ságról szóló vallási tanítás szolgáltat talapzatot. Ám ezen túl, mint  
a fiatal, modern és szekuláris identitás öntudatos megnyilvánulásaként 
is olvasható, hiszen a legitimalizálandó saját hagyományt művelődés-
történeti kontextusban, a modern és tájékozott kulturális világpolgár 
szemével látja. Ugyanez, a zsidó hagyomány felfedezése, emancipálá-
sa és propagálása motiválhatta Patai ezidőben meginduló tekintélyes 
fordítói munkáját a héber klasszikus költészet terén. 

Patai József haszid történeteit, e „műfajjal” való első próbálkozá-
sát szintén Secundus álnév alatt kezdte el megjelentetni az Egyenlő-
ségben. S már ez a megkülönböztetés árulkodó: mintha a saját neve 
alatt közölt judaisztikai írásaihoz vagy fordításaihoz (s egyéb külön 
böző cikkeihez) képest kisebb jelentőséget tulajdonított volna e tör-
téneteknek. 

Patai 1908–1911 között írott elbeszélései az első magyar nyelvű 
szépirodalmi adaptációi a haszid történeteknek (Patai 1937). Sőt mi  
több, világirodalmi mércével is az elsők között kapnak helyet, hiszen 

5 Röviddel az idézett cikk után hasonló összevetést olvashatunk a Költői le-
gendáink c. cikkében, amelyben a szerző a talmudi legendákat propagálja 
Siegfried és Szent Péter rovására (Secundus1906b: 22).
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szinte majdnem párhuzamosan íródtak a haszidizmus nyugati felfede-
zésének zászlóvivője, Martin Buber első haszid történetgyűjteménye-
ivel.6 Ebben az időben írt cikkeiben Patai egyáltalán nem említi Buber 
nevét, ám annak megválaszolása, hogy vajon már ekkor ismerte-e 
Buber tevékenységét, további kutatást igényel. Habár a fentebb már 
említett A csodák világából c. cikkének bevezető mondatai olyan be-
nyomást keltenek, hogy lehetett valamiféle tudomása a nyugati zsidó 
reneszánsz haszidizmus iránt érdeklődő trendjéről: 

„Ujabban a tudomány komoly kutatás tárgyává teszi az egyes né-
pek mondáinak, regéinek és meséinek csodás elemeit, hogy azokból  
a különböző népfelfogások etikai tartalmára következtessen. Ennek 
megfelelően a zsidó tudósok is előszedegetik azokat a csodarabbikról 
szóló meséket, melyeket eddig az irodalom elfogultságból mellőzött, 
és kihámozva belőlük a magvat, megállapitja az egyes csodatevők 
erkölcsi rendszerét, ugy hogy ma már beszél a tudomány nemcsak 
a kabbala filozofiájáról és etikájáról, hanem megkülönbözteti Lurja, 
Vitál, Bál-Sém stb. stb. etikai szisztémáit, melyeknek mindegyikéből 
érdekes tanulságot tud vonni”. (Secundus 1906a: 17)

Az idézett cikkek azért különösen fontosak, mert rávilágítanak  
a szerző haszidizmust illető álláspontjára. A haszid történeteket felvo-
nultató sorozat első része előtt álló bevezetőben (Mesék a chászid-vi-
lágból) a fentebb tárgyalt cikkekből ismerős témák és gondolatok 
köszönnek vissza. Az Egyenlőségben megjelent sorozat szövegeit  
a szerző később átdolgozta, és elbeszélésgyűjteményének törzsanya-
gát ezekből állította össze.

A bevezető és a tárgyalt cikkek alapján rekonstruálható a haszid 
történetek megírásának, pontosabban átírásának szerzői szándéka.  
A vallásos folklór kulturális javainak beemelése a magyar nyelvű 
szekuláris kulturális közegbe nemcsak a legitimáció, a zsidó kultúra 
egyenjogúsításának szándékával történt, de ennek a magyar zsidóság 
nagy része számára alig ismert hagyománynak a megismertetése iden-

6 Martin Buber ezekben az években adta ki első haszid történeteit: Die Geschi-
chten des Rabbi Nachman (1906) és a Die Legende des Baalschem (1908).
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titáserősítő szereppel is bírt. Vagyis egyszerre artikulálja transzkultu-
rálisan és felekezeti szférán belül a haszidizmust mint sajátságosan 
és lényegileg zsidó hagyományt. Motivációként szolgálhatott továbbá  
a szerző számára a fantasztikum és csoda felszabadítása az irodalom-
ban, bár nem a romantikus hagyományt követve, de a zsidó folklór 
felfedezésének külföldi mintájára. És nem utolsó sorban a hagyomány 
bűvölete (a misztika, a panteista világnézet, a haszid ideák és a gon-
dolkodásmód), a vele való intim kapcsolat: a család, gyerekkor és  
a kulturális háttér. Ezt a viszonyt a mászkil életpályamodellt meg-
valósító, Budapestre költöző és szerkesztőként elhelyezkedő Patai 
örökségként ápolta. A szövegfolklór beemelése a „hivatalos” szép-
irodalomba olyan igyekezet volt, amely ráadásul a hasonló nyugati 
törekvésekkel szinkronban történt. 

1.3. Szabolcsi Lajos és a haszidizmus

Pataival szemben Szabolcsi Lajos életében a haszidizmus eleven ha-
gyománykánt szinte semmiféle szerepet nem játszott. Míg Patai vi-
déki ortodox közösségben, haszid családban nőtt fel, addig Szabolcsi 
ezzel szöges ellentétben, a kor budapesti zsidó kultúrájának egyik 
„csomópontjába” született, igaz, konzervatív családba. Szabolcsi 
Miksa szerkesztőségében lehetősége volt a legkülönbözőbb értelmi-
ségiekkel megismerkedni, és tulajdonképpen a szerkesztőségi munka 
sürgés-forgásában nőtt fel. Az ifjabb Szabolcsi és Patai József kap-
csolata is ilyen módon kezdődött. Ahogy memoárjában írja: „[Apám] 
felfedezett egy fiatal hebraistát, Klein Józsefet, hamarosan magyar 
nevet adott neki, Patait, az vette a kezébe héber oktatásomat. Patai  
a laphoz került, engem kellett tanítania, és éveken át a családhoz tar-
tozott” (Szabolcsi: 1993: 75).

Patai ifjú bóherként hét éven keresztül különböző észak-magyar-
országi jesivákban tanult. Ezek az évek a Budapestre való „szökéssel” 
értek véget, majd az Egyenlőségben való munkával és az egyetemi 
disszertációval új időszak kezdődött (Raphael Patai 2000: 81–89). Ér-
dekes összefüggés látszik a generációk különbsége ellenére Patai és 
Szabolcsi Miksa, a szabolcsi szőlőműves, Weinstein Márton fia kö-
zött, hiszen ő is hagyományos képzésben részesült, míg fia, Lajos ese-
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tében a szekuláris, irodalmi stúdiumok bírtak döntő hatással későbbi 
munkásságára, jesivában elhanyagolható időt töltött. 

Ha összevetjük két szerzőnk írásait és szerkesztői koncepcióját,  
a haszidizmushoz való viszonyát, szintén ellentétes artikulációt lát-
hatunk: mindketten a családon keresztül kapcsolódtak a vidéki zsidó-
ság népi vallásos hagyományához, de míg Patai benne gyökerezett, 
Szabolcsi esetében ez áttételes volt. A mászkil kiszakadás generá-
ciós csúszása miatt, hiszen apja, Miksa a haszidizmus által áthatott 
kelet-magyarországi vidékről érkezett Budapestre, míg fia esetében 
a visszatérés tudatos szándéka, valamiféle áttételes formája (hiszen 
nincs szó desszimilációról) jellemzett. Patai esetében tehát az ele-
ven, népi zsidó hagyományba a gyerekkor, a szülői ház, és a vidéki 
közegen keresztül vezetett az út, mint azt ahogy a Középső kapu c. 
önéletrajzi prózájában is láthatjuk, míg Szabolcsi esetében az eredet 
és származáshoz való viszonyban a visszatérés és regionális kötődés 
tudatos írói programként valósult meg.

Patai József munkássága az Egyenlőségnél 1911-ig tart, ekkor sza-
kításra kerül sor a magyar zsidó identitáskoncepció különbsége miatt. 
A neológ Szabolcsiak és lapjuk ugyanis a zsidóságot nem nemzetiség-
ként, de vallásként kezelték, s felekezeti hovatartozásként határozták 
meg, míg a magyart nemzeti identitásuknak tartották. Patai azonban 
nem tett efféle distinkciót. A nézetkülönbség a cionizmushoz való 
ellentétes hozzáállás miatt bontakozott ki. Útjaik elvállása után, és  
a Patai által alapított kultúrcionista Mult és Jövő c. havilap megindítá-
sa után is kölcsönös megbecsüléssel nyilatkoztak a másikról (Raphael 
Patai 2000: 95–97, Kőbányai 2014: 125–127).7

Noha teljesen különböző módon, az apa alakja mindkettőjük ese-
tében kulcsszereppel bír. Patai számára apja, Klein Mózes volt a ha-
szidizmushoz fűződőlegerősebb kapocs: amellett, hogy az írások ala-
pos ismerője volt, a rabbikkal levelezett, a haszid mozgalmat követte. 
Az idősebb Szabolcsi nézetei, elsősorban a zsidó identitásról alkotott 
koncepciója alapvetően határozta meg fia gondolkodását, aki szer-

7 Szabolcsi Miksa halálára pedig meleg hangú, tiszteletteljes cikket írt Patai 
a Mult és Jövőbe, amely gyűjteményes kötetében is megjelent (Patai 1920: 
100–109). Az Egyenlőség jubileumi számába is írt cikket (Patai 1930: 56).
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kesztőként és szerzőként is ennek jegyében munkálkodott. Az Egyen-
lőség főszerkesztésének átvétele, az első világháború után megválto-
zott politikai klímája ellenére is azonos identitáspolitikát képviselt, 
s a haszidizmust is ennek fényébe állította – ahogy Glässer megálla-
pítja: 

„Szabolcsi történeti narratívuma ugyanakkor a »művelt világ« ma-
gaskultúrájában értelmezte át a chászidot. Erre az irodalmi és művé-
szeti átalakulásra, a húsvér chászidoktól eltávolodó szimbolizációra 
azonban az Egyenlőség cikkei is egyértelműen felhívták a figyel-
met, amikor ismeretlen, misztikus és egzotikus világ kuriózumaként 
mutatták fel a »modern világ« tőszomszédságában élő chászidot” 
(Glässer 2014: 215).

Glässer sajtótörténeti tanulmányában alaposan elemzi, hogyan 
alakult át a „chasszidizmusról” folytatott diskurzus az immár Szabol-
csi Lajos szerkesztette Egyenlőségben a Horthy-korszakban.

A következőkben ezért kizárólag Szabolcsi haszidizmusról szó-
ló cikkét vizsgáljuk, amely ráadásul nagyjából haszid történetei-
nek megírása után keletkezett, és amely az OMIKE felolvasóestjén 
1921. december 5-én, a józsefvárosi zsinagógában tartott előadásá-
nak két részben közölt kivonata. Az előadás a hétköznapokból merí-
tett sztereotip képpel indít („galíciai” zsidó a pesti flaszteren), majd  
a keleti zsidóság e mozgalmának kialakulására vonatkozó kortörténeti 
kontextust vázolja (szegénység, antiszemitizmus, Sabbatáj Cévi-féle 
messianizmus). A továbbiakban Bál Sém Tov alakjával foglalkozik, 
akinek „a csodáknak s a legendáknak olyan gazdag sora kapcsolódik, 
mint egyetlen zsidó mesteréhez sem, ama Názáreti óra” (Szabolcsi 
1921: 7). A haszidizmus alapelveit is ismerteti (isten előtti egyenlő-
ség, az öröm, a lélekvándorlás) a hozzá kapcsolódó legendás történe-
tek mellett – pl. a Bál Sém megházasodásának történetét is elmondja, 
amelyet Az ismeretlen vőlegény c. elbeszélésben dolgozott fel.8 Akár 
Bál Sém esetében, a cikk második részében a kállói rabbinál is kiemeli  

8 A történet már a korai gyűjteményekben megjelenik, legkorábbi változata  
a Sivhei ha-Best 8. története (Ld. Mintz Ben-Amos1994: 18–22).
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a természet-közeliséget, a panteisztikus felfogást. Itt a kállói vérvád-
ról szóló történetet közli Oroszlán Mózsi és a csodás üres szekér általi 
megmenekülésről, amelyet a Nefelejts c. elbeszélésében dolgozott fel 
(Szabolcsi 1927). A cikkben a haszidizmus két tanítását taglalja, az 
egyenlőséget és őszinte odaadást, amely szerint minden hívőnek kijár, 
és a helyes imádkozást, amellyel kapcsolatban egy pásztorgyerekről 
szóló történetet közöl, aki tilinkóját fújta imamondás helyett, s ezáltal 
valósította meg a tökéletes imát – a történet egy másik verziója érde-
kes módon Patai (1937) kötetében is szerepel (A furulyás ima).

A zsidó hagyomány reneszánszának nevezett haszidizmus, ame-
lyet Hillélhez és az esszénusokhoz hasonlít, Szabolcsi szerint éppen  
a nyomorultak és üldözöttek világában tudott kibontakozni: „A zsi-
dóüldözés korszakaiban mindig támadnak legendák. A megkínzott 
zsidó lélek színes virágokat fakaszt és ki tudja, hogy a mai időből 
hány ilyen csodálatos legenda fog az utókorra maradni”. (Szabolcsi 
1922: 9)

Nem mellesleg, már cikkének elején finoman utal saját korának 
antiszemitizmusára. A cikk irányultságából is látszik, hogy Szabol-
csi számára a haszidizmus magyar fejleményei számítanak, a magyar 
nemzetbe oltott keleti zsidó újjászületés. Hadd idézzük cikkének zár-
latát:

„És ha azt látjuk, hogy Zürichben, Berlinben, Bécsben nagy keresz-
tény és zsidó tudósok egymásután kötetekben foglalkoznak a Bál 
Sémmel és a chaszidizmussal, akkor mi is szentelhetünk egy áhita-
tos órát ennek a mi magyar szentünknek, aki zsidó volt, mert kiitta  
a szenvedések poharát és magyar volt, magyar maradt, magyarságra 
tanitotta az ő szenvedő hiveit a börtönben is, az üldözések köze-
pette is, a keserüség és az inség napjaiban. A kállói csodarabbi azt  
a Mestert jelenti számunkra, akinek példáját mi is mindenkor kö-
vetni akarjuk” (9).

Szabolcsi a korabeli intellektuális érdeklődés hazai körülmények-
re való adaptálhatóságát lebegteti, ám ennél fontosabb a kállói szent 
pap toposzának identitáskonstruáló mintaként, imázsként való felmu-
tatása, amelyben a magyar nemzeti és zsidó felekezeti identitáson ala-
puló dualizmus-kori koncepció a kor megváltozott körülményei közt 
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mutatkozik meg. Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy idézett 
írását megelőzően cikkek sorozatában foglalkozott a fehérterror atro-
citásaival, az antiszemita vádakkal és támadásokkal, a numerus clau-
susszal. E kontextust érdemes szem előtt tartani ebben az időben írott 
haszid elbeszéléseinek olvasása közben is. 

Összegezve kijelenthetjük, hogy az identitáspolitika és ideológia 
különbségei Patai József és Szabolcsi Lajos haszidizmus hagyomá-
nyához való viszonyát is alapvetően befolyásolták. Patai korábbi cik-
kei esetében a haszidizmusról szóló diskurzusban egyfajta apologeti-
kus, a kultúrmissziós állásponttal szembemenő hangnem uralkodik. 
Metanarratívája emancipatorikus: a haszid történetek a zsidó nép kul-
túrkincsének reprezentánsaiként az ókori vagy más európai népekéi-
vel érnek fel. Szabolcsi esetében a haszidizmus domesztikált, magyar 
„verziója” számít igazán, s a kállói szent pap toposzában szimboliku-
san megtestesülő magyar zsidó identitás válik mesternarratívává. 
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SUMMARY

This paper is mapping the discourse about the Hasidism in one of the most 
significant public platforms of historical Hungarian Jewry, the weekly 
Egyenlőség. The articles written by József Patai and Lajos Szabolcsi 
play important role also from the aspect of their literary career, because 
they wrote the first Hasidic stories in Hungarian. The study explores 
their representation of the tradition and essentially different relationship 
with the Hasidism. In Pataiʼs early, pioneering articles (1904–1911) the 
Hasidic tradition and legends are often compared to classical mythology 
and myths of another European nations. Author also draws a parallel 
with literary motifs and characters. This emancipatorical standpoint 
emphasizes the cultural coequality of the culture of Jewish people. On 
the other hand, by alluding to the liberty of imagination, a counterpart is 
given to the scientific-rational standpoint of so-called cultural mission. 
Szabolcsiʼs articles (1921–1922) bears the signs of the changed era and 
mirrors the identity politics of the author. The Hungarian Hasidic world 
of Szabolcs country is a symbolical representation of the Hungarian 
Jewish twofold (national and confessional) identity. 
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KORPÁS ÁRPÁD

A POZSONYI HÍRLAPÍRÓK EGYESÜLETE  
ÉS A PETŐFI-SZOBOR ÜGYE

Annotáció: A történelmi Magyarország számos nagyobb városához ha-
sonlóan az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés és az első világháború 
közti időszakban a gazdag sajtóhagyományokkal bíró Pozsonyban is fel-
lendült és modernizálódott a hírlapírás, és viszonylag gyorsan kialakult 
a hivatásos újságírók köre. A helyi sajtótörténet egyik érdekes fejezete 
az 1893-ban létrejött Pozsonyi Hírlapírók Egyesülete, amely nemcsak 
szűkebben vett szakmai-érdekvédelmi tevékenységet fejtett ki, hanem  
a társadalmi szerepvállalása is jelentős volt.

Kulcsszavak: Pozsonyi Hírlapírók Egyesülete, Petőfi-kultusz, multikul-
turalizmus

1. A modernizáció 

Pozsony 1536-ban országgyűlési határozat alapján a Magyar Király-
ság helyettes (ideiglenes) fővárosa – pontosabban a főbb kormányzati 
szervek székhelye – lett, emellett pedig koronázóváros és országgyű-
lési helyszín is volt (bővebben lásd Pálffy 2017). A legtöbb központi 
intézmény tekintetében a 18. század végéig, a rendi országgyűlések 
vonatkozásában az utolsó, 1847/1848-as pozsonyi diétáig töltötte be 
a tulajdonképpeni főváros szerepét. Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc után elsősorban gazdasági téren találta meg új érvénye-
sülési lehetőségeit. Az iparosodás-nagyvárosiasodás katalizátoraként 
hatott a jobbágysorból kikerülő szabad munkaerő beáramlása, Vöd-



230

ric, Zuckermandel és a Váralja Pozsonyhoz csatolása (vö. Sas 1973; 
Horváth–Lehotská–Pleva 1978), a céhrendszer eltörlése (1872),  
a városszerkezet átalakulása és a további infrastruktúra-fejlesztés is. 
A város a reformkortól a dunai gőzhajózás egyre fontosabb kikötőjé-
vé vált. Megépült a Pozsonyt Nagyszombattal, majd Szereddel ösz-
szekötő vasútvonal (1836–1846), amelyen kezdetben lovak, 1872-től 
gőzmozdonyok vontatta szerelvények közlekedtek (vö. Szojka 2011). 
Béccsel 1848-tól, Pest-Budával 1850-től, Szombathely felől 1891-
től, Csallóköz irányából 1895–1896-tól volt vasúti összeköttetése 
(Szabó 2004). A Dunát átívelő Ferenc József híd (1890, használatban 
1891-től), a téli kikötő (1897) és a közelében formálódó iparnegyed,  
a modern közműhálózat építése (1886 – szivattyúállomás), a villa-
mosközlekedés (1895; lásd Kráľ 1995, Habarda–Kráľ–Szojka 2010), 
a századvégi Duna-szabályozás és a városi kőpart kialakítása – szá-
mos további innovációval együtt – „felpörgette” a várost.

A helyiek tudatosították a változásokat. Kumlik Tódor pol-
gármester-helyettes a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsé-
ge Pozsonyi Fiókszervezetének 1904. május 27-i közgyűlésén úgy 
fogalmazott, hogy „a város Magyarországban nélkülözhetetlen té-
nyező, ha gyáriparról van szó” (Nyugatmagyarországi Hiradó, 1904.  
május 28.).

2. A civil szféra

Az élénkülés a városképre, a szolgáltatások körére és a lakosság ösz-
szetételére is nagymértékben hatott. A Bach-korszakban állami kór-
ház létesült (Beniak 1989), a század derekától lényegesen bővült az 
egyébként is viszonylag fejlett tanintézmény-hálózat. A kiegyezés ko-
rában városi múzeumot (1868) alapítottak (Kalesný 1968; Borovský 
1988; Hupko 2018), új városi színház (1886) és új Vigadó (Redout, 
1913–1919) épült. 

A századfordulón már több mint 65 ezer lakosú városban a tár-
sadalmi, nemzetiségi, vallási-felekezeti hovatartozás alapján, szak-
mai-érdekvédelmi alapon és érdeklődési területek szerint is sorra szü-
lettek a különféle körök, egyesületek, társaságok és szervezetek. Az 
összetett egyéni identitásból és viszonyrendszerből fakadóan egy-egy 
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személy egyidejűleg több szervezethez is csatlakozhatott; a Pozsonyi 
Városszépítő Egylet egyik vezetőjének számító Győrik Márton pél-
dául büszkén vallotta, hogy tizenkét egyesület tagja (Győrik 2012).

A dualizmus kori és két világháború közti pozsonyi civil szerve-
zetek egy részének a története többé-kevésbé feldolgozott, sok ese-
tében azonban rendszerezetlen a fellelhető ismeretanyag. Így van ez 
számos magyar vagy részben magyar bázisú szervezettel is. Múltjuk 
és a köztük lévő összefüggések feltárása árnyalhatná a korszak helyi 
társadalmáról kialakult képet. „A 19. századi egyesületek jelentősége 
a városi közösségek fejlődése szempontjából vitathatatlan, de ez az 
általánosan elfogadott tény nem teljesen korrespondál a velük kap-
csolatos ismeretek jelenlegi állásával” – hangsúlyozza Peter Buday 
művészettörténész (Buday 2020).

3. A Pozsonyi Hírlapírók Egyesülete

Az alig kutatott szervezetek közé tartozik a Pozsonyi Hírlapírók Egye-
sülete is. Eddig jobbára csak az 1911-ben leleplezett helyi Petőfi-szo-
bor kapcsán említették érintőlegesen (például Fogarassy 1974).

A pozsonyi hírlapírók 1893-ban kezdték előkészíteni egyesüle-
tük alapítását a szakmai érdekvédelem előmozdítása, az újságírók 
tekintélyének emelése és egy őket segélyező alap létesítése céljából. 
Hieronymi Károly belügyminiszter 1893 karácsonyára jóváhagyási 
záradékot biztosított az előkészítő bizottság által megalkotott alap-
szabály-tervezethez, így az egyesület kitűzhette az alakuló közgyűlés 
időpontját. „A pozsonyi hírlapírók eddig teljesen szervezetlenül állot-
tak, s ki voltak téve a sors szeszélyének. Most legalább lesz oly kö-
zegük, a melyben képviseltethetik magukat a társadalommal szemben, 
s kölcsönösen ápolhatják egymás közt közös érdekeiket. Ez minden 
esetre használni fog nemcsak nekik, hanem a pozsonyi sajtónak is” 
– szögezte le 1893. december 24-i számában a Nyugatmagyarországi 
Hiradó. Az egylet hivatalosan 1894. január elsejétől fejtette ki tevé-
kenységét.

Az első világháborúig nemcsak belsőleg erősödött, hanem szak-
mai-érdekvédelmi téren integrálódott is: csatlakozott az újságírók 
országos nyugdíjalapjához és a Vidéki Hírlapírók Országos Szövet-
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ségéhez. A pozsonyi sajtómunkások zöme a helyi társadalom elismert 
tagjának számított, és más területeken is kisebb-nagyobb befolyással 
rendelkezett. Szemben a nagyobb ütemben professzionálissá váló bu-
dapesti sajtóval, a századfordulóig Pozsony és a többi magyarorszá-
gi vidéki nagyváros esetében az újságírás kevésbé különült el egyéb 
megélhetési formáktól, azaz a hírlapíróknak más civil állása is volt. 
Elég az egyesületi tag Vutkovich Sándorra utalnunk, aki jogakadé-
miai tanárként, tárgyalt időszakunk előtt egy ideig a Pozsonymegyei 
Közlöny tulajdonosaként és az 1874-ben általa alapított Toldy Kör 
egyik fő tisztségviselőjeként (16 éven át elnökeként) tevékenykedett. 
A sajtóról alkotott korabeli közfelfogás mindezt nem összeférhetetlen-
ségként, hanem inkább hozzáadott értékként, az újságírást hitelesítő 
momentumként értelmezte, és elterjedt volt ez a megközelítésmód az 
újságírók körében is.

Igaz, időnként a megbecsülés hiányára is rámutattak. A Pozsonyi 
Hírlapírók Egyesületének 1911. február 24-i éves közgyűlésén Fabri-
cius Ottó főszerkesztő, tiszteletbeli elnök az önfeláldozó újságírói ma-
gatartást állítja szembe a társadalom közömbösségével: „Mi pozsonyi 
hírlapírók önzetlen lelkesedéssel támogatunk és előmozdítunk min-
dent, ami jó, szép és nemes, föláldozzuk magunkat a közérdekekért, 
az egyéni érdekért és idegenekért egyaránt, és közben megfeledkezünk 
saját magunkról, amint ezek a faktorok is megfeledkeznek rólunk.  
A nyilvánosság szolgálatában betegekké és nyomorékokká vált tagtár-
saink szinte megcsömörlenek a munkától, és aggkorukban egy kézszo-
ritással akarják lekenyerezni őket, úgy sinylik a nyugdijéveiket.”

Fabricius hiányolja az anyagi támogatást is. Elpanaszolja, hogy az 
egyesület csak 90 pártoló taggal rendelkezik, például a 15 pozsonyi 
pénzintézet közül mindössze négy segíti. „Pozsonynak 60-nál jóval 
több gyára van, ipari és gazdasági vállalata is nagy számban van és 
más mindenféle vállalata, melyek közül tisztára 11 támogat bennün-
ket. A kereskedelmi vállalatok közül jóformán egy sem, a fönálló 80 
társadalmi egyesület közül csak 20 ad valamit egyesületünk alapjá-
hoz” – summázza a tiszteletbeli elnök a Nyugatmagyarországi Hiradó 
1911. március 2-i tudósítása szerint.

Az eredetileg zömmel helyi német (vagy német lapoknak dolgozó) 
újságírók által létrehozott Pozsonyi Hírlapírók Egyesülete a magyar 
„kartársak” csatlakozásával egyre inkább igazodott a századfordu-
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lós, millenniumi állami kurzusra és belpolitikai-társadalmi miliőre 
jellemző retorikához. Ebből következett, hogy fokozottabban vállalt 
szerepet a nemzetiségileg vegyes és német dominanciájú Pozsony 
magyarosítását célzó törekvésekben. Ezt tükrözi egyes egyesületi ta-
gok e kérdéssel rendszeresen foglalkozó publicisztikája mellett az is, 
hogy igyekeztek olyan magyar jellegű kezdeményezésekkel előállni, 
amelyek egyszerre „üzentek” mind a Pozsonyon mint „kraxelhuber” 
városon élcelődő összmagyarországi közvéleménynek, mind a helyi 
magyar és nem magyar közösségeknek.

Az első megmozdulás mindjárt a kezdetekhez köthető: Jókai Mór 
1894-es távirati köszöntése írói jubileuma alkalmából. „Engedje meg 
Nagyságod, hogy hazánk mai örömünnepén a nemrég megalakult Po-
zsonyi hírlapírók egyesülete is szellemileg részt vehessen. Fogadja 
Nagyságod mindnyájunk őszinte szerencsekivánatait; fogadja hódo-
latunkat, mely a hazai irodalom nagymesterét és az első magyar hír-
lapírót megilleti” – olvasható a többi közt a díszsürgönyben (Nyugat-
magyarországi Hiradó, 1894. január 6.).

4. A Petőfi-kultusz és a hírlapírók

A Pozsonyi Hírlapírók Egyesületének nagyobb horderejű lépése volt, 
amikor 1899-ben, a szabadságharc leverésének és a költő halálának 
ötvenedik évfordulóján Petőfi-szobor állítását kezdeményezte Po-
zsonyban.

E lépést a kor kontextusában szemlélve meg kell neveznünk né-
hány fontos tényezőt. Az évforduló kapcsán az országot eluraló köz-
hangulat mellett szerepe volt ebben a pozsonyi Petőfi-kultusznak, az 
egész kezdeményezés magyar jellegének, irodalmi vonatkozásának 
és nem utolsósorban az egyes (különösen Petőfihez köthető) városok 
közti versengésnek is. Bár alaposabb kutatást igényel, de szerepet 
játszhatott az is, hogy a városban szoborállítási tervek rivalizáltak egy-
mással (vagy esetleg csak az elsőségért versenyeztek), mert ebben az 
időszakban – amikor az 1894-ben elhunyt „turini remetének” is sorra 
emeltek szobrokat az országban, és amikor a helyi Sétateret 1899-ben 
Kossuth térnek nevezték át – Pozsonyban Kossuth Lajos-emlékszobor 
Egyesület is működött.



234

A helyi Petőfi-kultusz egyrészt a költő pozsonyi látogatásaira 
(1839, 1840 és 1843) és azok emlékezetére épült (kilenc verse pozso-
nyi keltezésű, 1843-ban innen intézet levelet az Atheneum szerkesz-
tőjéhez, Bajza Józsefhez a nyomorúságos sorsáról, Kolmár Józseffel 
itt másolgatta az Országgyűlési Tudósításokat, itt találkozott számos 
jeles kortársával stb.). Másfelől Petőfi több Pozsonyban élő közismert 
barátja (Kolmár József, Samarjay Károly és Szeberényi Lajos) is éltet-
te a pozsonyi Petőfi-emlékeket, és 1900-ban az Apácapálya ún. Blas-
kovics-házán Petőfi 1843-as ott-tartózkodása okán emléktáblát leplez-
tek le az akkor már Pozsonyban élő Thaly Kálmán irodalomtörténész 
és függetlenségi párti politikus ünnepi beszéde kíséretében.

Erősíthette a kultuszt, hogy Petőfi esetében könnyebb volt kon-
szenzust elérni, mint például Kossuthot illetően, de ennek biztosabb 
megítélése szintén csak mélyebbre ható kutatások alapján lehetséges. 
Ezzel kapcsolatban nemcsak a helyi magyar közvélemény megoszlá-
sát kell megvizsgálni, hanem azt is, hogy a többi nemzetiség hogyan 
viszonyult a városszerte ismert kezdeményezésekhez. Mindenesetre 
Petőfit költőként a helyi németek egy része is elismerte, hiszen pél-
dául a pozsonyi Dux Adolf volt az egyik első német tolmácsolója, 
vagy – ha társadalmi rétegek felől közelítünk – a pozsonyi magyar 
munkásság számára is „védjegynek” minősült, mert a Duna utcai 
Munkásotthonban később is Petőfi-teremben gyakoroltak és Petőfi 
Dalárdát működtettek.

A kultusz kapcsán van még egy fontos mozzanat, amely rámutat, 
hogy a kezdetben német (vagy német lapokba író) tollforgatók Pozso-
nyi Hírlapíró Egyesületének ezt a kezdeményezését miért karolták fel 
a magyar kollégáik is: a Nyugatmagyarországi Hiradó laptulajdonosa, 
id. Vutkovich Sándor ápolta a költő emlékét, hiszen 1879-ben éppen 
az ő helytörténeti kutatásaira alapozva vette fel a költő nevét az egyik 
váraljai utca.

A korabeli magyarországi városok közti versengés sem elhanya-
golható tényező, amire bőven találunk publicisztikai utalásokat. Vut-
kovich Sándor Petőfi-szobor Pozsonyban című vezércikkében (Nyu-
gatmagyarországi Hiradó, 1899. december 8.) figyelmeztet, hogy  
a nemzeti kegyelet Budapesten és Segesvárt is szobrot emelt a „köl-
tészet fejedelmének”, majd rátér mondandója lényegére: „A költő,  
a ki Segesvár mellett a fehéregyházi csatatéren húnyt el a haza szol-
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gálatában, nagyon méltó arra, hogy emlékét szoborral örökítse meg az  
a város is, a melynek minden rögéhez történelmi emlék fűződik s a hol 
a költő is lakott egykor.” Mivel az ötletétől az 1911. szeptember 8-i 
szoboravatási ünnepségig majdnem tizenkét év telt el, a késlekedéssel 
kapcsolatos korábbi megértő és magyarázó álláspontot egyre inkább 
a vádló váltotta fel. A szoboravatás napján kiadott összefoglaló cikk 
szerint „szinte szégyenitőleg hatott a segesvári szobor leleplezése, mi-
kor az a gondolat villant meg Pozsony városának lakosságában, hogy 
ebben a mindinkább fejlődő és szépülő városban Petőfi nevét pusztán 
egy rozoga, görbe utca viseli, melynek létezéséről tán a város fele sem 
tud” (utalás a váraljai Petőfi utcára).

A dualizmus kori város dominánsan még német ajkú, és éppen csak 
kezdi feldolgozni történelmi-közjogi szerepvesztését. A pozsonyi ma-
gyar elit próbálja megalkotni a helyi magyar hagyományok kánonját, 
méghozzá úgy, hogy azt országos viszonylatban és a nem pozsonyiak 
által is elismertté tegye. Az 1879-es és 1899-es nagy közterület-néva-
dási/-átnevezési hullám, a kiegyezés után elnyert törvényhatósági vá-
rosi státusz, a helyi intézményrendszer bővülése, a negyvennyolcasok 
rehabilitálása és a vértanú báró Jeszenák János 1867-es pozsonyi új-
ratemetése (Korpás 2019) mind-mind alkalom arra, hogy erről a ká-
nonról diskurzus folyjon. Amikor pedig az 1880-as évektől kialakul 
a helyi magyar napisajtó, ezeknek a csatározásoknak is dinamikusabb 
fórumot biztosít. Például Nagy Olivér, a Nyugatmagyarországi Hiradó 
főmunkatársa Communalia – Apró cseprő városi dolgok című, 1899. 
december 14-i cikkében az ugyanazon évi utcanévadások/-változta-
tások (például a Sétatér Kossuth térré válása) kapcsán elismeri, hogy 
„szép és hazafias” volt az új utcákat a nemzeti irodalom és történelem 
jelesei és a negyvennyolcas vértanúk nevével jelölni, mert „ezzel csak 
önmagát tisztelte meg a város”, a Kossuth tér elnevezés jóváhagyása 
pedig „Pozsony városnak hazafias érzületét mutatja”. Ámde azonnal 
rámutat és magyarázatot ad a késedelemre: a hazafias érzület „bár né-
hány évvel később nyilatkozott meg, mint a többi magyar városoké,  
a melyek – élükön a székesfővárossal – még Kossuth halála évében adták 
legszebb utcáiknak és tereiknek a halhatatlan hazafi nevét: de hisz nem  
a prioritás, hanem a hazafias készség adja meg a dolog jelentőségét”.

A fenti kánonvita kontextusában a kezdeményezést külön érdekes-
sé teszi az, ahogyan az ügy beépült a helyi magyar elit magyarosítási 
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érvrendszerébe és apparátusába. A korabeli pozsonyi magyar sajtóban 
gyakori téma, hogy a helyi német ajkúak már magyar érzelműek, amit 
jól igazol, hogy az ő képviselőik indították a szoborállítási mozgalmat. 
(Persze, a másik fél részéről ez taktika is lehetett – egyrészt elhárító 
érv a támadásokkal szemben, másfelől az a megfontolás, hogy ha már 
valakinek lesz szobra, legyen Petőfinek, ne másnak.) A Nyugatma-
gyarországi Hiradó 1899. december 13-i, Petőfi-szobor Pozsonyban 
című, az első egyeztetésről szóló tudósításában kitér arra is, hogy né-
metek a kezdeményezők: „Akkor is osztatlan elismerést érdemelne ez 
az eszme, ha nemcsak szívben, hanem nyelvben is magyar emberek-
től eredne, de kétszeresen dicső akkor, midőn német nyelvű, azonban  
a hazafias szent eszmékért igazán hevülő hírlapíróktól ered, a kik ez-
zel nemcsak hódolatukat rakják le Petőfi szelleme előtt, hanem a nem-
zeti eszme intenzív erejét is fényesen dokumentálják.” Mindazonáltal 
a korabeli nemzetiségi erőviszonyokból kiindulva a  magyar lap (és  
a magyar elit) taktikusan Petőfi egyetemes értékeit hangsúlyozza: 
„Petőfi Sándor mindnyájunké volt, nemcsak mienk, magyaroké, ha-
nem az egész művelt világé”. A néhány nappal későbbi első előkészí-
tő tanácskozáson Brolly Tivadar városi főjegyző is elmondta: „Petőfi  
a mienk ugyan, de egyszersmind az egész müvelt világé.”

5. Újságírók a Petőfi-szoborért

A szoborügy konkrét lépései kapcsán csak az egyesület szerepének és 
néhány ideológiai jellegű megnyilvánulásnak az ismertetésére szorít-
kozunk.

A pesti és kiskőrösi után 1899. július 30-án a segesvári Petőfi-szob-
rot is leleplezték, ami a Nyugatmagyarországi Hiradó jóval későbbi, 
1911. szeptember 8-i számában megjelent történelmi visszatekintés 
szerint „buzditólag hatott, hogy Pozsony is lerójja kegyeleti adóját  
a nagy halhatatlannak, aki élete virágkorában és alkotó ereje delén 
köztünk élt és működött s akit ilyenképen – mint oly sok más nagyne-
vű hazánkfiát – joggal a miénknek is nevezhetünk”.

Petőfi halálának ötvenedik évfordulóján a bajor származású, „né-
met birodalmi honos, de velünk együttérző” Wolfgang Riepl, a West-
ungarischer Grenzbote akkori felelős szerkesztője a pozsonyi német 



237

napilapban megjelent tárcájában kifejtette, „bárha a régi koronázó vá-
ros, mely a szabadságharc lélekemelő eseményeiből is kivette a maga 
részét, emlékszobrot emelne örökös büszkeségünknek, a világszabad-
ság lantos hősének: Petőfinek” (lásd még Fogarassy 1974).

A Pozsonyi Hírlapírók Egyesülete azonnal felkarolta az ügyet, és 
választmányi ülésén Engyeli Jenő igazgatósági tag kezdeményezésére 
„mozgalmat indított a pozsonyi Petőfi-szobornak tisztán társadalmi 
úton való létesítésére”. Gyűjtés is indult az egyesület 100 (más forrás 
szerint 50) koronás adományával.

Az egyesület 1899. december 3-i, az összes pozsonyi lapban meg-
jelentetett felhívásában december 12-re általános előkészítő értekez-
letet hirdetett az ügyben. A felhívást Riepl, Lövő Rezső, a Pressburger 
Zeitung felelős szerkesztője és Engyeli Jenő, a Pressburger Presse 
szerkesztője jegyezte. Riepl később külföldre költözött, Lövő meg-
halt, Engyeli viszont végig az ügy szorgalmazója maradt. 

„Ne felejtsük el – olvasható a felhívásban –, hogy ha van az or-
szágban Segesváron, Budapesten és Kiskőrösön kívül hely, amelyhez 
Petőfi szellemének és testi jelenlétének élő emlékei tapadnak, e di-
csőség elsősorban bizonyára Pozsony városát illeti meg. Petőfi hosz-
szabb ideig itt lakott, az országgyűlési ifjúság körében itt lelkesedett  
a nemzeti élet akkori hatalmas föllendülésén, itt irta egynéhány szebb-
nél-szebb szabadságkölteményét és szerelmi versét, innen, az ország 
akkori fővárosából vitte le magával az ország szivébe azt a meggyő-
ződést, hogy Pozsony szab. kir. város polgársága, habár nagyobbrészt 
németajkú, akart is, képes is volt felbuzdulni és tenni a nemzeti sza-
badság nagy eszméjéért.”

Az 1899. december 12-én tartott „előleges értekezlet” – amelyen 
Pozsony város, Pozsony és Moson vármegye egyes tisztségviselői, 
országgyűlési képviselők, iskolaigazgatók, lapszerkesztők és más ér-
telmiségiek vettek részt – Kramolin Viktor akkori királyi ügyészt és 
városi törvényhatósági bizottsági tagot választotta elnökévé, a hírla-
píró egyesületet képviselő Maunthner Gusztávot pedig jegyzőnek.

Kramolin a Nyugatmagyarországi Hiradó másnapi tudósítása sze-
rint rendkívüli kulturális fontosságot tulajdonított az ügynek, „a né-
met sajtó kezdeményezte ugyanis ezt, és sorban a németajku polgárok 
fogják megvalósítani a szép eszmét”, ami „Petőfi országvilágra szóló 
géniusának dicsőséges megnyilatkozása”. Ő is utalt arra, hogy Buda-
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pest, Kiskőrös, Segesvár már szobrot állíttatott a költőnek, „de mikor 
Pozsony németajku polgárai emelnek szobrot az ő nagy szellemének, 
ez azt jelenti, hogy midőn a XIX. század, mely a nemzeti eszme ural- 
kodó százada, nyugovóra tér, akkor itt Pozsonyban bebizonyította, 
hogy tényleg át is hatotta már az idegen ajku polgárságot ez a fenkölt  
eszme”. Kramolin szerint „Pozsonyban bár nyelvében még nem, de 
szivében, lelkében magyarrá lett a polgárság, mely most saját fillé-
reiből akarja felemelni a legnagyobb magyar költő szobrát”. Nagy 
Olivér, a Nyugatmagyarországi Hiradó főmunkatársa azonban né-
hány nappal későbbi jegyzetében árnyalja a képet: „Csak az kívánatos  
– s reméljük, igy is lesz – hogy a németajkú polgárság is lelkesen ka-
rolja fel az eszmét, mert az előkészítő értekezleten (néhány tiszteletre 
méltó kivétellel) majd csupa lateiner ember vett részt. (...) Vezetőik 
ezeknek a polgároknak ott voltak, hisszük, hogy nagy zömük, mely 
tegnapelőtt távollétével tündökölt, őszinte erkölcsi és anyagi támoga-
tással fog vezérei után menni.”

Brolly Tivadar városi főjegyző javaslatára végrehajtó bizottság  
alakult, amelyhez küldötteik révén további társadalmi körök és  
egyesületek csatlakozhattak Mauthner Gusztávnál, a Westungarischer 
Grenzbote szerkesztőségében. Kezdetben száznál is több főből állt 
ez a testület, de egy 12 évvel későbbi híradás szerint ez a létszám  
a kilépők, az elköltözők és az elhalálozások miatt alaposan megcsap-
pant. Városi és más tisztviselőkön, egyházi személyeken kívül többek 
között tagja volt az ügyet kezdettől felvállaló újságíró, Engyeli Jenő, 
több publikáló kutató (például Könyöki József, Ortvay Tivadar, Thaly 
Kálmán) és hírlapíró (id. Vutkovich Sándor, ifj. dr. Vutkovich Sándor) 
is, valamint például Köhler Ferenc révén képviseltette magát az Előre 
munkásegylet, Hampel Mihály személyében a Pozsonyi Könyvnyom-
dászok és Betűöntők Egylete, továbbá Földes Gyula által az 1848/49-
es honvédegyesület.

A következő évben egy-egy művészi, pénzügyi és végrehajtó albi-
zottság is alakult, később azonban mindhárom megszűnt. Mauthnert 
a titkári poszton rövid időn belül Engyeli váltotta, és ezt a tisztséget 
11 éven át töltötte be. Kramolint 1901-ben Nyitra vármegye főispán-
jává nevezték ki. Elköltözése után Szalay Ödön királyi tanácsos, majd 
annak lemondása után Brolly Tivadar polgármester és királyi tanácsos  
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állt a szoborbizottság élén. Az elnökségi tagok között több újságíró is 
volt (Arkauer István, Fabricius Ottó és Mauthner Gusztáv).

A szoborbizottság 1902. június 2-i (más forrás szerint június 23-i) 
ülésén döntés született, hogy a szobrot a pozsonyi származású Fadrusz 
János készítse el. A szobrászművész, az 1897-ben leleplezett pozsonyi 
Mária Terézia-szoborcsoport alkotója – aki már 1899-ben levélben ér-
tesítette a Pozsonyi Hírlapírók Egyesületét, hogy a Petőfi-szobor érde-
kében „a legnagyobb lelkesedéssel kész művészi tudását és munkáját 
teljesen önzetlenül fölajánlani” – szintén megjelent a szoborbizottság 
tanácskozásán. Korai, 1903-ban bekövetkezett halála miatt a követ-
kező bizottsági ülésen 1904. augusztus 29-i határidővel pályázatot 
hirdettek. A 41 pályamű közül az első díjat a pozsonyi származású 
Radnai Béla nyerte el, akivel 1905 nyarán szerződést kötöttek.

Az évek során folyó gyűjtés kapcsán a Nyugatmagyarországi 
Hiradó 1911 őszén a maga és általában a helyi lapok érdemeit is igye-
kezett kiemelni: „Talán nem követünk el szerénytelenséget, ha meg-
emlékezünk a sajtó érdeméről, mely nemcsak az első inspirációt adta 
meg a Petőfi-szobor eszméjének, de egyúttal legtevékenyebb harcosa 
volt 12 éven keresztül a szobor-akciónak a szobor céljára rendezett 
legkülömbözőbb gyűjtési mozgalmakban való részesedésével. Külö-
nösen a Nyugatmagyarországi Hiradó tűnt ki ezen a téren is, mely 
a saját körén belül rendezett külön gyűjtése révén – amint az alább 
közölt adatokból látjuk – a Margnerita-ünnepség után a legtekinté-
lyesebb összeggel járult hozzá a költségek előteremtéséhez.” A tizen-
két év alatt összegyűlt mintegy 74 413 korona jelentős részét a sajtó 
és egyes újságírók segítségével teremtették elő. A Merényi Ödönné 
vezetésével szervezett Margnerita-ünnepségből valamivel több mint 
14 445 korona folyt be, a Nyugatmagyarországi Hiradó gyűjtéséből 
9041 korona, míg a többi lap és újságíró megközelítőleg 3137 koronát 
szerzett adományokból. A Mauthner Gusztáv lapszerkesztő szervezte 
hangversenyek tiszta jövedelme mintegy 5655 koronát tett ki.

A szoborbizottság átiratban hívta meg a Pozsonyi Hírlapírók Egye-
sületét az 1911. szeptember 8-i szoboravató ünnepségre. Az egylet vá-
lasztmánya 1911. augusztus 23-i ülésén elhatározta, hogy az egyesület 
nevében Maunther Gusztáv igazgató és Arkauer István titkár díszes 
koszorút helyez el a szobor talapzatán. A tagság testületileg vesz részt  
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a rendezvényen, de természetesen nemcsak egyesületük képviseleté-
ben lesznek jelen, hanem hírlapírói minőségükben is.

A szobor talapzatába bádogszelencében alapkőokiratot helyeztek, 
amely az újságírószervezet érdemeit is kiemeli: „Ezen szobor Petőfi 
Sándor, nemzetünk halhatatlan költője emlékének, a Pozsonyi Hír-
lapírók Egyesülete kezdeményezésére, Pozsony város és környéke 
hazafias szellemű közönsége önkénytes adományaiból, Radnai Béla 
szobrász és Gondos J. műépítész tervei szerint kb. 55,000 korona ösz-
szköltségen emeltetett 1911. évben. A szobor felállítása 1899. évi de-
cember hó 12-én határoztatott el egy e célból a Pozsonyi Hírlapírók 
Egyesülete által egybehívott népes gyűlésben, melyen Pozsony szab. 
kir. város minden rétege képviselve volt.” A mű befejezésekor a szo-
borbizottságnak a sajtó több képviselője is tagja volt: ifj. Angermayer 
Károly, Arkauer István, Fabricius Ottó és Mauthner Gusztáv.

Az ünnepségen jelen voltak az egyesület képviselői – Nyugatma-
gyarországi Híradó: Arkauer István felelős szerkesztő, Kumlik Emil, 
Király Béla, Harmati Iván és Feigler Frigyes belső munkatársak; 
Westungarischer Grenzbote: Simonyi Vid főszerkesztő, Mauthner 
Gusztáv felelős szerkesztő, Szeredai Gruber Károly belső munkatárs; 
Pressburger Tagblatt: Fabricius Ottó főszerkesztő és Reimann József 
segédszerkesztő; Pressburger Zeitung: Angermayer Károly főszer-
kesztő és Pichler Alajos felelős szerkesztő.

A szobornál a hivatalos ünnepség keretében összesen 56 koszorút 
helyeztek el. A sajtó képviselői közül a sorban a budapesti „Otthon” 
Írók és Hírlapírók Köre küldöttsége a 21., a Pozsonyi Hírlapírók Egye-
sülete a 22., a szoborállítás ötletét felvető Wolfgang Riepl, a Nord- 
bayerische Zeitung főszerkesztője (a Pozsonyi Hírlapírók Egyesületé-
nek egykori tagja) a 24., a Nyugatmagyarországi Hiradó küldöttsége  
a 25., a Westungarischer Grenzbote szerkesztősége a 26., a Pressbur-
ger Tagblatté pedig a 27. helyen szerepelt.

Vutkovichék napilapja megelégedéssel nyugtázta az akciót: 
„Önerőnkből emeltük ezt a szobrot, Pozsony város minden nemesre és 
szépre oly áldozatra kész polgárságának filléreiből, a Pozsonyi Hirla-
pirók Egyesületének kezdeményezésére, a helybeli sajtó és a helybeli 
társadalom vezérférfiainak támogatása és buzgólkodása mellett, min-
den országos akciótól menten és minden idegen támogatás nélkül.”
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A szoborbizottság 1911. szeptember 27-én tartotta az alkotás le-
leplezése utáni első ülését a városháza kistermében. Langer Alajos  
a Pozsonyi Hírlapírók Egyesülete nevében elismerését fejezte ki a bi-
zottság elnökének, Brolly polgármesternek. Az egyesület egyébként 
néhány hónappal később, 1912. május 24-i rendes éves közgyűlésén 
dísztagjává választotta Brollyt, amiről egy küldöttség azonnal sze-
mélyesen is tájékoztatta a polgármestert. A döntés indoklása szerint 
Brolly nemcsak az egyesület, hanem az egyes pozsonyi hírlapírók 
iránt is jóindulattal viseltetett. A jóakarat mutatkozott meg az egylet 
szerint akkor is, amikor az 1911. évi pünkösdi Margnerita-ünnepség 
és a Petőfi-szoboralap feleslegének felhasználásáról volt szó. „Hogy 
ebből az összegből a Hírlapírók Egyesülete oly tekintélyes arányban 
részesült, ezt első sorban a polgármesternek, a szoborbizottság lelkes 
elnökének köszönhetjük, aki hathatós befolyását latba vetette a hirlap- 
irók érdekeiért.”

A Pozsonyi Hírlapírók Egyesülete a vázlatosan ismertetett két kez-
deményezésen kívül számos más akcióból is kivette a részét. Például 
akkor, amikor Blaha Lujza, a „nemzet csalogánya” 1906 márciusában 
részben a Pozsonyi Hírlapírók Egyesülete, részben pedig az Országos 
Színészegyesület nyugdíjalapja javára lépett fel Pozsonyban, vagy 
amikor 1913. szeptember 7-én Pozsonyban tartotta rendes éves köz-
gyűlését a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége.
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ZHRNUTIE

V období rakúsko-uhorského dualizmu (1867–1918) prebiehala para-
lelne s celkovým rozvojom mesta Prešporok (dnes Bratislava) aj mo-
dernizácia miestnej tlače. V roku 1893 vznikol Spolok prešporských 
novinárov (Pozsonyi Hírlapírók Egyesülete), ktorý sa do začiatku prvej 
svetovej vojny postupne vnútorne stabilizoval, stal sa prestížnou súčas-
ťou mestského spoločenského života a bol členskou organizáciou Ce-
lokrajinského zväzu vidieckych novinárov (Vidéki Hírlapírók Országos 
Szövetsége). V roku 1894 sa zapojil do celouhorských osláv autorského 
jubilea spisovateľa a publicistu Móra Jókaiho. V roku 1899 inicioval  
a potom všestranne podporoval postavenie sochy básnika a revolucioná-
ra Sándora Petőfiho. Členovia zväzu boli prítomní aj pri odhalení sochy 
na vtedajšom Kossuthovom (dnes Hviezdoslavovom) námestí 8. septem-
bra 1911.
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GAŽÍK VIKTÓRIA

TÍZ ÉVE JELENIK MEG A POZSONYI  
MAGYAR TANSZÉK ÉVKÖNYVE

Misad Katalin és Csehy Zoltán szerk.: Nova Posoniensia X. 
(Pozsony, Szenci Molnár Albert Egyesület, 2020, 196 p.)

A pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszé-
ke már tizedik éve jelenteti meg Nova Posoniensia című évkönyvét. 
A kiadvány célja, hogy betekintést nyújtson a tanszék tudományos 
munkásságába és a tanszéken folyó kutatásokba. Kijelenthetjük, hogy 
a koronavírus-járvány miatt megszakadt jelenléti oktatás ténye nem 
befolyásolta negatívan a kötet minőségét, ezúttal is gazdag tartalom 
várja az olvasót mind a nyelv-, mind az irodalomtudomány területén.

A Nova Posoniensia X. kötete három részre tagolható. Az első rész 
az előszót követően három nyelvészeti tárgyú tanulmányt tartalmaz,  
a második rész öt irodalmi témájú dolgozatból áll, az utolsó részt pe-
dig recenziók alkotják. 

Lanstyák István tanulmánya ‒ A nyelvi eszközök kontextuális 
meghatározottságával kapcsolatos nyelvi ideológiák (nyelvi auto-
nomizmus és nyelvi szituacionizmus) ‒ bő példatárral szemlélteti  
a címben szereplő két nyelvi ideológia megjelenését a nyelvművelő 
irodalomban. A szerző példák fényében világít rá, hogy a nyelvvel 
kapcsolatos elképzeléseink milyen könnyen befolyásolhatók anélkül, 
hogy egyáltalán tudatosítanánk. Bár a tanulmány inkább csak rámutat  
a nyelvművelés hibáira, s enyhébb kritikát fogalmaz meg vele szemben,  
a sorok között érződik a szerző egyértelmű véleménye, mely szerint  
a nyelvi elemek megítélése beszédhelyzetenként változó, kontextus-
ból kiragadott vizsgálata megtévesztő megállapításokat eredményez-
het.
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Misad Katalin „Ha szlovák iskolába adom, jobban fog érvénye-
sülni” Részletek tannyelvválasztásról készült interjúkból c. írása lé-
nyegében interjúrészletek gyűjteménye, mely a rávilágít az iskola- és 
tannyelvválasztás okaira. Az iskolai beiratkozások időszakának köze-
pén, amikor a csapból is a „magyar gyereket magyar iskolába” szólam 
folyik, különösen érdekes más szempontú véleményekkel szembesül-
ni. Meggyőződéstől függetlenül olvastam el az interjúk szövegét, nem 
fennakadva vagy felháborodva az egyes mondatokon, hanem igyekez-
ve megérteni a másik oldalt is, ezt javaslom másoknak is. Ez az érdek-
feszítő szociolingvisztikai írás sok aktuális kérdést vet fel.

Sebők Szilárd Bevezetés a metanyelv tanulmányozásába c. dol-
gozatának célja közelebb hozni a távolinak tűnő metanyelv fogalmát.  
A dolgozat kerek, átfogó, kompakt összefoglalása az eddigi metanyel-
vi kutatásoknak, a kezdetektől napjainkig. Magába foglalja a legis-
mertebb metanyelv-koncepciókat, melyek alapján a szerző igyekszik 
meghatározni, mi is a „nyelvről szóló nyelv” lényege.

Az irodalmi szekció első írása Száz Pál Menekültek a Mahalában. 
A magyar–bosnyák történelmi kapcsolatok emlékezete a boszniai evli-
ják legendáiban II. rész címet viseli (az első rész a tanszék 2020-ban 
megjelent Monumenta Posoniensia c. konferenciakötetében olvasha-
tó). A szerző négy esettanulmányban vizsgálja az egyes helyekhez, 
személyekhez kötődő bosnyák legendákat, illetve azok magyar vo-
natkozásait.

Kasztráltak, angyalok, nyomorékok (Hang és nem Juhász Ferenc, 
Gergely Ágnes és Olty Péter egy-egy versében) c. tanulmányában 
Csehy Zoltán pellengérre állítja a költői hang nemtelenségének kérdé-
sét, és feltárja az ebből fakadó queer sajátságokat. A kérdéskört pon-
tosan megragadja a címválasztás: az írás részint a kasztrált énekesi 
hagyományból adódó androgünitáskoncepciókat és sztereotípiákat 
vizsgálja, részint azok irodalmi artikulációit. A két véglet az angyal és 
a nyomorék pozíciója: a vizsgált versek szereplői, illetve testkoncep-
ciói jobbára a kettő közti térben helyezkednek el.

Polgár Anikó „Gyere vissza, kicsi Séba, szívem”. Sirkka Turkka 
költészete Jávorszky Béla magyar fordításainak tükrében c. tanulmá-
nya révén a műfordítás tárgyköre is megjelenik a kötetben. A Turk-
ka-költészet jellegzetességeinek feltérképezése után a szerző azt vizs-
gálja, miként alakul át magyarrá a finn költői hang Jávorszky Béla 
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fordításában. Véleménye szerint a Turkka-féle költői egyediség szinte 
teljesen elveszett a műfordítás során, mert a magyarul olvasható ver-
seken a finn kultúráról alkotott sztereotípiák uralkodtak el, mellyel  
a műfordító épp a szövegek poétikai-retorikai „másságát” áldozta fel. 
A különösség tehát feloldódott a sztereotip otthonosságban.

Czucz Enikő Az öntudat határai. A Saját halál helye Nádas Péter 
önéletrajzi írásai közt c. dolgozatában Nádas Péter műveinek autobio-
gráfiai vonulatát vizsgálja. A vizsgálódás középpontjába a Saját halál 
c. Nádas-mű mikrofilológiai elemzését helyezi, melynek során nem-
csak az adott mű irodalomtörténeti pozíciója válik érdekessé, hanem  
a szerzőnek Nádas többi önéletrajzi írásához fűződő viszonya is.

A tanulmányok sorát Récsei Noémi Az időbeliség mintái Rakovsz-
ky Zuzsa költészetében c. írása zárja, melyben a szerző a költői hang 
és az időperspektívák viszonyát rendszerezi.

A kötet harmadik szerkezeti része öt recenziót tartalmaz Bánki 
Éva, Juhász Tibor, Mellár Dávid, Dančo Jakab Veronika és Orbán 
Enikő tollából. 

A kiadványt lapozva megállapíthatjuk, hogy a pozsonyi magyar 
tanszék ezúttal is eredményes évet tudhat maga mögött. Ennek megy-
győző bizonyítéka a Nova Posoniensia X. évkönyv, mely a tanszék 
2020. évi tudományos, pedagógiai és művészeti tevékenységének leg-
javából válogat.
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FODOR SYLVIA

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY A KÖZÉPKORI 
LATIN ÉS GÖRÖG IRODALOMBÓL

Polgár Anikó: Szöveggyűjtemény a középkori latin és görög 
irodalomból. Oktatási segédlet magyar szakosoknak  

– Chrestomatia stredovekej latinskej a gréckej literatúry. Učebný text 
pre študentov maďarčiny.  

(Pozsony, Szenci Molnár Albert Társulás – Comenius Egyetem, 
2020, 146 p.)

A bizánci irodalom rejtett kincsnek tekinthető a világirodalom egyéb, 
gyakrabban emlegetett ágai mellett. Vonatkozásában nem feltétlenül 
olyan irodalmi nagyságokkal van dolgunk, akik eddigi tanulmánya-
ink során végigkísértek volna bennünket, vagy folyamatosan vissza-
köszönnének az irodalomórákon. A középkori szellemmel összhang-
ban az egyéniség primátusát itt a műfaj és a beszédmód veszi át. Ez 
nem azt jelenti, hogy a bizánci alkotások kevésbé lennének értékesek, 
mindössze azt, hogy kevésbé ismertek, így tulajdonképpen egyfajta 
jutalomként tekinthetünk rájuk. 

A szöveggyűjteményt Polgár Anikó elsősorban magyar szakos 
egyetemista hallgatóknak szánta. Ha átlapozzuk, olyan alkotókkal 
találjuk szembe magunkat, akikkel középiskolás tanulóként való-
színűleg nem találkoztunk, és általában az internet sem nyújt kielégítő 
információkat róluk. Így a szerző és az olvasó között akaratlanul is 
kialakul egy bizalmi kapcsolat, amikor is az olvasó a szövegre hagyat-
kozik, hogy megszerezze a témához szükséges lényeges ismereteket. 
A gyűjtemény ebből a szempontból sem okoz csalódást. 

Mivel a téma kevésbé ismert, Polgár Anikónak vállalnia kellett  
a feladatot, hogy bevezeti a hallgatókat a középkor latin és görög iro-
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dalmába, és megismerteti velük a kor jeles alkotásait. A gyűjtemény-
ben található szövegek nyilvánvalóan azt a célt szolgálják, hogy azok 
számára is megfelelő útmutatóként szolgáljanak, akik nem rendel-
keznek előzetes ismeretekkel; mégis inkább úgy tekinthetünk rájuk, 
mint egyfajta segédanyagra, mely nem helyettesíti teljes mértékben 
az egyetemi előadásokat, de stabil támaszt nyújt a használói számára.

A bemutatott kiadvány nem a szó szoros értelmében vett szöveg-
tár, melyben a szemelvények minden átmenet nélkül követik egymást. 
Az olvasó mindig talál benne olyan kapaszkodókat, melyek segítik 
az egyes szövegek könnyebb és gyorsabb megértését, ami azért le-
hetséges, mert a szerző az adott műveket a megfelelő kontextusban 
helyezi el. 

A gyűjtemény struktúráját értelemszerűen befolyásolja a tartalom. 
Polgár Anikó fokozatosan vezeti be az olvasót a témába, nem zúdít rá 
egyszerre sok információt. Az előszóban a bizánci irodalom időbeli 
behatárolásának problematikáját boncolgatja. Ezt követően a bizánci 
irodalom műfajait és regisztereit szemlélteti, melynek során rámutat 
a különböző nyelvi jellegzetességekre és változásokra is. Az egyes 
műfajokat tömören, lényegre törően mutatja be. Azon kívül, hogy fel-
sorolja az adott műfaj alapvető sajátosságait és jellemzőit, példaként 
gyakran hivatkozik konkrét alkotásokra, mellyel megfoghatóbbá teszi 
az egész koncepciót. A továbbiakban ugyanígy jár el a középkori latin 
irodalom műfajaival és regisztereivel is. 

A gyűjteményben található szövegek a kor irodalmának gyöngy-
szemei. Egy-egy középkori szerzőtől rendszerint egy vagy két alkotás 
jelenik meg a szövegtárban, de előfordul, hogy a jelentősebb szerzők-
nek hét vagy több művéből is ízelítőt kapunk. A szövegeket minden 
esetben megelőzi a szerző bemutatása, melyben életrajzi adatokat, 
illetve az életműre való utalásokat is találunk. A hangsúly mindig a re-
leváns információkon van, Polgár nem követ szigorú, monoton sémát, 
így már az ismertetések is felkeltik az olvasó érdeklődését. A szöveg- 
gyűjteménynek mégis az a legkülönlegesebb vonása, hogy összeállí-
tója, Polgár Anikó fordításait tartalmazza, ami kétségkívül hozzájárul 
az autenticitásához. 

A gyűjtemény formai megoldásait illetően sem lehet különösebb 
kifogásunk. A szerző gondosan ügyel arra, hogy szövegei áttekint-
hetőek legyenek. Hasznosnak és praktikusnak tartom például, hogy  
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a műfajok ismertetésekor az egyes címszavakat tipográfiailag kieme-
li. Az olvasóra pozitív benyomást tesz, ha látja, milyen terjedelmű 
definíciókkal vagy leírásokkal van dolga. A bemutatott szemelvények 
szintén áttekinthetőek, nem folynak össze, a köztük lévő átmenet min-
dig hatásos. A szöveggyűjtemény lábjegyzeteket is tartalmaz, ezekben 
a szemelvények teljes megértéséhez szükséges magyarázatokat talá-
lunk. 

Összességében véve Polgár Anikó gondosan összeállított szöveg- 
gyűjteménye hasznos segédlet a magyar szakos egyetemi hallgatók 
számára. S bár a kiadvány elsősorban a Régi magyar irodalom és  
a Világirodalom 1. kurzusokhoz készült, úgy gondolom, célközönsé-
gét nemcsak egyetemisták képezhetik, hanem bárki más, aki érdek-
lődik a téma iránt, és szeretne betekintést nyerni a középkori latin és 
görög irodalomba. 
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