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Évkönyvünket Zalabai Zsigmond (1948–2003) emlékének ajánljuk, 

és egyúttal tisztelettel köszöntjük egykori tanárainkat, illetve kollé-

gáinkat, Jakab Istvánt (1928) és Zeman Lászlót (1928) 85. születés-

napjuk alkalmából.

Zborník tentokrát venujeme pamiatke niekdajšieho spolupracovní-

ka katedry Zsigmonda Zalabaiho (1948–2003) a zároveň srdečne 

gratulujeme našim bývalým učiteľom a kolegom Istvánovi Jakabovi 

a Ladislavovi Zemanovi k ich 85. narodeninám.
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Lectori salutem!

Immár harmadik 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. 

Helyzetünkből adódóan kiemelt figyelemmel kísérjük és támogat-

juk a szlovákiai magyarság sorsával kapcsolatos kutatásokat, a szlo-

vák–magyar kapcsolatok és kölcsönhatások vizsgálatát, de mindezt 

az egyetemes tudomány hitével, szakmai szigorával és gazdag esz-

köztárával tesszük. Tanszékünk négy oktatási programja (magyar 

szakos tanárképzés, tolmácsképzés, finn nyelvi és irodalmi képzés, 

szerkesztői és kiadói munkálatok) a tudományterületek széles skálá-

ját vonultatja fel, s épp ez a sokszínűség hat ösztönzőleg arra a csa-

patmunkára, melynek eredményei remélhetőleg folyamatos igényes-

séggel mutatkoznak majd meg a jövőben is. A team-munka sikerét 

bizonyítja a tanszékünkön zajló Irodalmi és nyelvi menedzselés című 

(1/0233/11-es számú) projekt is, melynek részeredményei hasonlóan 

a korábbi kötethez, ebben az évkönyvben is olvashatók.  

A tanszék legújabb évkönyve nem pusztán az oktatók műhelyéből 

kikerült tudományos dolgozatokat szándékozik felsorakoztatni, de 

helyet kapnak benne a doktoranduszok legjobb munkái is.

Lectori salutem!

Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry UK v Bratislave 

vychádza už tertíkrát.

Je pre nás potešením, že verní odkazu názvu ročenky Vás môže-

me opakovane informovať o novinkách týkajúcich sa našej vedec-

kej dielne. Primárnym cieľom zborníka je aj naďalej dokumentovať 

vedeckú, umeleckú a pedagogickú činnosť pracovníkov katedry a 

predstaviť najefektívnejšie výsledky našej práce.

Vychádzajúc z nášho postavenia pozorne sledujeme tak priesku-

my týkajúce sa osudu Maďarov na Slovensku ako aj výskumy v ob-

lasti 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 (učiteľstvo 

akademických predmetov, prekladateľstvo a tlmočníctvo, fínsky ja-

zyk a kultúra, editorstvo a vydavateľské práce) zabezpečené našou 

katedrou demonštrujú širokú škálu multidisciplinárnych vedeckých 

a odborných tém. Táto mnohofarebnosť vyžaduje aktívnu teamovú 

prácu a samozrejme efektívne a dôveryhodné výsledky. Jedným z 

dôkazov úspešnej komunikácie spolupracovníkov katedry je aj troj-

ročný vedecký projekt pod názvom Literárny a jazykový manažment 

(č. 1/0233/11), ktorého čiastkové výsledky sú taktiež prezentované v 

tomto zborníku.

Tretie číslo ročenky teda v prvom rade predstavuje vedeckú čin-

nosť pracovníkov katedry, ale svoje miesto v nej našli aj najlepšie 

práce našich interných doktorandov.
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Ambrózy Lajos

Pozsony vára1

Hol magát legpompásabban

a Természet mutatta,

hol Dunának szőke habját

kevélyen lefolyatta,

hol tájékát szigetekkel

s erdőcskékkel befedte,

az Pozsonynak erős vára

tornyát büszkén emelte.

Ott sok német a magyarnak

erős karját érezte.

Ott hazafi a hazáját

vitézül védelmezte.

Ott magyar a halhatatlan

nevet sokszor elnyerte,

ott teutonnak sok vitézit

a halál eltemette.

Ott a kardok villogtanak

és az ágyúk durrogtak.

A puskákból golyóbisok

ostromlókra hullottak.

Ott a kövek a várból ki

nagy erővel omlottak,

tűztől, vastól ellenségek

össze-vissza bomlottak.

E vár, mely Pannóniát sok

veszélyből kiragadta,

magyar hazát a rabságtól

néha szabadította,

most ez erős diadalma

s dísze magyar hazának

helye a vad baglyok s vércsék

komor uhogásának.

1 A költemény a tanszéki könyvtár gyűjteményében található A’ Pozsonyi Ma-
gyar Társaság Zsengéje 1817–1821. című kéziratából származik. Itt jelenik 
meg először.



I.
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Sebk Szilárd–Lanstyák István

A szófeltárástól a szócikkírásig1

Annotáció: Írásunkban a szavak és szókapcsolatok jelentéseinek feltárásá-

val és szócikkszerű leírásával foglalkozunk. Az első fejezetben a szójelentés 

rögzítésének módszertani problémáit tárgyaljuk. A második fejezetben azo-

kat a legfontosabb szótárírói megfontolásokat tekintjük át, amelyek a szavak 

szótárba válogatását irányítják. A harmadik fejezetben olyan eljárásokat mu-

tatunk be, amelyek segíthetik a szó jelentéseinek feltárását és a szócikkírást. 

A munka mellékletében három internetes segédeszköz használatát írjuk le, 

amelyek elengedhetetlenek a szófeltárás alapjául szolgáló szöveganyag fel-

kutatásához: a Google, a WebCorp és a Magyar nemzeti szövegtár kereső-

jének használatát.

Kulcsszavak: szójelentés, stílusérték, szótár, szótári értelmezés, szócikk, 

dekontextualizáció, Google, WebCorp, Magyar nemzeti szövegtár.

Bevezetés

Ha az ember az anyanyelvén valamilyen szóhasználati problémába 

ütközik, először rendszerint egy értelmező szótárhoz nyúl segítsé-

gért. Mint azt a nevük is jelzi, ezek értelmezéseket közölnek a szó 

használatáról, az ún. stílusminősítésekkel pedig utalnak a haszná-

1 Lanstyák István lexikográfiai kutatásait a Gramma Nyelvi Iroda és a Magyar 
Tudományos Akadémia támogatja a Domus ösztöndíjprogram keretében. Itt 
köszönjük meg Kitlei Ibolyának, valamint lektorainknak, Mártonfi Attilának, 
Pintér Tibornak és Szabó Tamás Péternek hasznos észrevételeiket és javítása-
ikat, nagy részüket figyelembe vettük az írás végleges változatának elkészíté-
sekor.
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lat kontextusára. Az értelmezésekre hagyományosan úgy tekintünk, 

mint a szavak „jelentéseire”, a stílusminősítésekre pedig mint a sza-

vak „stílusértékére”. Az értelmezések nagy segítséget nyújtanak pél-

dául olyankor, ha nem ismerjük egy szó jelentését, vagy ha éppen 

abban nem vagyunk biztosak, hogy egy szón ugyanazt értjük-e, mint 

mások. A stílusminősítések segítségével el tudjuk dönteni, hogy mi-

lyen típusú szövegekben, ill. milyen beszédhelyzetekben szokás egy 

szót (valamely jelentésében) használni.

Ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, mennyire lehet „komolyan ven-

ni” a szótári értelmezéseket, azaz mennyire szabad elhinni a szó-

táríróknak, hogy a jelentések és a jelentésárnyalatok, valamint a stí-

lusminősítések hűen rögzítik a „nyelvi valóságot”, érdemes megis-

merkednünk a szótárírás néhány problémájával, s magunknak is 

megpróbálkoznunk azzal, hogy nyelvi adatok alapján szócikket ír-

junk. A szócikkírás során azonban fontos tudatosítanunk egy mód-

szertani problémát: hogy ilyenkor úgy próbálunk meg a szavak élő 

(azaz folyamatosan változó) jelentéséről és stílusértékéről mondani 

valamit, hogy közben azokat az élő nyelvhasználatból és nyelvi kör-

nyezetükből kiszakítjuk.

Az alábbiakban (az A és a B fejezetben) azt tekintjük át, hogy ez

a paradoxon mit is jelent részleteiben, majd (a C fejezetben) azt 

vázoljuk föl, hogy mit lehet ezekkel a problémákkal kezdeni. Eh-

hez olyan ötleteket, tanácsokat és útmutatásokat gyűjtöttünk össze, 

amelyek segítségével a szavak élő nyelvi jelentését és stílusértékét

a lehetőségekhez mérten jól meg lehet ragadni. Kezdjük tehát a mód-

szertani problémák áttekintésével!

A) A szójelentés rögzítésének problémái2

A „nyelvi valóság” rendszerint annyira sokrétű, bonyolult, hogy 

azt egyszerűen „átvinni” a szótárba teljességgel lehetetlen. Egyrészt 

már a nyelvi valóság feltárása is csak töredékes lehet (minden rész-

letét nem tudjuk megismerni, pl. egy-egy szó minden előfordulá-

sát nem tudjuk áttekinteni, hogy az egész ismeretében vonjunk le 

általánosításokat),3 másrészt még a feltárt adatok közül is válogat-

nunk kell különböző szakmai megfontolások és nyelvi ideológiák 

(továbbá – ha nem is mindig bevallottan – saját intuíciónk és ízlé-

sünk) alapján. Nézzünk most meg a nyelvi valóság szótári rögzítése 

során felmerülő kérdések közül négyet, s vizsgáljuk meg, hogy ezek 

milyen problémákat okozhatnak a szótárhasználónak, továbbá an-

nak, aki a szótár segítségével lexikográfiai vizsgálatokat (pl. szófeltá-

rást) kíván végezni!

1. Az időbeliség problémája

Az egyik probléma a jelentés rögzítése és a nyelvi változások (ese-

tünkben: a szavak jelentésének folyamatos változása) közötti feszült-

ség – nevezzük ezt az időbeliség problémájának.

(a) Mire egy szócikk bekerül a szótárba, a szótár megjelenik, eljut 

valakihez, és mire azt egyszer valaki leemeli a polcról, évek telhet-

nek el. A keresett szó szótárban rögzített jelentése, mire az olvasó

a kezébe veszi a szótárt, már megváltozhatott, vagy a szónak új je-

lentése is létrejöhetett. Ha az olvasó ennek nincs tudatában, köny-

nyen úgy vélheti, hogy az a jelentés, amelyben ő használja a szót, 

nem is létezik. 

Például: az ótvar szót az ÉKsz.2 csak főnévi ’gennyes, pörkösödő hólya-

gocskákat okozó bőrbetegség’ jelentésben tünteti föl, illetve az ilyen be-

tegség következményeképpen létrejövő hólyagok megnevezéseképpen.

A szónak viszont a bizalmas nyelvhasználatban kialakult egy me ta fo ri-

2 Bár a legtöbb szó poliszém, az egyszerűség kedvéért az alábbiakban mindig 
csak (egyetlen) „jelentésről” fogunk beszélni, függetlenül attól, hogy a szótá-
rak a kérdéses szónak hány jelentését vagy jelentésárnyalatát tartják számon. 

3 Természetesen a jelentések megragadásának is vannak nehézségi fokozatai. 
Az egyik véglet például egy szakterminus jelentésének a rögzítése, ami nem 
okoz problémát: ez esetben a jelentés pontosan adott, független a kontextuális 
tényezőktől, megváltozása pedig tudományos konszenzus kérdése. A másik 
végletként a névmásokat említhetjük meg, amelyeknek nincs önálló denotatív 
jelentésük; ezt mindig a beszédhelyzet vagy a szűkebb-tágabb nyelvi környe-
zet (kontextus) határozza meg.
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kusan emberre vagy dologra alkalmazott, leminősítést kifejező mellék-

névi jelentése. Pl. Miért ilyen ótvar helyeken rendezik a legnagyobb sport-

eseményeket?

(b) Hasonlóképpen: mire a szótár eljut az olvasóhoz, addigra olyan 

szavak is megjelenhetnek, amelyek a szótárírás idején még vagy nem 

léteztek, vagy nem voltak megérve a szótározásra (a szavak szótár-

érettségének kérdéséhez lásd alább a B/1 pontot). Ha az olvasó en-

nek nincs tudatában, könnyen azt a következtetést vonhatja le, hogy 

egy szó, bármennyien használják is, igazából nem létezik. Nádasdy 

Ádám hasonlatával: mintha abból, hogy egy patak nincs rajta a tér-

képen, azt a következtetést vonná le, hogy az a patak igazából nem 

is létezik.

Például: a lehal szó nincs benne az ÉKsz.2-ben, de ha a szót beírjuk a Google

keresőjébe, kb. ’valamilyen behatás következtében inaktívvá, működés-

képtelenné válik’ jelentésben több mint hétszáz megjelenített példát ta-

lálunk rá, különösen a számítástechnikai eszközökre vonatkozóan. (Egé-

szen pontosan: 2013. május 2-án a toldalék nélkül beírt, idézőjelbe nem 

tett lehal szóra, .hu országos domainnévre korlátozva a keresést 727 talá-

latot jelenített meg a Google keresője.) Pl. Az utolsó mondattól lehaltam. 

A sorozatletöltés miatt lehal a net!

2. A földrajzi és társadalmi hovatartozás problémája

A másik problémakörhöz a beszélő földrajzi és társadalmi hovatar-

tozásából fakadó kérdéseket soroljuk. A problémák itt abból adód-

nak, hogy a beszélő nem feltétlenül tartozik abba a csoportba, mely-

nek a nyelvhasználata alapján írták az adott szócikket (ha egyáltalán 

valós nyelvhasználati példák alapján írták, ami persze ma már egyre 

inkább elvárás, csak éppen nem mindig valósul meg). Előfordul-

hat, hogy a keresett szó valamely jelentése egy vagy néhány földrajzi 

régióban, illetve egy vagy néhány társadalmi rétegben él, de nem 

általános használatú. Az viszont, hogy a keresett szó jelentése nincs 

szótározva, itt sem jelenti, hogy az illető szónak ne volna olyan je-

lentése, amilyenben az adott földrajzi régió és/vagy társadalmi cso-

port beszélői használják.

Például: az ÉKsz.2 nem tartalmazza sem a szivar szó Erdélyben haszná-

latos ’cigaretta’ jelentését, sem utalást a cigaretta szó Erdélyben meglévő 

városias, „urizáló” jellegére.

3. Az elvonatkoztatás problémája

Ennél a kérdéskörnél arra utalunk, hogy a szótározásra kiválasztott 

szavak élesen el vannak különítve természetes előfordulási helyük-

től.4 Két szempontból is:

(a) A rögzített jelentések dekontextualizált, azaz a szövegösszefüg-

géstől elvonatkoztatott helyzetben jelennek meg. Ez gyakorlatilag 

azt jelenti, hogy a szócikkíró megvizsgálja, hogy egy szó milyen kü-

lönböző kontextusokban szokott előfordulni, és összegyűjti azokat 

a jellegzetességeket, amelyek – kontextustól függetlenül – mindig, 

mikor az adott szót használták, megjelentek. A dekontextualizáció 

nagy előnye, hogy átfogó képet nyújt a szó használatáról, természetes 

velejárója viszont, hogy a konkrét szövegkörnyezet által előhívott al-

kalmi jelentésbeli változásokról nem adhat számot. Ezt a problémát 

a szótárak példamondatai valamelyest enyhítik.

Például: nézzük meg az ÉKsz.2-ben a leblokkol ige első, ’valaminek az árát 

blokkon feltünteti’ jelentéséhez írt példamondatokat: Leblokkolja az árut; 

Leblokkol 1000 Ft-ot. Az első példamondat azt illusztrálja, hogy az, ami-

nek az árát a blokkon feltüntetik, általában valamilyen áru szokott lenni. 

A második példamondat viszont arra is rámutat, hogy a szó olyan kon-

textusban is megjelenhet, amelyben nem azt a dolgot jelöli, amelynek az 

árát feltüntetik, hanem amelyben fizetőeszközre vonatkoztatják.

(b) A szótározott szavak jelentései nem csak a szövegkörnyezetből, 

hanem a konkrét beszédhelyzetből is ki vannak szakítva. Ez azt je-

4 Ennek legszembetűnőbb ismertetőjegye, hogy a szavak papírszótárba rende-
zése többnyire olyan formai kritérium alapján történik, mint a betűrend. Itt 
jegyezzük meg, hogy az általunk írottak főleg a papírszótárakra vonatkoznak, 
bár sok minden abból, amit elmondunk, azok számára is hasznos, akik elekt-
ronikus szótárakba vagy adatbázisokba akarnak írni szócikkeket, ill. bevinni 
nyelvi adatokat.
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lenti, hogy az értelmezés nem kapcsolódik konkrét szituációkhoz, 

amelyek új és új jelentésekkel töltik/tölthetik föl a szavakat.

Például: az ÉKsz.2-ben a doboz szó első jelentése ’merev anyagból ké-

szült, rendszerint fedeles, (gyári) csomagolásra is használatos, gyakran 

(kisebb) láda formájú vagy henger alakú tartó’.5 A mindennapi életben 

viszont a szó gyakorlatilag bármilyen olyan szilárd eszközt jelölhet, ami-

be rakodni lehet, ill. amiben szállítani lehet valamit. Az tehát, hogy mit 

nevezünk doboznak, nem feltétlenül attól függ, hogy az milyen anyagból 

készült, milyen alakú, van-e fedele és használják-e csomagolásra, mert

a konkrét beszédhelyzetben a doboz bizonyos ismertetőjegyei, illetve 

jelentéselemei kiemelődhetnek, mások háttérbe szorulhatnak – vagyis

a doboz szó jelentését a beszédhelyzet folyamatosan alakíthatja.

Ugyanakkor olyan példákat is hozhatunk, amelyekben a szó je-

lentését nem is lehet leírni a megszokott módon,6 csupán azt tün-

tethetjük föl, hogy a szót milyen körülmények között, milyen lel-

kiállapot kifejezésére szokás használni. Azoknak a szavaknak az ér-

telmezését, amelyek jelentése csakis a beszédhelyzetből derül ki, az 

ÉKsz.2 csúcsos zárójelben közli.

Például: ejha <Meglepetés(sel vegyes elismerés vagy rosszallás) kifejezé-

sére.> Ejha, ez aztán az ebéd!; Ejha, de fölvágsz!

4. A leírás problémája

Azt a kérdést is érdemes figyelembe venni – nevezzük ezt a leírás 

problémájának –, hogy a lexikográfus hogyan dolgozza föl az empi-

rikus adatokat. A feldolgozás módja ugyanis nem valamiféle abszo-

lút szempontok szerint történik, hanem nagyban függ a szótárírói 

hagyománytól, a rendszerezési szempontoktól és a nyelvi ideológi-

áktól.

(a) Az, hogy egy szónak hány jelentése, illetve jelentésárnyalata van 

egy szócikkben feltüntetve, szótáranként eltérhet. Előfordulhat, 

hogy nagyjából egy időben kiadott értelmező szótárakban a kere-

sett szónak nem ugyanannyi jelentését találjuk, vagy hogy az, ami az 

egyik szótárban jelentésárnyalatként jelenik meg, a másikban nincs 

benne, vagy éppen önálló jelentésként van feltüntetve. Ebből lát-

szik, hogy a szócikkek egyes jelentéseinek és jelentésárnyalatainak 

az elkülönítése nagyban függ a szótárírói rendszerezéstől. Vagyis:

a szónak a szócikkben elkülönített jelentései nem azt mutatják, hogy

a szónak mennyi jelentése van, hanem csupán azt, hogy a szótár hány 

jelentését különbözteti meg a szónak (vö. alább a C/2/b ponttal). 

Például: Ha összehasonlítjuk a Magyar értelmező kéziszótár új kiadásá-

nak és A magyar nyelv nagyszótárának absztrakt szócikkét, azt látjuk, 

hogy az ÉKsz.2 a szónak egy melléknévi és egy főnévi jelentését külön-

bözteti meg; az előbbin belül pedig két önálló jelentést tart számon, 

amelyeken belül az elsőhöz két, a másodikhoz három jelentésárnyalat 

tartozik. Az Nszt. viszont másképp rendszerez: csupán a szó melléknévi 

jelentését tünteti föl, és habár az önálló jelentések száma, az ÉKsz.2-hoz 

hasonlóan, ebben a szótárban is kettő, itt csak egyetlen jelentésárnyalat 

van megkülönböztetve az első jelentésen belül. (A példamondatok alap-

ján viszont következtethetünk más, finomabb jelentésárnyalatokra is, 

amelyek az ÉKsz.2-ben külön értelmezve vannak.)

(b) Szintén a leírás problémájához tartozik az előbbi ponttal szoro-

san összefüggő kérdés: a jelentések elkülönítése. Eszerint a szótár-

írónak el kell döntenie, hogy az egymásra hangalakban és a használat 

kontextusában többé-kevésbé hasonlító hangsoroknak mely részét 

tekintse azonosnak, és mely részét tartsa számon külön szókészleti 

egységként.

Például: a rákérdez szónak az ÉKsz.2 három jelentését különbözteti meg: 

1. ’Kérdőszavas kérdéssel határozza meg az adott mondatrészt és annak 

viszonyait’. 2. ’Barkochbában <a játék végén> a kitalálandó dolgot meg-

nevező kérdést tesz fel’. 3. ’(Kellemetlen, kényes dolgot) határozottan 

tudakol, firtat’. Pl. Azonnal rákérdezett a költségekre. Ám ha áttekintjük 

a szó mai tényleges használatára vonatkozó adatokat, azt látjuk, hogy 

5 A szó többi jelentésének és jelentésárnyalatának feltüntetése a példánkban 
nem releváns, mivel ezek a szó egyes szakterületeken használatos speciális 
jelentéseit listázzák, illetve annak jelzői szerepű használatát.

6 Hogy milyen is ez a „megszokott mód”, arról alább, a leírás problémája kap-
csán lesz szó a negyedik alfejezet (d) pontjában.
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érdemes lenne a szónak egy számítástechnikai vonatkozású jelentését is 

megkülönböztetni. Egy 2009 áprilisában készült felmérés szerint ugyanis 

a Google a rákérdez szóra megjelenített 489 találata közül 260-nak, azaz

a találatok 53 százalékának volt valamilyen számítástechnikai vonatkozá-

sa (például amikor a kérdezés műveletét valamilyen számítógépes prog-

ram végezte). Vagy: olyan példamondatokat is föl lehetne tüntetni a szó 

harmadik jelentéséhez, amelyek azt illusztrálnák, hogy rákérdezni nem 

csak dologra, hanem emberre is lehet. Pl. „[…] a Ház színe előtt rákér-

deztem a miniszter úrra, hogy miből és mikorra fedezhető […] a megálla-

podásban rögzített béremelés”.

(c) A szótáríró döntéseit az értelmezésnél – tudatosan vagy nem tu-

datosan – nyelvi ideológiák is befolyásolják (a kérdést l. még alább 

a B/2-es pontban).

Például: az értelmező kéziszótárban az eszmefuttatás és az elmefuttatás 

szinonimák közül az eszmefuttatás ritkának van minősítve; ennek meg-

felelően az eszmefuttatás szócikkében csupán szinonimikus értelmezés 

található (’elmefuttatás’), mintha az elmefuttatás lenne a jobban ismert 

forma. Pedig a Magyar történeti szövegtár adatai arra engednek követ-

keztetni, hogy az eszmefuttatás már az értelmező kéziszótár első kiadá-

sának készítésekor jóval gyakoribb volt az elmefuttatásnál. A szótárírói 

döntést nyilván nyelvi ideológiák befolyásolták, konkrétan a nyelvi kon-

zervativizmus és a nyelvi idiomizmus.7 Mivel az új kiadás gyakorisági 

adatokat is tartalmaz, a szótár saját magával került ellentmondásba, ami-

kor a „ritka” minősítésű eszmefuttatás formát  gyakoriságúnak (azaz 

közepesen gyakorinak), míg az elmefuttatást csupán  gyakoriságúnak 

(azaz a legritkábbak közé tartozónak) jelölte.

(d) A leírás problémája kapcsán azt a kérdést is érdemes föltenni, hogy 

mi is az, amit az értelmező szótárak a szó jelentéseként adnak meg. 

Szilágyi N. Sándor nyomán azt mondhatjuk, hogy az értelmező szó-

tárak értelmezései nem azokat a nyelvi ismérveket, illetve ún. észle-

lési feltételeket sorolják föl, amelyek alapján a beszélő eldönti, hogy 

egy-egy szón mit is értsen, illetve mi az, amit az adott módon lehet 

elnevezni, hanem (tárgy)leírásokat adnak. Ezért az, amit az értelmező 

szótárak (és a hagyományt követve e dolgozat szerzői is) a szó jelenté-

seként adnak meg, igazából nem más, mint annak tömör, akkurátus le-

írása, hogy az a dolog, amelyre az illető szót alkalmazni szokás, milyen 

és mire való; vagy az igei szócikkek esetén: a cselekvés hogyan megy 

végbe. Vagyis: nem azt a kérdést tesszük föl, hogy milyen észlelési fel-

tételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy valamit úgy nevezhessünk el, 

ahogy elnevezzük, hanem azt írjuk le, hogy milyenek azok a dolgok 

vagy cselekvések, történések, amelyeket az adott módon nevezünk el.

Például: a pipa szó észlelési feltételei (Szilágyi nyomán) a következők:

1. Nagyjából derékszögben meg van hajlítva (görbe). 2. Belül végig üre-

ges (csőszerű). 3. Használatához az ember szájába veszi a (hosszabb és 

vékonyabb szár) végét. 4. Használatakor füstöl. 5. A derékszög egyik szá-

ra rövidebb (és vastagabb), mint a másik. 

Az ÉKsz.2 viszont a szó első jelentéseképpen ezt adja meg: „Az égő do-

hányt tartó fejből és a füst szívására való szárból álló dohányzási eszköz 

| (jelzőként) Egy pipa dohány: amennyi a pipába fér | A pipában levő 

dohány. | Pipázás. Rászokott a pipára.” (A többi jelentést nem szükséges 

feltüntetni, a két megközelítés közötti különbség ennyiből is látszik.)

B) A szótárba való felvétel problémái

Mint láttuk, a szavak szótározásának számos olyan megkerülhetetlen 

velejárója van, amelyek miatt a szótár nem adhat tökéletes képet az 

élő nyelvi valóságról. Emellett azonban olyan szempontok is érvé-

nyesülnek a szavak szótárba válogatásánál, amelyeket a lexikográfus 

saját maga állít föl. Vagyis az, hogy mely szavak kerülnek be a szótár-

ba, szótárírói megfontolásoktól is függ.

1. Szótárérettség

Az egyik figyelembe vett lexikográfiai szempont annak megállapítá-

sa, hogy a szó szótárérettnek tekinthető-e (vö. föntebb az időbeliség 

problémájával – A/1 pont). Ennek három kritériuma van: 

7 A régebbi (?) nyelvművelői álláspont szerint ugyanis az elmefuttatás nemcsak 
hogy az eredetibb forma, hanem szemléletesebb is az eszmefuttatásnál.
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(a) A szótárba nem kerülnek bele olyan szavak, amelyek használatá-

ról a lexikográfus – például a kevés adat miatt – még nem tud világo-

san megfogalmazható szabályszerűségeket megállapítani; másképp: 

amelyek jelentését még nem tudja egyértelműen körülhatárolni

(vö. föntebb az A/1/b pont példájával). Ezért általában bizonyos 

időnek kell eltelnie a szó megjelenése után addig, hogy szótáréretté 

válhasson. Kivételt leginkább az ún. fogalmi neologizmusok képez-

nek, melyeknek a jelentése önként adódik keletkezésük módjából 

(valamilyen új tárgyat, eszmét, fogalmat stb. jelölnek), s amelyek az 

általuk jelölt új valóságdarab villámgyors megismerésével, ill. elter-

jedésével párhuzamosan szintén villámgyorsan közismertté és köz-

használatúvá válnak.

(b) A szavak jelentésének pontos körülhatárolása azonban nem 

mindig elegendő kritérium a szavak szótárba kerüléséhez. Szükséges 

még azok viszonylag széleskörű elfogadottsága. 

Például: a kiosztmány szót mesterséges szóalkotással hozták létre, jelen-

tése pedig kezdettől fogva pontosan körülhatárolható volt – ’valamely 

előadás melléklete gyanánt (előre) kiosztott, az előadás figyelemmel kí-

sérését segítő, többnyire vázlatot, adatokat, példákat, táblázatokat tartal-

mazó papírlap(ok)’ (NymKsz.2) –, az ÉKsz.2-be mégsem került bele.

Természetesen a széleskörű elfogadottságot nem feltétlenül a la-

kosság egészének viszonylatában, hanem egy-egy regisztert használó 

emberek viszonylatában lehet eredményesen alkalmazni a szótár-

érettség kritériumaként (vö. a földrajzi és társadalmi hovatartozás 

problémájával az A/2 pontban).

Például az említett kiosztmány szó esetében nem lehet elvárás, hogy a la-

kosság egészében elfogadott legyen, elegendő, ha azok körében válik szé-

leskörűen elfogadottá, akik tudományos jellegű konferenciákon szoktak 

részt venni, és a fogalmat ismerik. 

Az, hogy egy neologizmust széleskörűen elfogadjanak a beszélők, 

időt vesz igénybe; itt is utalhatunk a fogalmi neologizmusok egy ré-

szére mint részleges kivételekre: a gyorsan terjedő és fontos dolgot 

jelölő fogalmi neologizmusok rövid idő alatt is széleskörűen elfoga-

dottá válhatnak.

(c) A szótárakba nem szoktak bekerülni az olyan szavak, amelyeket 

különböző analógiás minták mentén, a szó legszorosabb értelmében 

az alkalom szül.

Például: „Andris fiam […] már 1 éves kora betöltése előtti idők óta igen 

sokat »beszigél«”. Az idézőjelezett szó nyilván arra utal, hogy az egy év 

körüli gyermekről a beszédfejlődésének ebben a szakaszában még túlzás 

lenne azt állítani, hogy „sokat beszél”, ugyanakkor a „beszélget” is félre-

vezető lenne, mert azt nem a kisbabák beszédtevékenységére használjuk. 

A szó az adott szövegkörnyezetben teljesen a helyén van, de alkalmi mi-

volta miatt nem volna értelme szótározni (legközelebb az, akinek szük-

sége van rá, szótári segítség nélkül is újraalkotja, annak pedig, aki hallja 

vagy olvassa, nincs szüksége szótárra ahhoz, hogy megértse).

2. Nyelvi ideológiák

A nyelvi ideológiák a szótárírói tevékenység egészét áthatják: a cél-

közönség megválasztásától kezdve a szavak kiválogatásának szem-

pontjain keresztül egészen a szócikkek megírása során felmerülő 

döntésekig – mint arra már föntebb is láttunk példát. Itt ezek közül 

a szavak szótárba kerülésének nyelvi ideológiai hátterére térünk ki, 

ennek is csak két fontos kérdését említjük meg: 

(a) Egyfelől a nyelvtervezés kérdése tartozik ide. Ennek legszemléle-

tesebb példája magyar viszonylatban a szótárak ún. határtalanítása, 

ami arra irányul, hogy az újabban megjelenő szótárakba a magyar 

nyelv Romániában, Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában, Horvát-

országban, Szlovéniában és Ausztriában használatos állami válto-

zatainak sajátos szókészlete is kerüljön bele. E törekvés mögött el-

sősorban a pluralizmus, a vernakularizmus és az uzualizmus nyelvi 

ideológiái állnak.

Például: a cselenka szócikk így került bele a Magyar értelmező kéziszótár 

új kiadásába ’hajpánt’ jelentésben, szlovákiai magyar szóként.
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(b) Másfelől a nyelvhelyesség kérdése is befolyásolhatja, hogy egy 

szó bekerül-e a szótárba. A nyelvhelyességi ideológiák nagyon 

sokfélék lehetnek. A szótárakban ezek közül az egyik legnyilván-

valóbb eset a nyelvi purizmus megnyilvánulása, ami gyakorlatilag 

azt jelenti, hogy egy szó (idegen) eredete miatt marad ki a szótár-

ból.

Például: a Czuczor Gergely és Fogarasi János által szerkesztett A magyar 

nyelv szótárába a legtöbb idegen szó purista megfontolások miatt nem 

került bele. Ám a lexikográfiai szakirodalom szerint az újabb szótárak 

szerkesztésétől sem idegen ez a gyakorlat (vö. alább, a C/2/e pont meg-

jegyzésével).

3. A szótár típusa

Végül: azt, hogy milyen szavak kerülnek be egy szótárba, döntően 

befolyásolja, hogy milyen típusú az adott szótár. Nem ugyanazok

a szavak kerülnek be egy gyakorlati céllal és egy tudományos céllal 

készült szótárba; egy zseb-, kis-, kézi- vagy nagyszótárba; illetve egy 

általános és egy speciális (mondjuk szaknyelvi vagy kiejtési) szótár-

ba. Azonos műfajú szótárakon belül pedig az is fontos szempont, 

hogy a szótár milyen célközönségnek készül. Például: az, hogy mi 

kerül be egy köznyelvi értelmező szótárba, attól is függ, hogy azt 

diákoknak, hivatali dolgozóknak vagy ennél szélesebb közönségnek 

szánják-e.

C) A vizsgálat fázisai

A vázolt problémák áttekintése után azt mondhatjuk, hogy ha egy 

(újabban megjelent) szó jelentéséről valóban pontos képet akarunk 

kapni, nem mindig hagyatkozhatunk a szótárak értelmezéseire. Ezek 

ugyan fontos kiindulópontjai lehetnek a jelentés leírásának, a leg-

hitelesebb forrás azonban az élő nyelvhasználat. Az élőnyelvi – ha 

nem is kifejezetten beszélt nyelvi – szóhasználat megismerésének 

legkézenfekvőbb eszközei az internetes korpuszok (szövegtárak),

pl. a Magyar nemzeti szövegtár vagy a Magyar történeti korpusz, va-

lamint a különféle keresők, pl. a Google vagy a WebCorp segítségé-

vel elérhető internetes szövegek.8 

Az alábbiakban olyan ötleteket gyűjtöttünk össze, amelyek hasz-

nosak lehetnek egy szó „élő” jelentésének megismerésénél, és olyan 

példákat mutatunk be, amelyekből kiderül, hogyan lehet az egyes 

szavak jelentésére vonatkozó elszigetelt adatokból átfogó következ-

tetéseket levonni.

A szó jelentésének feltárása részekre van bontva egy logikusnak 

tűnő sorrend szerint, de igazából ezek időrendjét nem fontos betar-

tani – mindez csupán a jobb követhetőség kedvéért tagolódik ilyen 

módon. A felsorakoztatott ötletek nem egy kidolgozott módszertan 

részeit képezik, hanem lehetőségek és tanácsok gyűjteményeként 

szolgálnak, amelyből a kérdéses szó jellegétől függően válogatni le-

het, illetve amelyből adott esetben inspirációt lehet meríteni a szóje-

lentés-kutatáshoz.

1. A kutatásra alkalmas szó kiválasztása/kiválasztódása

(a) Önreflexió. Előfordul, hogy a saját nyelvhasználatunkban olyan 

szóra leszünk figyelmesek, amelyet jól ismerünk ugyan, de ha arra

a kérdésre kellene választ adnunk, hogy mit is jelent az pontosan 

vagy miben különbözik a szinonimáitól, akkor gondban lennénk.

(b) Mások nyelvhasználatának figyelése. Előfordul, hogy mások 

nyelvhasználatában számunkra ismeretlen vagy homályos jelentésű 

szóra leszünk figyelmesek. Az ilyen szó szintén alkalmas lehet a ku-

tatásra.

2. Szótárakból való tájékozódás

(a) Egy „friss” értelmező szótár fellapozása. Ha egy szótárnak 

régebbi és újabb kiadása is van, akkor a legújabb a mérvadó, de 

érdemes figyelembe venni a korábbi kiadásokat is. Jelenleg pél-

dául az ÉKsz.2-t tekintjük mérvadónak ennek 1972-es kiadásával

8 Az MNSZ, a Google és a WebCorp Live szójelentés-kutatási célokra való fel-
használásával a segédanyag mellékleteiben foglalkozunk.
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szemben (ÉKsz.), ugyanakkor természetesen ez utóbbit is figye-

lembe vesszük.

(b) Több „friss” (értelmező) szótár fellapozása. Ugyanazt a szót kü-

lönböző típusú szótárak (köznyelvi értelmező szótárak, szakszótá-

rak, tájszótárak, szlengszótárak stb.) különbözőképpen dolgozzák 

fel, más-más jellegzetességeit domborítják ki ugyanannak a szónak, 

illetve eltérő stílusminősítési rendszerrel dolgozhatnak. Ennélfogva 

ha több aktuális szótárat is fellapozunk, árnyaltabb képet kaphatunk 

a keresett szó jelentésszerkezetéről. Néha hasznos lehet kétnyelvű 

szótárakat is figyelembe venni (vö. a C/6/b ponttal).

(c) Régi és új értelmező szótárak fellapozása. Sokszor tanulságos, ha 

a szótárak legújabb kiadásait nemcsak egymással, hanem régebbi ki-

adású szótárakkal is összevetjük; ezzel ugyanis a szó vagy szójelentés 

története is nagy vonalakban kirajzolódik. Például fontos adat lehet, 

hogy a szó, amelyet vizsgálunk, milyen típusú, illetve mikori kiadású 

szótárakban jelenik meg először. A szótárban való első megjelenés 

fontos adat lehet arra nézve, hogy mikor kezdték el a szótárírók úgy 

gondolni, hogy a szó általános használatúvá vált. 

(d) Történeti-etimológiai szótárak fellapozása. Ezekből adatokat 

szerezhetünk a vizsgált szó eredetéről, eredeti(bb) jelentéséről/jelen-

téseiről, korábbi hangalakjairól, ugyanazon etimonra visszavezethe-

tő további szavakról és a szó első írásos előfordulásáról. 

Megjegyzés: Neologizmusok kutatásánál természetesen nem nyújtanak 

segítséget a történeti-etimológiai szótárak, mert azok a mai neologizmu-

sokat nem tartalmazzák. Az újabban megjelent szavak első előfordulá-

sairól szövegkorpuszokban szerezhetünk adatokat, melyekben minden 

forrás bibliográfiai adatokkal van ellátva, ezekből pedig kiderül, hogy az 

érintett szöveg mikor íródott (vö. az 1. melléklet 8. pontjával).

(e) Nyelvhelyességi kiadványok fellapozása. A nyelvművelő (jelle-

gű) írások ötleteket adhatnak a kutatáshoz arra nézve, mivel érde-

mes mélyebben foglalkozni. Például újonnan megjelent szavakra 

irányíthatják rá a figyelmet, vagy azzal, hogy ezeket a preskriptív 

hagyomány szerint értékelik is, jó kiindulópontot szolgáltathatnak 

a kutatáshoz. Ennyiben tehát hatással lehetnek a szófeltárás mene-

tére. Az ilyen kiadványok megállapításait azonban nem tekinthetjük 

nyelvészetileg hiteles adatoknak, mivel ezek mögött rendszerint nem 

áll kutatás.

Megjegyzés: Előfordul, hogy adott esetben egy értelmező szótár nyelvhe-

lyességi jellegű lexikográfiai iránymutatást tartalmaz, azaz a (meta)nyelv 

szabályozásának igényével lép fel. Erre jó példa a hétkötetes értelmező 

szótárban és az értelmező kéziszótár régebbi kiadásában található, a cím-

szó utolsó betűje fölé tett kis csillag (*) jelzés, amely a szó „magyarta-

lan”, „helytelen”, „fölösleges”, ill. „kerülendő” voltára utal. A kéziszótár 

második kiadásában hasonló szerepű – csak kevésbé feltűnő – a <pon-

gyola haszn:>, ill. a <helyesen:> vagy <helyesebben:> jelzés, amely után

a nyelvművelők által támogatott forma áll. Pl. az átbeszél szócikk harma-

dik jelentése így fest: 3. ts <Pongyola haszn:> vmit (részletesen) megtár-

gyal, megbeszél. A témát alaposan ~ték (helyesen: megbeszélték).

Kevésbé nyilvánvalóan a szavak stílusminősítései is tükrözhetnek nyelv-

helyességi megfontolásokat. Ilyen például a „vulgáris” stílusminősítésű 

platni szó, amely egyáltalán nem a jelölt szókincsrétegbe tartozik. (A Ma-

gyar Nemzeti Szövegtár 67 találatának csaknem fele –31 db – szépirodal-

mi szövegekből származik; és a szó nemcsak a szereplők párbeszédeiben 

fordul elő, hanem a szerzők „saját” szövegében is, a szerzők jelentős része 

pedig neves, jó tollú író.)

(f) Különböző szótárak fogalomköri minősítéseinek, illetve stílus-

minősítéseinek összevetése alapján is következtetni lehet a szó jelen-

tésének változására.

Például: a jegel szó ÉKsz.-beli két jelentése közül az egyik fogalomköri 

megszorítással van ellátva, ami az orvostudományra korlátozza annak 

használatát; az ÉKsz.2 viszont az ÉKsz.-ben megadott két jelentés mel-

lett egy harmadik, „bizalmas” stílusminősítésű jelentést is föltüntet.

A tudományos szakterminológia és a bizalmas stílus közötti nagy stílus-

beli eltérés azt a következtetést teszi lehetővé, hogy a fesztelen köznyelv 

folyamatosan olvasztja magába a műveltségi fordulatokat (vö. még a fön-

tebb említett ótvar szóval). Az ilyen feltevés további hasonló példák kere-
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sésével és további adatok gyűjtésével válik alátámaszthatóvá vagy esetleg 

épp ellenkezőleg: cáfolhatóvá.

Figyelembe kell azonban venni, hogy az egyes szótárak különböző 

minősítési rendszerekkel dolgozhatnak, illetve ezek a szótári hagyo-

mánnyal együtt változnak, ami nehezíti a következtetések levonását.

(g) A vizsgált szó helyesírásának változása is – kivált az idegen ere-

detű szavaknál – fontos adat lehet a szó magyar nyelvbe való be-

épülésére nézve. Éppen ezért hasznos lehet több régebbi kiadású 

helyesírási szótár adatainak egymással és a korpuszadatokkal való 

összevetése. 

Például: az angol eredetű chip szó Bakos Ferenc 1983-as Idegen szavak és 

kifejezések szótárában csak a függelékben, angolos írásmóddal kap he-

lyet, az ÉKsz.2 viszont magyarosan írva tünteti föl, az angolos írásmódot 

pedig csak megengedőleg, zárójelben közli.

(h) Adathiány értelmezése. A szótárak adatai mellett az adathiány 

is sokatmondó lehet. Például arra lehet következtetni belőle, hogy

a szótár készítésének idején az érintett szó még nem lehetett nagyon 

elterjedt, még ha esetleg létezett is, vagy pedig nyelvhelyességi szem-

pontból nem tekintették elfogadhatónak. De természetesen mielőtt 

a hiányt fontos adaléknak tekintenénk, a szótár típusát is figyelembe 

kell venni: ti. milyen szótárról van szó, annak célja, terjedelme és tár-

gya szempontjából (mindezt vö. föntebb a B fejezettel, azaz a szavak 

szótárba való felvételének problémáival).

(i) Attitűdvizsgálat. Nemcsak szerkesztett kiadványok metanyelvi 

reflexióit lehet figyelembe venni, hanem a hétköznapi beszélők me-

tanyelvi, azaz nyelvről szóló megjegyzéseit is. Ehhez internetes fóru-

mokon lehet anyagot találni (esetleg vitát is lehet gerjeszteni nyelv-

használati kérdésekről, hogy legyen anyagunk a kutatáshoz).

Például: a kiexportál szóra 2009. augusztus 10-én a Google 83 találatot jelení-

tett meg. Ezekből 38 darab, azaz a találatok csaknem fele foglalkozott a szó-

val metanyelvi szinten, többnyire helytelennek tekintve ezt a neologizmust. 

3. A vizsgált szó tágabb összefüggésbe helyezése

(a) Lexikai szintű párhuzamok keresése. A vizsgált szót érdemes 

szinonimáinak vagy hasonló motivációjú, de eltérő jelentésű más 

szavaknak az összefüggésében is megvizsgálni. Az összehasonlítás 

ugyanis jobban kidomborítja a két szó különbségeit vagy hasonlósá-

gait, mint ha azt önmagában, elszigetelten vizsgálnánk.

A hasonló motivációjú, de eltérő jelentésű szavak összevetésére példa-

ként a beég és besül igekötős neologizmusokat hozhatjuk föl. A két szó 

motivációja közös annyiban, hogy mindkettő az égést követő passzív ál-

lapot beálltát emeli ki, de alapvető különbség a kettő közt, hogy az előb-

bi, átvitt értelemben, kb. ’szégyenben marad’ jelentésű, az utóbbi pedig 

a váratlanul le/megálló cselekvésre utal. Ez a különbség jó kiindulópont 

lehet e két szó jelentésbeli különbségeinek és hasonlóságainak feltérké-

pezéséhez.

Az összehasonlítás során az ún. behelyettesítő módszert alkal-

mazhatjuk, amellyel jól körülrajzolhatók a szó használatát irányító 

szabályszerűségek. 

Például: a speciel szó sajátos jegyei más szinonimák összefüggésében 

válnak jól megragadhatóvá: a szó szinonimáinak számbavétele hívja elő 

azt a kérdést, hogy mely szövegösszefüggésekben lehet a specielt szinoni-

máival helyettesíteni, és melyekben problémás valamilyen szempontból 

a behelyettesítés. Konkrétan: ha az „én speciel nagyon sokra becsülöm” 

mondatban a speciel szó helyére a Nyelvművelő kéziszótár által javasolt 

szinonimák közül például a főleg vagy a főképp(en) határozószót helyet-

tesítjük be, a mondat elég furcsává válik. Ez a furcsaság már jó kiindu-

lópont a különbségek megfogalmazásához és a speciel szó jelentésének 

meghatározásához.

(b) Grammatikai szintű párhuzamok keresése. Előfordul, hogy

a vizsgált szó olyan szerkezeti elemet (pl. igekötőt, képzőt) tartalmaz, 

amely a kutatásra szánt szócsoportot egyetlen közös elem alapján 

formailag előre kijelöli.
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Például: A le igekötő új funkciója. A lebetegszik, ledöbben vagy (az átvitt 

értelemben használatos) lebénul igék le igekötőjében közös, hogy az mind-

egyik szóban egy passzív állapot hirtelen beálltára utal, amely megszakítja 

az illető korábbi „normális” tevékenységét. Pl. aki lebetegszik, az nem jár 

munkába; vagy aki annyira meglepődik, hogy ettől ledöbben vagy lebé-

nul, az – egy pillanatra legalább – biztosan ahhoz foghatóan érezte magát, 

hogy most szinte „szóhoz sem jut” vagy „földbe gyökerezik a lába”. (Az 

említett igék meg igekötős változatai ezt ugyanakkor nem hangsúlyoz-

zák.) Az ilyen jellemző kibontása azonban csak a le igekötős igék bizonyos 

csoportjának számbavételével és összehasonlításával lehetséges.

(c) A vizsgált szó szakirodalmi beágyazása. Ha a vizsgált szó leíró 

(vagyis nem nyelvtörténeti) szempontból szerkezeti elemekre bont-

ható, akkor valamilyen leíró szemléletű munka (pl. A mai magyar 

nyelv rendszere, Magyar grammatika, Strukturális magyar nyelvtan) 

jó elméleti háttere lehet a kutatásnak. 

Például: nyilván ahhoz, hogy a ledöbben igekötőjének új funkcióját ku-

tathassuk, a MGr. igekötők funkciójáról írott részének ismerete alapvető 

fontosságú. Ezzel ugyanis előzetes feltételezéseinket az adott jelenségről 

összehasonlíthatjuk, esetleg saját kutatási eredményeinket ezekre épít-

hetjük.

(d) Egy szó tágabb összefüggésbe helyezésénél, a szerkezeti ele-

mek mellett, a saját nyelvérzékünk, intuíciónk vagy az adott szó-

val kapcsolatos tapasztalatunk is ugyanolyan fontos kiindulópont 

lehet. Sőt, ha a szót nem lehet szerkezeti elemeire bontani, vagy

a bontást nem találjuk indokoltnak, ezekre tudunk a leginkább tá-

maszkodni.

Például: A pasi szót megközelíthetjük a szóképzés felől, és összevethetjük 

a pasas szóval. Az összevetés alapjául ezenkívül az a tapasztalat is szolgál-

hat, hogy a pasi szót tipikusan nők szájából hallani, s így feltételezhetjük, 

hogy a szó inkább a nő szemszögéből vett férfit jelenti (vö. a csávó szóval, 

amelynek nincs ilyen konnotációja). Ezen a vonalon elindulva egyértel-

mű, hogy a kutatáshoz főleg a gendernyelvészeti szakirodalom adhat új 

szempontokat.

4. A szó denotatív jelentésének feltárása kontextusból 9

A szó jelentése nem valami misztikus dolog, hanem a szó különféle 

használati kontextusaiból levont következtetés, általánosítás. Vagyis 

annak megfigyelése, hogy a különböző szövegekben mire használ-

ják a szerzők az adott szót. Nézzük meg a lehidal ige példáján, hogy

a szójelentés feltárásánál mire érdemes odafigyelni!

(a) Konkrét és átvitt jelentés elkülönítése. A lehidal szó mai jelen-

tésének feltárásakor nyilván külön kell vennünk a szó konkrét jelen-

tését, azaz amikor az illető ténylegesen elesik, és az átvitt jelentésben 

való használatát, vagyis azt, amikor az illető úgy él meg valamilyen 

történést, hogy ennek eredményeképpen „lemegy hídba”, azaz „majd 

hanyatt esik a csodálkozástól”.

(b) A szóhasználat speciális körülményeinek feltérképezése. A le-

hidal ige konkrét jelentésénél ez annak megfigyelését jelenti, hogy

van-e az elesésnek valamilyen speciális feltétele, amelynek teljesülnie 

kell ahhoz, hogy a történést „lehidalás”-nak lehessen nevezni; vagy: 

bármilyen elesésre lehet-e mondani, hogy lehidalt. Vagyis arra keres-

sük a választ, hogy milyen körülmények közt való elesésre használják 

jellemző módon a lehidal szót. Például a „hanyatt” vagy „előre esés-

re”-e vagy inkább a „hirtelen, meglepetésszerűen” való elesésre stb. 

Az átvitt használatnál hasonlóan járunk el: megnézzük, mennyi-

re jellemző, hogy nagy meglepődést jelent a szó, megdöbbenést stb.,

s azon belül milyen körülmények befolyásolják a szó használatát. 

(c) Gyakorisági adatok lejegyzése. Ha a szó szótárban foglalt je-

lentése mellett valamilyen új jelentés kialakulását figyeltük meg, 

hasznos lehet gyakorisági mutató készítése. Ez annak számszerű 

feltüntetését jelenti, hogy egy szónak a szótárban szereplő vagy az 

általunk elkülönített jelentései közül melyik hányszor fordult elő

a példamondatainkban. 

9 A példaanyagot, mint föntebb írtuk, elsősorban a Magyar Nemzeti Szövegtár 
korpuszából, a WebCorp Live szövegtárából és a Google kereső találataiból 
lehet meríteni.
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Például: az ÉKsz.2 a lebetegedik és alakváltozatának, a lebetegszik igének két 

jelentését különbözteti meg: egy népies stílusértékű ’<nő> a szülés meg-

indultakor ágyba fekszik’ és egy bizalmas stílusértékű ’fekvő beteg lesz’ jelen-

tést. Gyakorisági mutató készítésével viszont az is kiderül, hogy a lebetegszik 

ige jóval gyakrabban használatos a második jelentésében, mint az elsőben. 

Egy 2010 februárjában készített felmérésben a Google lebetegszik igére meg-

jelenített 337 találata közül csupán 8 vonatkozott a szülés előtti állapotra.

(d) Szinonimák keresése. Megfigyeljük, hogy a szövegben használ-

nak-e más szót is ugyanennek a jelentésnek a kifejezésére. Ezek ösz-

szehasonlításával – ahogy már föntebb volt szó róla (lásd a 3. fázist) 

– jobban kirajzolódnak a kutatott szó jelentésének specifikumai, 

mint ha önmagában vizsgálnánk azt, valamint így a szó a nyelvi je-

lenségek tágabb összefüggésébe is jól behelyezhetővé válik. Például

a lehidal és a ledöbben összevetése érdekes lehet a le igekötő funkció-

bővülése szempontjából.

(e) Vonzatok feltérképezése. Ez annak megfigyelését jelenti, hogy 

milyen vonzatokkal használatos a vizsgált szó, és akkor milyen sajá-

tos jelentése van, pl. a lehidal valakitől vagy a lehidal valamitől szer-

kezetben vagy a lehidal valamin (esetleg lehidal valakin?) szerkezet-

ben, amely szintén arra a dologra utal, amin az illető meglepődött. 

(f) Kollokációk számba vétele. Ha a keresett szó elég gyakran fordul 

elő egyes szavakkal ahhoz, hogy ne csupán alkalmi szókapcsolatokról 

beszélhessünk, akkor érdemes számba venni a kollokációkat is. Ehhez 

gyakorisági adatokra van szükség. Egész pontosan két adatra: (1) a kol-

lokáció tagjainak gyakoriságára külön-külön; (2) a kollokáció egészé-

nek gyakoriságára. Ezek alapján mérhető ugyanis a kollokáció erőssége. 

Pontosabban: így állapítható meg, hogy a kollokáció két tagjának külön-

külön előfordulása hogyan viszonyul azok együttes előfordulásához, és 

így dönthető el, hogy két kollokáció közül melyik az erősebb. Lássuk ezt 

az ádáz csata és az ádáz vita kollokációk példáján az MNSZ alapján!10

(1)   (2)

csata lemma  6 969 db ádáz csata kollokáció 40 db

vita lemma 70 684 db ádáz vita kollokáció 47 db

Azaz (ha a lemmák számát elosztjuk a kollokációk számával) ezt látjuk: 

– a csata szó minden 174. előfordulásakor alkot kollokációt az ádáz szóval;

– a vita szó pedig minden 1503. alkalommal alkot kollokációt az ádáz 

szóval.

Mindebből pedig az derül ki, hogy bár az ádáz csata és az ádáz vita 

kollokációk a találatok száma alapján nagyjából egyforma gyakoriság-

gal fordulnak elő, az ádáz vita kollokáció sokkal közelebb áll az alkal-

mi szókapcsolatokhoz, mint az ádáz csata. Ez utóbbi kollokáció pedig

a Magyar Nemzeti Szövegtár adatai alapján kb. nyolcszor erősebb az 

ádáz vitáénál. 

(g) Állandósult szókapcsolatok számba vétele. A feltűnően gyakori 

kollokációk, melyek tagjai közt erős asszociatív kapocs van, állandó-

sult szókapcsolatoknak tekinthetők. 

Például: a lehidal ige olyan gyakran fordul elő a majd lehidaltam/lehidalt 

stb. kifejezésben, a hepi pedig a minden hepi kifejezésben, hogy ezekről ok-

kal feltételezhetjük, hogy állandósult szókapcsolatot alkotnak. (2013. má-

jus 5-én a WebCorp – magyar nyelvű oldalakra szűkítve a keresést – a hepi 

szóra 140 találatot jelenített meg, a Google pedig .hu országos domainnévre 

korlátozva a keresést 775-öt; a minden hepi kifejezésre pedig a WebCorp 

54-et, a Google 595-öt. Ez a gyorsan lefuttatott keresés, ha komoly hivat-

kozási alapként nem is szolgálhat, arra mindenesetre jó, hogy kiderüljön, 

érdemes-e a kollokáció erősségét alapos vizsgálatnak alávetni.)

(h) Stilisztikai különbségek megfigyelése. A szójelentés-kutatás nem 

csupán a denotatív jelentésbeli specifikumok leírására szorítkozik, 

hanem a hagyományos, köznyelvi szó és a célszó közti stilisztikai kü-

lönbségekre, ill. a konnotatív jelentésbeli különbségekre is kitér. 

Például: a bealszik forma igekötője a hagyományos el igekötős változat-

tal szemben magában foglal egy olyan többletet, amely nemcsak a cse-

10 Igei bővítményszerkezetek gyakorisági alapú vizsgálatához az MNSZ anya-
gára épülő Mazsola lekérdezőeszköz nyújt segítséget: http://corpus.nytud.
hu/mazsola/. Ezzel az eszközzel könnyen ki lehet deríteni, hogy egy igéhez 
milyen vonzatok, ill. bővítmények járulnak a leggyakrabban.
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lekvés kezdetére utal, hanem arra is, hogy a cselekvés folyamata egyszer 

csak váratlanul megszakad. Pl. „Úgy bealudtam a buszon, hogy lefejeltem

a mellettem ülő nénit”. Mégis: a be igekötős változat többlete nem jelen-

ti, hogy bármilyen stílusú szövegben, például egy az alvás fiziológiájáról 

szóló tudományos értekezésben is ugyanúgy megjelenne a szó, mint egy 

unalmas tanórát becsmérlő baráti csevejben.

5. A szó stílusértékének megállapítása kontextusból

(a) A szövegegész stílusértékének megállapítása. Ez a szöveg elhe-

lyezését jelenti a stílusváltozati dimenzión. Ennél a pontnál azt kell 

eldönteni, hogy (nagyon) informális, kissé informális, közömbös, 

kissé formális vagy (nagyon) formális, illetve (nagyon) bizalmas, kis-

sé bizalmas, közömbös, kissé választékos vagy (nagyon) választékos 

szövegről van-e szó. A tényszó stílusértékére a szöveg stílusából tu-

dunk következtetni. Ha a szöveg stílusa informális, ill. bizalmas, nem 

valószínű, hogy az adott szó választékos, irodalmi vagy régies lesz. 

Például: ha a ’(gonosz) tréfa, hecc’ jelentésű brahi szóra keresünk rá, lát-

hatjuk, hogy ez leginkább fórumos be/hozzászólásokban vagy bulvárla-

pok cikkeiben fordul elő. A kontextus „nagyon” vagy „kissé informális” 

jellegéből pedig jól látszik, hogy a szó stílusértékének megállapításakor 

leginkább csak a szó „bizalmas” vagy „lezser” stílusminősítésén kell el-

gondolkodni.

Ugyanez fordítva: ha a szöveg formális vagy választékos, akkor 

nem valószínű, hogy szlengszavak is lesznek benne, hacsak a szer-

ző nem jelzi idézőjellel vagy metanyelvi megjegyzéssel a stílustörést, 

ill. nincs sajátos célja a szándékolt stílustöréssel. (Egy-két szövegben 

persze lehetnek stílustörések a szerzők rossz stílusérzéke vagy fáradt-

sága miatt is, ezért több szöveget kell megnézni.)

Például: a következő szaknyelvi szövegben az idézőjel jelzi a stílustörést:

A cannabis rendszerint étvágygerjesztő hatást vált ki. Nagyon magas dó-

zisok elfogyasztása egyes személyeknél koordinációs zavarokat, ataxiát és 

reszketést, továbbá mellkasi fájdalmakat, szédülést vagy ájulást eredmé-

nyezhet. Ha valaki „enyhén túlszívja” magát, annak egyetlen jele, hogy 

„bealszik”, azaz álomba merül. (Vö. föntebb a stilisztikai különbségek 

meg figyelésével a C/4/h pontban, ill. a következő (b) pont 5. alpont-

jával.)

(b) A kutatott szóelőfordulás példaértékének kritikus vizsgálata. 

Nyilván nem minden példa egyformán alkalmas a szó stílusértéké-

re vonatkozó következtetések levonására.11 Ha van elég példamon-

datunk, óvatosan kezeljük vagy egyenesen hagyjuk figyelmen kívül 

azokat a példákat, amelyek esetében a tényszó: 

– szóismétlés elkerülése végett került a szövegbe – a szóismét-

lés elkerülése céljából nemegyszer olyan szavakat is használunk, 

amelyeket soha nem használnánk az adott kontextusban, ha első 

előfordulásról lenne szó (kisebb-nagyobb mértékben eltérő jelen-

tése, stílusértéke vagy konnotációja miatt);

vagy a szó:

– képzett szóban szerepel, akkor is, ha a képzett szó jelentése pon-

tosan levezethető a tőszó és a képző jelentéséből (a képzett szó

a tőszó és a képző jelentésének puszta összege); ennek ellenére meg 

kell különböztetni a képzett szónak mint önálló lexémának a stí-

lusértékét a benne szereplő tőszó(k) és képző(k) stílusértékétől;

– összetett szóban szerepel, akkor is, ha teljesen áttetsző összeté-

telről van szó, melynek jelentése az azt alkotó összetételi tagok 

jelentésének puszta összege; meg kell különböztetni az összetett 

szónak mint önálló lexémának a stílusértékét a benne szereplő 

egyes szavak stílusértékétől;

– állandósult szókapcsolatban szerepel – itt is meg kell különböz-

tetni az állandósult szókapcsolatnak mint önálló lexémának a stí-

lusértékét a benne szereplő egyes szavak stílusértékétől;

– idézőjelezve van – ez gyakran épp azt jelzi, hogy más stílusértékű 

a szó, mint a szöveg, vagy más dialektushoz tartozik, vagyis hogy 

nyelven belüli kódváltásról van szó (persze az idézőjelezésnek tar-

talmi okai is lehetnek);

– idézetben szerepel, akár idézőjellel jelzett tényleges idézetről, akár 

más jellegű vendégnyelvi szövegrészletről van szó (pl. a széppró-

11 Ugyanezeket a kritériumokat a szó denotatív jelentéseinek feltárásakor (l. fön-
tebb a C fejezet 4. alfejezetét) is érdemes bizonyos mértékben figyelembe venni.
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zában meg kell különböztetni a párbeszédeket az író szövegétől;

a publicisztikában gyakran előfordulnak közvetett idézetek, ami-

kor pl. a kommentáríró egy politikusra utal, idézőjel nélkül: ilyen-

kor elsősorban az elhangzottak tartalmát idézi ugyan, mégis kö-

vetheti ebben-abban az idézett személy szóhasználatát);

– érzelmileg telített szövegben szerepel (pl. indulatos, tréfás, iro-

nikus) – ilyenkor pl. amúgy választékos fogalmazású szövegben is 

lehetnek bizalmas stílusértékű szavak (az ilyenben való előfordu-

lásuk tehát nem bizonyíték arra, hogy választékos vagy közömbös 

stílusértékűek volnának);

– stíluselemként van jelen: a stílushatás sokszor adódik abból, hogy 

más stílusrétegből való a szó; erre főleg szépirodalmi művekben 

találunk példákat, de előfordul az ilyesmi (érzelmileg aláfestett) 

személyes közlésekben is;

– metanyelvi értelemben van használva, azaz a szóról mond vala-

mit a szerző, nem a szó által jelölt valóságról.

6. Az eredmények összefoglalása

(a) Jelentés vagy jelentésárnyalat. Azt, hogy egy eltérő használati 

kontextust önálló jelentésnek vagy jelentésárnyalatnak tekintünk-e,

eldönthetjük intuitíve, vagy ha találunk valamilyen párhuzamos szót, 

jelenséget az értelmező kéziszótárban és más szótárakban, akkor an-

nak az eljárását követhetjük (vö. föntebb a leírás problémájával – A/4 

fejezet).

Például: ha a szlovákiai magyar dezert szó jelentéseit (1. ’(egy doboz) 

bonbon’, 2. ’desszert’) akarjuk szótározni, feltétlenül érdemes megnézni 

az értelmező szótárakban (és az idegen szavak szótáraiban) a desszert 

szócikket, továbbá a bonbon szócikket. Mivel kölcsönszóról van szó, 

hasznos lehet figyelembe venni a szlovák értelmező szótárak dezert szó-

cikkét is (vö. a C/2/b ponttal).

(b) A leírt szójelentés összevetése más leírásokkal. Saját eredménye-

inket érdemes összevetni valamelyik, a kutatás kiindulópontjául vá-

lasztott szótár értelmezésével, illetve a vizsgált szó valamelyik szino-

nimájának szótári értelmezésével. Ennek két hozadéka van: az egyik, 

hogy az összevetésből jól láthatóvá válnak kutatásunk eredményei;

a másik pedig, hogy így arra is fényt lehet deríteni, hogy a szónak kiala-

kult-e olyan jelentése, amelyet a szótárak korábban nem rögzítettek.

Például: a bevállal igét az ÉKsz.2 szinonimikusan, a vállal szóval értel-

mezi. A gyakorisági eltérés mellett a szótár különbségként csak az eltérő 

stílusértéket tünteti föl: az előbbi „bizalmas”, az utóbbi „közömbös” stí-

lusértékű. Ezzel viszont rejtve marad a bevállal ige sajátos többlete, amely 

még inkább a felvállal forma összefüggésében rajzolódik ki: ti. hogy a be 

igekötő hozzáadása azt is kihangsúlyozza, hogy a vállalás fő motivációja 

a nyelvhasználó saját, egyéni érdekeiben keresendő, illetve hogy a válla-

lás valamilyen, az egyén számára nem szokványos dologra irányul.

Amint az előző (a) pont példája kapcsán említettük, különösen

a kölcsönszavak vizsgálatánál hasznos lehet megnézni az érintett szó 

átadó nyelvi szócikkét is, amely egyrészt felhívhatja a figyelmünket 

arra, hogy az átadó nyelvi szónak mely jelentései kerültek át az át-

vevő nyelvbe, és melyek nem, másrészt ötleteket is meríthetünk az 

értelmezés megfogalmazásához. 

Például: a szlovákiai magyar vlecska szlovák etimonjának, a vlečka szó-

nak a szlovákiai magyarba átkerült ’pótkocsi’ jelentésen kívül van még 

két másik jelentése is: ’ruha uszálya’ és ’vontatóvágány’, amelyekre nincs 

adatunk a szlovákiai magyar nyelvváltozatokból, vagyis az átvétel so-

rán jelentésspecializálódás ment végbe. Hasonlóképpen a frajer szónak 

a szlovákban három jelentése van: ’szerető’, ’vagány’ és ’szoknyapecér’,

a szlovákiai magyarból azonban inkább csak ’vagány’ jelentésben ismer-

jük, bár érdemes az előfordulásokat azzal a tudattal nézni, hogy a szónak 

mintegy potenciálisan lehet ’szoknyapecér’ vagy esetleg ’szerető’ jelentése 

is, különösen a szlovákdomináns beszélőknél. 

Szintén hasznos összevetni a szó átadó és átvevő nyelvi stílusérté-

két. Az átvevő nyelvben a kölcsönszó az esetek egy részében ugyan-

olyan stílusértékű, mint az átadó nyelvben, máskor nem.

Például: a kaszárnya ’laktanya’ szót a magyarországi magyarban „kive-

szőben” lévőnek jelöli az értelmező kéziszótár; ugyanez a lexéma stílus-
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beli kölcsönszóként a szlovákiai magyarban „közömbös” stílusértékű, 

általánosan használt szó, akárcsak átadó nyelvi megfelelői, a szlovák 

kasáreň, ill. a cseh kasárna. A közvetlen kölcsönszavak többsége viszont 

többnyire „bizalmas” stílusértékű a szlovákiai magyarban, attól függetle-

nül, hogy a szlovákban milyen a stílusértéke. Pl. a baszi ’katonai fogda’ 

szó éppúgy bizalmas stílusértékű a szlovákiai magyarban, mint a hotovo 

’kész(en van)’ szó, pedig a szlovákban a basa „bizalmas”, viszont a hotovo 

„közömbös” stílusértékű.

(c) Szócikk írása. A szójelentés-kutatás egy szócikk megírásában 

csúcsosodik ki. A szócikk felépítése és megírásának módja igazod-

hat az értelmező szótárak mintájához. Ebben az esetben három elvet 

szokás figyelembe venni: 

– a helyettesíthetőség elvét, ami azt a feltételt jelenti, hogy az értel-

mezés az értelmezett szóval tartalmilag azonos, egyenértékű, vele 

helyettesíthető legyen;

– a behelyettesíthetőség elvét, ami olyan szintaktikai kritériumot 

támaszt, mely szerint az értelmezés szövegének lehetőleg mind-

azokba a mondatokba behelyettesíthetőnek kell lennie, amelyekbe 

az értelmezett szó beilleszthető;

– az érthetőségi elvet, ami azt a feltételt szabja, hogy az értelmező 

szó ne legyen nehezebben érthető, mint az értelmezett.

Megjegyzendő azonban, hogy az értelmező szótárak szócikkeinek 

felépítését bizonyos terjedelmi korlátok is alakítják. Erre vezethető 

vissza például az az eljárás, amelyet a szócikkek bokrosításának ne-

vezünk. Mivel azonban a szófeltárás eredményeinek összefoglalása-

kor a hely gazdaságos kihasználása nem játszik szerepet, ettől az el-

járástól eltekinthetünk. Mindemellett az eredmények illusztrálására 

is célszerű nagy figyelmet fordítani, és az értelmező kéziszótárhoz 

viszonyítva sokkal több példamondatot hozni a szó egyes jelentése-

ire – vagyis ezeket legalább három-négy hiteles példamondattal do-

kumentálni.

Megjegyzés: A Termini magyar–magyar szótár megkülönböztet hiteles 

és nem hiteles példamondatokat; a hiteles (ténylegesen adatolható) pél-

damondatok lehetnek írott nyelviek vagy beszélt nyelviek, ill. bármelyik 

csoportjukban lehet a címszó szokásos módon használt szó vagy meta-

nyelvi értelemben használt szó. A nem hiteles példamondatok a laikus 

beszélők vagy nyelvészek által tudatosan, szemléltetésképpen létrehozott 

mondatok, amelyek tehát nem az „életből” származnak; ezek közt is le-

hetnek elvileg olyanok, amelyekben a címszó metanyelvi értelemben van 

használva. Példamondatainkat a szótár mintájára célszerű típusaik sze-

rint jelölni.12

A kutatás menetének összefoglaló sémája

Szótárolvasás és szótár-összehasonlítás → példamondatok olvasása 

→ hipotézisek alkotása → hipotézisek ellenőrzése a példamondatok 

alapján → megállapításaink csoportosítása → csoportosításunk ösz-

szevetése a szótárak és/vagy más művek csoportosításával → a kü-

lönbségek összefoglalása → következtetések levonása → következte-

téseink tágabb, szakirodalmi kontextusba helyezése.

Összegzés

Cikkünkben a szavak szótározásának kérdéseivel foglalkoztunk. Az 

első két fejezetben azt a mítoszt próbáltuk meg dekonstruálni, mi-

szerint a szavak jelentéseit a szótárak adják meg. Ehhez olyan szem-

pontokat gyűjtöttünk össze, amelyekből egyértelműen kitűnik, hogy 

a szótári értelmezések nem azonosak a szavak élő nyelvi jelentései-

vel. Az első fejezetben azokat a módszertani problémákat foglaltuk 

össze, amelyek a jelentés rögzítése során óhatatlanul előkerülnek. 

Ide a szó időből, térből és beszédhelyzetből való kiragadását sorol-

tuk, valamint az adatok rendszerezésének és leírásának problémáját.

A második fejezetben arra mutattunk rá, hogy egy szó szótárba 

kerülése a lexikográfus megfontolásaitól, illetve a szótárírói hagyo-

mánytól is függ. Itt a szótárérettség kérdésére, a nyelvi ideológiai 

megfontolásokra és a szótárak típusaira tértünk ki.

A szótározás problémái után, a harmadik fejezetben a szójelentés 

feltárásával foglalkoztunk. Egyfelől olyan ötleteket, tanácsokat és út-

12 Erről l. http://ht.nytud.hu/htonline/present.php?action=szocikktorzs#peldatipus
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mutatásokat gyűjtöttünk össze, amelyek segítenek a szó jelentésének 

leírásában; másfelől az adatgyűjtés módjait jellemeztük. Ez utóbbi 

kapcsán azt vettük sorra, hogy milyen adatokat nyerhetünk a kuta-

tott szóról különböző szócikkek összehasonlításával, és hogy egy szó 

denotatív jelentését és stílusértékét hogyan lehet kontextusból meg-

állapítani. Végül a szócikkírás kérdéseit tárgyaltuk. Mivel a szavak élő 

jelentéseinek kutatásához nélkülözhetetlenek az internetes keresők 

és korpuszok, cikkünk mellékleteiben használati utasításokat írtunk 

a Google, a WebCorp és a Magyar nemzeti szövegtár keresőjéhez.
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Summary

The paper deals with the ways of revealing and describing the meanings 

of words and phrases with the aim of writing dictionary entries. The first 

section focuses on the methodological problems of exploring and describing 

the meanings of words and phrases. The second section is concerned with 

those considerations which guide the writers of dictionaries when deciding 

which words and phrases to include into their dictionaries and which to 

leave out. The third section presents the procedures which facilitate the 

exploration of the meanings of the words and phrases as well as the writing 

of the dictionary entries. The appendix contains information about the 

use of three online tools which are inevitable in finding appropriate texts 

containing the words to be included into the dictionary: the Google and 

WebCorp search engines and the search engine of the Hungarian National 

Corpus. 

. melléklet
A példaanyag felkutatása a Magyar nemzeti szövegtár segítségével14

A Magyar nemzeti szövegtár keresője alapvető kiindulópont a szójelentés-
kutatásnál. Lássuk, hogyan működik!15

1. A „szótő” (lemma), illetve „szóalak” kiválasztásával azt adhatjuk meg, 
hogy a szótő toldalékolt alakjai is megjelenjenek-e a találatok közt, vagy
a keresés csak a megadott szóalakra korlátozódjon. 

Például: ha a telefon szóra a „szótő” kiválasztásával keresünk rá, olyan formák 
is meg fognak jelenni, mint telefonon, telefonért, telefonok stb. – vagyis a kereső 
így feltünteti a szótő mindegyik toldalékos alakját. Ellenben: ha a telefon szóra 
„szóalak” szerint keresünk rá, csakis a telefon forma fog megjelenni; ugyanígy: 
ha azt akarjuk, hogy például csakis a többes számú alak jelenjen meg, a telefonok 
szót a „szóalak”-ra állítva írjuk be a keresőbe.16 (Ez a beállítás a találatok számára 
is nagy hatással van; erről lásd alább a 4/a pont példáját.)

2. A keresés következő feltételeként a szó szófaját is megadhatjuk.

(a) Ez egyfelől azért hasznos, mert így a szófaji homonímia miatt megjelenő 
találatokat ki lehet zárni a keresésből. 

Például: ha a folyó folyamatos melléknévi igenévre keresünk rá, és nem akarjuk, 
hogy a folyó főnévre is jelenjenek meg találatok, akkor először a „szófaj” me-
nüsorban azt kell megadni, hogy „névszói jellegű” szót keresünk, majd a szófaj 
jellemzőihez tartozó további menükben azt, hogy folyamatos melléknévi igene-
vekre irányuljon a keresés.17

14 http://corpus.nytud.hu/mnsz/
15 A leírás a kereső alapverziójára vonatkozik. Van ennek egy némileg eltérő bé-

ta verziója is, l. http://corpus.nytud.hu/mnszbeta/.
16 Ha egymást kizáró feltételeket adunk meg, a keresés eredménytelen lesz. Pél-

dául: ha a telefonok szóhoz a „szótő” funkciót rendeljük hozzá, akkor egy ta-
lálat sem fog megjelenni.

17 A szófaj megállapítása és az elemzések automatikus gépi eszközökkel történ-
nek. Előfordul, hogy a találatok közé olyan szó is bekerül, amely nem felel 
meg az általunk megadott szófaji kritériumnak.
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(b) Másfelől pedig azért lehet hasznos a szófaj megadása, mert így nyelv-

tani kritériumok alapján olyan esetekre is rákereshetünk, amelyeknél 

az említett „szótő” kritérium túlságosan tág határokat szabna (mert így

a szó minden toldalékos alakja megjelenne), a „szóalak” kritérium vi-

szont túlságosan leszűkítené a keresést (mert csak arra a szóalakra hoz-

na találatokat, amelyet a keresőmezőbe beírtunk).

Például: ha az öntöz ige tárgyas ragozású, múlt idejű alakjára keresünk rá, és

a szó minden más tulajdonságát „tetszőleges” formában hagyunk, az ige száma 

és személye szerint nem lesznek megszűrve a találatok, vagyis a találatok közt 

megjelenhetnek pl. az öntöztem, öntözte, öntöztük, öntöztétek stb. alakok.

3. Az MSD-kód, azaz egy szóalak morfoszintaktikai jegyeinek kódolt leírása 

gyakorlatilag a szófaj megadása kapcsán mondottak formalizált, alternatív 

módja. Ez azt jelenti, hogy egy szó keresésének szófaji-grammatikai krité-

riumait nemcsak a föntebb leírt módon szűkíthetjük – a legördülő menük 

megfelelő alkalmazásainak a kiválogatásával –, hanem közvetlenül, egy 

speciális kód megadásával is. Megjegyzendő azonban, hogy ez a megoldás 

nem teszi lehetővé a „tetszőleges” szófaji-grammatikai kritérium kiválasztá-

sát. Ha a kód nem tartalmaz minden nyelvtani kritériumot, akkor a keresés 

eredménytelen lesz.

Például: ha az előbb említett folyó szó keresését MSD-kód megadásával szűkít-

jük le folyamatos melléknévi igenevekre, akkor a „MIF.NOM” kódot írhatjuk be

a megfelelő mezőbe. A „MIF” elem a folyamatos melléknévi igenév szófajkódja, 

a „NOM” pedig a nominativusi eset jelölője. Ha csak a folyamatos mellékné-

vi igenév kategória kódját adnánk meg, akkor a keresés nem hozna találatot, 

ezért az eset megadására is szükség van. Ez pedig azért éppen az alanyeset, mert

a keresett szó meglehetősen ritkán kap esetragot.18

4. A Magyar nemzeti szövegtár keresője lehetővé teszi, hogy szópárokra 

is rákeressünk. Ilyen esetben a második keresőmezőbe beírjuk azt a szót, 

amely vagy az előzőt követi, vagy az előző mellett fordul elő. Ezenkívül

a második keresőmező alatti menüben azt is megadhatjuk, milyen távolság-

ban legyen a két szó egymástól, azaz hány tetszőleges más elem ékelődhes-

sen be a két keresett szó közé. Ilyenkor a „közvetlenül” lehetőségét „1 szón 

belül”-re vagy – szükség szerint – még több szón belülre változtathatjuk.

(a) Ez egyfelől azért hasznos, mert így például az igekötős igék találatainak 

számát – mivel azokra az esetekre is rákereshetünk, mikor az igekötő 

az igével morfológiai természetű szerkezetet alkot – könnyedén ki lehet 

bővíteni. 

Vegyük például a meglép igét. Ha a szót elszigetelten vizsgáljuk, és „szóalak” sze-

rint keresünk rá, 20 db találatunk lesz. Ha a „szótő” alapján keresünk rá ugyan-

erre a szóra, a találatok száma 319-re emelkedik. Ha figyelembe vesszük, hogy az 

igekötő el is válhat az igétől, és mögé is kerülhet, akkor a második keresőmezőbe 

a meg igekötőt írva, illetve az „amit követ” menüpont beállításával újabb 99 talá-

lathoz jutunk. Ha az ige és az azt követő igekötő közt „1 szón belül”-i távolságot 

adunk meg, azaz más szó beékelődését is lehetővé tesszük, a találatok száma 117-re

bővül. Ha pedig azokat a találatokat is meg akarjuk jeleníteni, amelyekben az 

igekötő ugyan az ige előtt marad, de a szórend megszakított, akkor a két szó vi-

szonyát nem „amit követ”-ként, hanem „ami mellett van”-ként adjuk meg: mert 

ha a keresés a morfológiai természetű összetételt alkotó meglép igére is kiterjed, 

a példák száma 185-re emelkedik. Látszik tehát, hogy a megfelelő kritériumok 

megadásával a meglép ige 319 példáját, amelyben az igekötő össze van forrva az 

igével, 185 új példamondattal tudtuk kiegészíteni. Ugyanakkor minél nagyobb tá-

volságot „engedünk meg” a két szó közt (pl. azt adjuk be, hogy három vagy négy 

vagy öt szón belül követheti a második az elsőt), annál nagyobb a valószínűsége, 

hogy nem releváns találatok is megjelennek a mintában. Pl. az igekötőtlen lép ige 

közelében lehet egy meg kötőszó, vagy egy másik ige meg igekötője. (Most te lépsz 

fel meg a Kati. Most én lépek, tedd meg, hogy nem szólsz bele, hogy hova!)19

(b) Másfelől azzal, hogy szópárokra is rákereshetünk, a kollokációk, illetve 

állandósult szókapcsolatok vizsgálata is lehetővé válik.

Például: ha az ádáz csata kollokáció gyakoriságát vizsgáljuk, akkor a következő-

képpen célszerű eljárni: az első keresőmezőbe az ádáz, a másodikba pedig a csata 

szót írjuk be – „szótő”-re állítva a keresést, hogy mindkét szó toldalékos alakjait 

18 Az MSD-kódoláshoz természetesen ismerni kell ennek rendszerét. Ez nem-
csak arra jó, hogy a nyelvtani kritériumokat így közvetlenül, gyorsan meg 
lehessen adni, hanem egyben ahhoz is szükséges, hogy a keresés eredmé-
nyében megjelenő ilyen kódokat értelmezni tudjuk. Az MSD-kódolásról az 
MNSZ súgójából lehet többet megtudni: http://mnsz.nytud.hu/sugo_hun.
html.

19 Az irreleváns találatokat – főleg kisebb minta esetén – feltétlenül ki kell 
szűrni, a találatok egyenkénti elolvasásával és a mintából való törlésükkel; 
újraszámolva az arányokat. Nagyobb minta esetén, ha az irreleváns talála-
tok kiszűrése aránytalanul sok időt venne igénybe, a minta megtisztításától 
eltekinthetünk, annál is inkább, mert nagyobb minta esetén az irreleváns 
találatok feltehetőleg nem torzítják el zavaró mértékben a valós arányokat. 
Ilyenkor is szükséges azonban „végigfutni” az egész mintán, és rendszeres 
időközönként találomra beleolvasni, hogy meggyőződjünk róla: tényleg na-
gyon kevés az irreleváns találat.
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megkapjuk. A szófaj megadása ebben az esetben nem fontos. Ami viszont lénye-

ges, hogy a két szó viszonyát a megfelelő menüben „amit követ”-ként határozzuk 

meg. Ezenkívül azt is hasznos lehet megadni, hogy a két szó között más elem is 

megjelenhessen, mert így több példához juthatunk.

5. Az MNSZ keresőjében be lehet állítani a megjelenített találatok paramé-

tereit is:

(a) Azt, hogy a keresett szavunkra (ha sok példa van rá) mennyi véletlen-

szerűen kiválasztott találat jelenjen meg: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 vagy 

500.20 A vizsgálat célja és jellege szabja meg, hogy a mintának mekkora 

részét szükséges áttekinteni, de annyit általánosságban elmondhatunk, 

hogy 50-nél kevesebb találatot nem érdemes beállítani. Ha eleve 50 körü-

li a teljes minta, mindenképpen az egész mintát szükséges áttekinteni és 

megtisztítani (kiszűrni az irreleváns találatokat21), ha viszont a minta jóval 

nagyobb, akkor is szükség van legalább 50 találat áttekintésére (alaposabb 

vizsgálat esetében szükséges lehet 100 találatot is egyenként áttekinteni).

(b) Ezenkívül azt is meg lehet adni, hogy a kereső mekkora szövegkörnye-

zetben jelenítse meg a szót: 1-től 8 szavas kontextustól kezdve, 1-től

5 mondatig terjedő szövegösszefüggésen keresztül, egészen egy bekez-

dés terjedelemig.

Megjegyzés: Azt, hogy mi a legnagyobb szövegkörnyezet, esetenként ki kell 

próbálni, mert a szöveg tagoltságától is függ. Pl. egy párbeszédekre tagolt re-

gényrészletben az egy bekezdés azonos lehet egyetlen mondattal, tehát ha sok 

szövegkörnyezetre van szükségünk (és általában ez a helyzet), jobban járunk, 

ha a találatok szövegkörnyezetét a mondatok száma alapján kérjük le. Máskor 

viszont, ha a mű terjedelmes bekezdéseket tartalmaz, akkor kapunk több szöveg-

környezetet, ha egy bekezdésnyi szöveget állítunk be.

6. A következő beállítási lehetőség, hogy a megjelenített szövegek egyes 

szavainak milyen attribútumai jelenjenek meg, ill. ezek megjelenjenek-e 

egyáltalán:

(a) Egyfelől megadhatjuk, hogy a keresett szó mellett legyen-e feltüntetve az 

MSD-kód (vö. föntebb, 3. pont) és/vagy a „szótő” (amely ikes igék esetén 

természetesen az egyes szám harmadik személyű -ik igei személyraggal 

együtt jelenik meg). 

Például: ha azt állítjuk be, hogy az úszik ige mindkét attribútuma jelenjen meg, 

ilyen típusú példák fognak előjönni: 

Az UTE-ből mindenki eljött, aki úszni úszik V.INF tudott, még az akkori elnök is.

Feloldva: a kiemelt úszni szó főnévi igenév, melynek szótári alakja az „úszik” 

(V.INF vö. lat. verbum, infinitivus).

(b) Másfelől azt is megadhatjuk, hogy az előző pontban említett adatok 

megjelenjenek-e a keresett szó melletti egy-egy, ill. két-két szón.

Például: ha azt állítjuk be, hogy a fut igén és a mellette lévő egy-egy szón is legyen 

megjelenítve azok szótöve és MSD-kódja, akkor ilyen típusú példák jönnek elő:

Az ő kezében kéz N.PSe3.INE futottak fut V.Mt3 össze Pre a szálak.

Feloldva: a futottak kijelentő módú, múlt idejű (M), többes szám harmadik sze-

mélyű (t3) igét (V), amelynek szótöve a fut, megelőzi egy birtokos személyje-

let (PSe3) tartalmazó, inessivusi (INE) esetű kezében főnév, amelynek szótöve

a kéz; és ezeket az össze igekötő (Pre) követi.

(c) Az Attribútumok felbukkanó ablakban bekapcsolásával a találatok min-

den szavának attribútumai megjeleníthetővé válnak: ezek az adatok egy 

új ablakban jelennek meg, mindig annál a szónál, amely fölött a kurzor 

éppen van. Ez az opció könnyen olvashatóvá teszi a találat szövegét. Kü-

lönösen akkor érdemes ezt beállítani, amikor semmiféle elemzésre nincs 

szükségünk (amikor pl. a szó mint lexéma érdekel bennünket, nyelvtani 

alakjától függetlenül) vagy csak mellékesen érdekel bennünket a nyelv-

tani forma.

7. A megjelenő találatok sorrendje háromféle lehet: betűrendbe rende-

ződhetnek „az 1. szót követő szó szerint”, „az 1. szót megelőző szó szerint”,

illetve rendezés nélkül, „eredeti sorrendben” is megjelenhetnek.22 Meg kell 

20 Az összes találat számát, amelyből a véletlenszerű minta összeáll, a keresés 
során megnyíló új ablak fönti részében tudhatjuk meg.

21 Irreleváns találatok nemcsak a mi beállításaink miatt keletkezhetnek, hanem 
az adatbázis tökéletlenségei miatt is. Pl. számos szöveg (tévedésből) kétszer 
vagy többször is benne van az adatbázisban, így nemegyszer kapunk azonos 
tartalmú találatokat. 

22 NB. A kereső a számokat és írásjeleket szavakkal egyenrangú, különálló egy-
ségekként kezeli az ábécérendbe soroláskor: a számok a találatok listájának 
elején, az írásjelek annak végén szerepelnek. Ezért például, ha az ábécérendbe 
sorolás a keresett szót követő elemek alapján történik, és a szót egy vessző 
követi, akkor az a lista végére fog kerülni. 
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jegyezni, hogy az adatok sorrendje az elemző munka szempontjából sok 

esetben lényegtelen, így ezzel a beállítással többnyire nem szükséges bajlód-

nunk. Hasznos lehet viszont „az 1. szót követő szó szerint” opció beállítása 

pl. olyankor, amikor esetleges kollokációkra számítunk, mert így könnyeb-

ben feltűnnek az azonos szókapcsolatok, hiszen egymás után fognak követ-

kezni a mintában.

8. A Bibliográfiai adatok menüben azt lehet beállítani, hogy a találatok 

bibliográfiai adatai – nyelvváltozat, alkorpusz, dátum, (szöveg)típus, rovat, 

szerző, cím, forrás – „felbukkanó ablakban” vagy „mindenütt megjelenítve” 

jelenjenek-e meg. Az előbbi esetén ezek az adatok külön ablakban szere-

pelnek, amely akkor jön elő, ha a kurzort a találat sorszáma fölé állítjuk. Az 

utóbbi választása esetén az adatok minden egyes találat előtt, külön sorban 

jelennek meg. Szemben a nyelvtani alakokkal, a szófeltárásnál nagyon fon-

tos adat a találat forrása, főleg a stílusérték, de általában is a szó „státusának” 

megállapítása szempontjából, ezért célszerű az utóbbi opciót választani, 

hogy a találat olvasásával együtt mindig rálátásunk legyen a szöveg műfa-

jára és a forrásból adódó egyéb jellegzetességeire.

Például: ha a nők és férfiak nyelvhasználata közötti különbségeket vizsgáljuk,

a szerző nevének (és ezáltal nemének) ismerete alapvető fontosságú. Ugyanígy: 

ha neologizmusokat vizsgálunk, akkor az első adatolható találatok megjelenését 

a megjelenés dátumának lekérésével könnyen nyomon lehet követni.23

9. A következő lehetőség a „Nyelvváltozat” kiválasztása.24 Ennek két nagy 

előnye van. Egyrészt: a keresést így leszűkíthetjük egyes államok magyar 

nyelvű szövegeinek alkorpuszaira: a magyarországira, a szlovákiaira, a kár-

pátaljaira, az erdélyire és a vajdaságira. Másrészt: így az egyes „nyelvválto-

zatok” összehasonlító vizsgálatoknak vethetők alá.25 

Meg kell jegyeznünk, hogy a szövegtárnak ez a része későbbi keletkezésű, a ha-

táron túli régiók szövegei ugyanis csak 2002-től kerültek be a szövegtárba úgy, 

hogy határon túli mivoltuk is kódolva lett. Mivel határon túli szövegek (főleg 

szépirodalmiak) korábban is kerültek be a szövegtárba, a határon túli szavak 

vizsgálatánál egyik torzító tényező az, hogy a szövegtárba 2002 előtt felvett mű-

vek, pl. Tamási Áron, Sütő András stb. művei a „magyarországi” alkorpusz ré-

szeként jelennek meg.

10. A „nyelvváltozat” kiválasztása mellett egy szóra – az „alkorpusz” beállí-

tás alatt – stílusréteg szerint is rákereshetünk. A „Sajtó(nyelv)”, „Szépiroda-

lom”, „Tudományos”, „Hivatalos” és „Személyes” kategóriákból lehet válasz-

tani. Ezek bejelölése főleg a szavak stílusértékének megállapításakor lehet 

hasznos, ill. ha egy kifejezés gyakoriságát stílusréteg szerinti bontásban is 

vizsgálni akarjuk.26

Amikor a „sajtónyelvi” alkorpuszban talált adatokat használjuk fel a szó 

stílusértékének megállapításához, figyelembe kell venni, hogy az írott sajtó-

nyelven belül vannak informális stílusú műfajok is (pl. a glossza); ezenkívül 

pedig a sajtóban sok olyan idézet olvasható, ami szóban hangzott el (pl. ami-

kor a riporter kérdést tesz föl egy politikusnak).

Éppen ezért ha egy szóra sok a „sajtónyelvi” korpuszból származó példa, ez nem 

azt jelenti, hogy ne lehetne informális, bizalmas stílusértékű vagy akár szleng 

jellegű is.

A „tudományos” alkorpuszról tudni kell, hogy benne van a tudománynép-

szerűsítő Élet és Tudomány c. folyóirat is, ezért ebben az alkorpuszban is elő-

fordulhatnak expresszív vagy beszélt nyelvies kifejezések is, ha nem is túl nagy 

számban. Ezenkívül a „tudományos” alkorpusz tartalmazza a Magyar Nyelv-

járások köteteit is, ezekben pedig sok szövegközlés és szólista is szerepel.

Ezért nem szabad meglepődnünk, ha tájnyelvi, szleng jellegű és más beszélt nyel-

vi adatokat is találunk a „tudományos” alkorpuszban. Ezek NEM a tudományos 

szaknyelv elemei, hanem metanyelvi adatokként mintegy idézik őket a szerzők 

a tudományos közleményekben, így ezeket nem szabad figyelembe venni a szó 

stílusértékének megállapításakor. 

A „hivatalos” alkorpusz nagy mennyiségben tartalmaz hivatalos parla-

menti és önkormányzati beszédeket. Mivel ezek szóban hangzottak el (bár 

23 Sajnos előfordul, hogy a dátum nem az első, hanem a sokadik kiadásra vonat-
kozik, így megtévesztő is lehet. Ezért amikor a kutatás szempontjából fontos 
a pontos dátum, szükséges lehet az MNSZ-ben megadott megjelenési év más 
forrásból való ellenőrzése.

24 A nyelvváltozat szó idézőjelei itt is és a többi esetben is arra utalnak, hogy 
ezen semmi mást nem értünk, mint az MNSZ keresőjének egyik beállítását, 
amely a találatokat az alapján szűri meg, hogy azok milyen állam területén 
keletkezett szövegekben fordulnak elő.

25 Ha nem jelölünk be egyetlen nyelvváltozatot sem, az a keresés szempontjából 
olyan, mintha mindegyiket bejelöltük volna, és a találatok az egész korpusz-
ból fognak megjelenni. 

26 Az előző ponthoz hasonlóan itt is érvényes, hogy ha nem jelölünk be egyet-
len alkorpuszt sem, az a keresés szempontjából olyan, mintha mindegyik 
alkorpuszt bejelöltük volna, és a találatok az egész korpuszból fognak megje-
lenni. 
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nyilván többnyire írott szöveg alapján, de azt nem feltétlenül szó szerint fel-

olvasva), használatosak benne expresszív és más beszélt nyelvi szavak is.

Az ilyen expresszív vagy más beszélt nyelvi szavak előfordulása a hivatalos nyelvi 

korpuszban tehát nem bizonyítéka annak, hogy ezek a formális írott nyelv, ill.

a hivatali szaknyelv részei volnának. Ez is mutatja, hogy a találatok olvasásakor 

és elemzésekor mennyire fontos figyelembe venni a forrásszöveg tulajdonságait 

(műfaját, szerzőjét, a neologizmusok esetében a keletkezés évét stb.).

A „személyes” alkorpusz internetes fórumok beszélgetéseit tartalmazza. 

Ez áll legközelebb a beszélt nyelvhez, de természetesen nem azonos vele. 

Mégis sokszor reális következtetéseket vonhatunk le az ebben az alkor-

puszban előforduló szavak beszélt nyelvi jellegére nézve. Ugyanakkor fi-

gyelembe kell venni, hogy az, hogy a fórumozó milyen nyelvváltozatban 

ír, nagyban függ egyéniségétől és társadalmi státuszától is, tehát az, hogy 

ő éppen fórumozik, korántsem határozza meg abszolút módon a stílusát. 

Nemritkán találunk a fórumokon egészen választékos vagy éppen formá-

lis stílusú hozzászólásokat is, amelyeket szerzőik esetleg előzőleg gondosan 

megfogalmaztak és megszerkesztettek, csak utána illesztették be a fórumba 

hozzászólásként. S azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a fórumozók nem-

ritkán idéznek külső forrásokból, emiatt pedig kisebb számban bármilyen 

stílusértékű szavak előfordulhatnak ebben az alkorpuszban.

A találatok tisztítása során az idézetekből származókat el kell távolítani. Ehhez 

célszerű minél nagyobb szövegkörnyezet megjelenítését beállítani (erre l. fön-

tebb az 5/b pontot). 

11. A „nyelvváltozat” és az „alkorpuszok”27 szerinti keresés kiegészítő ele-

me az Alkorpuszok szerinti megoszlás kapcsoló. Ennek bekapcsolásával meg-

oszlásvizsgálat végezhető a „nyelvváltozatokon” vagy az „alkorpuszokon” 

belül, amelynek eredményét egy a találatok alatt megjelenő körgrafikon fog-

lalja össze.28 A grafikon mellett pedig azok a számadatok találhatók, ame-

lyek azt mutatják meg, hogy melyik „nyelvváltozatban”, ill. „alkorpuszban” 

hány darab találat van a keresett szóra. A grafikon azonban a szó relatív 

gyakorisága alapján készül, azaz azt mutatja, hogy milyen lenne a találatok 

megoszlása, ha az egyes alkorpuszok azonos méretűek lennének. A relatív 

gyakorisági adatok szintén megtalálhatók a grafikon mellett, azt mutatva, 

hogy a korpuszban egy millió szövegszóra hány darab szó esik a választott 

„nyelvváltozaton”, ill. „alkorpuszon” belül.

Megjegyzés: amint az a fentiekből is látszik, a gyakorisági adatok értelmezésé-

nél – mivel az alkorpuszok mérete különböző – a relatív gyakorisági adatokból 

kell kiindulni. Konkrét példán: ha a bevállal szóra a „szótő” szerint keresünk rá, 

és csak az egy „nyelvváltozatra” eső találatok számát nézzük, a magyarországi 

„nyelvváltozathoz” tartozó 79 találat toronymagasan vezeti a gyakorisági listát. 

A relatív gyakorisági adatok viszont egész mást mutatnak: a kárpátaljai „nyelv-

változat” 11 darab találata sokkal nagyobb gyakoriságot jelent, mint a magyaror-

szági 79, mert a – magyarországinál jóval kisebb – kárpátaljai szövegkorpuszban, 

a korpusz méretéhez viszonyítva, a kevés találat is soknak számít. Így válik érthe-

tővé, hogy miért hagyja a grafikonon messze maga mögött a szó 11 db kárpátaljai 

találata a magyarországi 79-et. Ugyanez a helyzet az egyes állami változatokat 

tartalmazó alkorpuszok esetében is. Például ha a kaszárnya szóra keresünk rá, 

a magyarországi „nyelvváltozatban” 481 darab találat jelenik meg, míg a többi 

„nyelvváltozatban” a találatok száma mindenütt 60 alatt van. A relatív gyakori-

sági adatok alapján viszont – noha az arány meglehetősen kiegyenlített, és a kü-

lönbség nyilván nem szignifikáns – a magyarországi „nyelvváltozatban” jelenik 

meg a legritkábban ez a szó.

12. Végül: a szóra egy szerző neve szerint is rá lehet keresni. Erre akkor 

lehet például szükség, ha egy író szókincsét tanulmányozzuk.

Például: ha azt az elterjedt vélekedést, miszerint „az Arany János-korabeli ma-

gyar nyelv jobb volt a mai nál”, lexikológiai vizsgálatnak vetjük alá, hogy kiderül-

jön, milyen szóhasználati eltéréseket kell ezen a „jobb” nyelven érteni, hasznos 

lehet ezt a funkciót alkalmazni.

Az MTA Nyelvtudományi Intézetében új nemzeti szövegtár készül, 

amely több tekintetben is felülmúlja majd a mostanit: 1. remélhetőleg ki 

fogja küszöbölni a régi hibáinak legalább egy részét (néhányra fentebb utal-

tunk); 2. jóval nagyobb terjedelmű lesz a jelenleginél (a szövegszók száma 

meg fogja haladni az egymilliárdot); 3. tényleges beszélt nyelvi szövegek is 

lesznek benne (lejegyezve); 4. több keresési lehetőséget is tartalmaz majd; 5. 

fejlettebb technikát fog használni. Ha minden jól megy, mire ez az évkönyv 

megjelenik, az új szövegtár már elérhető lesz a nagyközönség számára is

a Nyelvtudományi Intézet honlapján.

27 A alkorpusz szó idézőjeleivel azt tesszük egyértelművé, hogy ezen a szón 
csakis azt a szót kell érteni, amely az MNSZ keresőjének az egyik beállítá-
sát jelöli. Tehát: az idézőjelezett alkorpusz kategóriába nem tartoznak bele az 
egyes „nyelvváltozatok” alkorpuszai.

28 A megoszlásvizsgálat nem futtatható egyszerre a „nyelvváltozatok” és az „al-
korpuszok” szerint is. Ez utóbbi szerinti megoszlásvizsgálat csak akkor mű-
ködik, ha a „nyelvváltozatok” közül csak egy van kiválasztva.
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. melléklet
A példaanyag felkutatása a Google kereső segítségével

A neologizmusok vizsgálatában annak ellenére sem tudjuk nélkülözni

a Google keresőprogramot, hogy az internetes anyagok nem mindig meg-

bízhatóak, és főleg nem reprezentatívak a keresett szó használata szem-

pontjából (mivel véletlenszerű, milyen szövegtípusokból mennyi van fönt 

az interneten). 

Különösen óvatosnak kell lennünk, ha a Google által kimutatott adatok 

alapján statisztikát akarunk készíteni (mert pl. arra vagyunk kíváncsiak, 

hogy két szinonima közül melyik a gyakoribb). A Google találatainak szá-

mát leginkább csak akkor érdemes figyelembe vennünk, ha a keresett szó-

ra csak néhány száz találat jelenik meg.29 Ezekről ugyanis feltételezhetjük, 

hogy a Google az adott szóalak összes internetes előfordulását összegyűj-

tötte. Nagy gyakoriságú szavak esetében a Google 800–900 találatnál többet 

nem szokott feltüntetni.

Például: olyan nagy gyakoriságú kötőszóra, mint amilyen a hogy, csak 713 ta-

lálatot jelenített meg a Google (2013. május 12-én). A találatok listája végén ol-

vasható tájékoztató ezt azzal indokolja, hogy a kereső csak a releváns találatokat 

tünteti föl, és kihagyja azokat az eseteket, amelyek csak hasonlítanak a keresett 

szóra. Az viszont, hogy pontosan mi maradt ki az interneten föllelhető összes 

találat közül, számunkra rejtve marad.

Ha egy szó mint lexikológiai egység, mint lexéma érdekel bennünket, és 

példaként annak bármilyen ragos vagy jeles alakja megfelel nekünk,30 akkor 

nem mindig elég az alapalakot (toldaléktalan alakot) beírni a keresőbe, mert 

a kereső nem biztos, hogy a toldalékos alakokat is kiadja. Ezért ezeket (leg-

alább a legfontosabbakat) külön-külön be kell írnunk.

A toldalékos alakok olyankor is segítenek, amikor a célszóra tulajdon-

névi előfordulások is vannak az interneten (pl. vezetéknév vagy nicknév), 

amelyek számunkra irrelevánsak (sajnos a Google önmagában nem teszi 

lehetővé a kis és a nagy kezdőbetű megkülönböztetését a keresés során).31 

Toldalékos formákban a célszó ritkábban fog előfordulni vezetéknévként és 

főleg nicknévként, de a tulajdonnevek a közszavakhoz viszonyítva általában 

is valamivel ritkábban fordulnak elő toldalékolva.

Ha eleve valamilyen toldalékos (vagy éppen a toldalék nélküli, azaz zéró 

toldalékkal ellátott) alakra vagyunk kíváncsiak, akkor a keresett szóalakot 

idézőjelbe kell tenni; ez esetben a kereső pontosan a megadott alakra adott 

találatokat fogja kigyűjteni.

Előfordulhat, hogy olyan szót vizsgálunk, amelyet gyakran írnak idege-

nesen, szlengesen vagy az akadémiai helyesírási szabályzattól való szándé-

kos eltéréssel (pl. w betű v helyett, y főleg szóvégén i helyett, cz stb.). Ah-

hoz, hogy a mintából a nem normatív módon írt szavak se maradjanak ki,

a Google „Speciális keresés” menüjében, az „ezen szavak bármelyikét” me-

zőben érdemes felsorolni az ilyen, alternatív írásmódú formákat. 

Például: az élőbeszéd informális regisztereihez közel álló írott nyelvben a vagyok 

szó írásmódja sokféle lehet: találkozhatunk például vaok, waok, vok, wok, vajok 

és wajok formákkal.

Ha idegen szavakra keresünk rá idegenes helyesírással, akkor a „Speciális 

keresés” menüpontban azt is érdemes beállítani, hogy a keresés csak a ma-

gyar nyelvű weboldalakra korlátozódjon (bármilyen országban) – különben 

előfordulhat, hogy gombostűt fogunk keresni a szénakazalban.

Például: ha a full szóra keresünk rá, mindenfajta szűkítés nélkül, akkor a Google 

olyan sok találatot hoz, hogy mindet meg sem jeleníti; és további lehetőségeket 

kínál föl ahhoz, hogy a full szó mellett gyakran előforduló más szavak alapján 

hogyan lehetne a keresést témakör szerint szűkíteni. Fő problémánkat azonban 

a szűkítés sem oldja meg, és így is csak nagyon nehezen jutunk magyar nyelvű 

példamondatokhoz. A nyelv megadásával viszont 971, zömében magyar nyelvű 

megjelenített példamondatot találunk.

Ha sajátos jelentés érdekel minket, és más jelentésben a szó gyakori, 

szintén gombostűkeresés folyhat szénakazalban, ha nem írunk be a célszó 29 A pontos számot úgy kaphatjuk meg, hogy végiglapozzuk a találatok minden 
oldalát. Például: a „lehidaltam” szóalak 2012. február 7-én „nagyjából” 30 000 
találatot adott, de az oldalak végiglapozása után ez a szám csak 553 volt.

30 NB. A képzett alakok már más lexémát alkotnak, s ezt figyelembe kell venni; 
l. föntebb a C/5/b pontot. 

31 Létezik viszont egy, a Google-hoz kifejlesztett segédprogram, melynek segít-
ségével a kis- és nagybetűk megkülönböztethetővé válnak: http://www.lab-
nol.org/internet/search/case-sensitive-google-search/6279/.
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mellé még valami más szót is, ami jellemző módon fordulhat elő a célszóval

a minket érdeklő jelentésben. 

Például: ha az elsős vagy másodikos szónak az egyetemistákra vonatkozó (szlová-

kiai magyar) használatára keresünk rá, akkor még a szlovákiai weboldalakra való 

leszűkítés is túl sok irreleváns találatot eredményez, mivel az alap- és a középis-

kolás „elsőseire”, ill. „másodikosaira” vonatkozó adatok is előjönnek. Ezért érde-

mes az elsős, másodikos stb. mellé olyan szavakat írni, amikről feltételezzük, hogy 

az egyetemistákról szóló cikkekben előfordulnak, pl. egyetem, főiskola, kurzus, 

szak, vizsga, államvizsga, szakdolgozat stb. (nem feltétlenül csak alapalakban).

Természetesen ilyenkor még kevésbé lehet statisztikai kimutatást készí-

teni a találatokból.

A keresés egyetlen webhelyre vagy webhelyosztályra is korlátozható, pl. 

a .hu végű, magyarországi vagy az .sk végű szlovákiai webhelyekre (site). 

Erről ezt írja a Google súgója:

A Google-on megadhatja, hogy a keresési eredmények csak egy adott web-

helyről származzanak. Például az a lekérdezés, hogy [ irak site:nol.hu ] csak 

olyan oldalakat fog visszaadni Irakról, amelyek a nol.hu-n találhatók. Az 

olyan egyszerűbb lekérdezések, mint az [ irak nol.hu ] vagy az [ irak Népsza-

badság ] általában ugyanolyan jók lesznek, bár megjeleníthetnek találatokat 

olyan más webhelyekről is, amelyek megemlítik a Népszabadságot. Egyszerre 

webhelyek egész osztályát is meg lehet adni, például az [ irak site:.eu ] csak

a .eu domainből, míg az [ irak site:.hu ] csak a magyar webhelyekről jelenít 

meg találatokat. 

A valamely webhelyre vagy webhelyosztályra való leszűkítés a „Speciális 

keresés” menüpontban is elvégezhető.

Ha több szóra keresünk rá, és azt akarjuk, hogy csak azok a találatok 

jelenjenek meg, amelyekben ezek egymás mellett vannak ugyanabban a for-

mában, a kifejezést idézőjelbe kell tennünk, vagy a „Speciális keresés” me-

nüpontban a „pontosan ezt a szót vagy kifejezést” mezőbe kell beírnunk.

Például: amikor az üres szavak kifejezést idézőjelek nélkül írtuk be a Google 

keresőjébe (2013. május 9-én), 820 megjelenített találatot kaptunk, köztük sok 

ilyet is: „Egyes vizsgákon a lista több szót tartalmaz, mint amennyit fel kell hasz-

nálni, például 8 üres hely van a szövegben”. Ilyenekre nincs szükségünk, mivel 

minket az üres szavak szókapcsolat előfordulása érdekel. Amikor viszont idé-

zőjelbe téve kerestünk rá a kifejezésre, már csak azok a szövegrészletek jelentek 

meg, amelyekben a két szó egymás mellett áll. Ezért ezeknek a megjelenített 

találatoknak a száma mérvadó – egész pontosan a 719 db. További találatok-

hoz úgy juthatunk, hogy az idézőjelezett kifejezés toldalékolt alakjaira is külön 

rákeresünk. 

Ahogy említettük akkor is idézőjelezünk, ha csak egy konkrét ragos alak-

ra vagyunk kíváncsiak, pl. „lehidaljak”. A Google súgója32 ezt írja ezekről:

Ha idézőjelbe foglal legalább két szót, akkor a Google pontosan ezekre a szavakra, 

pontosan a megadott sorrendben fog keresni, mindennemű módosítás nélkül.

A Google már használja a sorrendet, és azt is nagyon erős jelnek tekinti, hogy

a szavak együtt állnak, és ettől csak jó okkal tér el, így az idézőjelek általában fe-

leslegesek. Ha ragaszkodik a kifejezések kereséséhez, akkor véletlenül elmulaszt-

hat jó találatokat is. Például, ha rákeres arra, hogy [ „Leslie Lawrence” ] (idézője-

lekkel), akkor nem fogja látni a Leslie L. Lawrence nevet tartalmazó lapokat.

A Google automatikusan figyeli a szinonimákat, így megtalálja azokat az olda-

lakat is, amelyek mondjuk a gyermekprogram szót tartalmazzák, arra a lekérde-

zésre, hogy [ gyerekprogram ] (m betű nélkül), vagy a Magyarország története 

kifejezést tartalmazó oldalakat arra a lekérdezésre, hogy [ mo története ]. Ám

a segítség néha túl sok, és a Google akkor is visszaad szinonimákat, amikor nem 

kellene. Ha idézőjelek közé foglal egyetlen szót, akkor a Google pontosan erre

a beírt szóra fog keresni.

A keresést az alapján is szűkíthetjük, hogy a példák milyen időn belül 

frissített oldalakról legyenek összegyűjtve: egy napra, hétre, hónapra vagy 

egy évre visszamenőleg. Ezt az opciót is a „Speciális keresések” menüpont-

ban találjuk meg.

32 https://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=hu&answer=
136861
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. melléklet
A példaanyag felkutatása a WebCorp kereső segítségével33

A WebCorp nevezetű keresőt a birminghami egyetem nyelvészei készí-

tették olyan szavak kutatására, amelyek vagy azért vizsgálhatók nehezen, 

mert túlságosan ritkán fordulnak elő, vagy azért, mert túlságosan újak ah-

hoz, hogy elegendő nyelvi adat legyen róluk a szövegtárakban. Ilyen nyel-

vi adatok gyűjtéséhez ugyan, mint föntebb kiderült, nagy segítséget nyújt 

a Google keresője, mivel azonban a Google elsősorban információk, nem 

pedig nyelvi adatok keresésére van tervezve, nyelvészeti (jellegű) kutatások 

végzésére nem igazán praktikus, a találatok rendszerezése sok időt és ener-

giát igényelhet:

– a Google találatainak száma nagyon sok esetben nem tükrözi a keresett 

lexéma valós előfordulási gyakoriságát a Google által keresett internetes 

szövegekben;

– ahhoz, hogy a keresett szó kontextusát megismerjük, a legtöbb esetben 

meg kell nyitni azokat az internetes oldalakat is, amelyeken a szó a maga 

szövegkörnyezetében van, és persze ezeken az oldalakon is meg kell ta-

lálni azt a szövegrészt, amelyben a keresett szó szerepel;

– ahhoz, hogy a keresett szóra a lehető legtöbb találatot kapjuk, annak 

minden egyes alakváltozatát és ragozott alakját külön-külön be kell írni

a keresőbe; ha pedig több szóból álló kifejezést vizsgálunk, mindemellett 

a szórend változásait is figyelembe kell venni;

– kollokációk és állandósult szókapcsolatok vizsgálata nehézkes a Google-

lal, nem csak az alakváltozatok és ragozott formák számbavétele miatt, 

hanem a kifejezésbe ékelődő további szavak miatt is.

A WebCorp megoldást kínál a Google keresőjével kapcsolatos föntebbi 

problémákra. Lássuk, hogyan működik!

1. A WebCorp keresőjébe beírjuk a kérdéses szót vagy kifejezést (idézőjelek 

nélkül). 

2. Ha több szóból álló kifejezésre keresünk rá, amelybe más szavak is be-

ékelődhetnek, akkor a beékelődő, előre meg nem jósolható szó helyét *-gal 

jelöljük. 

Például: ha az ádáz harc kollokációra keresünk rá, amelybe más szó is beéke-

lődhet, akkor a következőképpen írjuk be a kifejezést (persze idézőjelek nélkül): 

„ádáz * harc”. Így olyan találatok fognak megjelenni, mint „ádáz hatalmi harc”; 

„ádáz politikai harc”; „ádáz jogi harc” stb. Vagyis: minden olyan háromszavas 

kifejezés, amely az ádáz szóval kezdődik és a harc szóval végződik. (Ez a funk-

ció azonban csak akkor működik, ha a „Search API” a Google-ra van állítva!

L. alább a 7. pontot.)

3. Ha azt akarjuk, hogy a több szóból álló kifejezés *-gal jelölt részében ne 

jelenhessen meg bármilyen szó, ezt le lehet szűkíteni: a *-gal jelölt rész he-

lyébe szögletes zárójelben, virgulával elválasztva tüntetjük föl azokat a sza-

vakat, amelyek beékelődhetnek a keresett kifejezésünkbe.

Az előbbi példán ez azt jelenti, hogy ha azt akarjuk, hogy az „ádáz harc” kife-

jezésbe csak a „politikai” és „hatalmi” szavak ékelődhessenek be, ezt írjuk be

a keresőbe: „ádáz [politikai|hatalmi] harc”. Ilyenkor a találatok között már nem 

lesz például az „ádáz jogi harc”, és persze más hasonló kifejezések sem.

4. A hármas pontban leírt eljárással különböző szóalakokra is egyszerre ke-

reshetünk rá. 

Például: ha azt írjuk be a keresőbe, hogy [be|el|fel|föl]vállal[om|od|ja], akkor egy-

szerre fog megjelenni az összes be/el/fel/föl igekötős jelen idejű, kijelentő módú, 

egyes számú, határozott ragozású vállal ige.

5. Ha a vállal ige igekötő nélküli és igekötős formáira egyszerre akarunk 

rákeresni, a szögletes zárójel igekötőinek sorát virgulával kell lezárni: 

[be|el|fel|föl|]vállal. Azzal, hogy az utolsó virgula után nem következik más 

igekötő, gyakorlatilag azt az utasítást adjuk, hogy zérus igekötővel is kez-

dődhet a keresett ige. 

6. A „Case Insensitive” kapcsoló a kis és a nagy kezdőbetűs találatok elkülö-

nítését teszi lehetővé (vö. ang. upper case ’nagybetű’, lower case ’kisbetű’). Ha 

ez bekapcsolva marad, a találatok közt kis- és nagybetűs találatok egyaránt 

meg fognak jelenni. Kikapcsolva viszont: kis kezdőbetűs szó megadásával 

csak a kisbetűvel kezdődőek, nagy kezdőbetűs szó esetén pedig csak a nagy 

kezdőbetűs találatok fognak előjönni. (Erre a beállításra elsősorban akkor 

lehet szükségünk, ha olyan köznévre keresünk rá, amely tulajdonnévként is 

használatos. Pl. virág/Virág.) 33 http://www.webcorp.org.uk/live/
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7. A „Span” funkció alatt azt állíthatjuk be, hogy a keresett szó mekkora 

kontextusban legyen megjelenítve. Először: egy szóra önmagában kereshe-

tünk rá; másodszor, a karakterek száma szerint: 10, 25, 50 vagy 100 karakter 

kiválasztásával. Harmadszor: egy szóra a szavak száma szerint is rákereshe-

tünk: 5 és 10 szavas kontextus közötti választási lehetőséggel.

Megjegyzés: A karakterek száma azt adja meg, hogy a szó előtt, és ugyanúgy 

utána is, (körülbelül!) mennyi karakter legyen. Vagyis például ha 50-es értéket 

választunk, a megjelenített szövegrészlet összesen nagyjából 100 karaktert fog 

tartalmazni. Hasonlóképpen: a szavak számának megadása sem a megjelenített 

szövegrészlet összes szavára utal, hanem arra, hogy az adott értéket választva 

mennyi szó jelenik meg a keresett szavunk előtt és után (külön-külön).

8. Search API (Application Programming Interface). Mivel a WebCorp,

a Google mellett, más keresők találataira is rá tud keresni, ez a funkció an-

nak kiválasztását teszi lehetővé, hogy a WebCorp – a Google, a FAROO,

a Blekko vagy a Bing (Azure) keresők közül – melyikre támaszkodva gyűjt-

sön adatokat. A legördülő menüben a keresést a Google és a FAROO által 

– különféle praktikus szempontok szerint – csoportosított szövegekre is irá-

nyíthatjuk: a kifejezetten a hírekben való böngészésre kifejlesztett Google 

News és FAROO News szolgáltatásaira, valamint a Google Blogs-on belüli 

keresésre. 

9. A WebCorp a Google-hoz hasonlóan lehetővé teszi annak meghatározá-

sát, hogy az milyen nyelvű oldalakról jelenítsen meg találatokat. A keresés 

magyar nyelvű oldalakra való korlátozása itt is akkor hasznos igazán, ha 

olyan szóra keresünk rá, amely esetében fönnáll a nyelvközi homonímia,

s természetesen akkor is, ha egy más nyelvből átvett kölcsönszóra, a magyar 

nyelvi adatokra vagyunk kíváncsiak, miközben a szó írásmódja az átadó 

nyelvben és az átvevő nyelvben nem különbözik.

Az első említett esetre példa lehet a magyar lead ige; ha erre keresünk rá, és nem 

korlátozzuk a keresést a magyar nyelvű weboldalakra, a kereső kihozza az angol 

’vezet, irányít’ jelentésű lead ige találatait is. A különbség jelentős: 2013. május

9-én a WebCorp (a Google keresőre támaszkodva) 3 964 találatot jelenített meg 

a nyelv megadása nélkül lekért lead szóra. Magyar nyelvű oldalakra szűkítve 

azonban már csak 583 találat jelent meg. Noha megjegyzendő, hogy magyar 

nyelvű webhelyek angol szövegeiből is számos példa került a mintába.

A második említett esetre példaként utalhatunk az angolból átvett hepi (angolos 

írásmóddal: happy) szóra (< ang. happy [hepi] ’boldog’). Ha a hepi szóalakra ke-

resünk rá, nincs szükség a magyar nyelvű oldalakra való leszűkítésre, ha viszont 

az angolosan írt, de magyar szövegkörnyezetben használt happy előfordulásait 

is föl akarjuk dolgozni, szükség van a magyar nyelvre való szűkítésre, különben

a kereső kihozza az angol (és esetleg más) nyelvű adatokat is.

10. A keresés kritériumait tovább pontosíthatjuk a keresőoldal „Advanced 

Options” menüpontjára kattintva. Itt állíthatjuk be, hogy 

a) az egyes találatok mellett megjelenjen-e azok URL-címe;

Ezt az opciót akkor érdemes választani, ha feltételezzük, hogy nem mindig lesz 

elegendő számunkra a WebCorp által hozott szövegkörnyezet, és így szükségünk 

lesz az adott web oldal meglátogatására.

Megjegyzés: Az URL-cím bejelölése mellett található „Pages” felirat nem egy 

következő beállítási lehetőséget takar, hanem arról tájékoztat, hogy a WebCorp 

a kiválasztott keresőre támaszkodva (vö. föntebb a 8. ponttal) maximum hány 

internetes oldalról gyűjt találatokat.

b) a program az egy URL-címhez tartozó összes találatot jelenítse-e meg 

vagy minden URL-címről csak egyet;

Akkor célszerű az összes találatot kérni, amikor ritkán előforduló lexémára ke-

resünk rá. Ha nagyon gyakori lexémáról van szó, elegendő lehet a weboldalan-

kénti egyetlen találat áttekintése, így ugyanis változatosabbak lehetnek majd az 

átnézett találatok.

c) milyen webhelyekre korlátozódjon a keresés (pl. www.bbc.co.uk);

A konkrét weboldalakra való korlátozás különösen akkor hasznos, ha határon 

túli magyar szavak előfordulásait keressük. Ilyenkor érdemes a találatokat ma-

gyar nyelvűekre és mondjuk .sk domainnevűekre szűkíteni: ez esetben kizárjuk 

mind a szlovák nyelvű (bárhol előforduló), mind pedig a magyarországi webol-

dalakon előforduló magyar nyelvű találatokat.

d) mely szavak jelenjenek meg biztosan a keresett szó környezetében és 

melyek biztosan ne jelenjenek meg (Word Filter). Az előbbi esetben elég 

beírni a szót a megfelelő helyre, az utóbbiban pedig egy mínusz (-) jelet 

kell föltüntetni a nem kívánatos szó előtt (szóköz nélkül).

Ezekre az opciókra elsősorban szókapcsolatok vizsgálatakor lehet szükségünk, 

de hasznos lehet választani őket a stílusérték vizsgálatában is, pl. megnézhetjük, 

hogy a bizonytalan stílusértékű szó környezetében előfordulnak-e biztosan in-

formális vagy éppen biztosan formális vagy választékos jelentésű (tartalmilag és 

nyelvtanilag a vizsgált szóhoz illő) szavak.

11. A keresés lefuttatása után lehetőségünk nyílik arra, hogy az eredmények 

alapján pontosítsuk a keresés feltételeit, és újból lekérjük a mintát (l. a talá-

latok listája végén a „Post Search Options” menüpontot).
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a) A „Show Collocates” kapcsoló bekapcsolásával gyakorisági adatokat 

kérhetünk le arról, hogy a keresett szó környezetében mely szavak for-

dulnak elő a leggyakrabban. Az eredményeket az új keresés lefuttatá-

sa után táblázat foglalja össze. Ebben azt is nyomon követhetjük, hogy

a keresett szó előtt (L4, L3, L2, L1 – vö. ang. left) és mögött (R1, R2, 

R3, R4 – vö. ang. right) négy szó távolságig melyik szó hányszor for-

dul elő, valamint a számadatok összesített eredményeit. Az „Exclude 

Stopwords” választásával a táblázatból kihagyhatjuk az olyan gyakori, és 

a kollokációk keresése szempontjából mellékes szavakat, mint amilye-

nek például a névelők. Megjegyzendő viszont, hogy a keresés megadott 

feltételeivel nem egyező találatokkal is számolnunk kell, ezért szüksé-

günk lehet az adatok egyenkénti ellenőrzésére.

b) A keresés eredményeit a „Sort by” funkció alatt különböző szempon-

tok szerint sorrendbe rendezhetjük. Egyfelől a dátum szerint, a legújabb 

szóelőfordulásoktól a régebbiek felé haladva – és fordítva. Másfelől be-

tűrend szerint, a keresett szót megelőző vagy követő szavak kezdőbetűi 

alapján. (Azt, hogy konkrétan melyik szó szolgáljon a betűrendbe soro-

lás alapjául, a „Position” funkcióval adhatjuk meg).

c) A „Make all above options case insensitive” kapcsolóval azt állíthatjuk 

be, hogy a keresett szó környezetében előforduló szavak gyakorisági 

adatainál (vö. 11/a pont), illetve a betűrendbe soroláskor (vö. 11/b pont) 

legyenek-e figyelembe véve a kis és a nagy kezdőbetűk (vö. 6. pont).

d) A találatokat az alapján is megszűrhetjük, hogy azok mikori szövegekből 

valók legyenek: egy, három vagy hat hónapra, illetve egy évre visszame-

nőleg, valamint egy, két vagy öt évnél régebbi előfordulásokra szűkítve

a keresést. De ha kifejezetten egy bizonyos időszak találataira van szük-

ségünk, a „Range” funkcióval ezt is megoldhatjuk.

Cs. Nagy Lajos

Fogalmak nyelvi kódolásának a vizsgálata 
pozsonyi egyetemi hallgatók lexikológiai 

gyűjtése alapján

Annotáció: Magiszteri hallgatóim dialektológia kurzusához kapcsolódó 

nyelvjárásgyűjtési szemináriumi feladatának adatait vizsgáltam a fogalmak 

nyelvi kódolása szempontjából. Három témakörre korlátozódott a kérdő-

íves gyűjtés: 1. termesztett növények, 2. sütés-főzés, disznóölés, 3. vadon élő 

kisebb állatok, rovarok. A hét településről származó megnevezések lexikai 

vagy szintaktikai kódolással jöttek létre. E két kódolási mód mellé bevezet-

tem az ún. kettős kódolás fogalmát. Ez azt jelenti, hogy a nyelvhasználók 

igen sok fogalmat − a számukra legfontosabb jellemzők alapján − mindkét 

módon kódoltak. A tanulmányt Adattár egészíti ki.

Kulcsszavak: közmagyar, anyanyelvi háttér, hallgatói gyűjtés, fogalmi kódo-

lás, lexikai kódolás, szintaktikai kódolás, kettős kódolás, lexikai dominan-

cia, szintaktikai dominancia, szimmetrikus kódolás, fogalom megnevezési 

rendszere

1. Bevezetés

A nyelvjárástan egyetemi oktatásának a fontosságáról, feltétlen szük-

séges voltáról dialektológus körökben már többen szóltak (pl. Kiss 

Jenő 2001, Misad Katalin 2007, Péntek János 1999, Sándor Anna 

2007, Simon Szabolcs 2007 stb.). Államhatároktól függetlenül min-

den magyar tanítóval, tanárral (és nemcsak magyartanárral) szem-

ben szakmai alapkövetelmény, hogy ismerje környezete nyelvét, 
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nyelvhasználati sajátosságait, ahogy Péntek János írja: „a nyelvhasz-

nálatnak a közmagyartól eltérő tüneteit (regionalitás, interferencia-

jelenségek, archaikus jelleg, hiperkorrekció, a nyelvérzék bizonyta-

lanságai, pszichikai jellegű gátlások, nyelvi attitűd)” (Péntek 1999: 

41). Dialektológiai ismeretek nélkül felelősségteljesen és eredménye-

sen nem tanítható anyanyelvünk, hiszen a gyerekek nagy hányada 

nyelvjárásias nyelvhasználattal, regionális nyelvhasználati jegyekkel 

kerül az iskolába. A pedagógusnak ezekre a sajátosságokra kell épí-

tenie anyanyelvfejlesztő tevékenységét. Ha tapintatlanul, sőt megszé-

gyenítve történik a javítás, akkor kommunikációs gátlások épülnek 

ki felnőtt korra. Nyelvi kisebbségi helyzetben végső esetben akár 

nyelvvesztést is eredményezhet ez a pedagógusi attitűd. Az anyanyel-

vi oktatás fő céljának az elérésére, vagyis a közmagyar elsajátítására 

nem alkalmas a felcserélő nevelési modell, hanem csak a hozzáadó 

anyanyelv-pedagógia. A nyelvjárási hátterű tanulók esetében legcél-

ravezetőbb tehát a funkcionális-szituatív kettősnyelvűségre nevelés, 

vagyis a kontrasztív alapú anyanyelvoktatás (vö. Kiss 2001: 152). 

A kisebbségi helyzetben, kétnyelvű környezetben élő diákok 

anyanyelvi nevelése éppen az idegen nyelvi hatások következtében 

(kontaktusváltozatok, interferencia-jelenségek, nyelvjárásiasságok 

stb.) még összetettebb feladat, ugyanis a fölsorolt jellemzők a kisebb-

ségi, az elsődleges nyelvváltozat természetes sajátosságai. Az otthon 

elsajátított nyelvváltozatra (vernakuláris nyelvre) építve úgy tanít-

hatjuk eredményesen a közmagyart, ha mindkét változat értékeire, 

funkciójára ráirányítjuk a tanulók figyelmét. Ezzel hozzájárulunk 

az anyanyelvhasználat kiteljesítéséhez, egyszersmind megalapozzuk

a közmagyar nyelv elsajátítását (vö. Lanstyák 1996: 13).

Hallgatóink fölkészítésében a fenti szándékok vezettek. Az el-

méleti képzés természetesen kiegészült gyakorlati feladatokkal is. 

Az idei magiszteri csoportom tagjai például terepmunkát vállaltak: 

lakóhelyükön vagy annak közvetlen környékén aktív indirekt mód-

szerrel kérdőíves gyűjtést végeztek, és 25-30 perces szövegfelvétele-

ket is készítettek.

A gyűjtés egyik célja a dialektológiai, gyűjtésmódszertani isme-

retek gyakorlati kipróbálása volt. Ehhez hozzátartozott a település, 

az adatközlők és a technikai eszközök kiválasztása és ez utóbbiak 

megfelelő használata: lejegyezhető hangfelvételek készítése. A te-

repmunka másik célja egy-egy beszélőközösség nyelvhasználatának 

mint kultúrahordozók, művelődéstörténeti, helytörténeti, néprajzi 

források gyűjtésének nélkülözhetetlen volta múltunk jobb megis-

merése szempontjából. További cél a hallgatók fölkészítése válasz-

tott pályájukra. Anyanyelvi óráikat színesíthetik majd nyelvjárási 

adatokkal. Működési helyük nyelvhasználatának elemeit beépíthe-

tik a tanításba, diákjaikat pedig ösztönözhetik lakóhelyük regionális 

nyelvi elemeinek (szólások, közmondások, régebbi szakmák szavai, 

népszokások, ragadványnevek stb.) gyűjtésére, később pedig földol-

gozására. 

A nyelvjárásgyűjtést jórészt 2013 január-februárjában a következő 

hallgatók lakhelyükön végezték (a nevek mellett zárójelben a tele-

pülés következik): Forró Noémi (Ipolyság), Istók Béla (Sajószárnya, 

Gömörpanyit), Nagy Csilla (Illésháza), Obertol Éva (Búcs), Szabó 

Klaudia (Ebed), Szeif József (Bős). A további hónapokban kiegészí-

tések, pótlások történtek, ha egy hangfelvétel nem volt megfelelő mi-

nőségű, vagy nem volt elegendő valahonnan az adatközlők száma. 

Minden településről 3-4 kérdőíves és szövegfelvétel készült. A hall-

gatóktól a felvételmásolatokat, valamint a teljes kérdőív lejegyzését 

és kb. kétoldalnyi szöveglejegyzést kaptam meg, melyeknek a techni-

kai és szakmai minőségét ellenőriztem. 

Hallgatóim, vagyis munkatársaim a gyűjtés befejeztével csillogó 

szemmel és örömmel számoltak be élményeikről, tapasztalataikról, 

fogadtatásukról, az adatközlőkről, a felvételek témáiról, a kérdőív 

kérdéseiről stb. 

A kutatópontok nyelvjárási régió szempontjából két különböző-

ben vannak. Illésháza, Bős és Búcs a Közép-dunántúli−kisalföldi 

régió csallóközi−szigetközi csoportjában, Ebed a palóc régió nyu-

gati tömbjében, a nyugati palóc csoportban, Ipolyság a palóc ré-

gió középső tömbjében, az Ipoly vidéki csoportban, Sajószárnya és 

Gömörpanyit pedig a palóc régió középpalóc csoportjában található.

A fenti települések közül csak Ebed volt a nagyatlasznak kutatópont-

ja (Cssz−14). Mivel nem összefüggő területen gyűjtöttek a hallgatók, 

és nem is korábbi atlasz-kutatópontok, ezért irányult a figyelmem az 

adatok fogalmi kódolásra és az alaktani motiváltságra.

A kérdőív összeállításában fontos szerepet játszott az, hogy lehe-

tőleg olyan tételek legyenek benne, melyek többségére remélhetőleg 
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válaszolni tudnak az adatközlők. Három fogalomkörből válogat-

tam össze a kérdéseket: termesztett növények (18 kérdés), sütés-

főzés, disznóölés (39 kérdés) és vadon élő kisebb állatok, rovarok 

(23 kérdés). Összesen tehát 80 fogalom megnevezését kerestük.

A kérdések megegyeznek A magyar nyelvjárások atlasza (MNyA.) 

és a Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza (MedvA.) kérdéseivel. Je-

len feldolgozásban 78 fogalom megnevezéseivel foglalkozom, mert

a fentő ’főleg lakodalomra kelt tésztából készült apró sütemény’ ne-

vét egyáltalán nem ismerték, az angyalkolbász ’karácsonykor az éjféli 

mise után fogyasztott kolbász’ adat mindössze egy helyen jött elő.

A tanulmány további részében a kérdőíves gyűjtés anyagát elem-

zem a fogalmi kódolás szempontjából.

2. Fogalmi kódolás

„A világ nyelvi képe mint nyelv- és kultúrafüggő képződmény olyan, 

az átlagos nyelvhasználó tudásán alapuló mentális kép, amely a világ 

tárgyairól, jelenségeiről és relációiról szól. Ez a kép a nyelvben rög-

zült, és csak a nyelven keresztül válik hozzáférhetővé. A nyelv a nyel-

vi kommunikáción kívül a világot osztályozó és interpretáló szerepet 

tölt be”− állapítja meg akadémiai doktori előadásában Bańczerowski. 

(2009). 

Most azt vizsgáljuk meg, hogy nyelvjárási anyagunkban a nyelv-

használók a valóság elemeit nyelvileg hogyan jelölték meg, fogalmilag 

hogyan kódolták, vagyis hogyan interpretálták. A nyelvi kódolásnak 

két módját különböztetjük meg. Ha egyetlen szóval történik a nyel-

vi jelölés, akkor lexikai kódolásról beszélünk. Adataink közül ilyen 

pl. a torma, siska ’fánk’, vakarcs, gyürke ’kenyér vége’ stb. Ha össze-

tett szóval vagy szószerkezettel valósul meg a megnevezés, akkor ezt 

szintaktikai kódolásnak nevezzük. Pl. levesbetét ’metélt tészta’, prés-

sajt ’disznósajt’, abárszalonna ’abált szalonna’; takartos káposzta ’töl-

tött káposzta’, fodros kel ’kelkáposzta’, abárlott szalonna ’abált szalon-

na’ stb. A fogalmi kódolás vizsgálata azért fontos, mert a módjaiból 

megtudhatjuk, hogy a megnevezés idején a beszélőközösség számára 

mennyire lényeges az adott valóságelem. A legfontosabbakat egy szó-

val jelöli meg, a kevésbé fontosakat viszont szószerkezettel, amelynek 

alaptagja a kérdéses szó (vö. Kiss 2001: 380). Egy adott fogalom meg-

nevezési rendszerében azonban nemcsak vagy lexikai vagy szintak-

tikai kódolású elemeket találunk, hanem a kettőt egymás mellett is. 

Ezeket a fogalmakat kettős kódolásúaknak nevezem. Az ún. kettős 

kódolásnak többek között az az oka, hogy az egyes beszélőközössé-

gek a valóság elemeinenek más jellemzőjét tartják fontosnak, megint 

más tulajdonságát pedig lényegtelennek, másodlagosnak. Megeshet, 

hogy a lexikai kód mint fő kategória funkciója gyengül, elhomályo-

sodik, ezért szintaktikailag megerősítik azt. Az is előfordulhat, hogy 

a lexikai kódolást nem tekintik elegendőnek, mert nem fedi le a való-

ságot a maga viszonylagos teljességében. Pl. a sütőlapát denotátumot 

lexikailag is kódolják egyes beszélőközösségek: elegendőnek tartják

a lapát megnevezést. Más közösségekben viszont keveslik a legtágabb 

kategória (lapát) használatát, ezért valamilyen determinánssal látják 

el ezt a lexémát, tehát szintaktikailag kódolják. A bővítmény kifeje-

zi a lapát funkcióját (sütőlapát, kenyérlapát), a lapát használatának

a helyét (kemencelapát), anyagát (falapát). 

1. diagram

A diagramból látható, hogy az ún. kettős kódolású (lexikai és 

szintaktikai) fogalmak vannak túlsúlyban, ezt követi a lexikai kódo-

lásúak csoportja. A szintaktikai kódolású fogalmak száma a 10%-ot 

sem éri el. 
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3. A kódolási módok
és a megnevezési rendszerek összefüggése

3.1. Lexikai kódolás

2. diagram

A termesztett növények közül 11 fogalom (burgonya, kukorica, len-

cse, kapor, torma, uborka, zeller, karalábé, karfiol, káposzta, para-

dicsom), a vadon élő állatok fogalomköréből ugyancsak 11 fogalom 

(vakondok, egér, patkány, görény, menyét, mókus, gólya, bagoly, 

szöcske, csimasz, lepke) a sütés-főzés fogalomköréből pedig 6 le-

xikai kódolású (gúnárnyak, palacsinta, kolbász, töpörtyű, kocso-

nya, avas) sorolható ebbe a kategóriába. Ha végigtekintünk ezeken 

a fogalmakon, láthatjuk, hogy többségük megnevezése szókincsünk 

legősibb rétegébe tartozik (torma, kapor, káposzta, uborka, zeller; 

egér, patkány, görény, mókus, gólya csimasz, lepke; kocsonya, töpörtyű, 

avas stb.), a hagyományos paraszti gazdálkodás jellegzetes terméke, 

étele, illetve a falusi környezethez jobban hozzátartozó, általánosab-

ban ismert jellegzetes állat neve. A mindennapi élet szempontjából 

lényeges, széles körben ismert denotátumok nyelvi kódolása általá-

ban egy szóval történt, így a megnevezési rendszere tagolatlan vagy 

gyengén tagolt. Viszont ugyanebből a szempontból kevésbé fontos, 

kisebb körben megjelenő, lényegtelen jelenségek, tárgyak megneve-

zésére több nyelvi jelet – egy vagy több szót, mellette gyakran szó-

szerkezetet, szóösszetételt – használnak, ezáltal a megnevezési rend-
szere tagoltabb. Pl. a sütőtök denotátumot településeinken a követ-
kezőképpen nevezik meg: tök, sütőtök, úritök, evőtök, sütni való tök. 
Jelen gyűjtésünk is igazolja Imre Samunak akadémiai székfoglalójá-
ban tett megállapítását – „a mindennapi élet szempontjából kevésbé 
jelentős […] denotátumoknak a megnevezési rendszere többnyire 
igen erősen tagolt, sok a kis területen élő vagy éppen helyi jellegű 
megnevezés” (Imre 1987: 64) – adataink is alátámasztják. 

3.2. Szintatktikai kódolás

Korpuszunkból mindössze 7 denotátum (napraforgó, fokhagyma, 
ludaskása, abált szalonna, ebihal, szitakötő, cserebogár) kódolása 
történt ezen a módon. Közülük a napraforgó, fokhagyma, szitakötő 
denotátumok megnevezési rendszere tagolatlan, vagyis csupán egy-
egy megnevezése van mindegyiknek: napraforgó fokhagyma, szita-
kötő. Az abált szalonna megnevezési rendszere a legszínesebb: abált 
szalonna, abárszalonna (a készítési módra utal), tokaszalonna (a sza-
lonna eredetét jelöli), paprikás szalonna (a fűszerezési mód a moti-
váló). Az ebihal jelölésére az ebihal mellett a méretére, korára utaló 
bébihal és a származását kifejező békahal szavakat találtunk. A csere-
bogár neve játszi szóalkotással csimbi a köznyelvi cserebogár mellett.

3.3. Lexikai és szintaktikai kódolás

3. diagram
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A fenti ábrából leolvasható, hogya összesen 43 kettős kódolású foga-
lomból a termesztett növények közé mindössze 5 tartozik 12%: bor-
só, cékla, sárgarépa, sütőtök, kelkáposzta. A vadon élő kisebb állatok, 
rovarok fogalomkörébe 9 fogalom (21%) került: sündisznó, harkály, 
denevér, varangyos béka, békanyál, pióca, bögöly, bodobács, katica-
bogár. Legnépesebb a sütés-főzés fogalomköre, itt 29 (67%) fogalmat 
tarthatunk számom: sütőlapát, takaréktűzhely, gánica, molnárkalács, 
csigatészta, morvány, fánk, forgácsfánk, derelye, metélt tészta, koc-
katészta, krumplinudli, lángos, vakarcs, forradás (a kenyéren), szege
(a kenyéré), pörkölt, rántotta, töltött káposzta, disznógyomor, ser-
téskaraj, sonka, hurka, szelikása, abárzsír, disznósajt, böllér, pörzsöl 
(disznót), feketebors. Ha végigtekintünk az elősorolt fogalmakon, azon-
nal szemünkbe tűnik, hogy az ételfélék megnevezései között fordul elő 
leggyakrabban a fogalmi és a lexikai kódolás egyszerre. Ez egyúttal azt is 
jelenti, hogy az érintett fogalmak megnevezési rendszere igen gazdag. 

A fogalmi kódolás diagramjából (1. diagram) kiderült, hogy a kettős 
(lexikai és szintaktikai) kódolású fogalmak mennyisége a legnagyobb 
(43),55%-a az összes fogalomnak. A kódolási módok dominanciáját 
megvizsgálva három típust különíthetünk el egymástól. Itt megjegy-
zem, hogy a gánica, molnárkalács és morvány fogalmakat a további 
vizsgálatból kirekesztettem, mert a megnevezéseik között alig hihetők 
is vannak. Ez egyrészt a kérdés megfogalmazásából, másrészt pedig 
ezeknek a jellemzően palóc ételféléknek különböző, sokszor merőben 
eltérő készítésmódjából adódhat. Esetükben tüzetes néprajzi vizsgálat-
ra lenne szükség. A továbbiakban 40 fogalom kódolását vizsgálom.

4. diagram

3.3.1. Lexikai dominancia

Az elsőbe azokat a fogalmakat sorolom, amelyek kódolása főként 

szóval, szavakkal történt, de mellettük szószerkezet és/vagy összetétel 

is előfordul. A dominánsan lexikai kódolású fogalmak a következők 

(zárójelben a megnevezések köznyelviesített változata található; L = 

lexikai, Sz = szintaktikai): vakarcs (L: cipó, vakarcs, vakarék, vakaró; 

Sz: kiscipó), disznógyomor (L: bendő, düddő, gömböc, kati; Sz: disz-

nógyomor), disznósajt (L: bursli, prés, sajt, tlacsenka; Sz: disznósajt, 

présbursli, préshurka, préssajt), forradás a kenyéren (L: dumó, forrás, 

forradás, gyürke, púp; Sz: kenyérforrás, kenyér búbja), szege (a ke-

nyéré) (L: csücske, dumó, gyürke, pisle, pille, púpja, szegettje, szegély; 

Sz: kenyér púpja, kenyér szegöttje, kenyér vége), fánk (L: fánk, pam-

puska, siska; Sz: siskafánk) lángos (L: lángos, lepény; Sz: kenyérlán-

gos), bögöly (L: dongó, bögöly, pécsik; Sz: bögölylégy), takaréktűzhely

(L: platni, sparhelt, sütő; Sz: csikóparhelt, tűzhely), pörkölt (L: papri-

kás, pecsenye, pörkölt; Sz: paprikás hús, pörkölt hús), sonka (L: sódar, 

sonka; L: sonkaszalonna), böllér (L: böllér, hentes, sakter; Sz: disznó-

ölő), pörzsöl (disznót) (L: pörköl, pörzsöl; Sz: pörzsöli a disznót).

3.3.2. Szintaktikai dominancia

A második típusban a dominánsan szintaktikai kódolású fogalmak 

találhatók, melyek megnevezési rendszerében több a szószerkezet és/

vagy összetétel, mint az önálló szó. Ilyen fogalmak az alábbiak (zá-

rójelben a megnevezések köznyelviesített változata található): metélt 

tészta (Sz: cérnametélt, csíkmák, csíktészta, levesbetét, levestészta, 

metélt tészta, vékony metélt; L: csík, metélt), töltött káposzta (Sz: ta-

kart káposzta, takartos káposzta, töltött káposzta; L: takart, takartos), 

sertéskaraj (Sz: fehérpecsenye, hosszúpecsenye, karmonádlihús, 

rövidkaraj, sertéskaraj; L: karaj, karéj, karmonádli), abárzsír (Sz: 

abárzsír, abált zsír, abárolt zsír, bélzsír, hurkazsír; L: zsír), sütőtök 

(Sz: evőtök, sütőtök, sütni való tök, úritök; L: tök), sütőlapát (Sz: fa-

lapát, kemencelapát, kenyérlapát, sütőlapát; L: lapát), derelye (Sz: ba-

rátfüle, lekváros derelye, nagycsusza; L: derelye), rántotta (Sz: kevert 

tojás, sült tojás, tojásrántotta; L: rántotta), szelikása (Sz: abakása, 

abálékása, kolduskása; L: kása), harkály (Sz: fakopács, fakopogta-
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tó, favágó; L: harkály), denevér (Sz: bőregér, bőrmadár, repülő egér;

L: denevér), békanyál (Sz: békalencse, békanyál, békatakony; Sz: hí-

nár), kelkáposzta (Sz: fodros kel, kelkáposzta; L: kel), csigatészta (Sz: 

csigatészta, lúd nyaka; L: csiga), krumplinudli (Sz: angyalbögyölő, Is-

ten billéje; L: nudli), hurka (Sz: májas hurka,véres hurka; L: hurka), 

feketebors (Sz: keménybors, feketebors; L: bors), bodobács (Sz: piros 

bogár, temetőbogár; L: bodobács).

3.3.3. Szimmetrikus kódolás

A harmadik csoport jellemzője, hogy azonos mértékben fordul elő

a fogalmak lexikai és a szintaktikai kódolása, vagyis a szóval, valamint 

a szószerkezettel és/vagy összetétellel történő fogalommegnevezések 

száma egyenlő. Ide tartozik a további néhány fogalom (zárójelben 

a megnevezések köznyelviesített változata található): kockatészta

(L: csusza, kocka, sifli; Sz: kockacsusza, kockatészta, nagykocka), sün-

disznó (L: sün, süni, sünike; Sz: sündisznó, tövisesdisznó, tüskésdisz-

nó), forgácsfánk (L: fánk, herőce; Sz: csörögefánk, forgácsfánk), va-

rangyos béka (L: béka, varangy; Sz: varangybéka, varangyos béka), 

katicabogár (L: katalinka, katica; Sz: katalinkabogárka, katicabogár), 

borsó (L: borsó; Sz: cukorborsó), cékla (L: cékla; Sz: céklarépa), sárga-

répa (L: répa; Sz: sárgarépa), pióca (L: pióca; Sz: lópióca).

4. Összegzés

A hallgatók gyűjtése sem nyelvjárási, sem néprajzi szempontból nem 

egységes, nem összefüggő területen történt. Úgy is tekinthetnénk, 

mintha „próbafúrásokat” végeztünk volna az élőnyelvi szókincsme-

zőn. 

Mit hoztak felszínre a kérdőíves felvételek? Mindhárom fogalom-

körben szép számmal bukkantak föl elfeledettnek hitt nyelvjárási 

lexikai elemek. Több olyan is van közöttük, amelyeket ma is hasz-

nálnak a mindennapi beszédben. Ha a mellékletben közölt összesítő 

adatlapot megnézzük, első látásra is szemünkbe tűnik, hogy egyes 

fogalmak nyelvi jelölése szinte teljesen azonos, a megnevezések egy-

beesnek, legfeljebb alakváltozatokkal találkozunk, más fogalmak 

megnevezései pedig sokszínű képet mutatnak, megnevezési rend-

szerük különböző mértékben tagolt. Mindezeken keresztül világo-

sabbá vált, miképpen vették nyelvileg birtokukba a valóság elemeit 

a nyelvhasználók. 

Amikor a szemináriumi órákon vissza-visszatértünk a gyűjtés-

re, akkor szembesültek igazán a hallgatók azzal, hogy ezen a kis és 

– sajnos – egyre keskenyedő nyelvterületen ugyannak a tárgynak, 

ételnek, állatnak hányféle megnevezése él. Ezeket a kincseket más 

településeken is össze kellene gyűjteni, amíg van kiktől! 
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Summary

The author studied the data gathered by M.A. students for their seminar in 

dialectology; his aim was to disclose how various concepts are linguistically 

coded. The questionnaire survey was limited to three main topic areas: 

1. agricultural plants, 2. cooking and baking, pigsticking, 3. smaller wild 

animals and insects. The data come from seven villages and have been 

lexically or syntactically coded. In addition to these two ways of coding the 

concept of the so called double coding was introduced. This means that 

language users encode a great number of concepts in both ways, on the 

basis of the characteristics that are the most important for them. The paper 

is supplemented by a database.
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Adattár

CÍMSZÓ Illésháza Bős Búcs Ebed Ipolyság Sajószárnya Gömörpanyit

I. TERMESZTETT NÖVÉNYEK
 1. napraforgó napraforgó napraforgó napraforgó napraforgó n™pr™forgó n™pr™forgó n™pr™forgó
 2. burgonya krumpli, burgonya krumpli krumpli, burgonya krumpli, burgonya krumpli, burgony™ krumpli krumpli
 3. kukorica kukorica, kukurica kukorica kukorica kukorica, kukoric™ kukoric™, kukuric™ kukuric™
 4. borsó cukorborsó, borsó borsó borsó borsó borsó borsó borsó
 5. lencse lencse lencse lencse lencse lencse lëncse lëncse
 6. kapor kapor kapor kapor kapor k™por k™por k™por
 7. cékla cékla cékla, céklarépa cékla, céklarépa cékla cékl™ cékl™ cékl™
 8. sárgarépa sárgorépa sárgorápa sárgarépa sárgarépa, répa s#rg™rép™ s#rg™rép™, rép™ s#rg™rép™
 9. fokhagyma fokhagyma, 

fokhajma
fokhagyma, 
fokhajma

fokhagyma fokhagyma fokh™gym™ fokh™gym™ fokh™gym™

10. torma torma torma torma torma torm™ torm™ torm™
11. sütőtök sütőtök, tök sütőtök sütőtök, úritök úritök, uritök, tök, 

sütőtök
úritök, sütőtök sütőtök, evőtök evőtök, sütni v™ló 

tök
12. uborka uborka uborka uborka uborka ubork™ ubork™, ibork™ ubork™, ibork™
13. zeller zeller, celler zeller, celler zeller, celler celler, zeller zeller zëllër zëllër
14. karalábé karalábé karalábi karalábé, karelábé karalábé k™ler#bé, k™r™l#bé, 

k™rel#bé
k™r™l#bé k™r™l#bé

15. karfiol karfiol karfiol karfiol karfiol k™rfiol k™rfiol k™rfiol
16. káposzta káposzta, kápuszta káposzta káposzta káposzta k#poszt™ k#poszt™ k#poszt™
17. kelkáposzta kel kel kelkáposzta (kel)káposztal kelk#poszt™ kelk#poszt™ kelk#poszt™, kel, 

fodros kel
18. paradicsom paradicsom paradicsom paradicsom paradicsom p™r™dicsom p™r™dicsom p™r™dicsom
II. SÜTÉS-FŐZÉS, DISZNÓÖLÉS
19. sütőlapát sütőlapát, 

kenyérlapát, lapát
sütőlapát sütőlapát sütőlapát, 

kenyérlapát
l™p#t, sütől™p#t l™p#t, këmëncel™p#t f™l™p#t

20. takaréktűzhely sporhëlt, sporhërt, 
sparhelt

sparhelt, sporhelt, 
porhelt, csikóporhelt

sparhelt, tűzhej sparhelt, tűzhej, sütő sp™rhelt sp™rhét, sparhÄt, 
pl™tnyi

sp™rhét

21. gánica gánci, krumplis 
gánci, ganca 

krumplis gánci, 
ganci, galuska 

galuska, haluska krumplis tészt™ g™nc™ krumplibukt™

22. molnárkalács lángos, laska lángos, 
kenyérlángos, 
kenyérlepény

lángos
[katolikus étel]

lepíny, lepény, 
lángos 

lepútk™ – l#ngos

23. gúnárnyak – guba – guba gub™ gub™ gub™
24. csigatészta csigatészta csigatészta lúd nyaka – csig™tészt™ csig™tészt™, 

csig™tÄszt™, csig™ 
csig™

25. morvány kugluf, kudluf, 
pusztakalács, 
jézuskakalács  

kudluf kúcsoskalács, fonott 
kalács

kúcsoskalács, 
kuglof, kudluf 

l™gzis k™l#cs ünnepi k™l#cs  –

26. fentő – – – – – – –
27. fánk fánk, siska siska, siskafánk siska, fánk pamposka, siska, 

fánk
p™mpusk™, f#nk p™mpusk™, p™mpusk™

28. forgácsfánk forgácsfánk, 
csörögefánk 

fánk, forgácsfánk, 
csörögefánk

forgácsfánk, 
csörögefánk

forgányfánk, fánk herőke, f#nk herőce herőce

29. derelye dereje, lëkváros 
dereje

barátfüle, dereje nagycsusza dereje, barátfüle dedelle dereje, dërëje dërëje
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30. palacsinta palacsinta palacsinta palacsinta palacsinta p™l™csint™ p™l™csint™ p™l™csint™
31. metélt tészta levestészta, 

levesbetét, metétt , 
csikmák

levestészta, 
levesbetét, 
cérnametét

levestészta, 
cérnametélt, csíkmák

metélt, vékony 
metélt, cérnametélt, 

levestészta

metélt, csík, 
levestészt™

csík, csíktÄszt™, 
metélt tészt™

csík

32. kockatészta sifli sifli, csusza csusza, kockacsusza sifli, nagykocka, 
kockatészta

kock™tészt™, sifli kock™tészt™, kock™ kock™

33. krumplinudli nudli, núdli, Istenke 
billéje

angy#bögyölő, núdli, 
Isten billéje

núdli núdli nudli, ™ngy™lbögyölő nudli, núdli nudli

34. lángos lángos, kënyérlángos lángos lángos, cipó lepíny, lepény, 
lángos

lepény, l#ngos l#ngos cipó

35. vakarcs vakarcs, vakarék, 
cipó, kiscipó

cipó vakarcs vakarcs v™k™rcs v™k™ró, cipï v™k™rcs

36. forradás
            (a kenyéren)

forrás, forradás, 
kenyérforrás, púp, 

gyürke

– forrás, forradás púp kenyér búbj™, púp dumï, dumó dumó

37. szege szegëttje, szegöttje, 
kenyér szegöttje, 
szegéj, gyürke

gyürke púpja, kenyér púpja, 
kenyér vége

pisle, púpja, csücske, pille kënyérszelet, dumó dumó

38. ludaskása ludaskása, ludaskáso ludaskáso, 
rizseskáso

ludaskása ludaskása, lúdaskása lud™sk#s™ – lud™sk#s™

39. pörkölt pörkütt, pörkölt, 
pörkőtt

pörkűt pörkölt, pörkőtt pörkölt, pörkőtt, 
pecsennye

pörkölt pörkölt hús, p™prik#s p™prik#s hús

40. rántotta sűtt tojás, sült tojás rántotta tojásrántotta, sűttojás rántotta, sűtt tojás r#ntott™ kevert toj#s r#ntott™
41. töltött káposzta töltött káposzta, 

tőtött káposzta, 
takartos, takart 

káposzta

tőtött káposzta, 
takart

takartos káposzta, 
töltött káposzta

töltött káposzta, 
tőtött káposzta, 
takart, takartos

töltött k#poszt™, 
takartos k#poszt™

tőtött k#poszt™, 
t¥tött k#poszt™

tőtött k#poszt™

42. disznógyomor kati, bendő gömböc, bendő düddő bendő, pucor bendő, 
disznógyomor

pucor, bendő bendő

43. sertéskaraj karmanádli, 
karmonádli, karaj, 

karéj

karmonádli, 
karmonádlihús, karaj

karaj, 
hosszúpecsenye, 
fehérpecsenye

hosszúpecsenye, 
karaj, karmonádli, 

rövidkaraj

k™r™j, sertésk™r™j, 
k™rmen#dli

k™r™j k™rmon#dli

44. sonka sonka, sunka sonka, sunka, 
sunkaszalonna

sonka, sunka sonka sonk™ sonk™ sód™r

45. hurka hurka, vérös hurka, 
májos hurka

hurka, májos hurka, 
véres hurka

májas hurka, május 
hurka, véres hurka

hurka, véres hurka, 
májas hurka

hurk™ hurk™ hurk™, vérës hurk™

46. szelikása kása, káso, 
kúduskáso, abákáso 

ab#káso kúdúskása koldúskása, 
abálékása

k#s™ k#s™ k#s™

47. abárzsír hurkazsír, – abázsír zsír, hurkazsír, 
bélzsír

™b#rzsír ™b#rolt zsír ™b#lt zsír

48. kolbász kalbász, kolbász kalbász kolbász, kóbász kolbász, kóbász kolb#sz kolb#sz kolb#sz
49. angyalkolbász – – – – ™ngy™lkolb#sz – –
50. abált szalonna tokaszalonna tokaszalonna, ab#t 

szalonna
abált szalonna, 
abá szalonna, 
tokaszalonna

tokaszalonna, abátt 
szalunna 

™b#rsz™lonn™
™b#rlott sz™lonn™, 
™b#lt sz™lonn™, 

p™prik#s tork™jj™

p™prik#s sz™lonn™ p™prik#s sz™lonn™

51. töpörtyű töpörtyű töpörtyű töpörtyű töpörtyű, tepertő tepertő, töpörtyű tëpërtő, tëpërt¥ tëpërtő
52. disznósajt préshurka, 

présbursli, bursli, 
disznósajt

bursli, prés, 
préshurka, préssajt

préssajt, disznósajt disznósajt disznós™jt, tl™csenk™ disznós™jt, 
disznïs™jt

s™jt

53. kocsonya kocsonnya kocsonnya kocsonya kocsonya, 
kocsonnya

kocsony™ kocsony™ kocsony™

54. avas avas avas avas avas ™v™s – ™v™s



84 85

55. böllér Böllér, hentës, 
hentös, disznóölő, 

sakter

böllér böllér böllér, hentes, 
disznóölő

böllér, disznóölő hentës böllér

56. pörzsöl (disznót) pörzsüli a disznót pörzsűl, pörzsüll, 
perzsel

pörzsöl, pörzsöl, perzsel pörköl, pörzsöl përzsël, përzsol përzsël

57. feketebors bors, feketebors bors feketebors feketebors feketebors keménybors, bors, 
feketëbors

feketëbors

III. VADON ÉLŐ KISEBB ÁLLATOK, ROVAROK
58. vakondok vakand, vakond vakond vakond, vakand vakond, vakand v™kond v™kond v™kondok
59. egér egér egér, egír pocik egér, pocik, pocok egér egér, eger eger
60. patkány patkány patkán, patkány patkány, patkán patkány p™tk#ny p™tk#ny p™tk#ny
61. görény görény gerín, görény geríny, görény görény, gëríny görény gërhin gërhin, gërhing
62. menyét menyét, mönyét menyét menyétke menyét, menyétke menyét mënye mënetke
63. mókus mókus mókuska, mókus mókus mókus mókus mókus mókus
64. sündisznó sündisznó, sün, süni, 

tövises disznó
sündisznó, sün, süni sündisznó sündisznó, sün, 

sünike
sündisznó sündisznó, süni sündisznó, 

tüskésdisznó 
65. gólya gója gója gója gója gój™ gój™, gïj™ gój™
66. harkály harkáj, favágó harkáj, fakopács harkáj harkáj, fapokáncs f™kop#cs f™kop#ncs, 

f™kpogt™tó
h™rk#j

67. bagoly bagoj, bagú, uhu bagoj bagó, bagoj bagoj b™goj b™goj b™goj
68. denevér denevér, bőregér denevér, bőregír denevér denevér, denëvér, 

bőrmad#r
denevér denevér, repülő egér denevér, bőregér

69. varangyos béka varangyos béka, 
béka

varangyos varangyos, 
varangyos béka, 
varangyos bíka, 

varangyos béka, 
varangyos bíka, 

varangy 

v™r™ngyos bék™, 
v™r™ngybék™

v™r™ngyos bék™, 
v™r™ngybék™

v™r™ngyos bék™

70. ebihal ebihal, ëbihal ebihal ebihal ebihal ebih™l ebih™l, bék™h™l, 
bébih™l

ebih™l

71. békanyál békanyál, hinár hínár békanyál, bíkanyál békanyál, bíkanyál, 
békalencse

bék™ny#l bék™ny#l, 
bék™t™kony

bék™ny#l

72. pióca pióca pióca pióca pióca, lópióca pióc™ pióc™ pióc™
73. bögöly bögű bögű, bögöj bögő bögöj, bögő bögöj, bögöjlégy pécsik, dongó pécsik
74. szitakötő szitakötő, szitakötű szitakötő szitakötő szitakötő szit™kötő szit™kötő, s#sk™ szit™kötő
75. szöcske szöcske, szëcskő, 

szëcskü
szecsku szöcske, szecskő szöcske szöcske szöcske

76. cserebogár cserebogár, 
cserebugár, cserebó 

cserebogár, 
cserebugár

cserebugár, 
cserebogár, csimbi

cserebogár cserebog#r cserebog#r cserebog#r

77. csimasz pajor pondró, pajor pata pata, pajor, pondró, 
cserebogár

– kuk™c p™jod

78. lepke lepke, pillangó lepke, pillangó lepke lepke, pille lepke, pill™ngó lepke, pill™ngó lepke
79. bodobács bodobács temetőbogár piros bogár, piros 

bugár
– temetőbog#r – –

80. katicabogár katica, katicabogár katicabogár, 
katicabugár

katicabugár, 
katicabogár, 

katalinka

katalinkabugárka, 
katalinka, 

katicabogár, 
katicabugár

k™tic™, k™tic™bog#r, 
k™t™link™bog#rk™

k™tic™bog#r k™tic™bog#r
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Misad Katalin

A magyar nemzetiségű nők 

névhasználatának jellegzetességei 

Szlovákiában1

Annotáció: A kisebbségben élő magyarok névhasználata – nőké és férfiaké 
egyaránt – nemcsak országonként, hanem közösségenként, sőt egyénenként 
is tarka képet mutat. A tanulmány a Szlovákiában élő magyar nemzetiségű 
nők névhasználati jellegzetességeivel foglalkozik. Esetünkben a női nevek 
megítélését nemcsak a hagyományok befolyása, az egyenjogúság kérdése és 
a funkcionalitás határozza meg, hanem a kisebbségek névhasználatát elő-
író szlovák jogszabályok, illetve a többségi nemzethez tartozó nők névvi-
selési szokásai is. Írásomban bemutatom, milyen névformák fordulnak elő
a hajadon és a férjezett szlovákiai magyar nők névhasználatában, miközben 
külön figyelmet szentelek az ún. ovázásnak. A tanulmány további részében 
egy szlovákiai magyar nők körében végzett felmérés alapján arra keresem
a választ, miért részesítenek előnyben a Szlovákiában élő magyar nők bizo-
nyos névformákat, s miért utasítanak el másokat, illetve hogy az adatközlők 
identitásuk jegyeként tekintenek-e az általuk használt névalakulatra. 

Kulcsszavak: névhasználat, a kisebbségek névhasználatát előíró rendelkezé-
sek Szlovákiában, a szlovákiai magyar nők névhasználati jellegzetességei

1. Bevezetés

A többnyelvű társadalmakban a nyelvek globálisan hatnak egymásra. 

Természetes azonban, hogy azokban az országokban, amelyekben az 

államnyelv mellett jelen van egy vagy több nemzeti kisebbségi nyelv 

is, ez utóbbi(ak) jobban ki van(nak) téve a többségi nyelv hatásának, 

mint fordítva (vö. Máté 1988: 680, Misad 2009: 71). 

A kisebbségi nyelv(ek) érvényesítése a mai Szlovákia területén 

mindig is jogi kérdésnek számított, s így van ez ma is. Az egyes tör-

ténelmi fordulatok, illetve politikai korszakok háttértényezőinek 

mentén egyértelműen végigkísérhető a hatalomnak a kisebbségek-

hez – köztük a számszerűen legmeghatározóbb szlovákiai magyar 

kisebbséghez – való viszonya2. A fenti megállapítás a személynevek 

használatára is érvényes: az egykori Csehszlovákia és a mai Szlová-

kia területén élő etnikai közösségek személynévhasználatát az egyes 

történelmi-politikai korszakokban különféle törvények és rendelke-

zések szabályozták/szabályozzák.

2. A személynevek használatának szabályozása 
(Cseh)Szlovákiában

2.1. Az I. Csehszlovák Köztársaság megalakulása idején (1918)

Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása után, rögtön az I. Cseh-

szlovák Köztársaság megalakulásának napján – valószínűleg a hata-

lom zökkenőmentes átvételének biztosítékaként – látott napvilágot 

az 1918. október 28-i 11. számú törvény, melynek 2. cikkelye szerint 

az új államalakulat területén az összes addig hatályos tartományi 

és birodalmi törvény és rendelet érvényben maradt (lásd Gyönyör 

1993). Számunkra ez azért érdekes, mert a rendelkezés a Magyaror-

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0233/11. számú Jazykový a li-
terárny manažment v multikulturálnom priestore c. Vega-projekt keretében 
folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tan székén.

2 A magyar etnikum (Cseh)Szlovákiában úgy került kisebbségi helyzetbe, hogy 
lakóhelyét nem változtatta meg, az anyaországtól az első világháborút köve-
tő békeszerződések következtében szakították el. Fontos jellemzője, hogy 
mind a mai napig többé-kevésbé zárt etnikai tömböt alkot, s az általa lakott 
területek szomszédosak az anyaállammal (vö. Vörös 2004: 69). A 2011-es 
népszámlálási adatok szerint a magát magyarnak valló 458 467 személy Szlo-
vákia lakosságának 8,5 %-át teszi ki. A magyar anyanyelvűek száma ugyanak-
kor 508 714 ezer fő, azaz Szlovákia összlakosságának 9,4 %-a (www.statistics.
sk). [Megjegyzés: Az ezt megelőző 2001. évi népszámlálás alapján még 520 
ezer személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek, 573 ezer pedig magyar 
anyanyelvűnek (lásd Gyurgyík 2006: 19)]. 
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szágon 1895-ben bevezetett anyakönyvi jogszabályozásokat tartotta 

életben, melynek a kisebbségeket érintő egyik fő elve az volt, hogy az 

állam fennhatósága alá tartozó nemzetiségek újszülöttjeinek kereszt-

nevét államnyelven – tehát magyarul – kell bejegyezni. A rendelke-

zés értelmében a nemzetiségi területeken ugyan kérhető volt az illető 

kisebbség anyanyelvének megfelelő névalak egyidejű feltüntetése az 

anyakönyvben, de ez utóbbit csakis zárójelben lehetett bejegyezni, 

ami egyértelműen arra utalt, hogy a nemzetiségi névforma az akko-

ri Magyarországon nem képezte részét a hivatalos névnek. A cseh-

szlovák adminisztráció berendezkedésének lassúságát jelzi, hogy

a Magyarországtól elcsatolt magyar településeken az anyakönyveket 

a fenti rendelkezés alapján még további három évig magyarul vezet-

ték (vö. Gyönyör 1993, Vörös 2003: 629).

2.2. Az I. Csehszlovák Köztársaság széthullása idején
(1938–1945)

1938-ban a trianoni békeszerződés alapján elcsatolt területek egy 

része visszakerült az anyaországhoz. Ezekben a régiókban megszün-

tették a csehszlovák anyakönyvezési gyakorlatot, s függetlenül attól, 

kinek hogyan szerepelt a neve a korábbi csehszlovák anyakönyvek-

ben, a magyar ajkúak család- és utónevét ismét magyaros formában 

tüntették fel (Vörös 2004: 56). 

1939-ben, Csehszlovákia széthullását követően az ún. szlovák ál-

lam területén rekedt magyar kisebbség jogait a szlovák alkotmány 

95. §-a szabályozta. Eszerint „Az alkotmányban említett nemzetiségi 

csoport jogai olyan mértékben érvényesíthetőek, amennyire az adott 

nemzetiségi csoport anyaállamában ezen jogok megilletik a szlovák 

kisebbséget” (lásd Kamenec 1994: 39). A rövid életű szlovák állam 

idején a nevek anyakönyvezése terén nem történt változás, az anya-

könyvek vezetése a jogfolytonosság elvére alapozódott, örökölve

a csehszlovák időszak gyakorlatát (Vörös 2004: 57).

2.3. A jogfosztottság éveiben (1945–1948)

A második világháborút követően a vezető csehszlovák politikusok

a kassai kormányprogram néven elhíresült nyilatkozat helyzetér-

tékelő fejezetében azzal vádolták meg a cseh- és morvaországi ré-

szeken zárt etnikai tömböket alkotó kb. hárommilliós németséget, 

valamint a Dél-Szlovákiában területileg és etnikailag egységes 600 

ezres magyar kisebbséget, hogy a háború idején kifejtett bomlasz-

tó tevékenységével hozzájárult a csehszlovák állam széthullásához.

A kollektív bűnösnek kikiáltott magyarság nagy részét ennek ér-

telmében megfosztották állampolgárságától és a tulajdonhoz való 

jogától, bezárták a magyar iskolákat, s a minimálisra szűkítették

a magyar nyelv használatának színtereit (Vadkerty 1993: 8–9).

Az anyakönyvekben a jogfosztottság a magyar keresztnevek 

következetes szlovákra fordításában, valamint a magyar családne-

vek mellékjeles írásának kiteljesedésében mutatkozott meg (Vörös 

2004: 59).

2.4. A szocializmus időszakában (1949–1989)

Az 1948-as kommunista hatalomátvétel után elfogadott 245. számú 

törvény alapján a Szlovákia területén élő magyarok – amennyiben 

hűségesküt3 tettek – visszakapták csehszlovák állampolgárságukat 

(Szabómihály 2002: 21). Az anyakönyvi bejegyzéseknek a jogfosz-

tottság éveire jellemző gyakorlatát is módosították, de az 1949. évi 

268. számú anyakönyvekről szóló törvény kedvezőtlenül érintet-

te a magyarságot: a szabályozás az anyakönyvek cseh vagy szlovák 

nyelvű vezetéséről rendelkezett, s nemzetiségre való tekintet nélkül 

elrendelte a női nevek -ová toldalékkal való használatát (Gyönyör 

1987: 64). 

Az előző törvény végrehajtásáról intézkedő 1977. évi 22. számú 

rendelkezés – valószínűleg az 1949-től elszenvedett sérelmek eny-

hítése céljából – lehetővé tette, hogy az 1959. október 1-je előtt szü-

letett nemzetiségiek anyanyelvük szabályai szerint módosíthassák 

3 A kollektív bűnösnek kikiáltott, állampolgárságától, vagyonától, életlehetősé-
geitől megfosztott szlovákiai magyarságot a kommunista hatalomátvétel után 
felszólították, hogy a szlovák nemzetiség vállalása az utolsó esélye a szabad 
élet biztosítására. A papíron tett hűségeskü következtében egyik pillanatról
a másikra szlovákká váló magyarok így kaphatták meg a csehszlovák állam-
polgárságot. 
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kényszerűségből szlovák vagy cseh formában bejegyzett nevüket4, 

az -ová végződés azonban továbbra is kötelező tartozéka maradt

a nemzetiségi női neveknek (Gyönyör 1987: 65). 1979-ben a szövet-

ségi belügyminisztérium névjegyzéket bocsátott ki az anyakönyve-

zők munkájának segítése céljából. A jegyzék 2. számú mellékletében 

az a 85 magyar keresztnév szerepelt, amelyet ebben az időszakban 

minden további nélkül anyakönyvezni lehetett Szlovákiában (Vörös 

2004: 61).

2.5. A rendszerváltástól az önálló Szlovákia megalakulásáig 
(1989–1993)

1989-ben mélyreható politikai és társadalmi változások történtek az 

akkori Csehszlovákiában, melyeknek az ezt követő években kihatá-

suk volt a magyar kisebbség névválasztására is: a szülők egyre több 

magyar keresztnevet próbáltak meg bejegyeztetni – az esetek több-

ségében sikerrel –, az -ová végződés azonban továbbra is kötelező 

eleme maradt a magukat magyarnak valló nők családnevének.

Szlovákia területén azonban nem sokáig nézték jó szemmel a ki-

sebbségekre vonatkozó korábbi rendelkezések szigorának oldódását, 

ezért a rendszerváltás után hozott első törvények egyikének célja ép-

pen a kisebbségi nyelvek használatának szabályozása volt. Az 1990. 

évi 428. számú nyelvtörvény – bár az anyakönyvekről nem rendelke-

zett –, az alapvető nyelvi jogokat korlátozó, diszkriminatív jogsza-

bályként híresült el, melynek szellemisége a kisebbségi nyelvhaszná-

latról rendelkező későbbi törvényekben is fel-felbukkan.

2.6. A független Szlovák Köztársaság megalakulásától 
napjainkig (1993 –)

1993. január 1-jén megalakult a független Szlovák Köztársaság.

A Szlovák Nemzeti Tanács még ebben az évben elfogadta az utónév-

ről és a családi névről szóló 300. számú törvényt, mely a kisebbségek 

névhasználatáról is rendelkezett. A 2. § 1. bekezdése szerint a Szlo-

vák Köztársaság területén született személy számára több, legfeljebb 

azonban három, „esetlegesen idegen nyelvű utónév is meghatároz-

ható”. A 4. § 4. bekezdése azonban kimondja, hogy a szlovák nyelv-

ben a nők családnevét a megfelelő szlovák végződéssel kell ellátni, 

a szlováktól eltérő más nyelvekben azonban az ilyen név az emlí-

tett végződés nélkül is használható (http://www.minv.sk). Az utóbbi 

rendelkezés azonban a homályos fogalmazásmód miatt korántsem 

egyértelmű, s a gyakorlat is azt mutatja, hogy a nem szlovák nemze-

tiségű nők családnevét szlovák nyelvű szövegekben továbbra is -ová 

végződéssel tüntetik fel. 

Mivel a fenti névtörvény nem tett eleget azoknak a kötelezettsé-

geknek, amelyeket Szlovákia az Európa Tanácsba való felvétele alkal-

mából vállalt, a jogszabály problematikus részeit – nemzetközi nyo-

másra – kénytelen volt egy újabb törvényben rendezni (vö. Lanstyák 

2000: 97). Így az anyakönyvekről szóló 1994. évi 154. számú törvény 

16. §-a kimondja, hogy a nem szlovák nemzetiségű nő családi ne-

vének bejegyzése a nemre utaló szlovák -ová végződés nélkül tör-

ténik, amennyiben: 1. a nőnemű gyermek szülei a gyermek családi 

nevének anyakönyvezésekor kérelmezik, 2. a nő a házasság anya-

könyvezésekor kérelmezi, 3. az érintett nő azt külön törvény szerint 

a családinév-változásról rendelkező határozat bejegyzésével kap-

csolatban kérelmezi5. Ugyanez a jogszabály lehetővé teszi minden 

nem szlovák nemzetiségű személy számára, akinek utóneve az anya-

könyvben szlovák formában van bejegyezve, hogy kérelmezheti utó-

nevének anyanyelvi formában való feltüntetését az anyakönyvben6 

(http://www.geni.sk). 

4 Az 1959-es születési évet az indokolta, hogy akkor lépett hatályba a szövetségi 
belügyminisztérium 182. számú rendelkezése, mely a 32. § 2. bekezdésében 
engedélyezi a kisebbségi nyelvek nyelvtani szabályainak megfelelő névalak 
bejegyzését.

5 Egy szlovák nyelvész rögtön a törvénytervezet benyújtása után felháborodá-
sának adott hangot, szerinte ugyanis a szlovák nyelv törvényszerűségeibe való 
durva, felsőbb utasításra történő beavatkozásról van szó, amit nem lehet az 
egyéni szabadságjogokra való hivatkozással megindokolni (lásd Szabómihály 
2002: 38). 

6 Az ilyen irányú névváltoztatás egy másik törvény rendelkezése alapján nem 
illetékköteles.
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3. A szlovákiai magyar nők névhasználatának 
jellegzetességei

A Szlovákia területén élő magyar nők névhasználata változó képet 

mutat. Ennek leglátványosabb bizonyítéka, hogy különböző – for-

mális és informális – színtereken ugyanaz a személy többféle név-

formát használ (vö. Vörös 2003: 137), pl.: Kis Ilona, Kisné, Ilona Kis, 

Helena/Elena Kisová, Helena/Elena Kišová.

A Kis Ilona névváltozatot hajadon és férjezett magyar nő egyaránt 

informális beszédhelyzetben használja elsősorban: ezen a néven 

mutatkozik be új magyar ismerősének vagy munkatársainak, s ezen 

a néven ismeri közvetlen környezete (rokonai, barátai, ismerősei, 

munkatársai) is. Azok a magyar nők, akik domináns magyar környe-

zetben élnek, szóbeli megnyilvánulásaik során formális helyzetben 

– hivatalban, postán, orvosi rendelőben stb. – is használják a szóban 

forgó névalakot. Ugyanez a névforma – attól függően, milyen doku-

mentumról van szó – írásos alakban is megjelenik, főként olyan írás-

beli megnyilvánulásokban (pl. jelenléti ív, jegyzőkönyv), amelyekben 

nincs előzetesen feltüntetve az illető személy hivatalosan bejegyzett 

névformája.

A Kisné névalak a közvetlen, magánjellegű beszédhelyzetek eleme, 

használata elsősorban a hatvan-hetvenéves magyar nők korosztá-

lyára jellemző. Írásos formában ritkábban, az ún. standard helyze-

tektől eltérő esetekben (pl. magánjellegű levelezés, nem hivatalos 

dokumentum aláírása) fordul elő. Ezt a névformát a fiatal és a kö-

zépkorú szlovákiai magyar nők többsége informális helyzetben sem 

használja. Ennek több lehetséges oka van, pl.: 1. a (cseh)szlovák terü-

leten élő kisebbségek névhasználatát szabályozó rendelkezések egyi-

ke sem tett még csak említést sem a magyar asszonynevek -né képzős 

változatának esetleges használatáról, 2. a (cseh)szlovákiai magyar 

nők névhasználatukban is igazodnak a többségi nők névhasználati 

szokásaihoz, 3. a fiatal és a középkorú szlovákiai magyar nők elavult-

nak, idejétmúltnak érzik a -né képzős asszonynevek használatát7.

Az Ilona Kis névforma jellemzően írott nyelvi változat, amely az 

anyakönyvekről szóló 1994. évi 154. számú törvény következtében 

keletkezett. A fentiekben már történt rá utalás, hogy a szóban for-

gó rendelkezés lehetővé tette a kisebbségi utóneveknek anyanyelvi 

formában történő, illetve a női családneveknek az -ová végződés 

nélküli bejegyzését, a hivatalos dokumentumokban – pl. személyi 

igazolvány, útlevél, adásvételi szerződés stb. – azonban csakis az in-

doeurópai, esetünkben az ún. szlovák sorrend szerint szerepelhet

a személynév (első helyen az utónév, másodikon a családnév). Be-

szélt nyelvi helyzetben ezt a névváltozatot nagyon ritkán használják 

a szlovákiai magyar nők8.

A Helena/Elena Kisová névváltozat a szlovákiai magyar nők leg-

gyakrabban anyakönyvezett névformája: a szlovákos sorrendben fel-

tüntetett személynév első eleme a magyar Ilona utónév szlovák meg-

felelője, amely a többségi névhasználat gyakorisági mutatói alapján 

elsősorban a Helena, ritkábban az Elena. A Kisová névelem jellem-

zője a magyar családnévhez kapcsolt -ová végződés, amely csupán 

azt jelzi, hogy nőnemű személyről van szó, s nem utal a név viselő-

jének családi állapotára9. A többségi szlovák nők névhasználatához 

igazodó Helena/Elena Kisová névforma az 1994. évi névtörvény el-

fogadása után is a leggyakoribb bejegyzett névalakként jelenik meg

a szlovákiai magyar nők körében. Ennek oka egyrészt az -ová el-

hagyása miatti negatív következményekkel magyarázható: az -ová 

nélküli név egyértelművé teszi a név viselőjének magyar voltát, ami 

hátrányt jelenthet például a munkavállalás során (lásd Kiss 1994: 

62, Lanstyák 2000: 137, Vörös 2004: 310–311). A helyzet objektív 

7 Ez a fajta vélekedés annak a kérdőíves vizsgálatnak az eredménye, amelyet
a tanulmány egy további részében részletesen ismertetek.

8 Magyar kommunikációs helyzetben senkinek sem jut eszébe az indoeurópai 
sorrendet követni, szlovák beszédhelyzetben viszont tartanak a szlovák fél 
rosszalló véleményétől, lásd a továbbiakban a kérdőív értékelését.

9 A szlovák női családnevekben szereplő -ová nőinév-képző a szlovák birtokos 
mellékneveken található, egyben a birtok nemére utaló egyes számú -ov/-
ova/-ovo vagy -ove szóelemek nőnemű tagjával hozható kapcsolatba. Funkci-
ója szerint ún. patronimikum-képző (lásd Vörös 2003: 628), amely a birtok és 
a birtokos közötti rokonsági kapcsolatot jelöli. Eszerint a Kisová nevet viselő 
nő hajadon is, férjezett is lehet: vagy az „apához tartozó vki” – ilyenkor az apa 
családnevéhez kapcsolódik az -ová végződés –, vagy a „férjhez tartozó vki”, 
ebben az esetben a férj családi nevével társul az -ová szóelem. 
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megítéléséhez azonban hozzátartozik az a tény is, hogy a kisebbsé-

gek névhasználatát szabályozó jelenlegi rendelkezések sok esetben 

ellentmondóak, pl. különféle szlovák nyelvű szövegekben az anya-

könyvi bejegyzés formájától függetlenül továbbra is megkövetelik az 

ún. ovázást (vö. Lanstyák 2000: 97). Míg a kisebbségi beszélők meg-

határozó többsége természetesnek tartja a szlovákiai magyar nőknek 

ezt a névviselési szokását, addig a névtani szakemberek véleménye 

megoszlik: egyesek az -ová toldalékkal ellátott névformát az identi-

tásváltás egyik állomásának vagy legalábbis jelének tartják (lásd Vö-

rös Ottó 2003: 137), mások szerint a megfélemlített nyelvhasználat 

az oka a szlovákiai magyar nők névválasztásának, s magyar identi-

tásuk ellenére döntenek az -ová toldalékos forma bejegyzése mellett 

(lásd Vörös Ferenc 2004: 309). 

A Helena/Elena Kišová mellékjeles névforma leginkább a koráb-

bi – elsősorban az 1922 és 1949 közötti – születésű (cseh)szlovákiai 

magyar nők névhasználatában figyelhető meg, illetve azokéban, 

akiknek a családnevét a szóban forgó időszakban a szlovák átírás 

szerint jegyezték be. Sok magyar családnév esett ekkor áldozatául 

a kisebbségek névhasználatát szabályozó szlovákosító törekvések-

nek. A korabeli anyakönyvekben sokszorosára nőtt a mellékjeles 

magyar eredetű családnevek száma, amelyekben a leggyakrabban 

az s→š váltásra találni példát, de tipikusnak tekinthető az sz→s,

cs→č, zs→ž, ny→ň irányú – többnyire mellékjeles – átírás is

(vö. Vörös 2004: 311). 

4. A magyar nők házassági névviselési szokásai 
Magyarországon és Szlovákiában

A tradicionális európai társadalmakban házasságkötés után a nők 

neve általában megváltozik: felveszik a férj családi nevét. 

Magyarországon az állami anyakönyvezés kezdetétől tekintve nap-

jainkig folyamatosan bővült a hivatalosan választható asszonynév-

formák száma. Míg az 1895-től hatályos 1894. évi anyakönyvezési 

jogszabályok szerint a kizárólagos névalak a Szabó Jánosné, addig 

az 1952. évi családjogi törvény az előző névforma mellé két újabbat 

rendel: a Szabó Jánosné Kis Ilona, illetve a Kis Ilona típust (vö. Far-

kas 2003: 133). Az első esetben a feleség felveszi a férj teljes nevét

a házasságra utaló toldással, amelyhez a saját teljes nevét is hozzá-

kapcsolja, a második esetben pedig megtartja a teljes születési nevét. 

A törvény 1974. évi módosítása bővítette a korábban előírt névtípu-

sok sorát, így az addig hivatalosan bejegyezhető asszonynévformák 

mellett megjelent a Szabóné Kiss Ilona és a Szabó Ilona névalak is. 

Magyarországon napjainkban az első névforma (a férj -né képzős 

családneve és a teljes lánykori név) a legnépszerűbb, a másodikat

(a férj családneve és a nő utóneve) sokan idegen minta hatására ter-

jedő névalakként tartják számon, ezért kerülendőnek tartják (vö. 

Farkas 2003: 135, Raátz 2007: 174). A 2004. január 1-jétől hatályos 

új magyar családjogi törvény a következőképpen határozza meg

a házasságkötés alkalmával felvehető asszonynévformákat: a) a fele-

ség teljes lánykori neve, b) a férj teljes neve a házasságra utaló toldás-

sal és a feleség teljes lánykori neve, c) a férj családi neve a házasságra 

utaló toldással és a feleség teljes lánykori neve, d) a férj családi neve 

és a feleség utóneve (vö. Farkas 2003: 136, www.mkogy.hu). 

A mai szlovákiai magyar asszonynévhasználatot vizsgálva az 

anyaországi gyakorlathoz képest két fő különbséget tapasztalunk:

1. a szlovákiai magyar nők – igazodva a többségi nemzethez tartozó 

nők házassági névviselési szokásaihoz – házasságkötéskor felveszik 

a férj családi nevét, s ehhez kapcsolják saját utónevüket; 2. hivatalo-

san bejegyzett személynevük – hajadonoké és férjezetteké egyaránt 

– tartalmazza az -ová toldalékot. Kis Ilona tehát, aki házasságot kö-

tött Szabó Jánossal, informális helyzetben általában a Szabó Ilona, 

ritkábban a Szabóné névalakot, formális helyzetben pedig elsősor-

ban a Helena/Elena Szabóová, ritkábban az Ilona Szabó névformát 

használja.

Ha összehasonlítjuk a magyarországi és a szlovákiai magyar há-

zassági névhasználatot, megállapíthatjuk, hogy a magyarországi nők 

több lehetőség közül választhatnak, míg a szlovákiai magyar nők 

számára a szlovák jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy a hagyo-

mányos magyar asszonynévformákat viselhessék. Magyarországon 

az új családjogi törvény hatályba lépése óta liberalizálódott a házas-

sági névadás – egyre több nő választja a férj családi nevéhez kapcsolt 

saját utónév használatát (Szabó Ilona) –, bár ebben egyes szakem-

berek nem annyira a magyar nők társadalmi igényeinek változását, 
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hanem inkább az Európai Unió országaiban használt névformákhoz 

való alkalmazkodást vélik felfedezni (lásd Takács–Várnai 2002 : 182, 

Raátz 2007: 169). A szlovákiai magyar férjezett nők ugyanezt a név-

alakot informális kommunikációs helyzetekben használják, formális 

színtereken a hivatalosan szlovákos sorrendben jegyzett Ilona Szabó 

névformát alkalmazhatják. Az anyakönyvi bejegyzések alapján azon-

ban a szlovákiai magyar nők többsége – a többségi nemzethez tarto-

zó nők asszonynév-választási szokásait követve – ma is a szlovákos 

alakulatot, azaz a Helena/Elena Szabóová névformát viseli.

5. Szlovákiai magyar nők körében végzett 
névhasználati felmérés tanulságai

2010 szeptemberében kérdőíves felmérést végeztem szlovákiai ma-

gyar nők névviselési és névválasztási szokásairól. A 71 válaszadó 

mindegyike szlovákiai magyar nő volt. Az adatközlők kiválasztá-

sakor három fő szempontot vettem figyelembe: 1. az adatközlők 

családi állapotát (a válaszadók 48 %-a hajadon, 52 %-a férjezett);

2. a válaszadók korát (a huszonéves korosztálytól a hetvenévesig ará-

nyosan képviseli magát minden korcsoport); 3. a megkérdezettek 

végzettségét (25 %-uk egyetemi hallgató, 25 %-uk felsőfokú végzett-

séggel, 30 %-uk érettségivel, 20 %-uk szakközépiskolai végzettséggel 

rendelkező nő).

A felmérés első kérdése szerint az adatközlőknek fel kellett tün-

tetniük a hivatalosan bejegyzett személynevüket. A 71 megkérdezett 

közül mindössze ketten viselik az Ilona Kis (saját magyar nyelvű utó-

név és az apa családi neve szlovákos sorrendben feltüntetve) vagy az 

Ilona Szabó (saját magyar nyelvű utónév és a férj családi neve szlo-

vákos sorrendben feltüntetve) típusú névváltozatot: egyikük az 1994. 

évi anyakönyvekről szóló törvény alapján kérelmezte szlovák formá-

ban bejegyzett nevének magyarítását, a másik megkérdezett nevének 

magyar utóneves és -ová végződés nélküli bejegyzését lányuk szüle-

tésekor a szülők kérelmezték a hatályos rendelkezésekre hivatkozva. 

A többiek születési anyakönyvi kivonatában – kortól és végzettségtől 

függetlenül – hajadonok esetében a Helena/Elena Kisová, férjezettek 

esetében a Helena/Elena Szabóová névforma szerepel.

Arra a kérdésre, hogy miért nem kérelmezik az 1994. évi anya-

könyvekről szóló törvény értelmében nevük anyanyelven történő be-

jegyzését (tehát: magyar utónév és -ová végződés nélküli családnév), 

a következő válaszok érkeztek10:

„Szlovák többségű településen élek, s szlovák többségű városban 

(Nyitrán) tanulok. Ha magyaros formában használnám a nevemet, 

állandóan magyarázkodnom kellene. Bemutatkozáskor így is sokan 

megkérdezik, milyen név az a Viola, mert még sosem hallották, pedig 

a szlovák naptárban is szerepel, de úgy látszik, ők nem nagyon hasz-

nálják.” (22 éves egyetemista)

„Eszembe se jutott, hogy megtehetném, pedig hallottam erről a tör-

vényről, még az újságban is olvastam róla. De engem nem zavar, ha

a szlovákok szlovákos formában használják a nevemet, a magyarok 

meg magyarosan. Szlovákiában élek, ahol egyszer magyarul, máskor 

szlovákul beszélek, talán ezért nem furcsa, hogy van magyar meg szlo-

vák nevem is.” (36 éves kozmetikus)

„Kisebbségi helyzetben mindig alkalmazkodni kell valamihez, így 

a nyelvhasználathoz is. Megszoktam már, hogy a hivatalokban vagy 

szlovákokkal beszélve szlovákosan használom a nevemet. A munka-

helyemen, a boltban, a buszon, a falumban pedig mindenki a magyar 

nevemen szólít.” (42 éves óvónő)

„Régóta gondolkodom rajta, de megrémiszt az ezzel járó huzavona. 

A lányom két évvel ezelőtt kérelmezte a neve magyar formában való 

bejegyzését, azóta megfordult már minden biztosítóban, bankban, 

nyilvántartóban, különböző szolgáltatóknál, hogy bejelentse a névvál-

toztatást. Rengeteg idejébe került, ráadásul még mindig előfordul, hogy 

a hivatalos szervek a korábbi, szlovákos nevén szólítják meg.” (48 éves 

pedagógus)

„A lányom nemrég változtatta magyarra a nevét, mindenhol fizet-

nie kellett az újonnan kiállított iratokért (személyi igazolványért, út-

10 A tanulmányban helyszűke miatt minden esetben csak a legtipikusabb vála-
szokat tüntetem fel.
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levélért stb.). Én már nyugdíjas vagyok, jó ez így, ahogy van. Magyar 

városban élek, mióta nem dolgozom, senki sem használja szlovákul

a nevemet.” (67 éves nyugdíjas hivatalnoknő)

A felmérés következő kérdése arra irányult, hogy az adatközlők 

nemzeti identitásuk jelölőjeként tekintenek-e a nevükre. A kérdő-

ívben több, a nemzethez való tartozás jegyeként számon tartott fo-

galmat soroltam fel, s arra kértem az adatközlőket, hogy – az 1–4-es 

pontskálán mozogva – jelöljék meg, szerintük mely fogalmak fejezik 

ki leghangsúlyosabban a magyar identitást (vö. Csepeli–Örkény–

Székelyi 2002: 24). A táblázat egyértelműen mutatja, hogy a magyar 

névformára egyik korcsoport sem tekint úgy, mint fontos identitás-

jelölő kritériumra.

Adatközlők 19–29 év 30–39 év 40–55 év 56–70 év

közös nyelv 3,90 3,35 3,71 3,28

közös kultúra 3,80 2,88 3,20 3,33

magyar származás 3,50 2,95 3,09 3,28

születési hely 1,50 2,20 2,47 2,70

magyar himnusz 1,32 1,97 2,10 2,43

magyar állampolgárság 1,30 1,93 2,03 2,66

magyar zászló 0,76 1,20 1,50 2,32

magyar névforma 0,98 1,17 1,24 2,03

Érdekesnek bizonyultak azok a vélemények, amelyek a Magyar-

országon közkedvelt Szabóné Kis Ilona típusú asszonynév haszná-

latára vonatkoztak. A megkérdezetteknek azt kellett eldönteniük, 

amennyiben tehetnék, házasságkötés után bejegyeztetnék-e a szóban 

forgó névformát az anyakönyvbe. Egy adatközlő (0,76%) kivételével 

mindenki elutasította a felkínált lehetőséget, s az alábbi válaszok is 

azt bizonyítják, hogy ez a névforma elfogadhatatlannak tűnik a szlo-

vákiai magyar nők számára:

„Számomra ez a névforma a régi korokat idézi, még a mindenna-

pi nyelvhasználatban is elképzelhetetlennek tartom, hogy valakinek

a valakijeként emlegessenek, nemhogy hivatalosan! Semmiképpen sem 

élnék ezzel a lehetőséggel.” (31 éves mérnöknő)

„Sosem viselnék ilyen nevet. Úgy gondolom, már azzal is tettem egy 

gesztust a férjem felé, hogy felvettem a családi nevét, igaz, nem annyira 

miatta, mint a gyerekeinkért csináltam, ha egy család vagyunk, legyen 

közös a nevünk is.” (40 éves eladó)

„Akkor sem használnám ezt a névformát, ha tehetném. Szerintem 

csak azok választják ezt a nevet, akik hangsúlyozni szeretnék, hogy 

már férjnél vannak.” (42 éves pénzügyi tanácsadó)

„Nekem nem tetszik, szinte sugallja a férfiak felsőbbrendűségét. 

Annak ellenére, hogy már harminc éve férjnél vagyok, még soha sen-

kinek nem mutatkoztam be úgy, hogy Xné vagyok.” (54 éves peda-

gógus)

„Egyértelműen elutasítom, ez a névforma számomra azt jelenti, 

hogy egy nő nem tud önmaga lenni, csak valakinek a valakije. Ja, és 

kíváncsi lennék rá, fordított esetben hány férfi venné fel a felesége csa-

ládnevét.” (60 éves hivatalnok)

„Ha a férjem kérné, azt hiszem, igen. A szomszédasszonyokat is úgy 

szoktuk emlegetni, hogy Bekéné, Horváthné.” (66 éves nyugdíjas fod-

rásznő)

Arra a kérdésre, hogy véleményük szerint a Szabó Ilona (azaz

a férj családneve és az utónév) típusú névformát szlovák hatás követ-

keztében használják-e a szlovákiai magyar nők, egyhangúlag nemle-

ges válasz érkezett:

„A többségi nyelv mindig hatással van a kisebbségi nyelvekre, va-

lószínűleg a névhasználat terén is ez a helyzet. Mégsem érzem szlo-

vákosnak ezt a névtípust, elég, ha körülnézünk az EU országaiban, 

általában ott is ilyen formában veszik fel a nők a férjük családnevét.” 

(20 éves egyetemista)

„Nem érzem szlovákosnak. Évek óta Ausztriában dolgozom, ott is

a férjük vezetéknevét viselik az asszonyok, ha csak meg nem tartották 

a sajátjukat.” (29 éves egészségügyi nővér)
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„Szerintem inkább az európai hagyományokat tükrözi ez a névtí-

pus (bár ott fordított a sorrend), praktikusnak tartom. Különben is 

hogy lehet lefordítani a Kovács Jánosnét mondjuk franciára?” (47 éves 

fordító)

„Ez még sose jutott eszembe. Szerintem Magyarországon sem csak 

a -né-vel ellátott formát használják az asszonyok. Miért lenne szlová-

kos?” (61 éves háztartásbeli)

A felmérés utolsó kérdése arra vonatkozott, elfogadhatónak tart-

ják-e az adatközlők a mind Szlovákiában, mind Magyarországon 

engedélyezett ún. kettős családi név (a feleség, illetve a férj csa-

ládnevének a születési családnévhez való kapcsolása) használatát.

A megkérdezettek egyike sem utasította el a szóban forgó névformát, 

de nagyobb arányban az egyetemistáknak, illetve a diplomával ren-

delkező nőknek tetszik ez a névhasználati lehetőség.

„Nagyon jónak tartom, én is így tervezem, ha egyszer férjhez me-

gyek. Épp itt az ideje, hogy az egyenjogúság ezen a téren is érvényesül-

jön.” (23 éves egyetemista)

„Szerintem a fiatalok között egyre népszerűbb ez a névváltozat, van 

egy ismerős házaspár, akik ezt a megoldást választották. Nekem is tet-

szik.” (32 éves pincérnő)

„Amikor elváltam, visszavettem a lánykori nevemet. Amikor má-

sodszor is férjhez mentem, felvettem mellé a második férjem vezeték-

nevét. A gyerekeink is ezt a kettős vezetéknevet viselik. Nálunk bevált.” 

(47 éves fordító)

„Semmi baj vele, csak túl hosszú.” (54 éves nevelőnő)

„Jó megoldásnak tartom, de valószínűleg csak a fiatalok körében fog 

elterjedni. Bár arra kíváncsi lennék, hány férfi venné fel a felesége nevét 

a sajátja mellé.” (70 éves nyugdíjas pedagógus)

6. Összegzés

Kisebbségi helyzetben a nyelvhasználatnak egyik speciális területe 

a névhasználat, ezen belül is a személynévhasználat. Érzékeny kér-

déssé e témakört elsősorban a mindenkori politika teszi, amely bele-

szól a kisebbségek nyelvi-nyelvhasználati belügyeibe (vö. Kiss 1994: 

63–64).

Tanulmányomban a Szlovákiában élő magyar nemzetiségű nők 

névhasználati jellegzetességeit vizsgáltam. A bevezető részében

a kisebbségek névhasználatát előíró szlovák jogszabályokat, rendel-

kezéseket tekintettem át, a továbbiakban bemutattam a hajadon, 

illetve a férjezett szlovákiai magyar nők névhasználatát jellemző 

névformákat, külön figyelmet szentelve az ún. ovázás jelenségének.

A dolgozat második részében egy kérdőíves felmérés segítségével 

arra kerestem a választ, hogyan vélekednek a kisebbségben élő szlo-

vákiai magyar nők bizonyos névformákról, illetve a saját és a ma-

gyarországi nők névhasználati szokásairól. 
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Summary

Usage of personal names of Hungarians – both women and men – as members 

of a national minority varies not only according to the circumstances of the 

country which represents homeland to them, but also it varies from specific 

Hungarian speaking community to community and even from individual 

to individual.

The study focuses on different forms of first (given) names and family 

names (surnames) characteristic of female Hungarians living in Slovakia, 

including the usage of the feminine suffix -ová in Hungarian surnames 

of women. The paper also discusses the topic of particular legislation, 

regulations and directives concerning the usage of personal names of 

members of national minorities which, to a large extent especially with 

women, can influence the choice of the form of their given name and 

surname.
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Bilász Boglárka

Nyelvi standardizmus a szlovákiai 

magyar anyanyelvoktatásban1

Annotáció: A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a szlovákiai magyar 

tanítási nyelvű középiskolákban tanuló diákok milyen nyelvi ideológiákkal 

találkoznak, és ezeket hogyan építik be saját metanyelvi gondolkodásukba. 

A vizsgálat egy diákok körében végzett kérdőíves felmérésen, az általuk 

használt magyarnyelv-tankönyvek nyelvi ideológiai szempontú elemzésén, 

valamint tanáraikkal készített nyelvi témájú interjúkon alapszik. Jelen ta-

nulmányban a fő hangsúlyt a diákok nyelvi standardizmussal kapcsolatos 

nyelvi attitűdjének vizsgálatára, a tankönyvekben megjelenő standardista és 

pluralista szempontok elemzésére és – tanári vélemények alapján – a diákok 

nyelvi problémáinak rövid bemutatására fektetem.

Kulcsszavak: metanyelv, nyelvi ideológia, standardizmus, oktatás

1. Bevezetés

A magyar nyelvhasználók a James Milroy által leírt „standard nyelvi 

kultúrában” élnek (2001: 530, vö. Kontra 2006). Ez a kulturális kö-

zeg azt eredményezi, hogy a laikus (tehát nyelvészeti végzettséggel 

nem rendelkező) beszélők jelentős része a magyar nyelvről beszélve 

egy egységes, homogén nyelvváltozatot képzel el – ezt nevezik stan-

dardnak –, és ettől az ideálisnak tekintett változattól minden eltérést 

negatívan értékel – még ha az általuk használt nyelvváltozatról van is 

szó2. A nyelvművelés és az iskolai oktatás erőteljes preskriptív szem-

léletükkel hosszú évtizedekig támogatták ezen nézőpont megszilár-

dulását és egyeduralmát a laikusok nyelvről való gondolkodásában. 

A nyelvművelés mellett, szociolingvisztikai kutatásokra alapozó 

alternatívaként megjelent a nyelvi tervezés és a nyelvmenedzselés 

elmélete. Ezek a társadalomban és a konkrét nyelvhasználóknál je-

lentkező, általuk megfogalmazott nyelvi problémák megoldására kí-

nálnak alternatívákat (lásd Lanstyák 2009).

Kisebbségi helyzetben a metanyelvi gondolkodásnak különö-

sen nagy a jelentősége, mivel a nyelvi valóságtól elrugaszkodott,

a nyelvi platonizmuson3 alapuló, ideális nyelvváltozat eszméje nyelvi 

problémák4 kialakulásához vezethet. Írásomban egy kutatás alap-

ján mutatom be, hogy a középiskolás diákok milyen metanyelvi 

narratívákkal találkozhatnak a szlovákiai magyar anyanyelvoktatás-

ban – a tankönyvekben és a tanárok metanyelvi diskurzusaiban –, és 

ezek hogyan épülnek be a diákok nyelvről alkotott narratíváiba. Az 

összegyűjtött nyelvi adatokat a nyelvi ideológiák és a diskurzuselem-

zés elméleti keretéből kiindulva értelmezem (lásd Laihonen 2009b; 

Dolník 2010: 237–239).

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0233/11 számú, Literárny
a jazykovedný manažment v multikulturálnom priestore című VEGA-pro-
jekt támogatásával folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszékék. Kutatásaim további támogatója az Edutus Főiskola 
Collegium Talentuma. Itt köszönöm meg Szabó Tamás Péternek, hogy taná-
csaival és észrevételeivel segítette a munka elkészülését.

2 A „laikus” és „nyelvészeti” nyelvelmélet szembeállítására lásd Preston 2004: 
90, Domonkosi 2007

3 A nyelvi ideológiák megnevezéseit Lanstyák Istvántól vettem át (lásd 2011: 
46–57). A nyelvi platonizmus „az a meggyőződés, hogy a nyelvnek van egy 
ideális formája, amely mintegy független a tényleges diskurzusokban találha-
tó nyelvi alakulatoktól. Egy-egy nyelvi forma helyessége tehát nem függ attól, 
mennyire elterjedt, és kik használják.“ (Lanstyák 2011: 54)

4 Ha abból indulunk ki, hogy nyelvi probléma az, amit a beszélő problémaként 
érzékel: „A nyelvi problémát a nyelvmenedzselés-elmélet kidolgozói úgy ha-
tározzák meg, mint az adott diskurzusban érvényesülő,normától való, kedve-
zőtlenül értékelt eltérést. Ez a felfogás csak olyan helyzetekben alkalmazható, 
amelyekben stabil normarendszer érvényesül, ami nem mindig van így, kü-
lönösen kisebbségi közösségekben. E kissé sematikus és szűk megközelítést 
szerencsére ellensúlyozza az a tény, hogy azt, hogy mi nyelvi probléma és mi 
nem, vegső soron úgyis a beszélők döntik el.” (Lanstyák 2009: 31)
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2. Nyelvi ideológia, metanyelv, oktatás

A nyelvi ideológia és a metanyelv fogalma nehezen elkülöníthető 

egymástól. Szabó (2012: 14) szerint „a különbség úgy ragadható 

meg, hogy az ideológia terminus a szövegre mint magyarázatra, érv-

re, a metanyelv pedig a diskurzus menetére, folyamatára vonatko-

zik”. Ezek alapján kiemelném a nyelvi ideológia egyik legfontosabb 

tulajdonságát, miszerint valaminek az igazolására, legitimálására 

szolgáló érvrendszer (Lanstyák 2011: 16), ez a „valami” pedig nem 

más, mint a nyelvhez (annak szerkezetéhez, tulajdonságaihoz, be-

szélőihez, használatához stb.) kapcsolódó elképzelés, mely kultúrá-

ba ágyazottan működik (Gal 2006: 178). A vizsgálataim során abból 

indultam ki, hogy minden metanyelvi diskurzus nyelvi ideológiá-

kon alapul.

Ahogy már a bevezetőben említettem, a magyar nyelvközösségben 

működő nyelvi ideológiák közül a standardizmus az egyik leginkább 

elterjedt, és éppen ezért a laikusok körében talán legkevésbé meg-

kérdőjelezett. A standard nyelvváltozatot használók előnyben része-

sítéséhez kapcsolódik a nyelvi diszkrimináció, vagyis a lingvicizmus, 

mely nem más, mint: „A ’faj’, etnicitás/kultúra vagy nyelv alapján 

meghatározott csoportok között, a hatalom és az (anyagi és egyéb) 

források egyenlőtlen elosztásának legitimálására, megvalósítására 

és reprodukálására felhasznált ideológiák, struktúrák és gyakorlat” 

(Skutnabb-Kangas 1997: 20, a magyar vonatkozásokra lásd Kontra 

2006). Azzal, hogy az anyanyelvoktatás a nyelvi standardizmus ide-

ológiájára épül, valójában legitimálja a nyelvi alapú diszkriminációt, 

vagyis a lingvicizmust. Az a vélekedés, miszerint a standard nyelv-

változat a tökéletes, mindenki számára követendő nyelvi példa, ki-

sebbségi helyzetben – ahol a nyelv és az identitás kapcsolata még 

meghatározóbb (lásd Rabec 2005) – még inkább nyelvi elbizonyta-

lanodáshoz vezethet. A Prágai tézisekben (1926) ezt olvashatjuk az 

anyanyelvoktatással kapcsolatban: „…nagyon gondosan kell ügyelni 

arra, hogy a tanulókban ne támadjon bizalmatlanság a saját anya-

nyelvi ismerettel szemben; ezt az ismeretet az iskolának nem szabad 

vitatnia, hanem arra kell támaszkodnia.” (Antal szerk. 1989: 50) Ez 

csak akkor lehetséges, ha a felcserélő nyelvpedagógia helyett a hozzá-

adó érvényesül, vagyis az iskolában a gyerek nem az anyanyelvválto-

zatát helyettesítve tanulja meg a standardot, hanem azzal kiegészülve 

bővül a nyelvi repertoárja (Kontra 2003: 355). 

3. Nyelvi standardizmus egy vizsgálat tükrében

A kutatás célja annak vizsgálata, hogyan jelennek meg különböző 

nyelvi ideológiák a szlovákiai magyar anyanyelvoktatásban: középis-

kolás diákok és tanáraik metanyelvi megnyilvánulásaiban, valamint 

az általuk használt tankönyvekben5. Jelen tanulmányban a standard-

izmus ideológiájának megjelenésére térek ki részletesen, illetve né-

hány más ideológiára abban az estben, ha az a standardizmust erősí-

ti, vagy annak ellenpólusaként jelenik meg.

3.1. Módszertani kérdések

A vizsgálat első részében a kiválasztott iskolák diákjainak metanyelv-

használatában megjelenő ideológiákat kérdőíves6 felmérés segítsé-

gével vizsgáltam. A kérdőívben 16 közismert nyelvvel kapcsolatos 

megállapításról7 kellett véleményt alkotniuk az adatközlőknek, és 

eldönteniük, hogy a) teljesen egyetértenek, b) részben értenek egyet 

vagy c) nem értenek egyet az állítással. A kutatás során 250 adatköz-

lőtől 2264 megjegyzést sikerült összegyűjteni. A kutatást 2012 júniu-

sában végeztem a következő kutatópontokon:

5 Misad Katalin–Simon Szabolcs–Szabómihály Gizella 2009. Magyar nyelv
a gimnázium és a szakközépiskolák 1. osztálya számára. Pozsony: Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo; Csicsay Károly–Uzonyi Kiss Judit 2012. Magyar 
nyelv. Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák II., III., IV. osztálya 
számára. Pozsony: TERRA vydavateľstvo, s.r.o.; Kovács László 1997. Magyar 
nyelv a középiskola 1–4. osztálya számára.Pozsony: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo; Kovács László 1997. Magyar nyelv. Gyakorlókönyv a kö-
zépiskola 1., 2., 3., 4. osztálya számára. Pozsony: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo.

6 A kérdőív alapjául egy kéziratos kérdőív szolgált, amit Lanstyák Istvántól vet-
tem át.

7 A megállapításokat az ún. nyelvi mítoszok köréből válogattuk, ezzel kapcso-
latban lásd Lanstyák 2007a, 2007b, Bauer–Trudgill 1998.
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1. Két középiskola Szlovákia nyugati részén:

a) az egyik dominánsan magyar többségű városban (47 gimnazista)

b) a másik szlovák többségű városban (34 gimnazista és szakkö-

zépiskolás)

2. Egy középiskola Szlovákia keleti részén (76 gimnazista) 

3. Kontrollcsoportként részt vett a kutatásban egy Magyarország 

északkeleti részén található középiskola (93 adatközlő) 

A kérdőíves felmérés adatainak feldolgozása után minden adat-

közlői csoport magyartanárával készítettem egy 20 perces nyelvi té-

májú interjút, melyben a következő témakörökről beszélgettünk:

1. Az adatközlő viszonya a nyelvtanórákhoz

2. Az anyanyelvi óra jelentősége

3. Tankönyvhasználat

4. Nyelvművelés, nyelvhelyesség, javítási stratégiák

5. A diákok nyelvhasználata

6. Nyelvváltozatok: nyelvjárások, szleng, határon túli nyelvváltozatok

7. A diákok nyelvi problémái

A vizsgálat harmadik részében a vizsgált iskolákban használt 

nyelvtankönyveket elemeztem, jelen tanulmányban pedig azt muta-

tom be, hogy hogyan jelenik meg ezekben a standardista ideológia, 

és hogyan viszonyulnak a standardtól eltérő nyelvváltozatokhoz.

3.2. Nyelvi standardizmus a diákok körében8

A vizsgált adatközlői csoportokban a standardizmussal kapcsolatos 

vélekedések megjelenését a következő állításra adott válaszok alap-

ján mutatom be:

Az irodalmi nyelv és a köznyelv a „helyes” nyelvváltozat, a nyelvjárások 

és a szleng a köznyelvnek az iskolázatlan, egyszerű emberek ajkán kelet-

kezett, hibás változatai.9

KSz – kelet-szlovákiai kutatópont, NySz1 – magyardomináns nyugat-szlová-
kiai kutatópont, NySz2- szlovákdomináns nyugat-szlovákiai kutatópont, KM 
– északkelet-magyarországi kutatópont

1. ábra: Az állításra adott válaszok összesítése százalékokban

Az 1. ábra összesítéséből láthatjuk, hogy milyen arányban válasz-

tották az egyes lehetőségeket a különböző kutatópontokon. Meg-

figyelhető, hogy a kelet-szlovákiai és az északkelet-magyarországi 

adatközlői csoportok értettek leginkább egyet az állítással, mégpedig 

nagyon hasonló arányban. A magyardomináns közegben található 

nyugat-szlovákiai kutatóponton kimagaslóan a legnagyobb azok 

aránya, akik nem értenek egyet a standardista állítással, és még tíz 

százalékot sem érte el az egyetértők száma, míg a másik nyugat-

szlovákiai kutatóponton a részben egyetértők számaránya a legna-

gyobb, az egyetértőké azonban itt a legalacsonyabb. A nyugaton és 

keleten található kutatópontok közötti különbség egyik lehetséges 

magyarázata, hogy míg a nyugatiak – tanáraik elmondása szerint 

is – erősen nyelvjárási beszélők, addig a kelet-szlovákiai és északke-

 a szlengre vagy a nyelvjárásra vonatkoztatja-e. Az egyetértés mentén pedig 
úgy értelmezhetjük a választásukat, hogy a standard nyelvváltozattal szem-
ben értékeltek egy másik nyelvváltozatot (ami lehet a szleng, a nyelvjárás vagy 
mindkettő). A nyelvváltozatok megnevezésénél olyan terminológia haszná-
latát részesítettük előnyben, mely a laikusok nyelvvel kapcsolatos diskurzu-
saiban elterjedt (pl. a standard irodalmi nyelvként vagy köznyelvként való 
megnevezése), az adatgyűjtés során pedig szóbeli kommentárral igyekeztünk 
a kulcsterminusok jelentését pontosítani. 

8 A kérdőíves felméréssel kapcsolatban lásd bővebben Bilász 2013a.
9 Az állítással kapcsolatban felmerült, hogy az adatközlők számára esetleg za-

varó lehet, hogy a standard nyelvváltozattal („irodalmi nyelv és a köznyelv“) 
nemcsak egy nyelvváltozatot állítottunk szembe, hanem a nyelvjárásokat 
és a szlenget is. Ez azonban nem jelentett gondot a kérdésre adott indok-
lások értelmezésénél, mivel abból mindig kiderült, hogy azt az adatközlő
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let-magyaroszági adatközlők nyelvhasználata inkább a standardhoz 

közelít, így ez utóbbiak talán ezért kritikusabbak más nyelvváltoza-

tokkal.

Az, hogy az egyetértők mennyire egyértelműnek tartották az állítás 

igazságértékét, abból is látható, hogy közülük csak néhányan indokol-

ták döntésüket. Ennek következtében az indoklások nagy része a nyel-

vi liberalizmus és pluralizmus10 ideológiáját tükrözi. A legtöbb diák azt 

kifogásolta a kijelentésben, hogy a szleng és a nyelvjárások használatát 

az iskolázatlan, egyszerű emberekhez köti – ez a nyelvi doktizmus el-

utasítása. Az indoklók többsége tehát nem lát kapcsolatot az iskolá-

zottság, műveltség és ezen nyelvváltozatok használata között:

„A szleng inkább hibás mint a nyelvjárás, de nem csak az iskolázatlanok 

beszélik.” (részben ért egyet, KM)

„Az iskolázatlan emberek is beszélhetnek szépen.” (részben ért egyet, KM)

„Apa diplomás, mégis használja a szlenget.” (nem ért egyet, KM)

„Én is beszélek szlengesen, mégis művelt vagyok.” (nem ért egyet, KSz)

„Nem biztos, hogy iskolázatlanok, lehet, beleszületnek egy családba, ahol 

tájszólással beszélnek, és ő is így tanult meg.” (részben ért egyet, NySz2)

A szlenget sokak szerint mindenki használja bizonyos beszéd-

helyzetekben, a nyelvjárásnak pedig a földrajzi kötöttségét hangsú-

lyozzák:

„Szlenget mindenki használ.” (részben ért egyet, KM)

„A társaságtól és a hangulattól függ a nyelvhasználat.” (részben ért egyet, 

KM)

„A nyelvjárások az ország egy bizonyos részén élő emberek maguknak ki-

alakított szavait is tartalmazza.” (nem ért egyet, KM)

„Szerintem természetes, hogy nem úgy fogjuk kifejezni magunkat, mint egy 

versben vagy drámában.” (részben ért egyet, KSz)

„Inkább a földrajzi elhelyezkedéstől függ.” (részben ért egyet, NySz1)

Minden adatközlői csoportban akadt néhány diák, aki fontosnak 

tartotta, hogy kihangsúlyozza: sem a szleng, sem a nyelvjárások nem 

hibás nyelvváltozatok – ez tehát a nyelvi defektizmus elutasítása –, 

hanem ugyanúgy a nyelv részei, mint a köznyelv:

„A szlengre és a nyelvjárásokra is ugyanúgy szükség van.” (nem ért egyet, 

KM)

„Mindkettő helyes.” (részben ért egyet, KSz)

„Szerintem nem hibásak, nem fogom magam irodalmi nyelven kifejezni

a hétköznapokban.” (részben ért egyet, KSz)

„Ugyanúgy beletarozik a beszédbe a szleng is.” (részben ért egyet, KSz)

„Nem hibás, csak leegyszerűsített.” (részben ért egyet, NySz2)

„A nyelv magába foglalja a nyelvjárásokat és a nyelvet is.” (nem ért egyet, 

NySz1)

„Ha a tiszta nyelvváltozat praktikus lenne meg használható, nyilván min-

denki azt beszélné.” (nem ért egyet, NySz1)

„Szerintem nincs helyes nyelvváltozat. Minden társadalmi rétegnél is kü-

lön-külön megvan a nyelve, ami nekik úgy jó.” (nem ért egyet, NySz1)

Sokak szerint ezek a nyelvváltozatok inkább színesebbé, változa-

tosabbá teszik a nyelvet, és bizonyítják a nyelv rugalmasságát: 

„Akik szlenget használnak, gazdagabb a szókincsük.” (nem ért egyet, KM)

„Színesítik a nyelvet.” (nem ért egyet, NySz2)

„A szleng is csak színesíti a nyelvet.” (részben ért egyet, NySz1)

„A nyelvjárások csak gazdagítják a nyelvet.” (nem ért egyet, NySz1)

„Nem hibás változatnak nevezném, inkább újításnak.” (nem ért egyet, 

NySz1)

„Szerintem inkább sokszínűséget, a nyelv rugalmasságát mutatja.” (nem 

ért egyet, NySz1)

Az egyes kutatópontokon a diákok véleményében nagyfokú egy-

öntetűséget tapasztaltam. Ebből arra következtettem, hogy az anya-

10 Nyelvi liberalizmus – „az a meggyőződés, hogy a nyelvválasztás, a nyelv-
használat módja minden beszélőnek a magánügye, s nincs szükség annak 
külső szabályozására; valamely nyelv vagy nyelvváltozat kiemelése nyelvi 
emberi jogokat is sérthet.“ (Lanstyák 2011: 52) Nyelvi pluralizmus – „az
a meggyőződés, melynek hívei a nyelvi és nyelvváltozati sokféleséget a nyelv 
lényegi tulajdonságának tartják, pozitívan értékelik és támogatják a (nyelvkö-
zi és nyelven belüli, külső és belső) nyelvi változatosságot előnyben részesítik
a nyelvi egységgel szemben“ (Lanstyák 2011: 55).
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nyelvoktatásnak, és főként a tanár személyének, nagy szerepe van

a diákok metanyelvi produkcióinak alakulására. Ez a feltételezésem 

bebizonyosodott a tanárokkal folytatott beszélgetések során. A diá-

kok metanyelvi fogalmazásmódján megfigyelhető, hogy mely isko-

lákban tartanak rendszeresen nyelvtanórákat, és így nem szokatlanok 

számukra a metanyelvi megnyilvánulások, elsajátítottak bizonyos 

narratívákat, ahogyan „szokás” bizonyos jelenségekről beszélni11.

3.3. Nyelvi standardizmus a vizsgált tankönyvekben12

A tanulmány ezen részében a vizsgált szlovákiai kutatópontokon 

használt magyarnyelv-tankönyveket mutatom be a nyelvi standard-

izmus és a nyelvi pluralizmus ideológiák mentén. A középiskolák

1. osztálya számára 2009-ben jelent meg új tankönyv, a 2., 3., 4. osz-

tályok számára pedig 2012-ben egy másik szerzőpárostól. Kovács 

1997-ben megjelent tankönyvét és az ahhoz kapcsolódó gyakorló-

könyveket több mint tíz éven keresztül használták a középiskolák-

ban, és mivel az új tankönyvek (Misad–Simon–Szabómihály 2009; 

Csicsay–Uzonyi 2012a, b, c) csak nemrég jelentek meg, sok iskolá-

ban még mindig használják.

A Kovács-féle tankönyvben megjelennek a különböző nyelvválto-

zatok, sőt ezek használatát bizonyos beszédhelyzetekhez, stílusokhoz 

kapcsolva megfelelőnek is tartja, a tankönyvnek azonban mégsem

a pluralizmus a meghatározó ideológiája: ez a szemlélet csak néhány 

fejezetben jelenik meg. A domináns ideológia, mely az egész tan-

könyvet jellemezi, a nyelvi standardizmus. A szerző a következőkép-

pen ír a standard nyelvváltozatról:

„A magyar standard az irodalom, az oktatás, a tömegtájékoztatás, a hi-

vatalos érintkezés nyelve. Gyakorlatban főképp az iskolázottabb rétegek 

beszédével azonosítható. A magyarul beszélők a magyar nemzeti nyelv 

legigazibb reprezentánsaként fogadják el, s beszédtevékenységük mintá-

jának, modelljének tekintik.” (Kovács 1997: 38)

A meghatározás a diákok felé azt az elképzelést közvetíti, hogy lé-

tezik egy „legigazibb” nyelvváltozat, ami nem más, mint a standard, 

és azzal, hogy az iskolázottsághoz kapcsolja a használatát, implicit 

módon a nyelvi doktizmus ideológiája is megjelenik. Mivel a határon 

túli magyarok nagy része nyelvjárási beszélő, vagy a regionális köz-

nyelvet használja, ez a megállapítás meglehetősen negatív fényben 

tünteti fel saját nyelvváltozatukat, ezáltal a diákok nyelvileg elbizony-

talanodhatnak, és bizonyos nyelvi helyzetekben a nyelvi bizonyta-

lanság akár nyelvcserére is ösztönözheti őket. A szerző a tankönyv 

legnagyobb részében általánosan beszél a magyar nyelvről, és úgy 

fogalmaz meg szabályszerűségeket, hogy nem tartja fontosnak meg-

adni, a nyelv melyik változatának normarendszeréhez tartozik az 

adott nyelvhasználati szabályszerűség. Arra következtethetünk, hogy

a szerző ezekben az esetekben a standard nyelvváltozat normájáról 

beszél, ez azonban annyira természetes számára, hogy nem is tarja 

fontosnak megjelölni – ebben az esetben a standard nyelvi ideológia 

implicit megjelenéséről beszélünk (lásd Laihonen 2009a: 66–69.)

A középiskolák 1. osztálya számára íródott tankönyv ezzel szem-

ben a nyelvi pluralizmus ideológiájából indul ki. Több fejezetet szen-

tel a kétnyelvűségnek, a kisebbségi nyelvhasználatnak, melyet termé-

szetes állapotként mutat be:

„A két- vagy több nyelv ismerete tehát nem különlegesség, sőt a világon 

valószínűleg több az olyan ember, aki a mindennapi életben több nyelvet 

használ, mint az olyan, aki csak az anyanyelvét ismeri.” (Misad–Simon–

Szabómihály 2009: 25)

A szerzők gyakorlati tanácsokkal is ellátják a diákokat, ami a nyel-

vi jogaikat illeti, valamint konkrét példákkal illusztrálják a kisebbsé-

gi nyelvhasználat és a kétnyelvűség természetét. 

A 2., 3. és a 4. évfolyam számára készült tankönyvek nagy váltást 

jelentenek az 1. évfolyaméhoz viszonyítva. Ezek felépítése és szem-

léletmódja inkább a Kovács-féle könyvet idézi. A nagy mennyisé-

gű elméleti és leíró tananyag esetében ismét egy egységes magyar 

nyelv képzetét alakítják ki a diákokban, nyelvváltozati kapcsolódás 

nélkül beszélnek nyelvhelyességi szabályokról, és bár a 2. osztályos 

tankönyv szókészlettel foglalkozó fejezetében a szerzők különböző 

11 Nem lehet megállapítani, hogy a diákok az órákon megismert állásponttal 
mennyire azonosulnak valójában, vagy csak egy tanult mintát követve alkal-
mazkodnak a feltételezett elvárásokhoz (vö. McKinney–Swann 2001).

12 A tankönyvek részletesebb elemzését lásd Bilász 2013b.
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nyelvváltozatok jellegzetes szókincsét is megemlítik, a nyelvi norma 

fogalma csak a standard nyelvváltozat kapcsán kerül elő: 

„ – a nyelvi norma spontán fejlődött ki. Évszázadokon keresztül nemze-

dékek sora a magasabb szintű nyelvhasználat érdekében a nyelv külön-

böző rétegeiből jórészt tudatosan választotta ki és rögzítette

– a kiválasztott normaelemek egységes nyelvi normarendszerré állnak 

össze. Ez a normarendszer a követendő nyelvi eszmény” (Csicsay–Uzonyi 

2012a: 64)

Az idézett rész alapján a szerzők a nyelvi normakövetés céljának 

egy nyelvi eszmény elérését tarják, mely egy magasabb szintű nyelv-

használatot feltételez. Implicit módon valójában itt az a vélekedés 

jelenik meg, hogy más nyelvváltozatok nem rendelkeznek nyelvi 

normával.

3.3. Nyelvi problémák a szlovákiai magyar középiskolások 
körében – tanáraik szemével

A kutatópontokon oktató magyartanárokkal készített interjúk során 

arról is szó esett, hogy a diákjaiknak milyen nyelvi problémákkal kell 

szembenézniük, mit érzékelnek nyelvi problémaként. A különböző 

nyelvi környezetben található iskolák tanárai szerint a diákoknak 

merőben más jelent nyelvi problémát.

A kelet-szlovákiai iskolában, ahol a diákok inkább a regionális 

köznyelvet használják, mint a helyi nyelvjárást, a tanár szerint leg-

inkább az jelent problémát, hogy a magyarországi fiatalok szleng-

használatában nem mozognak otthonosan. Állítása szerint a ma-

gyarországi egyetemekre jelentkezők a gimnáziumba visszalátogatva 

leginkább erre panaszkodnak.

A két nyugat-szlovákiai adatközlői csoportban egyaránt sok a nyelv-

járási beszélő, az azonban, hogy mennyire érzékelik ezt nyelvi problé-

maként – tanáraik szerint – eltérő. A magyardomináns környezetben 

található kutatóponton a diákok nyelvileg magabiztosan használják 

anyanyelvjárásukat, és ez nem okoz nyelvi problémát számukra ma-

gyarországi beszélőkkel szemben sem. Problémaként inkább azt ér-

zékelik, ha a szlovák nyelvet kell használniuk. A szlovákdomináns 

környezetben tanuló diákok esetében azonban a tanár véleményére 

hagyatkozva azt kell mondanom, hogy nyelvjárási beszédmódjuk 

nyelvi problémát jelent számukra. Mivel esetükben az iskolán kívül 

a szlovák nyelv használata dominál, magabiztosabbak a szlovák nyelv 

használatában, nyelvjárási magyar nyelvhasználatukat pedig sokszor 

„konyhanyelvként” bélyegzi meg környezetük. A tanár állítása sze-

rint ez a nyelvi bizonytalanság vezet nyelvcseréhez a legtöbb diákja 

esetében.

4. Összegzés

A tanulmányban egy három részből álló kutatás nyelvi standardiz-

mussal kapcsolatos részeredményeit mutattam be. Rövid elméleti fel-

vezetés után elsőként egy szlovákiai magyar középiskolások körében 

végzett kérdőíves felmérés alapján az adatközlők standardizmushoz 

fűződő nyelvi attitűdjeit, metanyelvi megnyilvánulásait foglaltam 

össze, mely a kutatópontok között eltérő, ám egy-egy kutatóponton 

belül meglehetősen egységes képet mutatott. A második gyakorlati 

rész a szlovákiai magyarnyelv-tankönyveket elemzi a nyelvi ideoló-

giák elméletéből kiindulva. A tankönyvekben a diákok osztályon-

ként meglehetősen eltérő nézőpontokkal találkozhatnak, ezért a ta-

nár véleményformáló szerepe sokszorosan előtérbe kerül. Az utolsó 

részben a kutatópontokon oktató tanárokkal készített nyelvi interjúk 

alapján mutatom be az ő vélekedésüket arról, hogy a nyelvi környe-

zet és a diákokat érő metanyelvi hatások mennyire határozzák meg 

azt, hogy mi jelent számukra nyelvi problémát – sőt még olyan fon-

tos kérdéseket is befolyásol, mint a nyelvválasztás. 
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Zhrnutie

Štúdia sa zaoberá výsledkami výskumu – ktorý prebiehal v troch etapách 

– s hlavným zreteľom na jazykový štandardizmus. Po krátkom teoretickom 

úvode predstavujem metajazykové názory respondentov zo stredných škôl

s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku na jazykový štandardiz-

mus. V rámci jednotlivých respondentských skupín boli mienky do veľkej 

miery jednoliate, ale medzi skupinami boli veľké rozdiely. V druhej etape 

praktickej časti nasleduje analýza učebníc maďarského jazyka, ktoré sa 

používajú na skúmaných školách, vychádzajúca z teoretického základu 

jazykových ideológií. Študenti rôznych ročníkov sa v učebniciach stretávajú 

aj s odlišnými – niekedy až protikladnými – názormi, a preto sa dostáva do 

popredia mienkotvorná úloha vyučujúceho. V poslednej časti predstavujem, 

aké jazykové problémy majú študenti podľa učiteľov a aký vplyv na to má 

jazykové prostredie a metajazykové myslenie študentov. Často to vplýva aj 

na také dôležité otázky ako výber jazyka.
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Szilvási Andrea

A magyar mint idegen nyelv nehézséget 

okozó részterületeiről

Annotáció: Dolgozatomban azokat a magyar nyelvi jelenségeket tekin-

tem át, amelyek az egyes kognitív nyelvi képességek (pragmatika, kiejtés, 

szókincs, nyelvtan), ill. a nyelvi készségek (olvasás- és hallásértés, írás- és 

beszédkészség) elsajátítása terén a magyart nem anyanyelvként tanulók szá-

mára általában nehézségeket okoznak. Röviden kitérek azokra a jelenségek-

re is, amelyek a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetében és a Comenius 

Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén tartott magyarnyelv-órákon 

végzett kérdőíves felmérésem és megfigyeléseim, tapasztalataim alapján

a felmérésben részt vevő szlovák anyanyelvű tanulók számára nehézségeket 

okoztak. Emellett érintem még a tárgyalt nehézségek leküzdését esetlegesen 

segítő tényezőket is.

Kulcsszavak: magyar mint idegen nyelv, nehézségek a magyar idegen nyelv-

ként való tanulása során, kognitív nyelvi képességek, nyelvi készségek

1. Bevezetés

A közhiedelem szerint a magyar nyelv nehezen megtanulható, sőt 

egyes állítások szerint egyenesen megtanulhatatlan nyelv. Ez utób-

bi feltételezés természetesen túlzás, hiszen megtanulhatatlan nyelv 

nem létezik, az viszont kétségtelenül igaz, hogy a magyar nyelv egyes 

részterületei néha még a rokon nyelveket beszélők számára is nehe-

zen elsajátíthatók, hát még a más nyelvcsaládokba tartozó nyelveket 

beszélők számára, akiknek nyelvében egyes, a magyarban termé-

szetesen meglévő jelenségek egyáltalán nem fordulnak elő, így ezek

a nyelvtanulás során számukra teljesen idegenként is hatnak. Ebből 

következik, hogy például egy indoeurópai vagy újlatin nyelvet beszé-

lő magyarnyelv-tanulónak először tudatosítania kell, hogy egy olyan 

nyelvvel ismerkedik meg, amely esetenként teljesen másképp tagolja, 

fejezi ki a nyelven kívüli valóságot, mint saját anyanyelve. A fentebb 

említett jelenségeknek ezért már csak a megértése is gondot okoz

a magyart nem anyanyelvként tanulók számára, az pedig, hogy meg-

tanulják és következetesen is használják őket, sok időt, magyaráza-

tot, gyakorlást igényel, és természetesen a nyelvtanuló kitartására és 

akaraterejére is szükség van.

Mint minden idegen nyelv tanulása esetében, a magyar nyelv tanu-

lása során is nagy segítséget jelenthet azonban, ha a nyelvtanuló már 

más idegen nyelve(ke)t is beszél, hiszen a nyelvtanulás terén szerzett 

tapasztalatait a magyarnyelv-órákon is kamatoztathatja, illetve a már 

megtanult nyelv(ek) rendszerével összehasonlítva könnyebben átlátja 

a magyar nyelv rendszerét is. Ennek az összehasonlításnak azonban 

tudatosnak kell lennie, hogy elkerülhető legyen az interferencia, va-

gyis a nyelvtanuló által beszélt/ismert nyelvek közötti negatív transz-

fer (vö. Balázs 1989: 63). Az indoeurópai nyelveket beszélőknek – 

akiknek köréből a magyarnyelv-tanulók többsége kikerül (vö. Ginter 

1983: 218) – tudatosítaniuk kell, hogy az anyanyelvükben meglévő 

egyes jelenségek (pl. a redukált magánhangzók és kettőshangzók, az 

elöljárószók, a birtoklást kifejező habeo ige, bizonyos igeidők, illetve 

a segédige A fiú beteg típusú mondatokban stb.) a magyar nyelvből 

hiányoznak, más jelenségek viszont (pl. a magán- és mássalhangzók 

időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe, a két- és három-

jegyű mássalhangzók, a magánhangzó-harmónia és -illeszkedés,

a két- és háromalakú toldalékok, a kétféle többesjel, a képző–jel–rag 

kötelező sorrendje a szótövet követően, a főnévi igenév ragozása,

a van ige kettős funkciója, a relatíve szabad magyar szórend, a kettős 

tagadás stb.) anyanyelvükhöz képest a magyar nyelv rendszerében 

többletként jelen vannak (Giay 1998: 355–358). A magyarból hiány-

zó jelenségek esetében a magyarnyelv-tanulóknak az interferencia 

elkerülése érdekében arra kell figyelniük, hogy magyar mondataikat 

ne az anyanyelvükből kiindulva próbálják megalkotni, hanem a már 

rendelkezésükre álló magyar nyelvi ismereteik alapján. A magyarban 

az indoeurópai nyelvekhez képest többletként meglévő jelenségeket 



124 125

(és velük együtt a magyar nyelv belső logikáját is) a nyelvtanulóknak 

fokról fokra, átlátható és részletes magyarázatok révén kell megérte-

niük, hosszú gyakorlások során pedig automatizálniuk, hogy tuda-

tosan és következetesen használják őket magyar nyelvű kommuniká-

ciójuk során, és ne forrásnyelvi megoldásokat válasszanak.

2. Nehézségek a kognitív nyelvi képességek
elsajátítása terén

A kognitív nyelvi képességek terén főként olyan jelenségek okoznak 

problémát, amelyek a forrás- és a célnyelvben nem mutatnak egye-

zést: az egyik nyelvből hiányoznak, míg a másikban megvannak, 

vagy ha mindkettőben megvannak is, más szabályok vonatkoznak 

rájuk a két különböző nyelvi rendszerben, tehát interferenciához ve-

zethetnek.

2. 1. Nehézségek a magyar pragmatika elsajátítása terén

A pragmatika tanítása és tanulása nehéz feladat, nemcsak a ma-

gyar, de minden idegen nyelv esetében is, a pragmatikai elemek 

elsajátítását ugyanis egyszerre több tényező is befolyásolhatja és 

megnehezítheti. Az egyik az az általános tény, hogy a pragmatika 

kommunikáción kívüli dolog, túlságosan elvont és összetett ahhoz, 

hogy meghatározások formájában, példákkal illusztrálva, önálló 

egységként foglalkozzunk vele a nyelvórákon. Ennek általában ép-

pen az ellenkezője történik: a nyelvhasználati szabályok a nyelvórá-

kon nem a pragmatika, hanem más nyelvi képességek gyakorlására 

beiktatott konkrét feladatok, nyelvi játékok, szituációs, szimulációs 

gyakorlatok, szerepjátékok kapcsán merülnek fel, legfeljebb egy rö-

vid magyarázat erejéig. A másik tényező, amely az előzővel szoros 

összefüggésben áll, az, hogy meghatározások formájában a magyar 

nyelvhasználati szabályok napjainkig nincsenek megfogalmazva, 

rendszerezve; őket – a nyelvtani szabályokkal ellentétben – a teljes-

ség igényével összegyűjteni nem is lehet, mert legfőbb jellemzőjük, 

hogy konkrét beszédhelyzetekhez vannak kötve, melyek száma –

a beszélgetőpartnerek korától, nemétől, egymáshoz való viszonyától, 

a beszélgetés helyszínétől és sok más befolyásoló tényezőtől függően 

– végtelen. Ezenkívül ahhoz, hogy a magyar nyelv nyelvhasználati 

szabályszerűségeit tanítsuk, bizonyos szintű szókincsbeli és nyelvta-

ni ismeretekre van szükség, hiszen beszédhelyzetekbe kerülni, ezzel 

együtt pedig a pragmatikai elemek elsajátítására lehetőséget terem-

teni csak (valamilyen szinten) kommunikálva lehet. Amikor pedig 

már a kommunikáció lehetősége is adott, nehéz feladat a tanulókkal 

megértetni, hogy néha nyelvtanilag helyesen megformált kifejezé-

seik és mondataik a magyar nyelvhasználati szabályok szerint nem 

elfogadhatóak, nem illenek az adott kontextusba. Mindezt azonban 

a nyelvtanulók többsége nem érzi és nem is érezheti, hiszen eseten-

ként egy, a magyartól sokban különböző kultúrából érkezik (vö. Szili 

2000: 114–117).

A magyar nyelvhasználati szabályok közül egyes indoeurópai 

nyelveket (pl. az angolt, de ugyanígy a szlovákot) beszélők számá-

ra a magyarra jellemző ún. negatív udvariassági stratégiák (pl. Ne 

haragudjon, hogy zavarom, nem tudna segíteni?) elsajátítása okoz-

hat gondot. Nehézségként merülhetnek fel a magyarban ezenkívül 

olyan jelenségek is, amikor adott nyelvi formákat nem kifejezetten 

csak az általuk betöltött elsődleges funkciókban használunk, például 

felszólítani nemcsak felszólító móddal lehet, hanem feltételes módú 

igealakokkal, kérdés vagy akár kijelentés formájában is (Gyere ide! 

Idejönnél végre? Örvendenék, ha idejönnél.). A pragmatika szem-

pontjából ezért nagyon fontos a magyar kultúra elemeinek megis-

mertetése a nyelvtanulókkal, a két dolog ugyanis szorosan összefügg. 

Egy pragmatikai vétség az anyanyelvi beszélők szempontjából sok-

kal kevésbé elnézhető, mint egy nyelvtani, hiszen a nem megfele-

lő nyelvhasználatból kifolyólag nem a beszélő nyelvtudását, hanem

a személyiségét ítélik meg negatívan (vö. Bárdos 2000: 90–100, 197, 

Szili 2000: 114–117).

A szlovák anyanyelvűek számára a magyar pragmatika terén kü-

lönösen az önözés formáinak elsajátítása okoz problémát, ugyanis

a szlovák nyelv az önöző formákat a többes szám második személyű 

igealakokkal képezi a magyarban használatos egyes és többes számú 

harmadik személyű igealakoktól eltérően.

Ami viszont a nyelvtanulóknak a magyar pragmatika elsajátítá-

sában segíthet, az az univerzális pragmatikai elemek megléte a ma-
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gyarban is. Ilyenek például a bocsánatkérési stratégiák (Bocsánatot 

kérek. Sajnálom. Bocsáss meg! Az én hibám, nem figyeltem. stb.) és 

a megengedést, a valószínűséget, a kötelező érvényt, illetve a szük-

ségszerűséget kifejező nyelvi eszközök (kell, lehet, szabad, tud, képes 

stb.), amelyek sok nyelvben – köztük a magyarban is – átfedődést 

mutatnak (vö. Cseresnyési 2006: 78, Szili 2000: 118–119).

2.2. Nehézségek a magyar kiejtés elsajátítása terén

A kiejtés tanítása és tanulása terén sohasem az anyanyelvihez közeli 

kiejtés elérése a fő cél (illetve nem kellene, hogy az legyen), hiszen azt 

csak nagyon keveseknek sikerül elsajátítaniuk. Ezenkívül pedig nem-

csak az anyanyelvihez közeli, de már a legcsekélyebb szintű idegen 

nyelvi kiejtésig való eljutást is nagyon sok tényező befolyásolja és meg 

is nehezítheti: a nyelvtanuló anyanyelvétől, életkorától, motivációjától 

kezdve a nyelvi hallásán és a kiejtési adottságán át egészen a nyelvi kör-

nyezetéig. A kiejtésben ezért az elfogadhatóság, a következetesség és az 

érthetőség az a három alapelv, amelyek betartására a nyelvtanulónak 

törekednie kell(ene) (vö. Bárdos 2000: 48–49, Szekeresné Rózsa 2002: 

164–165, 171–176). Az előbbi két elvhez való igazodás odafigyeléssel a 

magyarnyelv-tanulók többségének nem okozhat gondot, az utóbbi, az 

érthetőség elvének betartása viszont gyakran nehéz feladatnak bizo-

nyul. Ez a probléma elsősorban abból fakad, hogy a magyarnyelv-ta-

nulók anyanyelvének és a magyarnak a hangrendszere gyakran sokban 

különbözik egymástól. Ebből kifolyólag a főként indoeurópai nyelve-

ket beszélő magyarnyelv-tanulók kiejtésében a következő tipikusnak 

nevezhető, magyar standardtól eltérő sajátságokat lehet megfigyelni:

– a labiális helyett illabiális a ejtése

– az a és az o hangok gyakori felcserélése, összetévesztése – mivel

a két hang csak egy releváns jegyben, a nyelvállás fokában külön-

bözik egymástól, a külföldiek nagyon hasonlónak hallják őket

– az ö és az ü, illetve hosszú párjaik, az ő, ű standardtól eltérő, for-

rásnyelvenként különböző módon megvalósuló ejtése, képzésük-

höz ugyanis nagymértékű ajakkerekítésre van szükség, amelyet 

egyes nyelvek beszélői kényelmetlennek, furcsának éreznek

– a hosszú magán- és mássalhangzók rövid ejtése stb. (vö. Giay 

1998: 367, Ginter 1983: 218).

Ezeknek a kiejtési nehézségeknek a leküzdése éppen az érthetőség 

céljából nagyon fontos, a magyarban ugyanis a hosszú és rövid, a mi-

nimális párok esetében pedig – más nyelvekhez hasonlóan – minden 

magán- és mássalhangzónak jelentésmegkülönböztető szerepe lehet 

(vö. Balázs 1989: 60). Nem mindegy tehát, hogy mire gondolunk, és 

mit ejtünk például a következő esetekben: örül–őrül, megy–meggy, 

tar–tor, sör–sor stb. A standard kiejtés elsajátítása, a magyar hang-

rendszer megismerése nélkülözhetetlen a magánhangzó-harmónia 

és -illeszkedés, valamint a toldalékolási rendszer megértéséhez, il-

letve a kötőhangzók, a két- vagy háromalakú toldalékok helyes hasz-

nálatához is. A normától eltérő kiejtés gyorsan rögzül, ezért ennek 

elkerülése érdekében állandó korrigálásra van szükség (Giay 1998: 

366–367).

A hangképzésen kívül a kiejtés tanításához hozzátartozik a szó-

hangsúly, a hanglejtés (intonáció) és a mondatritmus tanítása is. 

Ezen a téren általában a kérdőszó nélküli kérdő mondatok, valamint 

a felkiáltó és óhajtó mondatok helyes intonációjának elsajátítása okoz 

nehézséget. Bár a magyar az indoeurópai nyelvektől a kötelezően az 

első szótagra eső szóhangsúly és a mondatritmus tekintetében is el-

tér, ezeknek a jelenségeknek az elsajátítása – megfelelő mennyiségű 

gyakorlás mellett – a magyarnyelv-tanulók számára általában nem 

okoz különösebb problémát (vö. Szekeresné Rózsa 2002: 165, Giay 

1998: 366–367, Bárdos 2000: 49–50).

A szlovák anyanyelvű magyarnyelv-tanulókra az indoeurópai 

nyelveket beszélők tipikus kiejtési hibái jellemzőek. Ezen belül el-

mondható, hogy a szlovák hangrendszerből hiányzó ö-t a magyar 

beszédtevékenységeik során o-val, esetleg e-vel, az ő-t ó-val, esetleg 

é-vel, az ü-t u-val, az ű-t pedig ú-val helyettesítik. Kifejezetten a szlo-

vák anyanyelvűek magyar kiejtésében figyelhető meg az a jelenség 

is, hogy a magyar szavak szóvégi h-ját „szlovákosan” ch-nak ejtik, 

például: [potroch] (vö. Misad 2002: 96).

A kiejtés tanítása és gyakorlása során főként a forrásnyelvből hiány-

zó hangok elsajátítására kell helyezni a hangsúlyt. Az említett kiejtési 

nehézségeket különböző kiejtési, hangsúly- és hangmegkülönböztető 

gyakorlatok, ritmus- és intonációs gyakorlatok, hangos olvastatás, 

szerepjátékok stb. beiktatásával viszonylag rövid időn belül le lehet 

küzdeni. Ezenkívül kedvezően hat a nyelvtanuló kiejtésére a nyelv-
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hez való pozitív hozzáállása, a nyelvközösséggel való azonosulni 

akarása vagy tudása, illetve a célnyelvi környezetben eltöltött idő, az 

utóbbi természetesen csak abban az esetben, ha a nyelvtanuló él is 

az autentikus környezet kínálta kommunikációs lehetőségekkel (vö. 

Szekeresné Rózsa 2002: 173–180, Giay 1998: 366–367).

2.3. Nehézségek a magyar szókincs elsajátítása terén

Ahogy a kiejtés tanításánál sem az anyanyelvi kiejtés elsajátíttatására 

törekszünk, úgy a szókincs tanítása terén sem lehet egy nyelv tel-

jes szókészletének megtanítása a cél. Már csak azért sem, mert egy 

nyelv minden egyes szava nem része egyik anyanyelvi beszélő ak-

tív, de még csak passzív szókincsének sem, így ezt egy idegennyelv-

tanulótól végképp nem lehet elvárni. Egy idegen nyelv esetében az 

összes szó ismeretére nincs is szükség, ezért a magyar, de minden 

más idegen nyelv szókincsének tanításánál is csak a beszélt nyelvben 

leggyakrabban használt szavak (az ún. lexikai minimum) rögzíté-

sére kell törekednünk, melyek száma még így is több ezerre tehető

(vö. Bárdos 2000: 67, 74–76, Giay 1998: 368).

Emellett viszont érvényesíteni kell az egyszerűtől a bonyolultabb 

felé való haladás elvét is, amely szerint a nyelvtanulást az egyszerűbb 

szavak elsajátításával kell kezdeni, mivel az indoeurópai nyelveket 

beszélő magyarnyelv-tanulók számára még ezeknek az egyszerű ma-

gyar szavaknak a megjegyzése és megkülönböztetése is komoly erő-

feszítést jelenthet, hiszen a nyelvek különböző nyelvcsaládokhoz való 

tartozása miatt szókészletük is alapvetően különbözik egymástól.

A forrás- és célnyelvi szavak hasonlósága tehát nem nyújt fogódzót 

és segítséget a memorizáláshoz, sőt a két nyelv bizonyos szókészleti 

elemeinek esetében egy az egybeni megfeleléseket sem találunk. En-

nél még nagyobb nehézséget jelent azonban a nyelvtanulók számára 

a sok képzett és összetett szó a magyarban, melyek ekvivalensei egyes 

indoeurópai nyelvekben gyakran jelzős vagy határozós szerkezetek 

(vö. Giay 1998: 368–369, Balázs 1989: 84, Ujlakyné Szűcs 2002: 206, 

Berényi 2000: 110, Oszkó 2000: 146).

További betartandó elv a szókincstanítás terén a vonzatközpontú-

ság elve, melynek értelmében az ismeretlen magyar szavakat mindig 

vonzataikkal együtt kell rögzíteni (például: ad valakinek valamit), 

különösen pedig azokra a vonzatokra kell felhívni a tanulók figyel-

mét, amelyek anyanyelvükben a magyarhoz képest másképpen, más 

esetekkel realizálódnak (Giay 1998: 368). Az ilyen és a fentebb emlí-

tett forrás- és célnyelvbeli különbségek esetén ugyanis fennáll a ne-

gatív transzfer, az interferencia veszélye.

Hasonló nehézségekkel küzdenek a magyar szókincs elsajátítása-

kor a szlovák anyanyelvű nyelvtanulók is. A kérdőíves felmérésem 

kiértékelése alapján – nyilván a többszörös összetételekből és a több-

szörösen képzett szavakból, illetve nyelvünk alapvetően agglutiná-

ló (képzőt, jelet, ragot a szótőre „ragasztó”) karakteréből kifolyólag 

– hosszúnak, és ezért nehezen megjegyezhetőnek érzik a magyar 

szavakat, melyek memorizálása a két nyelv eltérő eredetű szókészlete 

miatt sem könnyű számukra. Éppen ezért hiányolták a nemzetközi 

és idegen eredetű szavak szélesebb körű használatát nyelvünkben, 

amely – véleményük szerint – megkönnyítené magyar nyelvű kom-

munikációjukat, viszont a két nyelvbeli eltérő hangzás, alaki jegyek, 

jelentésárnyalatok, esetleg használati lehetőségek esetén ezek a sza-

vak is könnyen interferenciához vezethet(né)nek. 

A magyar nyelv – a szlovák anyanyelvűeknek ismét nem kedvez-

ve – gazdag képzőrendszeréből kifolyólag külön igeképzőkkel fejezi ki

a tranzitivitást és intranzitivitást, a cselekvést és történést, míg a szlovák 

ugyanezt egy képzővel oldja meg, és a kontextustól teszi függővé, hogy 

melyik jelentésre gondol éppen (például oslobodenie vlasti: 1. a haza 

felszabadítása, 2. a haza felszabadulása). Ezenkívül nehézséget jelent a 

szlovák anyanyelvűek számára az is, hogy a magyarban gyakori névszói 

összetételek a szlovákban ritkán fordulnak elő, nekik sok esetben jelzős 

szerkezetek felelnek meg (például: szélmalom–veterný mlyn). Eltérést 

mutatnak a két nyelvben a rokonsági nevek is: míg a magyarban egy 

szóval meg lehet nevezni az idősebb vagy fiatalabb lány- és fiútestvért 

is (nővér, húg, báty, öcs), a szlovákban ugyanerre szintén jelzős szer-

kezetek szolgálnak (staršia/mladšia sestra, starší/mladší brat). A két 

nyelvben az egyes szavak vonzatai sem mindig felelnek meg egymás-

nak (például: fáj valakinek valami–niekoho bolí niečo). Az ilyen jellegű 

különbségek a forrás- és a célnyelv között akadályozzák a szlovák anya-

nyelvű magyarnyelv-tanulókat a szókincstanulásban, illetve – ahogy 

arról már fentebb említést tettem – interferenciához is vezethetnek

(vö. Misad–Hurka 1998: 99, Misad 2002: 96, Balázs 1989: 84–85).
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Ami azonban a magyar szókincs elsajátításában a nyelvtanulók se-

gítségére lehet, az a viszonylag nagyszámú, indoeurópai nyelvekből 

átvett jövevény- és kölcsönszó nyelvünkben, melyek az átvétel óta 

már természetesen meghonosodtak, de az eredetük még többé-ke-

vésbé érezhető. Az ilyen szavak jelentése a magyart nem anyanyelv-

ként tanulók számára motiváltabb, átlátszóbb, mint az ősi magyar 

vagy belső keletkezésű szavaké, mert az előbbiek esetében a tanulók-

nak a szótanulás és -felidézés során van mibe kapaszkodniuk (ti. az 

átadó nyelvi jelentésbe), míg az utóbbiak esetében nincs. A nyelvta-

nulók anyanyelvéből átvett szavak tanulásakor ezért érdemes felhív-

ni a tanulók figyelmét az eredetből adódó fogódzóra. További pozitív 

tényező, hogy a célnyelvi szókincs nagy részét általában témák sze-

rinti összefüggésekben tanulják a nyelvtanulók, ennek köszönhetően 

egy konkrét szó hallatán több másikat tudnak felidézni és egyben 

használni is. Az ismeretlen szavakat szövegkörnyezetben célszerű 

bemutatni, ismételni és gyakorolni, tartalomhoz (egy történethez, 

szinonimákhoz, antonimákhoz, körülíráshoz, tipikus vagy állandó 

szókapcsolatokhoz, esetleg szituációkhoz) kötve, nem kifejezetten

a szókincs fejlesztését célzó módszerekkel (olvasással, kommunikatív 

feladatokkal, párbeszédek készítésével) ugyanis a szavak könnyebben 

megjegyezhetőek, mint izoláltan, mivel a jelentést nem egyszerűen 

csak hozzárendeljük a formához, hanem a kontextusból vezetjük le, 

vagyis egyfajta személyes élménnyé tesszük. Ahogy a kiejtés-, úgy

a szókincs-elsajátítás terén is hatékony lehet a célnyelvi környezetben 

való tartózkodás, hiszen ebben az esetben is minden új szó, kifeje-

zés valamilyen élményhez kötődik (vö. Giay 1998: 368–370, Bárdos 

2000: 77–82, Ujlakyné Szűcs 2002: 208–212).

2.4. Nehézségek a magyar nyelvtan elsajátítása terén

A kiejtés és a szókincs tanításához hasonlóan a nyelvtani ismeretek, 

a végesnek nevezhető nyelvtani szabályok esetében sem az abszolút 

vagy anyanyelvi tudás elérése a cél, hiszen ehhez a nyelv belső szem-

léletmódjának elsajátítására lenne szükség, amely azonban csak az 

anyanyelvi beszélőket jellemzi. Egy nyelv nem anyanyelvi beszélői kö-

zül csak nagyon keveseknek sikerül az ún. anyanyelvi szintet elérnie, 

így a nagy többség a nyelvtanulás során a nyelvnek és nyelvtanának 

külső szemlélője marad. Éppen ezért a magyarnyelv-órákon a tanu-

lóknak ún. redukált nyelvtant tanítunk, ami azt jelenti, hogy csak azo-

kat a jelenségeket sajátíttatjuk el, amelyek feltétlenül szükségesek ah-

hoz, hogy a tanulók átlássák a magyar nyelvtan struktúráját, és ennek 

segítségével zökkenőmentesen kommunikáljanak magyarul. Ezeknek 

az elsajátítandó nyelvtani jelenségeknek a száma azonban még egy re-

dukált nyelvtan esetében is igen nagy, ezért a nyelvtani szabályok exp-

licit (definíciók szerinti) ismerete mára már többnyire nem elvárás 

a nyelvtanulókkal szemben, persze ilyen jellegű – induktív, deduktív 

vagy egybevető eljárással történő – bemutatásuk a nyelvtanulók szá-

mára a biztos nyelvi kompetencia, illetve a hozzá szükséges nyelvi tu-

datosság megszerzéséhez elengedhetetlen. Sokkal inkább cél ma már 

a nyelvtani szabályok implicit (burkolt) módon való megértése és

a gyakorlatban való alkalmazni tudása, a nyelvtanulók tehát egy ún. 

funkcionális grammatikával ismerkednek meg tanulmányaik során. 

Egy nyelv nyelvtanát ugyanis nem önmagáért tanuljuk, hanem –

a kommunikáció során betöltött szerepéből kifolyólag – eszközként, 

ugyanúgy, ahogy a szókincset, kiejtést és pragmatikát is, amelyek nél-

kül a nyelvtan tanítása teljesen elképzelhetetlen lenne, hiszen ezek

a nyelvi képességek a gyakorlatban szorosan összefonódnak, egymás 

elsajátítását segítik, egymásra épülnek (vö. Bárdos 2000: 55–60, Giay 

1998: 370, Nagyné Foki 2002: 185–186, 192–195).

Ahogy a fenti képességek esetében is, a kontrasztivitásnak, vagyis 

a forrás- és célnyelv tudatos összevetésének a nyelvtan tanítása terén 

is nagy jelentősége van. A két nyelv nyelvtani rendszere közti kü-

lönbségek ugyanis nagyon megnehezít(het)ik a nyelvtanulók dolgát 

a nyelvtan elsajátítása során, mivel olyan elvont jelenségek megér-

téséről van szó, amelyek – indoeurópai nyelveket beszélő tanulók 

esetében – az általuk ismert nyelvekben, beleértve az anyanyelvüket 

is, teljesen ismeretlenek, vagy ha ismertek is, más szabályok szerint 

működnek. Egy ilyen ismeretlen jelenség elsajátítása és a gyakorlat-

ban való következetes használata kielégítő magyarázat, megfelelő 

mennyiségű példa, gyakorlás és ismétlés mellett is nagyon hosszú 

idő eredményeként érhető el, ilyen jelenségekből pedig a magyar-

ban mint nem indoeurópai nyelvben akad szép számmal, s ez a tény

a nyelvtanban való előrehaladást jócskán lelassítja (vö. Giay 1998: 

371, Bárdos 2000: 59, 64).
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A tapasztalat azt mutatja, hogy a magyart nem anyanyelvként 

tanulók számára – anyanyelvtől függetlenül – a következő három 

jelenség okozza a legnagyobb gondot: a magyar szórend, az igék 

kétféle (általános és határozott) ragozása, illetve az igekötős igék (je-

lentéstani és szórendi szempontból is). E három jelenség tekinteté-

ben mutat ugyanis eltéréseket a magyar a legtöbb nyelv rendszerével 

összehasonlítva, amelyek anyanyelvi beszélői nyelvünk elsajátítására 

vállalkoznak (Giay 1998: 358). Számos nyelv (legalább valamilyen 

szinten) kötött szórendjéhez képest a magyaré viszonylag szabad, 

aminek hallatán a nyelvtanulók többsége természetesen örül, arra 

gondolva, hogy végre egy nyelv, amelyben a mondatok megalkotá-

sánál a szavak sorrendjére nem kell kifejezetten ügyelni. A helyzet 

azonban természetesen nem ilyen egyszerű: egyrészt, mert a ma-

gyar szórendben is vannak bizonyos kötöttségek, amelyek betartása 

nélkül a nyelvtanuló által alkotott mondat nem lehet „magyaros” 

(lásd Giay 1998: 380), másrészt pedig, mert a magyar szórend vi-

szonylagos kötetlensége nem egyenlő a magyar mondatokban más 

nyelv szórendi szabályainak érvényesítésével. Ez utóbbi viszont 

nem ritka jelenség a nyelvtanulók magyar megnyilatkozásaiban,

a magyar szórend kötetlenségére gondolva ugyanis gyakran – persze 

nem tudatosan – saját anyanyelvük szabályai szerint alkotják meg 

magyar mondataikat is (vö. Misad 2008: 144). A forrás- és célnyelv 

szórendjére vonatkozó szabályok közti különbség tehát gyakori in-

terferenciaforrás. 

Az igék kétféle, határozott és általános ragozása kifejezetten ma-

gyar sajátosság, amelyet a magyarnyelv-tanulóknak hasonlítaniuk 

sincs mihez, hiszen az indoeurópai nyelvekben hasonló jelenséggel 

nincs módjuk találkozni, ezért számukra a két ragozás közti különb-

ség megértése, ezt követően pedig helyes és következetes használatuk 

is nagyon nehéz feladat. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a sajá-

tosan magyar ragozási rendszeren belül a nyelvtanulók további – az 

indoeurópai nyelvekben szintén ismeretlen – finomításra is számít-

hatnak: határozott (tárgyas) ragozásban egyes szám első személyű 

alany és második személyű tárgy esetén ugyanis nem az -m, hanem 

a -lak/-lek személyragokat kapcsoljuk az igéhez, például látlak téged 

(vö. Giay 1998: 377–378, Misad–Hurka 1998: 98, Misad 2002: 98, 

100, Misad 2008: 141, Berényi 2000: 111).

 Az igekötő-használat a magyarban az indoeurópai nyelvek ha-

sonló jelenségeitől több ponton is eltér: a magyar igekötőknek az in-

doeurópai nyelvekben megfelelő prefixumok (vö. Keszler 2000: 55) 

ugyanis vagy semmilyen esetben nem válnak el az igétől (például

a szlovákban), vagy ha elválnak is, nem minden esetben a magyar 

igekötőkkel azonos feltételek mellett teszik ezt, az elválást követően 

pedig esetenként teljesen más szórendi szabályok vonatkoznak rájuk, 

mint a magyar igekötőkre (például a németben). Ezenkívül a magyar 

igekötők és az indoeurópai nyelvekbeli prefixumok gyakran jelentés-

tanilag sem mutatnak egyezést, főként azokban az esetekben, amikor 

az igekötőknek a konkrét helyet meghatározó jelentésén kívül átvitt 

jelentése is kialakult (vö. Giay 1998: 376, Misad–Hurka 1998: 98, 

Misad 2008: 142). Mindebből kifolyólag tehát az igekötő-használat 

terén is többszörösen fennáll a negatív transzfer veszélye.

További, a különböző anyanyelvű magyarnyelv-tanulók számára 

egyaránt nehézséget okozó grammatikai részrendszerek a követke-

zők:

a )  Az igei  á l l í tmány, amely – az indoeurópai nyelvek többségé-

vel ellentétben – a magyarban önállóan is alkothat teljes értékű 

mondatot (például Olvasok), hiszen az igei személyragok az alany 

személyére és számára is utalnak, így az alanyt a magyar mon-

datban külön szóval megnevezni nem feltétlenül szükséges. Ez

a megoldás a legtöbb indoeurópai nyelvben – néhány speciális 

esetet leszámítva – szinte teljesen kizárt, a legtöbb esetben kö-

telező az alany szerepeltetése (vö. Giay 1998: 372, Szépe–Szende 

2003: 123).

b )  Az ige  szótár i  a lakja , amely a magyar esetében az ige egyes 

szám harmadik személyű, jelen idejű, kijelentő módú, alanyi 

ragozású alakjának felel meg (például ad), míg egyes indoeuró-

pai nyelvekben ugyanerre a főnévi igenévi alak szolgál (például

a szlovákban is: dať–adni) (Giay 1998: 372, Misad 2002: 97).

c )  A vonzatstruktúrák – „Praktikusan vonzat az a szó, amellyel 

az ige, főnév vagy melléknév kötelezően kiegészül a mondatszer-

kesztés során” (Giay 1998: 372). Ilyen értelemben a magyarban 

a mondat meghatározó tagjának, az igének a vonzata a tárgy és 

az ún. állandó határozó lehet (például vár valakit, vár valakire). 

A tárgy szempontjából azt kell megvizsgálni, hogy a forrás- és 
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célnyelv megfelelő igéi tranzitivitás/intranzitivitás tekintetében 

átfedődést mutatnak-e vagy sem; a határozók esetében pedig

a vizsgálat tárgya a forrás- és célnyelvi igék által vonzott esetek 

egyezése és különbözősége. A vonzatok terén a magyar és az in-

doeurópai nyelvek sok esetben eltérést mutatnak (például ma-

gyar: szükségem van valakire/valamire – sublativusrag, szlovák: 

potrebujem niekoho/niečo – accusativus), az interferencia esélye 

pedig az eltérésekkel párhuzamosan nő (vö. Giay 1998: 372–373, 

Misad 2008: 143, Misad–Hurka 1998: 99).

d )  A lét ige  és  a  belőle  képzett  mel léknévi  igenevek hasz-

nálata  – A nehézséget ezen a téren részben a létige különböző 

igeidőkhöz és -módokhoz kötődő rendhagyó töveinek képzése, 

illetve ezek jelentéseinek egymástól való elkülönítése okozza (va-

gyok/leszek, voltam/lettem, volna/lenne). Ehhez hozzájárul még 

az a tény is, hogy ezek a magyar igealakok jelentéstanilag nem 

minden esetben felelnek meg az indoeurópai nyelvekben formai 

szempontból hozzájuk rendelt igealakoknak (például magyar: le-

szek, szlovák: budem, de magyar: Öt évvel ezelőtt lettem a csoport 

tagja, szlovák: Pred piatimi rokmi som sa stala členom skupiny. 

A szlovákban tehát a múltban beállt, de még a jelenben is tartó 

állapotot – a magyartól eltérően – nem a lét-, hanem egy teljesen 

más ige fejezi ki.). Ezenkívül magának a van igének a magyarban 

kétféle, egyrészt létezést, másrészt birtoklást kifejező jelentése is 

zavart okoz a magyarnyelv-tanulók gondolkodásában, az utóbbi 

jelentés kifejezésére ugyanis az indoeurópai nyelvekben külön 

ige szolgál (szlovák: mať, német: haben, angol: have stb.). Emel-

lett létezés jelentésben, ugyanakkor segédige szerepben a van

a ki?, mi?, milyen? kérdésekre válaszoló, jelen idejű, egyes és töb-

bes szám harmadik személyű nominális mondatokból kötelező-

en hiányzik (például Péter egyetemista), csak a hol? és a hogyan? 

kérdésekre válaszoló mondatokban szerepel minden esetben 

(például Péter ott van), ellentétben az indoeurópai nyelvekkel, 

amelyekben ilyen jellegű megkötések a létige használatával kap-

csolatban nincsenek (például a szlovákban sem: Peter je študent, 

Peter je tam). További problémás terület a létige használatában 

a belőle képzett melléknévi igenevek (levő, való) jelentésének 

egymástól való elkülönítése, illetve használatuk tisztázása, mivel 

az indoeurópai nyelvekben a velük alkotott szerkezeteknek ha-

tározós kapcsolatok felelnek meg, amelyekben a létige igenévi 

alakjának nyoma sincs (például magyar: az asztalon levő könyv, 

szlovák: kniha na stole) (Giay 1998: 373–375).

e )  Az igenevek használata  – A főnévi igenévvel kapcsolatban 

az indoeurópai nyelveket beszélő magyarnyelv-tanulók számá-

ra a nehézséget annak a jelenségnek a tudatosítása jelenti, hogy 

– anyanyelvüktől eltérően – a magyarban személytelen mondat 

esetén a főnévi igenévhez a mondat alanyaként személyragok já-

rulnak. Az indoeurópai nyelvek ezzel ellentétben az ilyen típusú 

mondatokban a segédigéket ragozzák, a főnévi igenevet sohasem 

(például magyar: Meg kell oldanod ezt a problémát, szlovák: Musíš 

riešiť tento problém). További problémás terület az igenevek kap-

csán egyrészt a melléknévi igenév egyes fajtáinak egymástól való 

megkülönböztetése (például író fiú, megírt levél, megírandó le-

vél), másrészt pedig a melléknévi és a határozói igenévi jelentés 

egymástól való elkülönítése. A határozói igenévvel kapcsolatban 

ezenkívül interferenciához vezethet az a körülmény, hogy ez

a forma a magyarhoz viszonyítva az indoeurópai nyelvekben sok-

kal szélesebb körben használatos (vö. Giay 1998: 375–376, Misad 

2008: 141–142).

f )  Az alany és  az  á l l ítmány eg yeztetése  a legtöbb nyelvben 

– így a magyarban és az indoeurópai nyelvekben is – ismert jelen-

ségnek számít, alapvető szabálya tekintetében (mely szerint egyes 

számú alany mellett az állítmány is egyes számban, többes számú 

alany mellett pedig többes számban áll) a nyelvek többsége egye-

zést mutat, több egyes számú alany esetében azonban egyes nyel-

vek bizonyos egyeztetési szabályai eltérnek a magyarétól (például 

magyar: Anya és apa elment/elmentek, szlovák: Matka a otec odišli, 

tehát míg a magyarban több egyes számú alany mellett egyes és 

többes számú állítmány is állhat, addig a szlovákban csak az utób-

bi lehetséges) (vö. Giay 1998: 378, Hegedűs 2004: 275–277).

g )  Az irányhármasság – „A magyar nyelv térszemléletének leg-

fontosabb sajátossága, hogy a mozgás iránya szerint differenciálja 

és szervezi a helyhatározó kifejezésére szolgáló nyelvi eszközöket” 

(Giay 1998: 379). Ebből kifolyólag a magyar helyhatározóragok, 

illetve névutók a hol?, honnan?, hova? kérdések alapján hármas 



136 137

egységekbe rendeződnek, ez az elv azonban az indoeurópai nyel-

vekben ismeretlen, mivel alapvetően nem ragozó típusú nyelvek-

ről van szó. A cselekvés körülményeire elsősorban elöljárószók-

kal és a megfelelő esetben álló névszóval utalnak, ez a megoldás 

viszont sok esetben nem egyeztethető össze teljesen a magyar 

esetragok rendszerével: megtévesztő lehet a magyarnyelv-ta-

nulók számára ugyanis, hogy amire a magyarban két külön rag 

szolgál, azt az indoeurópai nyelvek gyakran egy elöljárószóval, 

viszont két különböző esettel fejezik ki (például magyar: A köny-

vet az asztalra teszem/A könyv az asztalon van, szlovák: Položím 

knihu na stôl/Kniha leží na stole). Ez a háromirányúság jellemző 

a magyarban az időbeli viszonyok leírására is (a mikor?, mikorra?, 

mikortól? kérdések alapján). Erre, illetve egy további magyar sajá-

tosságra, ti. hogy a magyar a közeliség és a távoliság kifejezésére 

külön (mély, illetve magas hangrendű) névmási és határozószói 

alakokat használ, az interferencia elkerülése végett szintén fel kell 

hívni a magyarnyelv-tanulók figyelmét (vö. Giay 1998: 357, 379, 

Misad 2008: 142–143, Misad–Hurka 1998: 98).

h )  A bir tok és  a  bir tokos  közt i  kapcsolat  k i fe jezésére 

a magyarban nagyon sok mód van, ezek a következők: birtokos 

személyjeles névszó (házam), birtokos jelzős szerkezet (a barátom 

háza, a barátomnak a háza), birtokos névmás (a ház az enyém), 

birtokjel (a ház a barátomé). Ez a sok lehetőség már önmagában 

is megnehezíti a magyarnyelv-tanulók dolgát, mivel megfelelé-

sük az indoeurópai forrásnyelvekkel nem minden esetben teljes, 

mindehhez pedig még hozzájárul egy újabb egyedi magyar vo-

nás: ti. hogy a magyar a birtokviszonyon belül a többes szám kife-

jezésére az általános többesjeltől (-k) eltérő, külön többesjelet, az 

ún. birtoktöbbesítő jelet (-i), illetve az egyes birtokviszonyt kife-

jező módokban sajátos birtokos személyjelezést használ (például 

házam–házaim; a barátom háza–az ő háza, a barátomék háza–az

ő házuk, a barátomék házai–az ő házaik). Ennek a gazdag kife-

jezési rendszernek a következtében a tanulók gyakran összeté-

vesztik az egyes formákat (vö. Giay 1998: 379–380, Misad 2008: 

143–144, Balázs 1989: 82–83).

A tárgyalt jelenségeknek szinte mindegyike – ahogy arra a ma-

gyar–szlovák példák összevetésével is utaltam – gondot okoz a 

magyar nyelvtan elsajátítása során a szlovák anyanyelvű tanulók-

nak is. Mindezek mellett azonban kifejezetten nehéz elsajátítaniuk

a magyar névelőhasználatot is, hiszen a szlovákban nincs névelő

(vö. Misad 2002: 98), ezért idegen elem számukra, használatának 

szükségességét nem érzik, gyakran elhagyják, vagy éppen feleslege-

sen teszik ki (vö. Berényi 2000: 110–111). Mivel anyanyelvükben és 

az esetleg tanult indoeurópai nyelvekben hasonló jelenségekkel nem 

találkoznak, a szlovák anyanyelvű magyartanulóknak hosszú időbe 

telik olyan magyar nyelvtani sajátosságok megértése és biztos alkal-

mazása is, mint: 

– a magánhangzó-harmónia és -illeszkedés, szerintük ugyanis jól 

hangzanak a sétálek típusú alakok is (Misad 2002: 99) 

– a szóvégi a, e nyúlása toldalék előtt, megfelel „fülüknek” az almát 

helyett az almat alak is 

– a felszólító módú igealakok használata egyes szám első személy-

ben, például egyek, nem értik ugyanis, mire szolgál ez az alak

a magyarban (vö. Berényi 2000: 111), mivel a szlovákban az egyes 

szám első személyű felszólítás nem használatos, megfelelő alak 

sem létezik a kifejezésére

– kötőhangzók/előhangzók használata a mássalhangzó-torlódás 

megszüntetésére, a szlovákban ugyanis ez a jelenség (ti. a mással-

hangzó-torlódás) nem okoz gondot a kiejtésben, ezért a szlovák 

anyanyelvű tanulók nem érzik „magyartalannak” az értni típusú 

alakokat sem (Misad 2002: 99), főként, miután tartsd típusúakkal 

is találkoztak magyar nyelvi tanulmányaik során, melyeket pedig 

a magyar nyelvtani szabályoknak megfelelő alakokként ismertek 

meg.

Azok közül a nyelvtani jelenségek közül, amelyek alapvetően

a szlovákban is megvannak, de más szabályok szerint működnek, 

mint a magyarban, a szlovák anyanyelvű magyarnyelv-tanulók 

számára a legnehezebben egyrészt a visszaható és a kölcsönös név-

mások közti különbségtétel (maga–egymást: sa, si), másrészt pedig

a prepozíciók helyett mintegy posztpozíciókként értelmezendő név-

utók sajátíthatók el (vö. Oszkó 2000: 145). A szlovák és a magyar 

nyelv névmási rendszere az említetten kívül más esetekben is eltér 

egymástól: a szlovák nyelv például a személyes névmások rendsze-

rén belül egyes és többes szám harmadik személyben – a nyelvtani 
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nemek megkülönböztetéséből adódóan – tagoltabb, mint a magyar 

(magyar: ő–ők; szlovák: on, ona, ono–ony, oni), a kérdő névmások 

tekintetében viszont ennek éppen az ellenkezője igaz (magyar: ki?, 

mi?, kik?, mik?; szlovák: kto?, čo?) (lásd Misad–Hurka 1998: 98).

Ami viszont a nyelvtan tanulásánál ugyanúgy, mint a többi ké-

pesség elsajátításánál is, anyanyelvtől függetlenül minden magyar-

nyelv-tanuló segítségére lehet, az a pozitív transzfer, vagyis a for-

rás- és célnyelv azonos jelenségeinek felismerése és a megértéshez 

való felhasználása a nyelvtanulás során. Ezzel szorosan összefügg

a nyelvtani jelenségek kontrasztív alapon való bemutatása a nyelv-

órákon mind az egyezések, mind pedig a különbözőségek esetében: 

ez a módszer ugyanis mindkét esetben a tudatosság és a követke-

zetesség eléréséhez járul hozzá. A fokozatosság, az egyszerűektől

a bonyolultabb jelenségek felé való haladás elvének, az induktív 

módszernek és az egyes jelenségek leghatékonyabb elsajátítását 

eredményező gyakorlattípusoknak az alkalmazása is nagy segítség

a nyelvtanulók számára (vö. Bárdos 2000: 65, Nagyné Foki 2002: 195, 

Giay 1998: 370–371).

3. Nehézségek a nyelvi készségek elsajátítása terén

A spontán nyelvi készségek elsajátításának mértéke – ahogy az anya-

nyelv, úgy az idegen nyelvek esetében is – nagyban függ egyrészt

a megszerzett szókincsbeli és nyelvtani, másrészt pedig a kiejtésbeli és 

pragmatikai tudás mértékétől. Az említett nyelvi képességek ugyanis 

eszközként szolgálnak az idegen (és természetesen az anya)nyelvű 

olvasás- és hallásértés, írás és beszéd során, melyek problémamentes 

használatához ezért a nyelvi képességek minél pontosabb elsajátítá-

sára van szükség. A magyar standardtól eltérő kiejtés és nyelvtani 

jelenségek alkalmazása, a szókincs, illetve a pragmatikai ismeretek 

hiányosságai akadályozzák a megértést és a kommunikációt, ennek 

révén pedig a beszélő és hallgató közti információáramlás megszű-

nésének veszélye is fennáll, hiszen a beszédtevékenység a percepció 

és a produkció kölcsönhatására épül, hallásértés nélkül tehát nincs 

beszélt nyelvi kommunikáció és fordítva. Az egyes nyelvi képessége-

ket és készségeket ezért a nyelvórákon egymással párhuzamosan kell 

fejleszteni, ellenkező esetben az egyik (alacsonyabb szintű) készség 

visszatarthatja a fejlődésben a másikat is, hiányosságai problémákat 

válthatnak ki más készségek terén is (vö. Giay 1998: 360, 367, 383, 

Bárdos 2000: 50, 51, 58, Nagyné Foki 2002: 189, 194, Ujlakyné Szűcs 

2002: 199–200, Szekeresné Rózsa 2002: 169).

3.1. Nehézségek a hallásértés terén

A hallásértés alapvető nehézségét az a tény okozza, hogy egy adott 

tempójú idegen nyelvi megnyilatkozást egyszeri elhangzás után 

kell megérteni, értelmezni, majd reagálni is rá. A magyar beszédte-

vékenységek során átlagosan kilencven szó hangzik el percenként, 

ezt a tempót azonban a nyelvet nem anyanyelvként tanulók (a kom-

munikáció sikertelenségétől tartva, fokozott érzelmi állapotban) ál-

talában jóval gyorsabbnak érzik a valóságosnál, így gyakran kérik

– a könnyebb megértés kedvéért – a beszéd lassítását is. Ez a megol-

dás azonban csak a nyelvtanulás kezdeti szakaszában fogadható el,

a tanulóknak fokozatosan hozzá kell szokniuk a magyar beszédse-

bességhez, hiszen a gyakorlatban nem minden esetben lesz lehetősé-

gük a beszéd lassítását elérni, az elhangzottakat azonban valamilyen 

módon – a sikeres kommunikáció érdekében – ennek ellenére is meg 

kell érteniük (vö. Giay 1998: 366, 383, Szekeresné Rózsa 2002: 165, 

Kovácsné Varga 2002: 248). 

A hallásértési nehézségek négy okra vezethetők vissza: az egyik

a beszélő, akinek a kiejtése esetleg nem minden tekintetben felel 

meg a magyar standardnak, akcentussal beszél vagy hadar stb.;

a másik a hallgató, aki esetleg a fent említett lélektani helyzetbe ke-

rült, fáradt, dekoncentrált stb.; a harmadik maga a közvetítő nyelv-

nek, ill. valamelyik részterületének (nyelvtan, szókincs, kiejtés, 

pragmatika) hiányos ismerete; a negyedik pedig a szituáció, amely-

ben a beszélgetés zajlik, illetve annak zavaró tényezői. Az említett 

okokból fakadó nehézségek megnehezíthetik a megértést, félreérté-

sekhez vezethetnek. Ezenkívül a magyart csak a nyelvórákon elsajá-

tító tanulók számára a beszédértés során gondot okoz a mindennapi 

beszélt nyelv kifejezéseinek, a szleng vagy nyelvjárási szavaknak stb. 

a megértése is. Éppen ezért fontos a hallásértés gyakorlása autenti-

kus, valós élethelyzetekből vett, zajoktól sem mentes felvételek és
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a hozzájuk készített feladatok segítségével, amelyeket célszerű ké-

pekkel, videófelvételekkel kiegészíteni, mivel ezek – ahogy a tény-

leges beszédtevékenységek során is nagyon sok tényező, például 

a mimika, a viselkedés stb. – sokat segítenek a nyelvtanulóknak

a hallottak megértésében (vö. Bárdos 2000: 118–119, Kovácsné Var-

ga 2002: 239–241, 248).

3.2. Nehézségek a beszédkészség terén

A beszédkészség terén az alapvető nehézséget az a tény okozza, 

hogy a nyelvtanulónak a beszédtevékenysége során az anyanyelvi 

beszélők által elfogadhatónak tartott szinten a célnyelv minden jel-

legzetességének meg kell felelnie. A beszéd folytonosságát biztosító 

automatizált nyelvtani szerkezetek, kifejezések, állandósult szókap-

csolatok, beszédfordulatok, illetve a standardnak megfelelő kiejtés 

és a szituációhoz illő nyelvhasználati szabályok alkalmazása mellett 

ezek közé a jellegzetességek közé tartozik a helyes magyar hangsúly, 

ritmus, beszédtempó, intonáció, különböző társalgási és időnyeré-

si stratégiák stb. használata is. Ez utóbbi stratégiák elsajátításának 

fontossága abból adódik, hogy a kommunikáció interaktív folyamat, 

egyrészt a beszélgetőpartner közlésének megértésén, másrészt az 

arra való reagáláson, önmagunk megértetésén, tehát a kölcsönössé-

gen alapul, mindehhez pedig még hozzájárul az idő szorítása is, ti. 

hogy a megszólalásoknak egy adott időn belül kell megvalósulniuk. 

Az idegen nyelven beszélő nyelvtanulónak tehát eleget kell tennie

a nyelvhelyesség és a beszédfolyamatosság kritériumának is, mindezt 

egyidőben, ami pedig az elfogadhatóság szintjén sem egyszerű do-

log. A beszédkészség fejlesztése során ezért a nyelvtanulót minden 

említett elvárásra fel kell készíteni, erre pedig a mindennapi életben 

gyakran előforduló beszédtípusok (például bevásárlás, információ-

kérés, baráttal való társalgás stb.) gyakoroltatása, dialógusok készíté-

se, képek leírása, szerepjátékok, viták szervezése a legjobb módszer, 

ezek során ugyanis a nyelvtanuló egy bizonyos fokú rutinra tehet 

szert, amely azért is előnyös, mert a beszédnek természetesen nem 

minden eleme automatizálható (vö. Nagyné Foki 2002: 193, Bárdos 

2000: 83, 183–184, 189–195, Boldizsár 2002: 273–274, 279, 281–289, 

Giay 1998: 383–384).

3.3. Nehézségek az olvasási készség terén

Az olvasás – a fentebb tárgyalt készségektől eltérően (az írás mellett) 

– már anyanyelven is tanult készség, amelynek alapvető részei a betűk 

azonosítása, a dekódolás, vagyis a szavak jelentésének felismerése,

a mondatok megértése és a szöveg értelmezése. Ennek értelmében az 

idegen nyelvű olvasáskészség elsajátítását – az anyanyelvitől eltérően 

– megnehezítik a szókincs, a nyelv- és szövegtani, valamint a prag-

matikai ismeretek hiányosságai, illetve a szavak (célnyelvi kiejtésétől 

vagy a célnyelvben a forrásnyelvi fonémák jelölésétől eltérő) írásképe 

is. Mindehhez még hozzájárulhatnak a világról alkotott tudásunknak 

és a célnyelvi kultúra ismeretének hiányosságai, amelyek megakadá-

lyozhatják, hogy bizonyos, logikusan következő nyelvi vagy tartalmi 

elemeket a szövegben előre megjósolhassunk, és ezzel az olvasásértés 

folyamatát megkönnyítsük. Az olvasón – mint az olvasásértési folya-

matot befolyásoló egyik tényezőn – kívül megnehezítheti a megértést 

a másik tényező, a szöveg jellemzői (például hosszúsága, tartalma, 

felépítése, közvetítő eszköze, információsűrűsége, az ismeretlen sza-

vak mennyisége stb.) is, ezért célszerű – a hallotthoz hasonlóan – az 

olvasott szöveghez is (képek, diagramok, táblázatok stb. formájában) 

vizuális segítséget nyújtani. Az olvasástanítás elsődleges célja, hogy 

a nyelvtanulók eljussanak a megfelelő tempójú, folyékony olvasás és 

a minél magasabb fokú értettség szintjére, ez azonban csak fokoza-

tosan, autentikus szövegek olvasásával, illetve a megfelelő, olvasást 

megelőző, elősegítő és követő gyakorlatokkal (például összefoglaló 

írása, igaz-hamis kérdések, összekevert mondatok rendezése, szino-

nimák/antonimák keresése) érhető el (vö. Bárdos 2000: 129, 134–

139, 143–147, Homolya 2002: 299, 303–315, Ujlakyné Szűcs 2002: 

207, Giay 1998: 384).

3.4. Nehézségek az íráskészség terén

Az olvasáshoz hasonlóan az írás is tanult készség, amelynek tech-

nikáját és kreatív módszereit a nyelvtanulók alapvetően anyanyelv-

ükön sajátítják el. Ezek az ismeretek adják az idegen nyelvű íráskész-

ség alapjait is, még ha a nyelvtanulók a forrás- és célnyelv jelenségei, 

illetve azok alkalmazása között teljes párhuzamokat nem is vonhat-
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nak. Az idegen nyelvű írástanítás nehézségeit egyrészt a forrásnyelvi-

től eltérő célnyelvi fonémajelölés, írásjelek (például az s/sz, illetve ö/ü 

jelölésének összetévesztése vagy az utóbbiak jelölésének o-val, u-val 

való megoldása a szlovák anyanyelvűek esetében), illetve az eltérő 

helyesírási szabályok idézhetik elő, másrészt viszont a kreatív írás-

hoz szükséges célnyelvi képességek hiányos elsajátítása okozhatja. Ez 

utóbbiak közé tartoznak a – többi készség nehézségei kapcsán is tár-

gyalt – szókincsbeli, nyelv- és szövegtani, valamint pragmatikai hiá-

nyosságok, az említett képességek megfelelő ismerete nélkül ugyanis 

a nyelvtanuló képtelen a célnyelven nyelvileg helyes és összefüggő 

szövegek létrehozására. A nyelvhelyességre való törekvés tehát nem 

az egyetlen feltétele a célnyelvi íráskészség kialakításának, hiszen az 

írás is interaktív folyamat, az idegen nyelven fogalmazó nyelvtanu-

lónak figyelembe kell vennie a célnyelvi írásmű műfaji és stílusbeli 

követelményeit, illetve azt a körülményt is, hogy gondolatmenetét, 

megalkotott szövegének szerkezetét az olvasónak is meg kell értenie, 

így írásos alkotásának nemcsak nyelvileg és műfajilag megfelelőnek, 

de koherensnek és logikus felépítésűnek, érthetőnek is kell lennie, 

hogy megvalósítsa célját. Mindez idegen nyelven sok munkával, ter-

vezéssel, szótárhasználattal, ellenőrzéssel jár, ezért az idegen nyelvű 

írás mint folyamat nem zökkenőmentes, a végtermékben pedig álta-

lában még így is sok a nyelvhelyességi hiba, a szöveg gyakran nem áll 

össze egésszé, vagy éppen a választott kifejezések nem felelnek meg 

a célnyelvi használatnak stb. Ezek a nehézségek azonban – a többi 

készség elsajátításához hasonlóan – fokozatosan, a mechanikustól

a kreatív vagy önkifejező írásig eljutva, különböző, íráskészséget fej-

lesztő, de mindenképpen autentikus, vagyis valós helyzetekre em-

lékeztető gyakorlatokkal (például betűjátékokkal, másolással, diktá-

lással, levelek, esszék, történetek, kérvények, rövid versek írásával) 

leküzdhetők (vö. Bárdos 2000: 149–178, Szolár 2002: 342–355, Gál 

2002: 317–322, Giay 1998: 384).

4. Összegzés

A magyar köztudottan a legnehezebben megtanulható nyelvek közé 

tartozik, főként a más nyelvcsaládok nyelveit beszélők számára, 

akiknek nyelvében egyes, a magyarban természetesen meglévő je-

lenségek egyáltalán nem fordulnak elő, így ezek a nyelvtanulás során 

számukra teljesen idegenként is hatnak. Mint minden idegen nyelv 

tanulása esetében, a magyar nyelv tanulása során is nagy segítséget 

jelenthet azonban, ha a nyelvtanuló már más idegen nyelve(ke)t is 

beszél, hiszen a nyelvtanulás terén szerzett tapasztalatait a magyar-

nyelv-órákon is kamatoztathatja, illetve a már megtanult nyelv(ek) 

rendszerével összehasonlítva könnyebben átlátja a magyar nyelv 

rendszerét is. Ennek az összehasonlításnak azonban – mind a kogni-

tív nyelvi képességek, mind a nyelvi készségek fejlesztése során – tu-

datosnak kell lennie, hogy elkerülhető legyen az interferencia, vagyis 

a nyelvtanuló által beszélt/ismert nyelvek közötti negatív transzfer. 
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Zhrnutie

Je všeobecne známe, že maďarčina patrí medzi najťažšie osvojiteľné jazyky, 

predovšetkým pre hovoriacich jazykmi iných jazykových rodín, v jazyku 

ktorých sa vôbec nevyskytujú niektoré, v maďarčine prirodzené javy, 

ktoré tak pre nich pri učení sa jazyka pôsobia úplne neznámym. Ako aj

v prípade učenia sa iných cudzích jazykov, aj počas osvojovania si maďarčiny 

môže pomôcť, keď učiaci sa hovorí už aj inými cudzími jazykmi, pretože 

získané skúsenosti môže využívať aj na hodinách maďarčiny, resp. pomocou 

porovnania jazykových systémov už osvojených jazykov môže získať lepší 

prehľad aj o jazykovom systéme maďarčiny. Toto porovnanie však musí byť 

– v prípade kognitívnych jazykových schopností, ako aj v prípade jazykových 

zručností – zámerné, aby sa bolo možné vyhnúť interferencie, negatívnemu 

transferu medzi jazykmi známymi pre učiaceho sa.

II.
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Csehy Zoltán

„Leányokban ember mindenkor talál”
(Homoszocialitás és rejtett identitás a széphistóriákban)

Annotáció: A tanulmány Szegedi Veres Gáspár Titusról és Gisippusról szó-

ló széphistóriájának vágymintázataival és azok poétikai szerepével indít. 

Boccaccio történetét Beroaldo homoerotikus elemekkel telíti, Szegedi Veres 

pedig ezt a változatot magyarítja, illetve korrigálja a kor morális elvárásai-

nak megfelelően. A vágymintázatok architektúrája minden szerzőnél kissé 

módosul: ezek az eltolódások alapvetően befolyásolják értelmezést. Enyedi 

György Gismunda és Gisquardus históriájának széttartó koncepciójára 

szintén az antik háttérséma feltérképezése nyújt magyarázatot. A tanulmány 

záró része a férfinak öltözött nő toposzát kíséri figyelemmel a társadalmi és 

a biológiai nem konfliktusrendszerébe ágyazva.

Kulcsszavak: Boccaccio-hatástörténet, széphistória, identitás, homo szo cia-

litás, társadalmi nem, biológiai nem.

1. Titus és Gisippus mint Pylades és Orestes

A széphistóriák lényegében populáris szerelmi történetek, melyek 

közvetlen, ugyanakkor redukált módon mesélnek el, értelmeznek 

újra vagy hangolnak át egy-egy szerelmi históriát: a történetmesélés 

mögé látványos didaktikus-epikus háttérváz kerül, egy olyan tartó-

szerkezet, mely egyszerre indokolja és határozza meg magát a mesé-

lést és annak legitimitását. A narratív szövegmintázat és a didaktikus 

háttérváz gyakran nem fedik egymást, nem illeszkednek maradék-

talanul: ez a diszkrepancia teszi lehetővé vagy a fikció csak látszatra 

elburjánzását, vagy a didaxis elharapózását, s emiatt különösen ter-
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mékeny a mögöttes tartalmak – nevezzük ezt a szöveg vágymintáza-

tainak – fürkészése, feltárása. A történet példázatossága vagy haszna 

egy stabil morális viszonyrendszert teremt, s ez a korlátozott szabad-

ságú mechanizmus magát a korabeli irodalmat is jól körvonalazható 

szerepkörbe utalja.

 A konkrét szövegforrásokra visszavezethető széphistóriák jellem-

ző vonása a holisztikus értelemben vett kommentár jelleg: a mű itt 

teljes egészében interpretációként is viselkedik, s e második dimen-

ziós létmódjában több terepen is párbeszédképessé válik. Izgalmas 

kérdés ugyanakkor, hogy a korlátozó és irányított értelmezés célt 

ér-e a befogadás során: nem mindig sikerül megőrizni az ősszöveg 

kompaktságát, a reflexiós elemek háttérvázként való egybeépülése 

sem mindig hoz létre koherens architektúrát, és olykor számolni kell 

a párbeszéd nyelvi-filológiai defektusaival, illetve a félreértelmezé-

sekkel is. E félreértések a szöveg mű-létmódjában is megítélhetők, 

de a második létmódban akár elítélhetővé is válhatnak, hiszen a pár-

beszédet sokszor megakasztják. A széphistória mindig használatban 

van, a történés visszaolvasása a genézis családfája mentén felfedi 

ugyan a használat indítékait és jellegét, de keveset mond a haszná-

lat költői indokairól, az elbeszélés poétikai befogadhatóságáról (ál-

talában épp ezekről beszél lekezelően a szakirodalom is). A szerző 

itt retorikailag összezsugorodik, a demonstrátor óriássá nő, illetve

a forrásszöveg szerzője maszkként értelmeződik, s erre a maszkra 

való hivatkozás annál erőteljesebb, minél kényesebb a história tár-

gya. A szerzői funkció szinekdochikus folyamat eredménye: az ős-

szerző, a fordító, a demonstrátor és a költő elemeiből áll össze.

A reflektált főcselekmény értelmezésének etikai irányítása termé-

szetesen nem terjedhet ki a szöveg teljességére, a vágymintázat min-

den egyes elemére, s ez a törvényszerű lefedetlenség felszabadító erő-

vel hathat. Előfordul olyan eset is, hogy a szerző, főként, ha úgymond 

modern tárgyat választ (pl. Boccaccio-történetet), a sokkal eviden-

sebb tekintéllyel bíró antik sémát is a történet mögé feszíti. Ezek az 

analógiák – mármint az archetipikusabb jellegű történet párhuzam-

ba állítása a modern történettel, illetve a háttérmintázat etikai olda-

lának ilyen megtámasztása – olykor kódként is szolgálnak, és épp 

itt van lehetőség a vágymintázatok rendszerének felfejtésére. Így van 

ez Szegedi Veres Gáspár Titus és Gisippus históriája címen ismert 

históriás énekének esetében is, melynek közvetett forrása Boccaccio 

Dekameron című keretes elbeszélés-gyűjteménye volt: egészen pon-

tosan a 10. nap, 8. novellája.1 Toldy Ferenc a művet barátságregének,2 

Dézsi Lajos a barátság „gyönyörű panegyrisének”3, Pintér Jenő „két 

önfeláldozó nemesifjú igaz barátságáról” szóló históriának nevezte.4 

A teljes cím így hangzik: Szép rövid história két nemes ifjaknak barát-

ságokról.5 Az egyébként ismeretlen Szegedi Veres Filippo Beroaldo 

humanista latin fordítása alapján dolgozott. Műve a kolofón szerint 

Désen készült 1577-ben. Két kiadását tartjuk számon, az első Kolozs-

várt jelent meg 1578-ban, a második 1582-ben Bártfán (ebből csak 

töredék maradt). Szegedi műve mottójául, a széphistóriák bizonyos 

csoportjára jellemző módon antik sémát is választott, nevezetesen 

Martialis egy homoerotikus színezetű epigrammájából (6, 11) ragad 

ki két sort: „Ut praestem Piladem, aliquis mihi praestet Orestem, / 

Hoc non fit verbis, Marce, ut ameris: ama!” Magyarul: „Úgy lehetek 

Pylades, ha Orestesem énnekem is van: / Semmi se, Marcus, a szó. 

Vágysz szeretetre? Szeress!” (Csengery János ford.).

Az igaz barátság példázataként előadott célzatos költemény több 

burkolt homoerotikus motívumot is tartalmaz, mégpedig a korabeli 

barátságretorikába ágyazva, melyet a szerző tudatosan alkalmaz, és 

kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket. A mottóválasztás eredetisége6 

is e rendkívül finom rendszer része. Az önfeláldozó barátság érzé-

kisége a vágykontinuum áthágási rendjének struktúráját követi: az 

amor felségterülete ez, melyen belül számos konfiguráció képzelhető 

el. A barátság költői anatómiájára helyeződik a hangsúly: a nem azo-

nosan megélt érzés, a vágymunka eltérő karaktere a barátság minő-

ségének konvencionális minimumában egyenlítődik ki. 

1 HEINRICH Gusztáv, Boccaccio élete és művei, Budapest, Franklin, 1881, 227–
289.

2 TOLDY Ferenc, A magyar költészet története. Az ősidőktől Kisfaludy Sándorig, 
Budapest, Szépirodalmi, 1987, 102.

3 RMKT (16), VIII. kötet, Budapest, MTA, 1930, 488.
4 PINTÉR Jenő Magyar irodalomtörténete, 2. kötet, Budapest, A Magyar Iroda-

lomtörténeti Társaság kiadása, 1930, 377.
5 A mű modern, Dézsi Lajos-féle kiadása: RMKT (16), VIII., i. m. 306–323.
6 RMKT (16), VIII., i. m. 489.
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E folyamat feltárásához célszerű alkalmazni a homoszocialitás ka-

tegóriáját. A homoszocialitás a homoszociális vágyon alapul: kivált 

a férfiak barátságát és társadalmi, nemileg szegregált kötelékeinek, 

rivalizálásainak, önszerveződéseinek mintázatait foglalja magába.

A homoszocialitásnak mind politikai, mind pszichoszexuális di-

menziói vannak és lehetnek, s ezek az irodalomban is jelentős és lát-

ványos módon csapódhatnak le. Luce Irigaray bevezeti a „hom(m)o-

szexuális gazdagság” kategóriáját is, mely a leszbikus és női elnyomás 

logikáját és rendszerét tárja fel. Eszerint a szélsőséges nézet szerint

a heteroszexualitás működése lényegében alibista struktúra a férfiak 

közti társadalmi kapcsolatok kialakításához, melyek lételeme a riva-

lizálás, a csere, a birtoklás, s ennek a mechanizmusnak rendelődik 

alá a nő és a vágy is.7

A homoszocialitás szociológiai kategóriáját a homoszexualitáshoz 

való viszonyában számos irodalomértelmező találta termékenynek. 

Eve Kosofsky Sedgwick az angol irodalomban mutatja be,8 hogy 

mi ként robbantotta szét a homoszexualitás konstrukciója a homo-

szocialitást magát. Ezt a rombolási folyamatot, mely eltörölte a két 

minőség közti potenciális kontinuitást, nevezte el homoszexuális 

pániknak. A zárt klubok, a férfitársaságok, az idealizált barátságok 

terébe berobbant hisztérikus homoszexualitás ezeket az intézménye-

ket Oscar Wilde korában destruálta. Shakespeare szonettjeiben még 

fennáll a kontinuum lehetősége homoszocialitás és homoszexualitás 

között, de még a nők iránti vonzalom vagy a homoerotikus vágy bizo-

nyos aspektusainak (pl. a túlfűtött barátságretorika) társadalmi felvál-

lalhatósága is belefér. Ez jellemzi azt a reneszánsz alkotói környezetet 

is, melyben az alább elemzendő magyar széphistóriák ihletődtek.

A Titus és Gisippus história témájának ősforrása Petrus Alfonsi 

Disciplina clericalis című művének második része, a De integro 

amico címen is ismert fejezet, mely egy bagdadi és egy egyiptomi ke-

reskedő barátságáról szól9. Az egyikük a szerelem betegségébe esett 

(ez a klasszikus metafora hatalmas karriert fut be az ókortól máig), 

és a másik jegyesét kívánta gyógyírul a bajára. A barát átengedte neki

a csodálatos lányt. Az idővel leszegényedett, koldusbotra jutott egyip-

tomi férfi, noha Bagdadba ment, nem merte megkeresni a barátját, 

ezért egy mecsetben szállt meg: itt a szeme láttára egy gyilkos végzett 

egy másik férfival, majd elszelelt. Az elkeseredett egyiptomi magát 

vallotta gyilkosnak, hogy földi szenvedései végre-valahára véget érje-

nek: bebörtönözték, és fel akarták akasztani. Gazdag barátja az utolsó 

pillanatban érkezve felismerte a szerencsétlent, és önmagára vállalta 

a gyilkosságot, amiért egykor meggyógyította őt az egyiptomi. Az 

önfeláldozás láttán és a helyzet érzékeny patetikusságán megindulva 

az igazi gyilkos önként feladta magát. A barátság efféle érzelmi ma-

ximumokat ostromló példája egy időre sémává válik: előbb a Gesta 

Romanorum 171. elbeszélésében tér vissza, majd pedig Boccacció-

nál ölt új alakot, immár nagymértékben erotizálódva, kivált a rej-

télyes, egymásba nyíló hálószobák trükkjével (Dekameron, 10, 8).10 

Ezt az olasz novellát ültette át latin prózába Filippo Beroaldo,11 s ez 

a változat volt Szegedi Veres mintája. Beroaldo fordítását egy Mino 

Roscióhoz írt levél vezeti be (35v–36r), melyben Beroaldo a görög-

ből latinra készült fordítások mintájára képzeli el az olaszból latin-

ra történő fordítást, s megfogalmazza fordítói elveit is Horatius Ars 

poeticájára és Szent Jeromosra hivatkozva: nem szavakat fordít, ha-

nem értelmet: „Nec verbum verbo curabis reddere fidius”. Beroaldo 

a történetet még erőteljesen erotizálja, ám nem a főcselekmény meg-

szokott helyein, nála ugyanis kivált a férfiak közötti túlfűtött barát-

ság nyer egyértelműbben homoerotikus mellékízt. Beroaldo vonzal-

mára a szép ifjak iránt Castiglione Az udvari ember című művében 

is találunk utalást: Jacopo Sadoleto egy szójátékkal céloz Beroaldo 

hajlamaira, amin a jelenlévő társaság nem botránkozik meg, hanem 

sokat sejtetően mosolyog. Beroaldo Bolognába siet, s már készülne 

is előadni a három okot, amikor megszakítja őt Sadoleto, hogy ő is 

három okkal magyarázza meg barátja útját: ez a három ok (tre conti) 
7 Diana FUSS, Leszbikus és meleg elmélet: az identitáspolitika kérdése, ford. VÁN-

DOR Anna, Replika 33–34 (1998/ december), 213–228. Különösen: 225.
8 Eve KOSOFSKY SEDGWICK, Between Men. English Literature and Male 

Homosocial Desire, New York, Columbia University Press, 1985.
9 Petri Alfonsi Disciplina clericalis, ed. Fr. Wilh. Val. SCHMIDT, Berlin, Theo-

dor Enslin, 1827, 36–38.

10 Wendy DONIGER, The Bedtricks: Tales of sex and masquerade, The University 
of Chicago, 2000, 216–217.

11 Filippo BEROALDO, Orationes, praelectiones, praefationes et quaedam mythi-
cae historiae, Párizs, 1515 (?), 36r–43r.
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pedig három közismerten szép ifjú, három herceg (conte), Beroaldo 

bolognai tanítványai.12 Talán ez magyarázza Szegedi Veres Gáspár 

szövegének különleges erotikáját is, mely áthatja a történetet.

A tárgy megnevezése Titus és Gisippus alakját máris a történelem 

és mitológia klasszikus férfipárosainak sorába emeli: „Az igaz barát-

ságról példát mondok, / Egymás szeretőkről éneket írok, / Tökéle-

tességekről két ifjaknak: / Publius Titusnak és Gisippusnak.” Szegedi 

hűen követi Beroaldót, apró-cseprő színezékanyagot azért bele-be-

lecsempész szövegébe, mely versében hosszabbra nyúlik, mint azt

a forrásnyelvi szöveg megkövetelné. Kiemeli pl. azt, hogy Titus „vén” 

atyja egyetlen támasza volt, hogy reménye sincs már egy másik gye-

rek nemzésére, holott ezt a forrásnyelvi szöveg nem hangsúlyozza, 

ahogy az apa koráról és szexuális potenciájáról sincs tudomásunk: 

Boccacciónál és Beroaldónál is a lényeg a görög tanulmányúton van, 

mely antik sémát követ. Szegedi szerint Publius Titus apja, Quintus 

Fulvius Agustus császár főtanácsosa volt, aminek szintén semmi 

nyoma a forrásszövegekben. 

Az ifjú Titus Görögországba (Athénba) megy tanulni, ahol apjának 

„vala egy szerelmes barátja”, Chremes. Szegedi Veres csak utal arra, 

hogy filozófiai tanulmányokra készül, Arisztipposz (hedonista) filo-

zófus nevét elhagyja. Chremes fiaként tekint Titusra: Szegedi Veres 

itt is racionalizál: e pótatyai érzések felhorgadásában nagy jelentősé-

get tulajdonít az ajándékoknak. „Együtt mindkét ifjak tanultak vala, 

/ Nevekednek vala tudományokba, / Szerelmek egymáshoz öregbül 

vala, / Mint egy atyafiak, úgy laknak vala.” A két ifjú testileg és lelki-

leg is szinte kiköpött mása egymásnak, elválaszthatatlanok („ut sum-

ma germanitas, summaque benivolentia inter ipsos ecaluerit, deo vix 

morte potuerit dissociari”). Szegedi Veres a benivolentia szót kissé 

meglepő módon szerelemnek fordítja, mintegy így ellensúlyozva

a „hacsak a halál el nem választja őket” fordulatot, míg Boccacciónál 

az amicizia szó szerepel („una fratellanza e una amicizia sí grande 

ne nacque tra loro, che mai poi da altro caso che da morte non fu 

separata“)13. Beroaldo latin szövege catullusi értelemben látszik hasz-

nálni a szót, s így erőteljesebb érzelmi töltetet kap, mint a boccacciói 

amicizia, ám Szegedi Veres még ennél is messzebbre megy. 

Chremes három év múlva meghal (az évek számát Szegedi mel-

lőzi), közösen, egyként siratják. Gisippusnak rokonai és atyja ba-

rátai szereznek egy lányt (a mindössze 15 éves Sophroniát – korát 

Szegedi elhallgatja), akit Chremes halála után feleségül kellene ven-

nie. Boccacciónál még Titus is szerepel a házasságra buzdítók közt 

(„gli amici di Gisippo e i parenti furon con lui e insieme con Tito 

il confortarono a tor moglie“), ám Beroaldus ezt mellőzte („amici 

necessariique Gisippi hominem conveniunt et ad uxorem ducendam 

pariter hortant”), s nyomában Szegedi Veres is, aki a „vén Chremes” 

jó barátairól beszél, és nem a fiúéiról. A házasság tehát nem Gisippus 

igénye, hanem úgyszólván társadalmi kötelessége. Teljesen világos, 

hogy a konvenció tipikus kelepcéje tárul elénk, a vágy és a barátság 

határozott törvények és törvényszerűségek szerint nyeri el kiteljese-

dését és büntetését is. A sejtetés legitimációt követel, ehhez célszerű 

az antik toposzrendszer aktiválása, mely az elfogadás vagy az eltűrés 

térfelére visz. Ám ez az antik beágyazás az antik világkép bukásával 

párhuzamosan mindig is a halálra, a szenvedésre ítéltek tere marad. 

Szegedi önkényesen beiktat egy gyűrűs eljegyzést, és egy tánc-

mulatságot, ahol Titus beleszeret barátja jegyesébe („tanto amoris 

incendio coepit aestuare, quanto nullus priscis temporibus amator 

conflagraverat”), és reménytelen, titkos bánatában önpusztításba 

kezd. Szegedi a szerelem nyilának toposzát alkalmazza, mivel a szív 

lángolását nem akarja megismételni Titus magányos, hálótermi kín-

jainak festésekor, mely lényegében az önkielégítés korban szokásos 

módon stilizált leírása. Szegedi szerint a lány „szépsége megcsalta” 

Titust: a csábulást negatív jelenségként sejteti. Titus két (tézis–anti-

tézis szerkezetű) monológját Szegedi Veres rövidíti: a másodikat el-

hagyja, és a szerelem hatalmáról szóló narrátori reflexióként felhasz-

nálja annak elemeit. Ezt a sok természetellenes szerelmi érzésre utaló 

mozzanat (az incesztusok különféle típusai) elhagyási szándékával 

is lehet magyarázni. Beroaldo szavait használva itt a leges cupidinis 

és a leges amicitiae kerülnek konfliktusba. Titusnak lényegében 

Gisippushoz való bensőséges viszonyát kell újrafogalmaznia, és 

ebbe belebetegszik. A szöveg új, bonyolultabb vágytérképeket sejtet, 

és Szegedi Veres ezt helyenként egészen pontosan érzékeli. Olykor 

12 Baldassare CASTIGLIONE, Il cortegiano, Firenze, Le Monnier, 1854, 136. (1, 63).
13 A Dekameron olasz szövegének idézésekor a következő kiadást használom: 

Giovanni BOCCACCIO, Decamerone a cura di Vittore BRANCA, Firenze, 
Accad. de Crusca, 1976. 
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azonban trivializálja, mint például abban a részben, amikor Gisippus 

kétségbeesik barátja állapotán, itt ugyanis beiktat egy érvágásos or-

vosi beavatkozást.14 Ez a lélektani érzéketlenség szinte döbbenetes. 

Végül azért csak-csak kiderül a mélabú oka, és Gisippus barátja 

életéért inkább lemond a lányról: „Hát jobb nékem megválnom egy 

leántól, / Hogynem régi, szerelmes barátomtól, / Kit vén atyám ve-

lem ajánlott társul, / Leányokban ember mindenkor talál.” Gisippus 

lemondásának könnyedsége és Sophronia érzelmeinek teljes mellő-

zése már Tóth Tündének is feltűnt.15 A tárgyként kezelt nő helyzete 

a konvención belül érthető. Épp ezért szó szerinti szerelmi három-

szögről beszélni is problematikus: Sophronia egyszerűen odaadja 

magát vélt jegyesének, hiszen korábban minimális testi viszonya 

sincs Gisippusszal, aki számára ráadásul szinte megkülönböztethe-

tetlen tükörképe Titusnak. A férfitestnek számára nincs relevanciá-

ja, és nem is kötődik speciálisan semelyik énhez. Ezek az egymásra 

kopírozható férfiének csakis egymás számára jelentésesek: egymás 

narcisztikus tükörképei, s ennek erotikáját érzékeli Gisippus. Tulaj-

donképpen ketten alkotnak egyet: a testet átengedi, és cserébe örökre 

megkapja Titust, sőt, rajta keresztül valamelyest meg is éli a női test 

iránt fellobbanó érzékiséget mint potencialitást. A pillanatnyit cseré-

li tehát le az öröknek hittre.

Beroaldónál a satisfacere ige használata e kontextusban megint 

kettős értelműnek minősülhet („et ego amorem meum non sane 

difficulter in alteram transferans et tibi et mihi satisfecero”), de 

már Boccacciónál is van erotikus konnotációja („e io, il mio amore 

leggiermente a un‘altra volgendo, avrò te e me contentato”). Ezt

a szakaszt Szegedi Veres mellőzi, illetve összevonja a „malo uxorem 

amittere quam amicum” fordulattal. Gisippus vigasztalása egy egyre 

fokozódó érzelmi kitörés csúcspontján teljesedik ki: „Hidd meg, tár-

som, szeretetem oly hozzád, / Hogy nem szánom halálom is éretted, 

/ Ha tenéked ebből lenne halálod, / Tartanám úgy, mintha volnék 

gyilkosod”. Gisippus nem akarja rossz hírbe keverni a lányt az eljegy-

zés felbontásával, ezért sajátos megoldást választanak: Szegedi Veres-

nél palotát csinálnak, s a két ágyasházat (az egyik Gisippusé, a másik 

Titusé) rejtekajtóval kapcsolják össze. A forrásnyelvi szövegben a két 

fiú terme közt legális átjárás volt, melyet rendszeresen használtak 

is. Az érzelmek metaforikus architektúrája itt konkrét megvalósu-

lást nyer. A vágy e speciálisan kiképzett tere végeredményben a bol-

dogság mintázata lesz. A nászéjszakán Gisippus kioson, és Titus hál

a lánnyal, akit Titus gyűrűjével Gisippusként mintegy eljegyez. Sze-

gedi a lánykérésnél saját ötletként beiktatta a gyűrűt, s így analóg 

helyzetbe hozta a két férfit. A konvenció így még az intimitásban 

is érvényesül. Beroaldus a nászt „incredibilis voluptas”-ként írja le, 

Boccaccio a „lungo e amoroso piacer prese di lei“ fordulattal adja 

vissza, Szegedi Veres mellőzi. A gyűrű felhúzása nála eleve erotikus 

allegória. Szegedi humoros leleménye, hogy az aktus után visszatérő 

Gisippust is ábrázolja, akiről Sophrónia azt hiszi, hogy a „szükség-

helyről“ jött vissza. 

A férfiak egymás létterének birtoklása révén egymást is birtokol-

ják, és ellenőrzik egymás érzelmeit.

Csakhamar azonban Rómából Titus atyjának halálhírét hozzák: haza 

kell utaznia. Szeretné, ha Sophronia is vele menne, ezért felfedi előt-

te a valóságot. Szegedi e részben jóval részletezőbb, kiemeli a barát-

ság erényeit, s közli, hogy más mód nem volt orvosolni Titus baját 

(„halála így múlt volna Titusnak”). A lány az apjához rohan, és kitör

a botrány. Szegedi jelentősen lerövidíti és dinamizálja viszont 

Gisippus szónoklatát az isteni sorsrendelésről, és Titusét is, aki fel-

emlegeti Gisippus iránta érzett önfeláldozó szeretetét („Jó barátom 

Gisippus énnékem volt, / Szerelemért látta nagy nyavalyámat, / Egy 

leánnál engem inkább szeretett, / Az haláltól mentette meg feje-

met.”), illetve a titkos nászok történetét, majd megfenyegeti a görö-

göket, hogy egy római sereg élén visszatér (Gisippust társául veszi) 

és elragadja Sophroniát. 

Titus ugyanakkor felfedi a rokonok előtt azt is, hogy Gisippus 

nem szerette a lányt, ezért is lemondott róla az ő javára, aki viszont 

halálosan belézúgott: „Vos iuveni Sophroniam despondistis illam 

non solum non amanti sed pene fastidienti, Gisippus iuveni, qui eam 

supra suas fortunas omnes amabat” (magyarul: ti olyan ifjúhoz adtá-

tok Sophroniát aki nem csupán nem szerette, de majdhogynem un-

14 Dézsi felételezése szerint ez Apollonius históriájából kerülhetett át a szöveg-
be: RMKT (16), VIII., Budapest, MTA, 1930, 489.

15 TÓTH Tünde, Nőképek a régi magyar széphistóriákban, Kalligram 12 (2004/2), 90.
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dorodott is tőle) – írja Beroaldo, miközben Boccaccio ennél kevéssé 

radikálisan fogalmaz: „il vostro a un giovane il quale non solamente 

non l’amava ma appena la conosceva“ (magyarul: ti olyan ifjúnak, aki 

nem csupán nem szerette, hanem alig ismerte). Szegedi Veres ezt így 

teszi versbe: „Ez szép leánt társom igen szerette, / De én ugyan csak 

nem hóltam meg érte.“ Látható, hogy Beroaldo Gisippust homosze-

xuális vagy legalábbis biszexuális karakterré igyekszik formálni, aki 

a lányt nem pusztán azért engedi át barátjának, mert így akarja leg-

alább részben megtartani őt saját vágyának holdudvarában, hanem 

mert nem is érez a nők iránt erőteljesebb vonzalmat, hiszen ő a filo-

zófushoz illő, felsőbb rendű „görög” szerelem reprezentánsa. Szegedi 

Veres nyilván következetlenségnek vélte ez a jelenséget, ezért itt is 

többször racionalizált. Titus végül magával vihette a nőt, Gisippus 

Athénban maradt. 

Gisippusra rájár a rúd, elszegényedik, hamis perek és rágalmak 

áldozataként végül száműzik. A forrásszövegben polgárháborús 

okokból kényszerült („exterminatus in exilium sempiternum”) el-

hagyni Athént. Elindul Rómába, a gazdag Titus nem ismerte fel

a háza előtt toporgó koldust, ezért az immár csak a halálra vágyakozó 

férfi („mortis cupidus”) egy barlangban tért be. A rejtekajtós paloták 

bonyolult terének szimbolikáját a barlang természetes architektúrája 

veszi át: a manierista irányított lét helyét átveszi a természetes, kiszá-

míthatatlan, szabályozhatatlan struktúra. Itt nem a mellérendelés, az 

összekapcsolás funkcionális terei érvényesülnek, hanem az istennek 

való alárendeltség kiismerhetetlen mélységei. A szabályozott sors 

és a kiszámíthatatlan végzet konfliktusa kerül előtérbe, miközben

a kiszámíthatatlanság szabályozásának lehetőségét két tolvaj megje-

lenése villantja fel. Az egyik a zsákmány miatt megöli a másikat. Ez 

az asszimetrikus viszony érzelmileg rákopírozódik Titus és Gisippus 

viszonyára is: a konvencióból kisemmizett Gisippus viszont átenged-

te a prédát Titusnak. A helyzet most kapóra jött: Gisippusnak nem 

kell az öngyilkosság bűnét elkövetnie, hogy nyomasztó lététől szaba-

duljon, magára vállalja a gyilkosságot. A véres tőr és az otthagyott te-

tem amúgy is a bűnösségére vallott volna. A férji állét után a gyilkosi 

állét eljátszása sem okozott különösebb nehézséget.

Marcus Varro, a bíró (paretor) keresztre feszítésre ítéli Gisippust. 

Szegedi Veres mellőzi a bíró nevét és a büntetés típusát (pedig ez 

afféle mártírium jelleget ad a történéseknek), ráadásul nála Titus 

sem véletlenül („forte id hore venerat Titus”) jár a bíróságon, hanem

a „császár képe”-ként, azaz hivatalból. Titus magára vállalja a gyil-

kosságot barátja helyett. Gisippus megmenekül a haláltól, Titust vi-

szont kivégzik. „Azért nagy sírással tekinte reá, / De sírástól semmit 

nem szólhat vala, / Titus is őrajta igen sír vala.” Ez a felfokozott sírás 

Szegedi Veres expresszivitásra való törekvésének jegye. Sőt, Veresnél 

az önfeláldozás láttán maga a bíró is meglehetősen valószínűtlenül 

sírva fakad. A praetor rájön a kölcsönös magukra vállalás okára is: 

„Ez eszes ember érté, hogy volnának / Tökéletes igaz barátságosok, / 

Kik egymásért halált is szenvednének, / Mint Pylades és Orestesről 

írják.” Ez az antik párhuzam is Szegedi Veres leleménye, és egye-

nes visszacsatolás a mottóhoz. Előkerül az igazi gyilkos, Publius 

Ambustus (nevét Beroaldo nem vette át). A vádlók, vádlottak vele 

együtt Octavius elé kerülnek, aki felmenti őket, sőt az álgyilkosok 

kérésének engedve még a valódi gyilkos is megmenekül. „Örömük-

ben hullatának sok könyvet, / Titus ölelgeti szegény Gisippust”. Titus 

vagyona felét barátjának adja, Titus húga (Fulvia) pedig Gisippus 

felesége lesz, hogy méltóképp emelkedhessék a római polgár rangjá-

ra. Gisippus a számkivetés miatt nem akar hazamenni: „De sohová

ő menni nem akarna, / Sőt ővéle együtt élne és halna.” Szegedi a ra-

gaszkodást sokkal elevenebben fejezi ki, mint Beroaldo: „Együtt azért 

ők maradtanak vala, / Szeretettel mind holtig laktak vala, / Nagy tisz-

teket végre viseltek vala, / Holtok után jó hírek maradt vala”.

 Szegedi nem tartja fontosnak megemlíteni, hogy az asszimetriák 

kiegyenlítődése után mind a négyen közös házban és közös boldog-

ságban éltek: „ubi ipse cum Fulvia, Titus cum Sophronia in eadem 

domo iucundissime diutissimeque vixerunt”, Boccacciónál: „Gisippo 

(…) con la sua Fulvia, e Tito con la sua Sofronia, sempre in una casa 

gran tempo e lietamente vissero”. Beroaldus a novellát Bocacccio 

barátságot dicsőítő passzusával (Amicitiae laudes) zárja le, melyet 

Szegedi Veres teljes egészében elhagy, illetve egyes elemeit itt-ott

a reflexiós jellegű részekben hasznosítani látszik. Szegedi végül ré-

szint a barátság szilárdsága, részint a jámbor házasság hitvesi hűsége 

mellett áll ki.

Összegzésképpen elmondható, hogy Beroaldo erőteljesebbé és 

evidensebbé teszi a mű homoerotikus dimenzióit, s ezáltal mint-
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egy racionalizálja is a történéseket: Gisippus Titusra irányuló vágya 

Gisippust majdnem a mártírium közelébe juttatja, boldogsága lé-

nyegében Titus közelségével egyenlő, aki immár önálló útra lépett, 

de ezek az utak időnként talán még találkozhatnak. Gisippus ráéb-

red: immár Sophróniával kell osztoznia barátján. Gisippus lételeme 

az idill (a filozófiai tanulmányok időszaka), melynek megbomlását

a permanens boldogtalanság érzése tölti ki, mely bölcsen kezelt és jól 

leplezett identitászavarában ölt testet, s a Titus elvesztésétől való ret-

tegésben csúcsosodik ki. A társadalmi normáknak való megfelelni 

vágyás csődje azonban menten evidenssé válik Titus atyjának halá-

lakor. Titus viszonzási gesztusai Rómában az idill bizarr megidézését 

jelentik Gisippus számára: áldozat, mellyel Gisippus támogatásáért 

és kiteljesíthetetlen szerelméért fizet, a halál lehetősége, melyben

a permanens vágy feloldódhat. A halálközeliség a mű folytonosan 

jelenlévő tulajdonsága: Titus a szerelem miatt kerül halálközeli hely-

zetbe, Gisippus szintén, noha szerelme nem konvencionális, hiszen 

Titusra irányul. Gisippus kivégzése hasonló helyzet, sőt analóg az-

zal a lelki kivégzéssel, melyet Sophronia szépségének diadala miatt 

kénytelen elszenvedni Titus érzelmeinek megváltozásában. Titus 

életében Sophronia az első intim titok, amelyet nem oszt meg azon-

nal Gisippussal: ez az elhallgatás az elszakadás tortúrájának legke-

gyetlenebb jele. Chremes halála váltja ki a nősülés igényét, Publiusé 

robbantja ki a botrányt. Gisippus megnősítése a mű végén a konven-

ciókhoz, a heteronormativitáshoz való igazodás jele, és a beletörődé-

sé is. A frigy nyilván nem a házasságra lépő felek érzelmeinek meg-

koronázása, sokkal inkább az egymásra talált „szerelmeseké”, akik 

történetesen a história főszereplői. Gisippus társadalmi pozíciójának 

kialakítása érdekében, mely vagyonos római polgárként legitimálja 

őt, elkerülhetetlen a Fulviával kötendő házasság.

Az egymásba nyíló szobák (vagy Szegedi Veresnél rejtekajtók) tit-

kai mélyebbek, mint elsőre sejtenénk. 

2. Gisquardus lázadása

Enyedi György fő műve az 1574-ben, Bécsben írt Gismunda és 

Gisquardus históriája, melyben Boccaccio Decameronjának egy no-

velláját (negyedik nap, első elbeszélés – 31.) dolgozta fel Philippus 

Beroaldus latin verses fordítása nyomán. A művet a versfők alapján 

egy nagyszombati polgárnak, Komáromi Ferencnek ajánlotta. A mű 

Historia elegantissima címen 1577-ben Debrecenben nyomtatásban 

is megjelent. B. Kis Attila szerint Enyedi sajátosan tér el mintájától: 

„csak frazeológiájában nemesi, valójában egy polgári világot mutat 

be.” Továbbá: „Enyedi parafrázisának fontos novuma tehát, hogy 

az allegorikus metaforák és a törvényszéki beszédhelyzet helyett

a konvenciót és a genus deliberativumot alkalmazza a történet elme-

sélésében”.16 Már Beroaldo is erősen áthangolta Boccaccio „elégikus 

szatíráját” (B. Kis kifejezése): kerüli a vulgárisabb célozgatást, sokkal 

inkább a patetikus szerelemábrázolás híve, s ahogy arra már Henrich 

Arnold17 is felhívta a figyelmet, művét igyekezett Vergilius nyomán 

átdolgozni (a két főhős sztoriját szinte erőnek erejével Dido és Ae-

neas történetére kopírozta), s ez mind Henrich, mind B. Kis sze-

rint szervetlen egybecsúszást eredményezett. Enyedi nem tisztázza, 

hogy szatirikusan vagy heroikusan akarja-e bemutatni a hősöket.18 

Enyedi a történetet legalább tizenöt helyen átalakította, és legalább 

tíz exemplumot vagy reflexiót iktatott közbe.19 A reflexiókat a B. Kis 

előtti szakirodalom kárhoztatja (Varjas, Dézsi, Heinrich), szerintük 

nem illeszkednek a jellemekhez, Varjas Béla szerint pl. Gismunda 

szinte tudós humanistának hat.20 Varjas ugyanakkor magát a szerzőt 

is a humanista hajlamú költők közé sorolta, a művet pedig az elvilá-

giasodott, profán témák fénykorába, a tulajdonképpeni ponyvairo-

dalomba.21

16 B. KIS Attila, Historia elegantissima. A példázat szerepe Enyedi széphistóri-
ájában = BALÁZS Mihály, FONT Zsuzsa, KESERŰ Gizella, ÖTVÖS Péter 
(szerk.), Művelődési törekvések a korai új korban, Adattár 35, 1997, 253–261.

17 HENRICH Arnold, Enyedi György Tancredus király leánya Gismunda és 
Gisquardus széphistóriája, Kolozsvár, Magyar Irodalomtörténeti Szeminári-
um, 1912, 20. 

18 B. KIS Attila, Historia elegantissima, i. m., 257.
19 A história új magyar verses fordítása: CSEHY Zoltán, Amalthea szarva, Po-

zsony, Kalligram, 2012, 461–469.
20 ENYEDI György, Gismunda és Gisquardus széphistóriája, bevezetővel ellátta 

és közzéteszi VARJAS Béla, Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Intézet, 1942. 
21 VARJAS Béla, A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Budapest, 

Akadémiai, 1982, 140–141., illetve: 251–252.
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A mű cselekménye dióhéjban a következő: Tancredus királynak 
van egy lánya, Gismunda. A király főkancellárja pedig a szegény 
sorsból általa kiemelt, fiatal, erkölcsös-elmés Gisquardus, aki mel-
lesleg az udvar egyik leginkább vonzó férfija. Tancredus Olaszország 
ura, lányát imádva szereti, mert „férfi magzatja neki nem vala.” Sokan 
versengnek a lány kezéért, végül az ifjú görög király nyeri el a kezét. 
Enyedi önálló leleménye a görög király pragmatikus, Gisquardusszal 
ellentétes jellemzése: „Ez királnak noha nem szép termeti, / Kaz-
dagságért de vagyon böcsületi, / Rút termetét ezzel helyére viszi, / 
Szép Gismundát ez házasul megnyeri.” A többiek bosszút akartak 
állni a királyon, ezért inkább hitvesével hazatért Görögországba, ám 
odahaza hamarosan meghalt. Gismundát „nagy özvegységbe ejté”. 
Gismunda apjához látogat Salernumba, ahol esküvel megerősített 
„örök özvegységre” adja magát. De az öreg király „asszony állhatatlan 
voltát nem tudja”, s Gismunda egy lakomán Gisquardussal szembe 
kerül az asztalnál („gyakorta int szemeivel ifjúnak”), s Cupido sze-
relemre lobbantja őket. Enyedi a szerelem szép lírai jellemzését adja 
petrarkista paradoxonok bevonásával. Gismunda fél megszegni az 
esküjét, ezért a szerelmet titokban tartják, noha „a szerelmet higgyed 
nehéz titkolni.” Gismunda levelet ír szerelmének, egy fuallóba (nád-
szál) rejti, „ezen éjjel nappal ifjú gerjedez.” Az ifjú „bátrabb engedni
ő bujaságának, / Hogy nem kedvét szegnéje asszonyának.” Gismunda 
megírja azt is, hogy „szép virágát Venusnak szaggathatná”. 

Egy sötét barlangon keresztül kell Guiscardusnak eljutnia az 

ágyasházig: bőrruhát ölt, hogy ne szaggassák fel testét a tövisek. Ez

a pokolba való leszállás kezdete, a nő érzéki meghódításának képzete 

és a férfivirtus bizonysága is egyben. Guiscardus ebben a „szattyán” 

öltözékben, azaz hivatalából kivetkőzve áll majd a lány elé.

A költő a virágénekek retorikáját kiaknázva beszél a szerelme-

sekről, pl.: „Rajta esék virágnak nagy öröme”. Gismunda virágnak 

nevezi szerelmesét: „Sokat, úgymond, virág érted gyötrődtem, / 

Szerelmedért lelkemben veszekedtem, / Özvegységem, szívem érted 

letöttem, / Ez mai nap magam néked engedtem.” Reflexió követke-

zik a szerelemről, számos régi példa felemlegetése Cupido tetteiről 

(Páris és Szép Ilona, Tarquinius és Lucretia, Dido és Aeneas, Achilles 

és Briseis). A király éjfélkor a bástyáról meglátja lányát a barlanghoz 

szaladni, kémeivel elfogatja a kancellárt, akit árulással és hűtlenség-

gel vádol meg. Itt Enyedi Beroaldo nyomán jelentősen eltér az ősvál-

tozattól, melyben a király lányához igyekszik, hogy köszöntse neve 
napja alkalmából, ám elfárad, lefekszik a lány ágyába, magára húzza 
a takarót. Gismunda nem veszi őt észre, és fogadja szeretőjét: a király 
így közvetlen szem- és fültanúja lesz az aktusnak. 

Gisquardus kivégzése előtt egy terjedelmes orációt mond, mely-
ben egyrészt hálát ad a királynak, amiért felemelte a szegénységből, 
másrészt megvallja szerelmét. Gismunda barátaival mulatozik a há-
zában, amikor a király magához rendeli, a követség „nagy bánatot 
hoza az szép virágnak.” A király szembesíti őt az esküszegéssel, és 
bosszankodik, amiért „nemtelent vöttél ágyasházadba” a „paraszt 
Gisquardus” személyében, a király meg akarja ölni a kancellárt, hogy 
véget vessen e méltatlan szerelemnek. A király bízik benne, hogy ha 
kegyetlennek mutatkozik, a lánya könyörögni fog neki, de Gismunda 
egy részletes beszédben kifejti: nem hajlandó kérlelni apját, nem haj-
landó hízelkedni, vállalja szerelme következményeit, s ha kell, meg-
hal ő is. „Életemnek most nálam szép virága, / Üdőm olyan, mint 
szépen kinyílt rózsa, / Ifjúságomnak kebelemben illatja” – mondja 
Gismunda, majd felsorol néhány szegény származásút, aki sokra 
vitte, illetve gazdagot, aki elbukott és nyomorban halt meg (Scipio, 
Agesilaus, Quintus Aemilius imperátor pl. disznópásztorként vé-
gezte, a hadnagy Belisarus koldus lett stb.). Elmélkedik az igazi ne-
mességről, mely nem vehető pénzen, nem külső tulajdonság, hanem 
istentől eredő jó erkölcs. Végül mégis kéri apját, vegye maga mellé 
Gisquardust, hiszen pl. Hostilius Tullius is paraszt volt és király lett, 
Ptolomeus katona, Darius pedig csak egy poroszló fia, Maximilianus 
császár egy kötélverő fiát, Gadaresut királyságra emelte stb.). 

B. Kis Attilának is feltűnt, hogy Tancredus, noha a hatalom po-
zíciójából ítélkezik, végtelenül nőies karakter, s erre Gismunda rá is 
mutat Beroaldo szövegében (225–226): eredj, könnyezz női módra 
(„I nunc foemineo lachrymas effundere ritu”), veti oda a műben 
többször is sírósan viselkedő apának férfias karakterrel megáldott 
lánya – ennek megfelelően a vér és a könny retorikája uralja a szö-
veget.22 Henrich Beroaldo esetében viszont Gismunda és Dido ösz-
szekombinálásának eredményét egy „hisztérikus, érzéki nő” létrejöt-
tében látja.23

22 B. KIS Attila, Historia...i. m., 257.
23 HENRICH Arnold, Enyedi György, i. m., 18.
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A király hajthatatlan maradt: kivégeztette a fiút: „szívét az ifjú-

nak” kivágatni rendelte, a hű szolga a köpenye alatt elvitte a szívet 

a királynak, aki „egy szép arany mosdóba” tette, majd „Ebéd felett 

leányát megkémleté, / Eledelül az szívet neki küldé”. Gismunda át-

kot mond, magával viszi a szívet, könnyeiben füröszti, fohászkodik 

Venushoz, a történetüket pedig beágyazza a kultúrtörténetbe: „Te 

öléd meg szép Medeat Jazonért, / Dido asszont elvesztéd Aenea-

sért, / Az szép Thisbét elvesztéd Priamusért, / Már engem is te ölj 

meg Gisquardusért.” Gismunda a szívet a kebelébe tette és mérget 

vett be. A király átkozta magát, díszes temetést rendez, de már késő,

a szerelmeseket közös sírba temetteti. A királyt a nép megutálja és 

száműzi. A király nem vonul el a száműzetésbe, inkább öngyilkos 

lesz (egy handzsárral döfi le magát). Ezután erkölcsi tanulság követ-

kezik a szegények megbecsüléséről, az Isten szerint való házasságról. 

Kolofón: az ének deákból van fordítva, másfélezer hetvennégy esz-

tendőben keletkezett, a költő „ezt éneklé társához szerelmében.”

„A rivalizálás ugyanis nemcsak a két férfi között zajlik a lányért, 

hanem apa és lánya között a fiúért, akkor is, ha minőségkülönbség van 

kettőjük Guiscardóhoz fűződő viszonyában” – Írja Lovas Borbála,24

s ezzel rá is tapintott több lehetséges alternatív olvasat lényegi vonás-

ra, illetve az esetleges háttérmotivációk legalább két változatára. 

Nem nehéz belátni, hogy Tancredit, a királyt Guiscardóra irányu-

ló (latens?) homoszexualitása motiválhatta: a szép ifjúként megje-

lenített „fegyverhordozó” története lényegében Hercules és Hylas 

történetének laza variánsaként is kezelhető. Tancredi és Guiscardo 

viszonya a görög pederasztikus modell reneszánsz alakmásaként is 

értelmeződhet. Guiscardo felemelkedése legalább annyira köszön-

hető szépségének, mint tehetségének. A heteroszexuális kihívás ra-

dikális erotikája viszont véglegesen leszakítja őt a királytól (ahogy 

Herculestől a vízi nimfák elragadták Hylast), aki ezt a halál pilla-

natáig nem képes megérteni, s még egyébként fiatal, özvegy lányát 

is feláldozza az érzéki kizárólagosítás érdekében. A szív kivágása 

így érthetőbb gesztussá válik: az árulás nem csak politikai-hatalmi 

természetű, hanem intim-emberi is. Klasszikus féltékenységi jelenet 

esetén Guiscardo alighanem a péniszével fizetett volna (mint a rene-

szánsz novellisztikában szokás), ám itt, magasabb rendű ideákról és 

a szerelmi háromszög teljes kijátszásáról és látenciájáról lévén szó, 

ezt a szerepet az érzelmek helye, a szív veszi át. Lovas értelmezése 

természetesen nem megy ilyen messzire, ő a halálos ítéletben a sér-

tett apa bosszúját és nem a király ítéletét látja: ehhez hozzá lehetne 

tenni, hogy Tancredi bosszúját legalább annyira belső érzelmi (sze-

relmi) krízise is ihlette. Az ágyjelenet kukkolását végző királyt Lovas 

szerint egy Filiberto de la Mare-metszet Boccaccio verziójához köze-

li módon úgy ábrázolja, hogy a szerelmesekkel közös ágyban fekszik, 

vagyis tulajdonképpen részese az aktusnak.25 Ha merjük Tancredi 

Guiscardóra irányuló érzéki vágyának megcsúfolásaként olvasni

a történetet, könnyen elvethetjük azokat a felvetéseket, melyek csu-

pán a származás, a vér szavaként vagy merőben politikai aktusként 

értelmezik a beosztottjához való viszonyát. Henrich pl. így írja le eb-

ből fakadó dilemmáit: „a herceg önzése politikai számításaival függ 

össze, miáltal a cselekvés egységét elveszti”.26 Enyedi György épp

e hatalmi-származási dimenziók felerősítése miatt írta bele a törté-

netbe azt a lehetőséget, hogy netán Gismunda majdani férje, azaz 

Gisquardus király lehetne (130–131. versszak). 

Egy másik értelmezés a király saját lányára irányuló elfojtott vá-

gyaiban kereshet háttérmagyarázatot: e viszonyrendszer ábrázolása 

nem társtalan sem a korban, sem a magyar széphistória-hagyo-

mányban. A hatalomvágy vagy az incesztus felőli olvasatok érvénye 

mellé odakívánkozik a homoerotikus motiváltság is, sőt, ez az egyet-

len olyan vágytérkép, mely a történet minden aspektusára viszonylag 

koherens magyarázatot kínál.

 3. Lányos férfiak, férfias lányok

A nemi identitással űzött játékok szintén részei a széphistória-ha-

gyománynak, elsősorban a komikus véna jelenléte miatt. A Semptei 24 LOVAS Borbála, Gismunda és Guiscardo. Egy történet arcai Boccacciótól a ba-
rokkig = DOBOZY Nóra Emőke, LOVAS Borbála, SZILÁGYI Emőke Rita 
(szerk.) Boccaccio et al. on. Fiatal kutatók konferenciája, Budapest, ELTE BtK, 
2009, 82.

25 LOVAS Borbála, Gismunda és Guiscardo, i. m., 77.
26 HEINRICH, Enyedi György, i. m., 70–71.
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Névtelen 1570-ben keletkezett Az Béla királyrúl való és az Bankó 

leányárúl szép história című költemény egy férfinak, sőt, vitéznek 

öltözött lány kalandjait meséli el Béla király udvarában. Az állítólag 

horvát forrásokon alapuló munka27 sok tekintetben eltér a konvenci-

onális széphistória-sémától: a szerelmi szál egyoldalú, ráadásul végig 

ambivalens karakterű, a főhőse nő, Bankó amazon típusú, ugyan-

akkor Diana istennő egyes karakterjegyeit is viselő, összességében 

mégis névtelen lánya. A dicső múlt emlegetése a történet elején

a kiélezett tréfává váló cselekményben oldódik meseszerűvé. Ban-

kó kilenc hajadon lánya közül a legkisebb a legszebb, ugyanakkor 

a szépség nem korlátozódik a nőiségre magára, mivel „járása néki 

férfimódra vala”. A férfivá válás számára pusztán technikai kérdés:

a borotvált haj, a huszárruha, a jó ló és a sok szolga elegendő ahhoz, 

hogy a látszatidentitás hitelesnek hasson (5. vsz.).

A széphistória értelmezhetővé válik a társadalmi és a biológiai 

nem konfliktusát bemutató szövegként is: a férfiasság kritériumait 

mindvégig megőrző Bankó lánya csak egyetlen esetben kerül ku-

tyaszorítóba, történetesen akkor, amikor a király javaslatára a lányt

a fürdőbe akarták csábítani. A biológiai nem evidens kiütköztetésé-

nek provokációjára a lány férfias hárítással válaszol: harcba készül, 

apja időközben megtámadott birtokát védelmezni. A felvállalt, tár-

sadalmi nemként funkcionáló férfiasság ismét diadalmaskodott, s az 

evidenciával, a biológiai nemmel való szembesülés csak a mű végén, 

az identitás kitárulkozásakor válik nyilvánvalóvá: „Hamar kapcsolja 

komoka dolmányát, / Királynak mutatá szép két almáját”. Természe-

tesen a feszültség költői fenntarthatóságában kulcsszerepet játszott

a gyanú permanens jelenléte, mely a szöveg testén állandó stigma-

ként hagyott nyomot. A haza védelmére fiúvá vált lány láttán a király 

szabályosan zavarba esik, Tóth Tünde szavaival élve „Béla király sze-

relmet érez a leányos külsejű katona iránt”:28 „Mely igen ifjú vagy, kin 

nagy csodám vagyon, / Te szép tekéntésed leánymódra vagyon, / Te 

járásod néked fírfimódra vagyon, / Hogy én megérthessem, akara-

tom vagyon”. Érdemes idézni Nemes Nagy Ágnes átiratában ugyan-

ezt a részt: „Be ifjú vagy! Lány-pofájú, / s járásod férfi-mód vagyon. 

/ Ha netalántán… ha vajon… / Szép vagy, képre, formára szép… / 

No majd kitudjuk móddal, okkal. / Végigvizslatta, s nagy marokkal 

/ mérlelte válla perecét”.29 Nemes Nagy sokkal férfiasabb, agresszí-

vebb hangmegütést használ, közelebbit a modern homoszociális tár-

salgási kódhoz, s a testi érintést is beiktatja. Nemes Nagy agresszív 

királya nem véletlen: a hatalom megtestesítője, Ferencz Győző értel-

mezésében maga Rákosi.30 A versben ugyanis Nemes Nagy politikai 

allegóriát rejtett el: 1952-ben a lakásán éjjel két órakor „felkérték” 

ugyanis, hogy írjon verset Rákosi születésnapjára, s vélhetőleg ő ezt 

a verset szánta válaszul. Az Arany-féle gesztus megismétlése a kor-

rumpáló, a bőrünk alá benéző, lelkünket is birtokolni akaró hatalom 

ellenében nyeri el historikus jelentését. Nemes elhagyja a reneszánsz 

lány férfiasságára utaló jegyeket, nála a nőiség ereje kevéssé ambi-

valens, a hatalmat kikacagó és megszégyenítő, kacér nő a hatalom 

talpnyaló férfi kiszolgálóit (a pártköltők seregét) teszi nevetségessé. 

A nőies ifjú teste és státusza között fennálló ambivalencia rejtvénnyé 

teszi magát a hatalmi pozícióból szinte birtokolható testet. A király 

nem kizárólag érteni akarja a test rejtélyét, hanem felmerül benne

a test esetleges birtoklásának lehetősége is, melynek gátja a biológiai 

látszat: „Mert ha leány volnál, igen szeretnélek, / Budánál, minde-

neknél inkább becsülnélek.” Ez a queer szituáció (az idegenség és

a nőiesség kettős furcsasága) azonban a befogadóban a narrációs 

technikák evidens magyarázó jellege miatt csupán a komikum szol-

gálatára rendeltetett játék, nem generál traumát vagy identitásválsá-

got. A gyanú retorikája mindvégig uralja a szöveget, maga a király ja-

vasolja a férfiasságpróbákat: először egy (anti)akhilleuszi próbatételt 

látunk, mely során a lányruhában rejtegetett görög hős annak idején 

lebukott. Bankó lánya azonban a piacon nem kap a nőies holmik 

után, a konvenciók ismeretében a férfias holmikat válogatja. A privát 27 VARJAS Béla, A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, i. m., 139. 
Maga a szerző is horvát ősszövegre hivatkozik: „Horváttúl magyarra nemré-
gen fordéták, / Sebes Vág mentiben, Sempte városában“. ORLOVSZKY Géza,
A históriás ének = A magyar irodalom történetei I.. A kezdetektől 1800-ig, szerk. 
JANKOVITS László, ORLOVSZKY Géza, Budapest, Gondolat, 2007, 317.

28 TÓTH Tünde, Nőképek, i. m., 88.

29 NEMES NAGY Ágnes, Bankó lánya, Holmi 21 (2009/2), 125.
30 FERENCZ Győző, Nemes Nagy Ágnes négy hátrahagyott verse, Holmi 21 

(2009/2), 131.



168 169

szféra férfiasságát firtató titkos próba sikere után a gyanú a biológiai 

nem agresszív kiugrasztására vállalkozik egyfajta ösztönös determi-

náltság logikájában bízva. A nyílt kihívások, viadalok a demonstra-

tív, társasági férfiasság terepére vezetnek, de a hős mind célba lö-

vésben (koncentrálókészség), mind kőhajításban (erő), mind pedig

a pályafutásban (kitartás) diadalt arat. A homoszociális közegben 

betöltött társadalmi rítusokban Bankó lánya hasonlóképpen kitűnő-

re vizsgázik, noha cselvetésre kényszerül az ivászatban. A fürdőpró-

ba elhárítása férfias erényre való hivatkozással történik, atyja harcias 

védelmezésének gesztusával. A biológiai nem tréfás demonstrálása 

közbeni-utáni sikertelen üldözés lényegében a szerelmi játék kifeje-

ződése, mely a király evidens férfiasságának megfeneklését jelzi: nála 

a biológiai nem ösztönössége mond csődöt. 

Ráskai Gáspár Egy szép história az vitéz Franciscórúl és az ő fe-

leségéről (1552) című, vélhetőleg délszláv elemekben bővelkedő 

művében31 szintén szerepel az átöltözés motívuma, de ez a látszat iden-

titást kölcsönző gesztus végig nem eredményez gyanút. A két szép-

históriát Pintér Jenő irodalomtörténete össze is kapcsolta, ugyanis 

csoportosításába beiktatta a Béla-mondakört.32 Toldy Ferenc tetsze-

tős naivságról, szép alapgondolatról beszél, de a nyelvi megformálást 

a kor leggyengébb teljesítményei közé sorolja,33 Horváth János sze-

rint „mondanivalója csak botorkál a vers korlátai között”.34 A téma 

különlegességét Szilády Áron is érzékeli az RMKT-kiadás kísérő-

jegyzeteiben: „A mi meséinkben, hagyományainkban általában nem 

szerepelnek a férfivá öltözött nők. Kitűnni, fényleni, pompázni tehet-

ségünk felett is szeretünk, de alakoskodásra se hajlamunk, se tehet-

ségünk. A férfi mint férfi, a nő mint nő szokta teljesíteni kötelességét 

nehéz körülmények között is.”35 Ez az egyértelműségben megdicső-

ülő nemzetkarakter a kor posztromantikus férfiideáljának jegyében 

fogant. A jegyzetíró, kommentátor egészen odáig megy, hogy a ma-

gyar Ráskay épp e nemzetkarakterológiai állandó miatt eleve a férfi 

Lorántot a „nőiség észrevehető kímélésével” rajzolta meg.36

Franciskó és felesége örömben élnek, ám nem sokáig. A lovagi 

tornán alul maradt Kasszánder lovag hazugságai és egy vénasszony 

(egy kulcsárné) segítségével véghezvitt cselvetései miatt házasságuk 

csakhamar csődbe jut. Kasszánder aljassága egzisztenciálisan ellehe-

tetleníti a pár létét: a feleség férfiként, Lóránt néven próbál szerencsét,

s „Indiából jöttnek magát mondja vala”. A nőies karakterjegyeket 

tehát itt az egzotikus származás magyarázza. A királyt Budán ő is 

elbűvöli: ismeretlenül is komornyikká, majd a fiává fogadja. Férfias 

erényei közé elsősorban a hű szolgálat és a jámborság tartozik, de

a szépség is felbukkan a kvalitások közt („néki így jól látjuk mi nagy 

szépségét is” – mondja egy emberként a király és meddő felesége). Ló-

ránt tökéletes férfiként viselkedik: ráadásul egy „nyalábos” képében 

felismeri saját férjét, aki bujdosni kényszerült, s ráveszi, párviadal-

ban hagyja magát legyőzetni. Ez a tökéletes inverzió a társadalmi he-

gemónia teljes megfordulását jelenti a maszkos játék ellenvilágában.

A király örömében Lóránt férfiasságának megfellebbezhetetlenségé-

ben bizonyosan feleségül akarja adni hozzá a lányát. A bizarr eljegy-

zés le is zajlik: „Leány az Lóránttal vannak vigasságban, / És egy-

máshoz vannak nagy jó szeretetben”. Lóránt a jegyest elhagyja, mert 

immár végleg szeretné rendezni ügyeit megtalált férjével és a gaz 

hazudozó birtokbitorlóval. A biológiai nem evidens performanciája 

itt is leleményesen marad el. A „szerelmesek” búcsúját a költő élénk 

színekkel festi le: „Az királytul Lóránt akkor elbúcsúzék, / Kin ki-

rályleánynak siralom adaték, / És ő mátkájátúl édes szóval válék, / 

31 „Ráskai Gáspár Boszniában ismerkedhetett meg ezen alkotások régi vál-
tozataival, melyekben az érintett lényeges elemek már akkor is megvoltak,
s mikor a nyugat-európai irodalomból megismert mesét feldolgozta, vehe-
tett néhány motívumot a délszláv vitézi énekből is, melyet valamely vitéztől 
vagy népi énekestől hallhatott“. In: SZEGEDY Rezső, A „Vitéz Francisco“ dél-
szláv rokonai, Itk 22 (1912), 407–412. Az idézet helye: 412. A nyugat-euró-
pai forrásvidékról lásd: HEINRICH Gusztáv, Vitéz Francisco meséje, EphK 3 
(1879), 100–108.

32 PINTÉR Jenő, A magyar irodalom története: A legrégibb időktől Bessenyei 
György fellépéséig I–II, A mohácsi csatától Bessenyei György fellépéséig (1526–
1772), Budapest, 1909. De ezt korábban már Szilády Áron is észlelte: Száza-
dok 18 (1884), 670–677, majd az RMKT VI. (1896) vonatkozó jegyzeteiben, 
312.

33 TOLDY Ferenc, A magyar költészet története, i. m., 96. 
34 HORVÁTH János, A reformáció jegyében, Budapest, Gondolat, 1957, 225.

35 XVI. századbeli magyar költők művei V., 1545–1549, összeállította SZILÁDY 
Áron, Budapest, MTA, 1896, 311. (RMKT 6.)

36 RMKT 6., 312.
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Sok hálaadással tőle elbúcsúzék”. A nagy leleplezés Zebenik várában 

történik: a nő felfedi kilétét, a férj pedig nem más, mint egy közönsé-

ges „nyalábos”, Loránt szolgája. A király elámul a hűségén („kit még 

férfiban is nem sok ember láta”), és meghagyja őt örökösének. Hor-

váth János nem mulasztja el megjegyezni, hogy az otthagyott jegyes-

ről nem esik szó a továbbiakban.37 Ráskai históriája a nemi ambiva-

lenciát komikumforrásként kezeli, miközben az inverzió poétikáját 

is megalkotja. A Semptei Névtelen históriájával közös vonásává válik 

a fabula felé való elmozdulás is, s ebbe a játékos keretbe illeszkedik 

a korabeli nemi stratégiákról szóló szatirikusan is felfogható tanítás, 

illetve a nemi sztereotípiák mind testi, mind társadalmi átlépésének 

lehetőségeivel való szembesülés.

A históriás énekek szerelmi regiszterének fenti típusai alapján 

kijelenthető, hogy a széphistória-szövegek vágymintázatai és az 

ugyanazon szövegek mögött kialakított morális-reflexív és antikizáló 

szövegarchitektúrák közti feszültségtér mozgásainak vizsgálata érzé-

kenyebben árnyalja a barátságretorika, a szerelemfelfogás, a nemiség 

hol rejtett, hol legitimizált megnyilvánulásait. 

Resume

The paper is dealing with the homosocial desire and hidden identity in 

the Hungarian epic poetry in 16th century. In the poetical concepts of this 

genre is the most important the tension between the didactic and moral-

izing framework and the architecture of hidden or open desires. The versi-

fied stories of Titus and Gisippus (by Gáspár Szegedi Veres) or Gismunda 

and Gisquardus (by György Enyedi) originate from Filippo Beroaldo’s Latin 

versions of Boccaccio’s works. The study examinates the methods of the 

(re)interpretation, the strategies of gender identity and the aspects of ho-

mosocial desire. The last part of the paper pays attention to the topos of the 

women dressed up as men.

37 HORVÁTH János, A reformáció jegyében, i. m., 225.
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Száz Pál

Bizonytalanság, bujdosás, magány – 

Nyelv, tér, idő
(Balassi Bálint: Szép magyar comoedia)

Annotáció: A tanulmány Balassi Bálint egyetlen fennmaradt drámájának 

elemzésével foglalkozik. A kutatás előterében a nyelvhasználat, a poétikai 

megoldások, a tér, illetve az idő kérdései állnak, különös tekintettel arra, 

hogy miért nem sikerült máig érvényes színpadi olvasatot találni a műhöz, 

illetve, hogy az egyoldalú, életrajz-centrikus megközelítésmód milyen be-

szűkülést eredményezett a darab szó szoros értelmében vett drámai életké-

pességére vonatkoztatva.

Kulcszavak: Balassi Bálint, pásztordráma, manierizmus, térpoétika, régi 

magyar drámatörténet.

I. A múmiák tánca

A Szép magyar comoedia a legismertebb régi drámánk. Az első ma-

gyar nyelven írott világi tárgyú dráma poétikailag és retorikailag 

magas színvonalú, első nagy költőegyéniségünk alkotása. A rene-

szánsz darabokhoz hasonlóan szintén nem eredeti mű: Cristofo-

ro Castalletti L’ Amarilli c. pásztorjátékának fordítása-átdolgozása.

A teljes szöveg 1958-as felfedezése (Fanchali Jób kódex) óta rengeteg 

tanulmány született róla, de ezek kizárólag irodalmi elemzések, me-

lyek irodalomtörténeti, poétikai, stílustörténeti, textológiai összefüg-

géseket vizsgálnak. Részletes dramaturgiai tanulmánnyal máig adós 

a Balassi dráma recepciója – ahogy annak kánonalkotó előadásával 

a színház. Noha időről időre előveszik a Comoediát – általában nyá-

ri színházak és várszínházak körében közkedvelt –, mindmáig nem 

született érvényes előadása, melyet a hagyományozódás vagy a kul-

turális emlékezet kisajátíthatott volna. Az előadások kritikai vissz-

hangja is általában néhány – nem épp vitaindító – cikkre korlátozó-

dik. A magyar színházkritikában mindmáig kevés figyelmet kapnak 

a régi drámáink feltámasztására irányuló kísérletek – már ha vannak 

egyáltalán. 

A szöveg irodalomtörténeti, filológiai, a Balassi- életrajz és életmű 

felőli olvasata természetesen megkerülhetetlen a színrevitel eseté-

ben, ám a rengeteg tanulmány nem visz közelebb a szöveg érvényes, 

lehetséges színpadi olvasatához. A leghasznosabbnak talán Amadeo 

Di Francesco tanulmányai bizonyulnak (Di Francesco, 1976, 1979, 

2005), aki a mű manierista vonásait elemezve a legközelebb juttat a 

dráma világképéhez. 

Arra a kérdése, hogy mért nem sikerült megfelelő és érvényes 

színpadi olvasatot találni, választ kapunk azokból a megjegyzésekből, 

amelyek a dráma drámaiatlanságára panaszkodnak. Az irodalom-

történet lírainak mondja Balassi darabját, a színházi alkotók pedig 

a cselekmény szegényességéről, túlzott egyszerűségéről, és a darab 

statikusságáról beszélnek. Az összes eddigi színpadi értelmezés a Ba-

lassi-dráma drámaiasítására törekedett. A játékhagyományon belül 

maradva próbálták a realista színjátszásba belekényszeríteni, akár

a pszichologizálás, akár historizálás útján. Így aztán vagy érzelmes 

vallomások sorozata, vagy reneszánsz ünnepély lett a szövegből

a színpadon. Mondani sem kell, hogy a pszichologizáló olvasat abba 

gabalyodik bele, hogy a darab unalmas és monoton szövegáriáiba 

mély és állandóan bővülő-változó érzelmi tartalmakat csempész-

szen bele, a papírfigurákba pedig az egyénítés során némi „életet”. 

A historizálás pedig nem lehet egyéb, mint anakronizmus, mintha

a múzeumokból kiszabadított múmiákat bírnánk táncra. 

A darab túl statikus, a verbalitás a domináns, a megnevezés aktu-

sa, a retorikusság, a kimerevített állapotok leírásai. És éppen az eddig 

bűnnek felrótt leírásosságban és statikusságában van a szöveg igazi 

ereje. 

Romhányi László Szép magyar komédiák c. rendezői reflexiójában 

az adott korszakot drámacentrikusnak mondja. (Romhányi, 1977.) 
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A drámákon kívül megjelenő drámai vagy nem drámai dialógusok-

ról (Heltai Gáspár Dialógusát, a Nagyváradi Disputát, a Salamon és 

Markalfot, a Debreceni Disputát említi), a dialógusszerkezet dominan-

ciájáról beszél – Sylveszter János olvasókönyvét, Heltai Ponciánusát 

említve, valamint az énekmondók tradíciójára, a históriás énekek, 

széphistóriák, énekversek előadására hivatkozik. Elhamarkodott 

lenne azonban azt állítani, hogy a kor „drámacentrikus”, hiszen elő-

adás még nem számít feltétlenül színháznak, noha a performativitás 

tárgyköréba tartozik azzal együtt. Magyarországon azonban nem lé-

tezett színház – a kibontakozóban lévő iskolai színjátszást leszámít-

va. Nem tudjuk, milyen lehetett régi drámáink előadása (ha volt egy-

általán), a szövegekbe kódolt performatív gesztusokból azonban arra 

következtethetünk, hogy a színjátszásban a szövegmondás, játszotta 

a fő szerepet, nem pedig a vizualitás vagy a mimézis – hasonlóan 

az egyéb performatív művészetekhez, mint például az énekmondás. 

A dialógusszerkezet pedig inkább argumentatív volt, mint drámai, 

egyrészt a retorikaoktatás, másrészt a hitvitázás hagyománya miatt. 

II. Tér

1. A szöveg terei

Amadeo Di Francesco a Balassi életműben a reneszánszból a mani-

erizmusba ha hajló poétikai és világszemléleti változás kimutatását 

három fő pillérre, a szerelem és női eszmény fogalmának módosulá-

sára, a vallásos költészet pszichológiai karakterének változására és az 

új természetszemléletre alapozta. (Di Francesco, 1976) Di Fancesco 

későbbi Comoediáról írott tanulmányában éppen az adott szövegben 

véli felfedezni a poétikai nézőpontváltás eredőjét. A pásztorjáték 

hagyományából kiindulva vizsgálja Waldapfel József nyomvonalán 

(Waldapfel, 1938) az olasz eredeti és a Balassi-szöveg között, vala-

mint az életmű egyéb darabjai között kimutatható összefüggéseket 

és különbségeket.

A pásztorjáték alapvető műfaji adottsága, hogy a drámai térbe he-

lyeződik és kizárólagossá válik a természeti közeg, hogy a dráma sze-

replői ebben a természeti közegben élő pásztorok (esetleg halászok), 

nimfák, és az, hogy a konfliktus mindig szerelmi természetű. A textus 

a középkori Vergilius-olvasat nyomán kialakult retorikai sablonokat 

működteti, a dráma általában megtartja a hármas egység formáját, 

a műfaj kliséinek alapján a jelenetek a szerelmi bánat, az udvarlás,

a vallomás, a veszélyhelyzet/vetélytárs, az öngyilkossági kísérlet, és

a felismerés/megoldás (anagnorisis), valamint a happy end dramatur-

giája alapján szerveződnek. A pásztorjáték korai, reneszánsz formája 

után gyorsan felbomlik ez az egységesség/egysíkúság, a manieriz-

mus, és a barokk árnyaltabb fogalmazása váltja fel. Ebben a típusban 

a jelen lévő drámai tér természeti közege mellett megképződik egy 

más, nem-természeti, általában városi tér, mely a múlthoz kötődik. 

Hasonló polarizálás figyelhető meg a karakterek esetében is: noha

a jelenben pásztorokként prezentálódnak, kiderül, hogy mindez csak 

álca, valójában nem ebbe a közegbe tartoznak. A pásztorság pusztán 

maszk, amely alatt a civilizációból jövő (városi, polgár, nemes) va-

laki bújik meg. Az árkádiai táj a kiűzetés, menekülés, a rejtőzködés,

a bujdosás tere lesz, a maszkos játék és a hamis identitás, a látszattal 

való játék elmossa a határokat a valóság és illúzió között. Mindez 

elmondható a Castalletti-Balassi drámáról is. 

A múlt imaginárius tere, (előtörténet) Candia, ahonnét a két fő-

szereplő elbujdosik „a dráma terébe”, „az erdőkre” (Summa), ahol 

hamis identitásban élnek tovább (Thyrsisből Credulus, Angelicából 

Julia lesz). Candia egy elképzelt országot, térséget jelöl (még akkor 

is ha Krétát jelenti), I/2-ben Credulus mondja: „Candia az én ha-

zám”, a comoedia Summájában megtudjuk, hogy Candia szigetének 

egyik városában laktak a szerelmesek. Castalletti a természet és ci-

vilizáció bináris oppozícióját összemossa, amikor Credulus felidézi, 

hogyan ismerkedett meg Angelicával: „…azminémő városban lak-

tam, ottan közel egy kies völgyben egyéb gyermektársaimmal gyakran 

múlattam gyermekjátékban. Ugyanazon városból abban az völgyben 

sok leánygyermekek is szoktanak vala egybengyűlni az játék kedveért

s múlatságért. Ki koszorút kötett, s ki táncolt, s ki játszott, ki verset ének-

lett. Egykor azért, midőn egynéhányat külön az többitűl versent éne-

kelni látnék, láték egy szüzet közöttek…” (I/2) Tehát a civilizációközeli 

természeti közeg (kies völgy) az, ahol a szerelembeesés megtörténik. 

A szerelem mindig a természeti közegben van jelen, hiszen Credulus 

második szerelembeesése a bujdosás színhelyéül szolgáló Erdőben 
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történik. A múlt idealizált képében azonban az első szerelem termé-

szeti tere idilli, árkádikus, míg ezzel ellentétben az Erdő, tehát a jelen 

tere vad táj tele sziklákkal, hegyekkel-völgyekkel, hatalmas nyitott 

terekkel. Bajos lenne tehát azt állítani, hogy idilli tájjal van dolgunk 

a jelen drámai terében.

A szöveg a dráma terére vonatkozóan pusztán két helyen ad szer-

zői utasításokat: A IV/2 jelentben „Briseida szól Juliával, Credulus 

egy bokor mellett hallgatja.” A bokor még egyszer előkerül a szöveg-

ben, az V/2-ben Dienes „jő az bokrok között.” A másik objektum,

a fa, amely a IV/4-ben a dráma főszövegébe kódolva jelenik meg – 

Credulus öngyilkos-monológja végén a fára vési fel a búcsúüzenetét 

– majd a V/2-ben „Julia […] az fiatalon is az jedzést elolvasván, kit 

Credulus felmetszett…” A főszövegből a V/4-ben bukkan elő újra a fa, 

és Julia. Bizonyos azonban, hogy a IV/4-es jelenettől egészen a darab 

végéig a fa a drámai tér része. 

2. A táj – a magány imaginárius terei

A konkrét drámai térnél hangsúlyosabb a szöveg tere, pontosabban 

fogalmazva a főszövegé. A dráma konkrét terénél ugyanis sokkal 

fontosabbak a verbálisan megképződő imaginárius terek – ennek 

gyakorisága adja a dráma (táj)leíró jellegét, és statikusságát. Noha 

ezek lépten-nyomon előbukkannak utalásokban, hasonlatokban, 

nagyobb egységekben is folyamatosan jelen vannak: Credulus a haj-

nalhoz intézett nyitómonológjában (I/1), a darab két versbetétében 

(Sylvanus, I/4, III/2), a III/1-es Julia-Credulus dialógus kezdetében, 

mikor Credulus Júlia érkezését írja le, Credulus öngyilkos-monológ-

jában szintén folyamatosan jelen van (IV/4).

„Balassi esetében […] a kezdetben idilli leírásból a tájleírás olyan 

változata alakult ki, amely ugyan még nem azonosítható teljesen

a Tassónál jelentkező áthatolhatatlan, félelmetes rengeteggel, de min-

denképp a tér újfajta, kozmikus értelmezése felé mutat.” (Di Francesco, 

1976: 638) 

Credulus a hajnalhoz intézett nyitó monológjának elemzésénél Di 

Francesco azt állítja, hogy „a lelki magáramaradottság élménye szólal 

meg” belőle (Di Francesco, 1979: 26.). A nappalok és éjszakák válta-

kozása, tehát az idő múlása a térbe vetítődik, a belső idő (Credulus 

állapotának állandósága) és a külső idő ciklikussága, monotitása 

kozmikussá növelik a teret. Ebben a térben monologizál az idő cik-

likusságába és a tér végtelenségébe vetett Én. A belső magány (vi-

szonzatlan szerelem, a rejtett identitás – Thyrsis) itt a térbe vetül ki, 

kikiáltódik (ahogy a darabban mondják) – a monológok megszólí-

tásokkal élnek, a külső világhoz tartozó, jelenlévőként tételezett dol-

gokat (fák, virágok, ég, hajnal), és a belső világhoz tartozó, csak az 

Énben jelenlévőket szólítják meg. Ez a kontraszt szinte áthidalhatat-

lannak mutatja az emberi magányt és elszigeteltséget.

Ugyanilyen nyitott és végtelen térbe érkezik a felvonás végén

a Juliát kereső Sylvanus (I/4), a következő monologizáló. Az Oh nagy 

kerek kék ég kezdetű versbetét 1. versszaka ezt a teret idézi meg, majd 

a vad természet képeit vetíti elénk, a bolyongás, „az ember nem lakta 

föld” bejárása, a bujdosás motívumával. Minden külső, monotonon 

ismétlődő állapotváltozás hiábavaló, a belső állapot, a (beteljesület-

len) szerelem, az elveszettség-magány-bujdosás állandó, statikusan 

jelenlévő. Ez pedig Credulus hajnal-monológjára rímel („minden-

képpen megcsalatkozom nappal abban, azmit éjjel felőle remélek.” 

I/1), csak míg Sylvanus a térben bolyong (Juliát keresve konkrétan,

a versben pedig metaforikusan), Credulus az időben. 

Noha Sylvanus első monológja (I/4) után következő Julia monológ-

ban ( II/1 – ez Julia első felbukkanása) nem játszik központi szerepet

a természet, de ő is a magány és a végtelenben való elveszettség témája 

felől indítja el a bujdosásáról szóló monológjának múltra épülő uta-

lás-hálózatát: „Nem hiszem, hogy ég alatt, föld kerekségében, asszony-

állat énnálamnál nyavalyásb, szerencsétlenb ez világon lehessen senki.” 

– Ezek Julia első szavai. Nála a magány nemcsak a bujdosás, rejtőzkö-

dés, hanem – hasonlóan Credulushoz – a gyász is. De Sylvanus mono-

lógjához hasonlóan előkerül a vad természet is a civilizáció kényelmé-

vel kontrasztba állítva. Végül a kezdéshez, és a Sylvanus monológhoz 

hasonlóan a bujdosás hiábavalósága, a belső állapot állandósága (az 

eltűnt Thyrsis keresésének értelmetlensége és a beteljesületlen szere-

lem) fogalmazódik meg, immár harmadik szemszögből: „…holtam 

volna meg ugyan valóban, hogy ok nélkül ne bujdosnék miattam nyo-

morultan ez világ kerekségében széllel, szegén nyavolás!”

A bujdosást-rejtőzködés témájához kapcsolható a klasszikus drá-

maszövegek gyakori dramaturgiai sablonja, az elbújás és a kihallgatás 
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aktusa (Credulus IV/2, Julia V/3) – az elbújás során az ember a tér 

részévé, Echohoz hasonlóan rejetté (de nem testtelenné) válik.

A Comoedia bujdosó szereplői szorongó figurák, akiket külső álla-

potukban (a természetben a térben) az agorafóbia elveszett sége, a bel-

ső állapotukban (a reménytelen szerelemben) pedig a klausztrofóbi-

kus vergődés (a szerelemre mint rabságra utaló petrarkista klisék so-

rozata) taszít teljes elszigeteltségbe. 

3. A tér mint felület

Ez a statikus térszemlélet csak a III/1 jelentben bomlik meg, amikor 

a tájleírásba bekerül a kegyes, vagyis Julia képe, s az eddigi leírások 

két különválasztható témája (külső állapot: táj – belső állapot: szere-

lem) egymásra vetül. Mindez Credulus és Julia első találkozásának 

alkalmával történik, mikor Credulus az érkező Juliát nézi, mintegy 

jelenésként, és szabályos, petrarkista képleírást ad: „Ahol látom tá-

vul, hogy az ágak között egy igen szép kegyes jődögél. Úgy tetszik, 

azmint az képiről esmérem, hogy Julia, ha az szemem meg nem csal, 

ki Juliánál egyebet sem tud nézni. Ő bizon, ő! Ó, boldog virágocskák, 

kik viselitek az ő áldott lábacskáinak nyomdokát, ugyan irillem, hogy 

lábaival illet benneteket. (…) Szép virágok közt járó szép virág, Isten 

töltse bé minden kívánságodot!” Julia, a kegyes a tájba, a természetbe 

helyeződik, egymás részeivé vállnak, ám nem első alkalommal. 

Az I/3-as jelenetben Dienes Julia-leírásában éppen fordítva, a ter-

mészet helyezkedik a kegyesbe, meghökkentő, Arcimboldo-i képek 

sorként: „Kövérke, pirosocska, jó űzőcske, mint egy nyúlcímerecske! 

Oly fejér, mint az én ingem karácson napján! Az melle, mint egy 

gömbelő retkecske; az orcája, mint egy parlagi rózsa; az ajaka, mint 

egy kis megért cseresnye; oly fejér az foga, mint egy lisztláng; az orra 

vékon, hosszúcska, mint egy lyukon hámzott salátatorzsácska; jó szagó 

penig, mint az […; …szemei, mint az] én cickémnek az kemencében.”

Az ember és a táj, az én és a világ egymásba oldásának, a „szubjek-

tív természetábrázolásnak” (Di Francesco, 1976) köszönhetően a tér 

jelentésekkel töltődik fel, sőt életre kel. „…a különös iránti vonzalom, 

a figuratív elemek mesterkélt feldíszített könnyeddé tétele és egy olyan 

színpadias illúzióvilág végletekig vitt fokozása érvényesül, amelyben 

a realitás és irrealitás kettősségét a fantasztikus elemek eluralkodása 

haladja meg…” A tér/táj tanúként tételezése szinte szereplővé avatja 

a teret: 

„…s ha az erdő szólhatna, azzal bizonyítanám” (Briseida, II/4), 

„…az fák, kövek is tudják minden álnokságodot” (Briseida, III/3), 

„Bizonyítom az erdőkkel, kik az én tudománytételemet halljátok, 

hogy nem én vétkem.” (Sylvanus, III/3)

„Azmint látom, még az füvek s virágok is kikiáltják az én nagy sze-

relmemet” (Sylvanus, III/3). 

Credulus monológjában öngyilkosságot akar elkövetni, fel akar 

oldódni a tájban, leugrani egy kőszikláról, megtérni a földbe, vadak 

gyomrában koporsót találni, a tájat hívja tanúul, amiben ott akarja 

hagyni a nyomát, mintegy emlékként: 

„Ó, ti magas fák, kik sokszor hallottátok az én keserves sírásimot, 

kiken az én gyilkosom, Julia, csak mosolyogott, ti légyetek mostan is az 

én testámentumosim, s ti tégyetek bizonságot mind őelötte s mind más 

előtt az én szörnyű halálomról, mely halálomnak keserves okát, ím, fel 

is jegyzem egy fiatalra, hogy mennél nagyobb időre nő, annál inkább 

kiterjessze magán az jegyzetemet, mely jegyzésről végyen ki-ki példát, 

mint űzze az szerelmet, s mást is tanítson reá. (…) Ha penig Isten azt 

akarta, hogy ugyanez gonosz szerencse miatt ez holtom után való jó se 

teljék rajtam, s holt testemre se találj, hanem valamely ember ásta sír 

vagy valami vad gyomra légyen az én koporsóm, mégis talám valaha 

reátalálsz az jegyzésre, kit az fiatalra metszek fel, s megértvén abból, 

hogy temiattad, kegyetlen, adtam az halálra magamat, talám meg-

szánsz s könyvezve fohászkodol (noha későn) utánam héában akkor.”

Credulus önmagának és életének állít emléket. A szerelem remény-

telensége miatti halál, a halál emlékműként való megjelenése a tájban 

(mintegy memento mori) a bukolikus eszköztár része (lásd. Poussin 

Et in Arcadia Ego és az Árkádiai pásztorok c. festményét, vagy Milton 

Allegróját).

A tér tehát mindent tud, a tér jelekkel, lenyomatokkal, kódokkal 

telítődik. 

4. Echo, avagy a tér mint tükör 

Egy másik bukolikus eszköz a visszhang alkalmazásának vizsgálata is 

a tér problémáját veti fel. „Az echó eszköze – amely önmagában nyi-
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tás az ismeretlen és távoli felé, egy monológ hangjának visszaverődése 

– Balassinál olyan dialógussá válik, amelyet önmagunk ismeretlenjével 

folytatunk, és azzal a távolival, amely a főszereplő énjében lakozik, ez 

az eszköz a rejtett én, a bennünk és a dolgokban rejlő végső lényeg 

megszólítása és faggatása.” (Di Francesco, 2005)

A Comoediában többször megemlítődik Echo, aki a szerelem ge-

nerálta énekre, esetleg panaszra válaszol, pl.: „…éneket is különb-kü-

lönbféle szép nótákra mond. Az erdők is ugyanúgy zöngenek, az ma-

darak repösnek belé, sőt még az Echo is, noha tündérasszon, megfelel 

néha verseire, mikor valamiről szól néki” (II/2).

A visszhang jelensége végül nemcsak megidéződik, de szemünk 

előtt játszódik le Sylvanus III/2-es jelenetében. Az ember a világból 

nézi önmagát, tulajdon lenyomatait kelti életre a térben:

„Ó, magas kősziklák, kietlenben nőtt fák,

kik nagy szerelmem tüzén

Igaz bizonságim vadtok, mert kínjaim

tudjátok, szinte mint én,

Ki látta éltében, hogy így haljon-vésszen

más, mint én, szerelmesén?

ECHO: ÉN.” (III/2)

A magányba vetett én megszólalása egyszerre monologikus és 

dialogikus, az egyén önmagával, mint ismeretlennel, idegennel be-

szél. Az én kozmikussá növekedik, a világgal azonosul és viszont. 

„A meghatározatlan dimenziója felöleli az emberi mikrokozmoszt és 

a természeti makrokozmoszt…” (Di Francesco, 2005) Echo a tér le-

nyomatainak hangja, jelentése, aki tündérasszonyként jelenik meg. 

Sylvanus a második versszakban megidézi a tündér alakját, majd 

a hangban felismeri Echót – azaz önmaga maszkját. „…az első két 

versszak visszhangzott szavai éppen az Én és az Echó: ezek jelentik

a kezdetét egy bizonytalan és távoli, nehéz és nyugtalanító, problema-

tikus és titokzatos dialógusnak.” (Di Francesco, 2005)

A térben önmaga másolatát olvasó én kozmikussá növekedik, a vi-

lággal azonosul és viszont. Ez az azonosulás azonban paradox módon 

egyszerre jelenti a világgal való egységet, és az ember önmagától való 

elidegenedését, hiszen a megszólaló nem ismeri fel önmagát Echóban.

A vers bonyolultságát nemcsak az adja, hogy Echo végleg felold-

ja a külső és belső tér határát, hanem, hogy tükörként működik, és

a tükrözés maga többszörös képet ad: nemcsak Sylvanus tükörképét, 

hanem a Sylvanusban tükröződő Julia képét is – mindkettőt a tájba 

vetítve. Julia a versben fantasztikussá válik, csodás képességekkel ru-

házódik fel. Nemcsak az én, a szerelmes képe vetül a tájba, hanem

a kegyesé is, ebben a versben pedig álomszerű lebegésben oldódik fel 

az én, a kegyes és a világ közti határ.

Az echós verset tartalmazó monológ szerzői utasításában ez áll: 

„Sylvanus beszél az Tündérasszonnyal, Echóval”, s Echo mint szereplő 

bekerül a dramatis personae-ba is, Tündérasszonként. Megszólalása 

az echós versen kívül nincs, csak a dialógusokban említődik. Kérdés, 

hogy a Comoedia színrevitelének esetében mit kezdünk vele. Hiszen 

nem szükséges fizikailag is megjeleníteni a térben, funkciója pusztán 

akusztikus, visszhangot pedig szinte bármilyen hangtechnikával elő 

lehet állítani. Echo figurája viszont allegorikusan is olvasható, mint

a táj/tér/természet megszemélyesítője, mint egy tükörfelület, mint 

egy olyan szereplő, aki más szavait ismétli, nem a sajátját – valójában 

tehát, a szó átvitt értelmében, némaszereplő.

A másik szereplő, aki tündérként tételeződik Julia. Julia azonban 

konkrét szereplő, és tündéri vonásai nem neki, de a szerelmesekben 

élő Julia-képnek tulajdoníthatóak. Júlia számukra jelenség, jelenés, 

akárcsak Echo. 

Míg az egyik tündérasszonynak, Echónak a tér betöltésében a vo-

kális-akkusztikus jelenségek, addig a másiknak, Juliának a fényviszo-

nyok kerünek befolyása alá. Di Francesco a fény-árnyék kontrasztra, 

a chiaroscuro játékára hívja fel a figyelmet, amely már a hajnal-mo-

nológgal elkezdődik. De a nap mellett Julia is fénnyel ruházódik fel: 

„…megláthatom az o áldott személyének dicsőséges fényét…” (I/1.), 

Credulus első találkozásában Juliával (III/1.), mikor Julia fakép-

nél hagyja, ezt mondja: „Ne siess, én édes, fényes napom, mert ha te 

elmégy, én majd úgy maradok az keserőségben, mint az setétségben.” 

Mondhatni a fény Julia függvénye. A nélküle eltöltött idő a sötét-

ség ideje, petrarkista sablon szerint a vakságé. A VI/1-ben Sylvanus 

elmeséli Credulusnak, miként szeretett Juliába, hosszan részletezve

a szembe nézés aktusát, Julia pillantását. Utána a szerelem mindent 

legyőző erejéről beszél (omnia vincit amor), majd így mentegeti ma-
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gát: „Nám, mondom, hogy nem én vétkem, hanem a Szerelemé, kit 

magad is jól tudsz, hogy vak, s azt is vakká teszi, azkinek szívét fel-

gerjeszti.” A szerelmesek többször használják azt a petrarkista klisét, 

hogy semmi másra nem bírnak tekinteni, semmi mást nem néznek, 

csak Juliát. Pontosabban: a szerelmi vakság olyan állapot, amikor

a kegyes képe, képmása a térbe/tájba/világba vetítődik, amikor a ke-

gyes képén keresztül szemléljük a világot. Ez a vakság csak akkor 

szűnik, amikor a kegyes megjelenik – akit tehát fényként eloszlatja

a homályt, önmagával pótolja önmaga másolatát.

A kegyetlen kegyes fénye azonban démoni képekben is megje-

lenik, mint halálhozó: „mint az hó az verőfénben, úgy olvadok el az

ő szerelmiben. Miképpen hogy az leppentőcske az gyertyalangben 

akartva üti magát, én is örömest fűtem az o kedvéért nagy szerelem-

ben lelkemet.” mondja Credulus a II/4-ben, Sylvanus I/4 jelenetbeli 

monológjának (az Ó nagy kerek kék ég betétversében) leppentőcske/

gyertyaláng-metaforát ismétli meg. A fénynek ez a furcsa és démoni 

természete így a tündér-jelenség felől értelmezhető. 

III. Idő

1. A drámai idő

A drámai idő megfelel a hármasegység adta szabályoknak, a cselek-

mény nem egész egy nap alatt játszódik. A napszakokat nyomon is 

követhetjük: hajnalban kezdődik Credulus monológjával. A követ-

kező jelentekben, noha nincs konkrét idő megjelölve, ahogy a ma-

gányos kezdés után felbukkannak a szereplők, valószínűsíthető

a reggel: Licida nádat megy szedni a ház tetejére, Dienes azon mér-

gelődik, hogy ellopták a kecskéjét (nyilván az éjszaka), keresésére 

indul. Briseida már jó napot-ot köszön Juliának (II/2), a dialógus vé-

gén Julia Mirtillához indul. Tulajdonképpen a jelenetek szerkesztése 

filmszerű vágástechnikát idéz, mindenki valahonnét valahová tart, 

kivéve Sylvanust, és részben Credulust, akik folyamatosan bolyon-

ganak. A III/1 már dél körül jár az idő, Credulus az árnyékos patak-

partra csábítja Juliát („még igen fönn a nap” - ), a V/3-ban Dienes

a juhaihoz indul, „mert estve vagyon immár, be kell rekesztenem őket”. 

Majd a darab végén visszaérkező Dienes jelenti, „Ez estve ellék az 

egyik juh kettőt.” és az összes szereplő elmegy vacsorázni.

Julia nappal/fénnyel való azonosítására utal az is, hogy a Cre-

dulussal való első találkozás, és a második igazi találkozás (azaz le-

leplezés), jelenete hogy oszlik meg a napszakokban. A Juliával való 

találkozás (III/1) jelenete előtt Credulus Briseidának mondja: „…az 

nap addig el nem megyen s el nem nyugszik addig” amíg végére nem 

jár Sylvanus árulásának. Később Juliáról mondja: „mint az hó az 

verőfénben, úgy olvadok el az ő szerelmiben”, majd a leppentőcske-

metafora kerül elő. A találkozás jelenetében pedig teljes a déli „ve-

rő fén”, szinte vakít, Julia mintha a fényből bontakozna ki, „ha az 

szemem meg nem csal, ki Juliánál egyebet nem tud nézni.” a jelenet 

végére pedig megtörténik Juliának a nappal, a fénnyel való azono-

sítása: „Ne siess, én édes fényes napom, mert ha te elmégy, én majd 

úgy maradok az keserőségben, mint az setétségben.” A nappal együtt 

tűnik el Julia, azaz derül ki valós identitása. A leleplező jelent előtt 

megtudjuk, hogy „estve vagyon immár”.

2. A magány ideje és a monotonitás felszámolása

Nemcsak a tér, de az időtávlatok is hatalmasak. Tíz éve tart Credulus 

és Julia bujdosása, (Credulus ekkor „tizenharmadfél esztendős” volt), 

két éve találkozott először és szeretett bele Juliába Credulus. Tulaj-

donképpen a történet kezdete után, a bujdosás ideje üres időként 

jelenik meg, hasonló a két évvel ezelőtti szerelembe esés és a dráma 

jelen ideje között. Üres idő, amiben nem történik semmi. 

A dráma tulajdonképpen azzal kezdődik, hogy bemutatja az 

üresen telő, monoton időt. Credulus nyitómonológja ezt érzékel-

teti a nappalok és éjszakák ciklikus változásának leírásával. Ebben 

a monotonitásban folytatódik a darab, repetitív Briseida kérlelése, 

Credulus siránkozása, sőt még Credulus és Julia találkozásai is – ezek 

állandóan újra és újra lejátszódnak, immár két éve. Nemcsak a tér, 

de az időtávlatok is végtelennek tűnnek, ahogy Julia elérhetetlensége 

is hasonló méreteket ölt. A remény szintén csak a távoli, elérhetet-

len jövőben valósul meg – hogy Julia mikor válik elérhetővé, mindig

a monoton idő metaforáival fejeződik ki, olyan hihetetlen hosszú 

időtartamot jelöl, melynek a vége sem állapítható meg pontosan. 
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Ezen metaforák sorozata már Licida vigaszával megindul a máso-

dik jelenetben, alighanem a darab egyik legszebb metaforájával, amit 

Balassi különösen kedvelt (gyerekkori tankönyvére pingálva jelenik 

meg először a latin sententia), és többször felhasznált: „Mi lehet ke-

ményebb az márvánkőnél, s mi lehet viszont lágyabb az víznél, mégis, 

ládd-é, hogy ugyan végre is meglikasztja az márvánkövet az víznek 

gyakorta való csepegése?” Majd később: „…az idő is, lehetetlen, hogy 

valamit meg nem engesztelné hozzád őtet. Hallottam, hogy idővel eb-

nek foga kopik, déceg lónak háta túrósodik.” A reményt tulajdonkép-

pen a monotonitás vége hordozza, az, hogy végre történjen valami, 

noha erre a jelenben semmi jel nem utal. Credulust mindenki ez-

zel bíztatja – legfőképp Briseida. Az idő ciklikusságára (évszakok, 

nappalok-éjszakák váltakozása) és a jelen/közeljövő monotonitására 

vonatkozó metaforák mellé rendelhetőek a lassú elmúlás képei is,

a hervadás, amivel Briseida Juliát riogatja: „Felette bízol, jó leányom, 

szépségedhez, ifjúságodhoz! Nem tudod-é, hogy szépség kevés ideig 

tart, s igen múlandó, romlandó jószág az emberben, s oly, kit az idő 

is, nemcsak az betegség vagy gondviseletlenség vehet el embertől? Ne 

kételkedjél azért, ha szinte oly fejér vagy is, mint az hó s oly piros, mint 

az rózsa, mert tudod, az hó is hamar elolvad, s az rózsák is hamar 

elhullnak.” A távoli Jövőben Credulusra a beteljesülés várhat, Juliára 

pedig a hervadás, de akkor már késő lesz (mondja Briseida). (Balassi 

időszemléletében a lassú elmúlás/romlás és a monoton ismétlődés 

bizonytalan hosszúságú ideje a Júlia-ciklusban is megjelenik, az Idő-

vel paloták… és az Én édes szerelmem… kezdetű versekben.)

A darabban az eddigi monotonitást Sylvanus bontja meg, a tu-

lajdonképpeni cselekményt ő indítja el. Sylvanus a konfliktusforrás,

a drámai mozgatórugó. Az általa megváltoztatott viszonyredszer új-

rarendezése, a felismerés (anagnorisis) a monotonitás felszámolását 

jelenti. 

3. Múlt

Ahogy az ember tájban való tükröződésében, a külső és belső tér 

egymásra vetülésében, az idősíkokban is hasonló összefüggéseket fe-

dezhetünk fel. A monoton, üresen telő külső időbe a belső idő vetül, 

melynek statikussága a múlt állandó jelenlétében, és a jövő elérhetet-

lenségében valósul meg. Julia tulajdonképpen a múltban él, hiszen 

Thyrsist szereti. Credulus is csak azért szereti Juliát, mert az a holtnak 

hitt Angelicára hasonlít – Juliában tehát Angelicát szereti, aki a múlt-

hoz tartozik. („kinek kegyes személye annyira hasonlónak tetszék az 

szegén Angelicához, hogy ha bizonnyal nem tudtam volna szegénnek az 

átkozott méreg miatt való szörnyű halálát, százszor meg mertem volna 

rajta esküdni, hogy ugyanaz az Angelica.” Credulus, I/2) 

Sylvanus múltjához Galathea tartozik, pontosabban a Galathea 

iránti viszonzatlan szerelem (ami „egész esztendeig” tartott). Sylvanus 

nem tűri azt a monotonitást, ami Credulus állandó, folyamatos jele-

nét képezi. Most viszont csak egy újabb monoton időtartamot vá-

lasztott, hiszen Julia sem viszonozza érzéseit. Sylvanus és Galathea 

múlt kapcsolatában Credulus és Julia jelen kapcsolata tükröződik.

A tükröződés azonban a jelen és a múlt szerelmi háromszögében 

is megfigyelhető. Tulajdonképpen a múlt a jelenbe projektálódik, új-

rajátszódik. Legfőképpen Credulus számára, aki Juliában Angelicát 

látja, Montannak pedig Sylvanus feleltethető meg. A múlt és jelen 

közötti különbség eltűnik. Ennek legszebb szimbóluma a valódi 

identitást felfedő Júlia unikornis-szarv nyaklánca, az örökkévalóság 

szimbóluma.

IV. A paradoxon – illúzió és realitás

A terek és idők egymásba tűnése, azonosulása és differenciálódása 

alakítja a mű struktúráját mind dramaturgiai, mind poétikai szem-

pontból. Mindez pedig a valóság és látszat kérdéséhez vezet el. Lát-

tuk, hogy a tér és az idő működése is az illuzórikus és a valós meg-

határozásainak felcserélhetőségén alapul – ugyanakkor a szereplők 

identitása is ugyanezt az oppozíciót veti fel, és bizonytalanítja el.

A manierizmus maszkjátéka itt odáig megy, hogy képtelenek leszünk 

különbséget tenni maszk és arc, képmás és eredeti között ugyanúgy, 

ahogy múlt és jövő, imaginárius/belső és valós/külső tér között.

Az illuzórikusság, a mű irrealitásba irányulásának egyik ten-

gelyének Amadeo Di Francesco a tündér fogalmát adja meg. Julia 

– Echo-hoz hasonlóan – tündérasszon (ninfa). Ám tündéri tulaj-

donságai sosem válnak konkréttá, nem lesznek láthatóak, csak ver-
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bálisan láttatottak, Echóval ellentétben, aki csak a tündériségében 

nyilvánul meg.

A tündérfogalom noha Juliára vonatkozik, attól elkülönbözik. 

Julia tündérisége csak Julia képmását jelenti, azt a Julia-képet ami 

a szerelmesekben él, és verbálisan vetül ki. A szerelemről azonban 

többször említődik, hogy vakság és káprázatok előidézője. („…ál-

modnak néha őmagokban az szerelmesek.” – Briseida, II/4) Juliának 

tehát pusztán a képmását ismeri Credulus és Sylvanus.

Csakhogy Julia nem is több egy képmásnál, hiszen Julia egy fik-

tív identitás, Angelica maszkja. Julia képe a szerelmesek szívébe van 

metszve, és ez a kép projektálódik a vers/ének segítségével: lásd pl. az 

Ó nagy kerek kék ég két versszakát:

Mert valahol járok s valamit csinálok,

elmémbe mind ott forog

Julia szép képe, gyönyörű beszéde,

lelkem érte forr, buzog,

Valahová nézek, úgy tetszik szememnek,

hogy mind előttem mozog.

Noha felmetszette szívem közepette

Cupido néki képét

Csakhogy Julia nem is több egy képmásnál, hiszen Julia egy fiktív 

identitás, Angelica maszkja ill. másolata. Julia (szívbe metszett) képe 

tehát a másolat másolata. Amelynek projekciója (a térbe vetítve)

a szerelmes énekében, panaszolkodásában („Juliát szívemben, szinte 

úgy versemben / is tessék meg szép képe.” - az Oh nagy kerek kék ég… 

utolsó sorai) pedig a másolat másolatának másolata lesz.

Credulus szerelme pedig a következő paradoxont rejti, amely

a tükör tükrözéséhez hasonlítható: Credulus azért szerelmes Juliába, 

mert az Angelica mása, az eredeti viszont számára nem létezik (hi-

szen halottnak hiszi). 

Credulussal ellentétben Julia azért nem szereti Credulust, mert 

a régi, 10 éve eltűnt Thyrsist szereti, akire Credulus nem hasonlít. 

(„Már Thyrsis, kit minden ember Credulusnak hív vala, oly roncso-

sodott, oly szakadozott vala…” Summa; „Talám azt hiszed, hogy rút 

véle, hogy ilyen szakállos?„ Briseida – II/2) Thyrsis azonban akkor 

sem létezik, ha nem halt meg, hiszen Thyrsis a távoli múlt illuzóri-

kussá vált képe. Az azonosság – képmás oppozíció az anagnorisis 

után a következő séma szerint alakul: 

Júlia számára: Credulus nem az akinek látszik. (Credulus = Thyrsis)

Credulus számára: Júlia az, akinek látszik. (Júlia = Angelica)

Ugyanakkor ez a visszájára is fordítható: 

Júlia számára: Credulus az, akinek látszik (hiszen Thyrsis nem lé-

tezik – Credulus = Credulus), 

Credulus: Júlia nem az, akinek látszik (hiszen Angelica nem léte-

zik – Julia = Julia). 

A darab értékét éppen az ez adja, egy olyan paradoxonhoz, kér-

déshez jutunk el, amire több egymást kizáró válasz lehet egyszer-

re érvényes – egyszerre azonosak és nem azonosak a maszkjukkal 

és az identitásukkal, pontosabban mindkét szereplő identitásának 

tetralemmáján belüli és a két tetralemma elemei közötti lehetőségek-

ből alkotott bármelyik kombináció igaznak fogadható el :

Julia = Julia – Julia ≠ Angelica

Julia ≠ Julia – Julia = Angelica

Julia = Julia – Julia = Angelica

Julia ≠ Julia – Julia ≠ Angelica

Credulus = Credulus – Credulus ≠ Thyrsis

Credulus ≠ Credulus – Credulus = Thyrsis

Credulus = Credulus – Credulus = Thyrsis

Credulus ≠ Credulus – Credulus ≠ Thyrsis

Ez a tünékenység bizonytalanítja el a darab lezásását: a pásztor- 

és vígjátékhagyomány konvencionális, a viszonyok többszörös há-

zassággá rendezésének megnyugtató megoldása megkérdőjeleződik. 

(Noha itt nincs szó házasságról, csak egymásra találásról). 

De ennél is tovább mehetünk, figyelembe véve a figurák felcse-

rélhetőségét: Sylvanus helyzetéből tekintve Julia Galatheára hasonlít, 

Sylvanus és Credulus esetében pedig el sem tudjuk különíteni egy-

mástól a két szereplőt: noha Briseida Credulust a pasztorál kliséivel 

költőnek mondja, aki Echoval beszélget, a két betétverset Sylvanus 

mondja el, ő társalog Echóval. Noha Sylvanus vademberként defini-
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álódik, teljesen békés, Credulus pedig úgy viselkedik, mint egy őrült. 

Nem beszélve arról, hogy Julia képük azonos: ugyanaz a tündérasz-

szony, ugyanazok a sóhajok, ugyanaz a világnézet, ugyanaz a szívbe 

metszett kép (vagy másolat), ugyanaz a retorika.

A látszat és valóság tulajdonképpen feloldódik. A végkifejletet, az 

egymásra találást úgy is értelmezhetjük, hogy az egymásra találás il-

luzórikus – tehát tulajdonképpen mindig csak képmást, illúziót sze-

retünk –, de úgy is, mint az egymásra találás a valósnak, az eredeti 

meglelésének aktusa. Az egyik értelmezésben a valóság, a másikban 

az illúzió tételeződik hiányként. 

A paradoxon a differenciáltság és azonosság elbizonytalanításának 

majd végső feloldásának köszönhetően nyitva hagyja ezt a kérdést, 

egyszerre affirmálja mindkét választ, mindennek hiányát (semmi 

sem az ami – semmi nem létezik) és mindennek teljességét (minden 

az, ami – minden létezik). Olyan üres figurákat kapunk, akik egymás 

számára, és a néző számára is mindig idegenek maradnak, akiket 

mi tölthetünk fel jelentésekkel. Ez a felismerés pedig Robert Wilson 

színházába repíthet bennünket.

V. A pásztorjátéktól a tájkép-drámáig

Elinor Fuchs a The Death of Character c. könyvében a posztmodern 

éra színházát a karakter színpadról való kiveszésének következmé-

nyeként határozza meg („the collaps of boundaries between human 

and world, inside and outside, foreground and background.” Fuchs, 

1996: 93); korunk színházát poszt-antropocentrikusnak nevezi.

A könyv Another version of pastoral c. fejezetében a posztmodern 

dráma egyik formájának tartja az ún. tájkép-dráma (landscape play) 

kialakulását. A tájkép-dráma meghatározásának centrumában első-

sorban Gertrude Stein drámaszövegei állnak, de e műfajjal rokonítja 

Thornton Wilder és Heiner Müller egyes színpadi szövegeit is. Fuchs 

elemzése szerint a tájkép-dráma eredete a Becketti színházból kiin-

dulva, Maeterlinck statikus, szimbolista játékain keresztül, Ibsen és 

Csehov szövegein át egészen a pásztorjáték hagyományáig nyomon 

követhetők. Így ír a pasztorál és Gertrude Stein drámáinak kapcso-

latáról: „With every formal breath on play as landscape, Stein invokes 

an idealized view of landscape itself: like the shepherds of traditional 

pastoral who populated the bucolic landscape of Arcadia, landscape to 

Stein was wholly present to itself, simple and un-anxiety provoking to 

the spectator. Just as at simple rural values of traditional pastoral shine 

in contrast to the complex life at court or in the city, so the landscape 

play to Stein offers refuge from the temporally and emotionally 

complex theater structures that trapped her in „syncopation,” made 

her „nervous,” and at their climax drowe her to seek not completion, 

but „relief.”

A karakter halálának koncepciójába illeszkedik az is, hogy Fuchs 

meghatározása szerint a tájkép-dráma a természetet hozza be a szín-

padra, a tájban elvesző embert. 

„The postmodern artist longs for a vanishing natural world, and 

some times a vanished natural world, existing before history, before 

culture.” (Fuchs, 1996: 107) Ezek a sorok ugyanúgy vonatkoztathatók 

a Comoedia pasztorál-világára, ahogyan a Wilson-i színházesztéti-

kára, vagy Heiner Müller: Képleírás c. játékára. 

Ha a Comoediát kortárs szövegként olvassuk – ami feltétele lehet 

egy érvényes (sőt talán kánonalkotó) előadás létrejöttének –, akkor 

üdvös lehet körültekinteni a tájkép-drámákban, különösen a Képle-

írásban. 

A tájkép-dráma színházi ekvivalensét Fuchs szerint Robert Wil-

son teremtette meg és vitte gőzelemre. (Az ő nevéhez fűződik a Stein 

drámák visszahozása a színházi köztudatba, és néhány emlékezetes 

Müller rendezés.) Wilson 1986-os Alkésztiszét jelöli meg kanonikus-

nak, egyrészt a vizuális (táj) másrészt a verbális/akusztikus alkotóele-

mek (az Euripidész-dráma és az említett Müller szöveg felhasználása) 

okán. Wilson azóta több rendezésében is kamatoztatta a tájkép színpa-

di megidézését a tradicionális pasztorál-szcenika újrahasznosításának 

segítségével: Monteverdi: L´Orfeo (La Scala, 2009) és Gluck: Orphée et 

Eurydice (Théatre du Chatelet, 2000) c. előadásokról van szó.

Fuchshoz hasonlóan Hans-Thies Lehmann is a posztmodern szín-

házát próbálja meghatározni a Posztdramatikus színház c. könyvében. 

Fuchshoz hasonlóan nála is Heiner Müller és Robert Wilson kap fő-

szerepet. A poszdramatikus színház kialakulásának legfőbb okaként 

a szöveg és a színház különválását, összeegyeztethetetlenségét adja 

meg, és többek között Gertrude Steinnel példálódzik. (Lehmann, 
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2007: 56) A poszdramatikus szövegek esetében azok statikusságára 

hivatkozik, ezek színrevitelénél a drámai szerkesztésmódot felváltó 

struktúrákat elemzi. Egy ilyen struktúra szerinte a statikus, erősen 

nyelvbe zárt szövegek színpadi költeményként való kezelése: ide so-

rolja a tájkép-dráma esetét is. Gertrud Stein játékait és a pasztorál 

kapcsolatát ugyan problematikusnak mondja, és inkább a színpadi 

költeményként vizsgálja Stein szövegeit, amelyeket olyan jelzőkkel 

illet, mint: „statikus”, „lírai”, „atmoszferikus”. Kiemeli a cselekmény 

hiányát, a szereplők megismerhetetlenségét, az üresen telő időt, az 

egy helyben toporgást, a Stein-i continuous present (folyamatos je-

len) fogalmát. (Lehmann, 2007: 70-71)

Mindez azonban a Comoediáról is elmondható. Noha a drámaiság 

a sok statikus rész ellenére is jelen van, és egyáltalán nem mondhat-

nánk játszhatatlannak (mint a Lehmann említette [Gertrude Stein] 

szövegeket azok keletkezésének idejében). A drámai szituációk any-

nyira egyszerűek és naivak (hogy ne mondjuk gyermetegnek), hogy 

a statikusság, ami körülveszi őket, sokkal érdekesebbnek bizonyul.

A Comoedia a tájkép-drámával nemcsak a statikussága, a termé-

szet folyamatos jelenléte és a pasztorálműfaj átalakulása miatt roko-

nítható, de szinte minden eddig elemzett vonása: a tér és idő kezelése, 

az erős nyelvisége, retorikussága, a szereplők magányának okán is.

Lehmann a wilsoni színházban találja meg Stein és Müller drámá-

inak érvényes olvasatát. Wilson időkezelését, a lassítottságot, a slow 

motion alkalmazását Stein present continuous-ából vezeti le, aminek 

következtében a térben magányosan bolyongó-toporgó, megismer-

hetetlen figurák gesztikus szobrokká válnak. (Lehmann, 2007: 218) 

Wilsont a „manierista tradíció”-val hozza kapcsolatba (Lehmann, 

2007: 96). Wilsonnál mind az előadás vizuális (mitikus képek drama-

turgiája), mind auditív szegmense (a beszéd aktusa, hangok, zajok, 

zene, stb. – Wilson ezt audio landscape-nek nevezi) hangsúlyos, de 

úgy, hogy a kettő egymástól differenciáltan működik: Lehmann állí-

tása szerint Wilson színházi ideálja a némafilm és a rádiójáték egye-

sítése: „Színház = némafilm + rádiójáték” (Lehmann, 2007: 178) 

Természetesen nem egy epigon-elődás létrehozása a cél, ugyan-

akkor a felsorolt metódusok inspirálóak lehetnek a szöveg színpadi 

megfogalmazásának esetében. Tér, idő, nyelv: ez a három elem adja 

az olvasat pilléreit.
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Mészáros András

Johann Samuel Steiner a magyarországi 

friesiánus hagyományon belül

Annotáció: A tanulmány J. S. Steiner 19. századi késmárki filozófiatanár 

munkásságát helyezi el a korabeli németországi és magyarországi friesiánus 

filozófia rendszerében. A komparáció alapját Steiner két, könyv alakban 

megjelent műve valamint J. F. Fries, E. F. Apelt és Vandrák András vonatko-

zó dolgozatai adják. Külön foglalkozik a tanulmány két témakörrel: a pszi-

chológia és a logika viszonyával valamint az ún. közvetlen ismeret problé-

májával.

Kulcsszavak: J. S. Steiner, F. F. Fries, E. F. Apelt, Vandrák András, pszicholo-

gizmus, közvetlen megismerés, rekonstrukció

Az alábbi írásban arra teszek kísérletet, hogy bemutassam Johann 

Samuel Steiner (1809–1887),1 a Jakob Friedrich Fries (1773–1843) 

gondolatrendszerét recipiáló magyarországi bölcsészek sorába tar-

tozó késmárki filozófiatanár munkásságát. Közben megpróbálom 

demonstrálni azokat az intertextuális összefüggéseket, amelyek 

kijelölik Steiner szövegeinek a helyét a friesiánus filozófia szöveg-

univerzumában. Ezzel az is a célom, hogy finomítsam azt az álta-

lánosító jellemzést, miszerint Steiner Fries egyszerű epigonja lett 

volna.2

Fries filozófiájáról nagy általánosságban itt elegendő azt lejegyez-

ni, hogy különböző értelmezésekben kantiánusnak, félkantiánusnak 

(„Halbkantianer”),3 sőt az újkantianizmus előfutárának is szokták 

tekinteni. Erősen antispekulatív beállítottságú gondolkodó volt, ami 

szembeállította őt Schellinggel, de főként Hegellel. És ő volt az, aki

a transzcendentálfilozófia pszichológiai olvasatával új irányba terelte 

a metafizikai kérdésfeltevéseket, és a „sejtés” fogalmának bevezetése 

révén és a huszadik századi neofriesianizmus közvetítésével meg-

alapozta a huszadik századi vallásfilozófia egy sajátságos irányát is, 

amely Rudolf Ottonak a szentségesről kialakított koncepciójában 

fogalmazódott meg. 

Azokat a recepciós eljárásokat és hatásmechanizmusokat, amelyek 

a 19. században befolyásolták a magyar filozófia mozgásait, a filozófia-

történet-írás helyenként elnagyoltan kezelte. Ez alól a meghatározás 

alól én sem vonhatom ki magam. Jakob Friedrich Fries gondolkodá-

sának magyarországi jelenlétét illetően ugyanis gyakran éltem olyan 

megfogalmazásokkal, amelyek arra engedtek következtetni, hogy 

csupán Fries közvetlen hatásával kell számolnunk, és elvonatkoz-

tathatunk a friesiánus filozófia más németországi képviselőitől.4 Ha 

azonban konkrét szövegelemzéseket végzünk, akkor kiderül, hogy az 

elméleti háttéren belül – amelyik kétségkívül Fries rendszerét jelenti 

– megjelennek ennek a filozófiának más képviselői is, akikre egyrészt 

részkérdésekben hivatkozik a legjelentősebb magyar Fries-tanítvány,5 

Vandrák András, és akik, másrészt megfelelő összehasonlítási alap-

1 Steiner életéről lásd: Samuel Weber: Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des 
XIX. Jahrhunderts 1800-1900, Igló, 1901; Palcsó István: A késmárki ág. hitv. 
ev. kerületi Lyceum története, Késmárk, 1893; Steiner emlékezete, a líceum 
1886/87-es évi értesítője, 172–175.; Johann Lipták: Geschichte des evang. 
Distriktual-Lyzeums A. B. in Kesmark, Kežmarok – Kesmark, 1933; Slovenský 
biografický slovník, zv. V, Martin, 1992, 347.; Kežmarské lýceum, Bratislava, 
1984, 75, 92, 108.

2 Szelényi Ödön élt ezzel a jellemzéssel, amikor azt írta, hogy Steiner Fries „lel-
kes tanítványa volt, aki mestere rendszerét magáévá tette, és azt egész éle-
tén keresztül szent lelkesültséggel hirdette nyomtatott műveiben és az iskola 
katedrájáról egyaránt”. Lásd: Szelényi Ödön: Steiner János Sámuel filozófiai 
munkái. In: A késmárki ág. hitv. evang. kerületi líceum 1907 – 1908-ik tanévi 
értesítője, Késmárk, 1908, 17.

3 Lásd: Johann Eduard Erdmann: Philosophie der Neuzeit. Der deutsche Idealis-
mus. Geschichte der Philosophie, Bd. 6, Reinbek bei Hamburg, 1971, 36.

4 Vesd össze például: Mészáros András: Jakob Friedrich Fries hatása a magyar-
országi filozófiára. In: Magyar Filozófiai Szemle 39, 1995, 3–4. sz. 481–498.

5 Közülük kiemelt figyelmet érdemel főként Wilhelm De Wette (1780-1849) 
evangélikus teológus és vallásfilozófus, aki saját területén alkalmazta Fries 
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ként szolgálnak a magyarországi friesiánusok eredetiségét vagy epi-

gonságát firtató kérdések megválaszolásánál. Ezt a szempontot nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül, amikor Steinernek, tehát annak a ma-

gyarországi friesiánusnak a munkásságát vesszük górcső alá, aki Fries 

mellett már tekintetbe vette a legjelentősebb első generációs Fries-kö-

vető, Ernst Friedrich Apelt rendszerező tevékenységét is. Vagyis egy 

többlépcsős hatásmechanizmust kell feltételeznünk, amely nemcsak 

egyirányú gondolatátvételekkel számol, hanem felveszi az elemzé-

sekbe a kölcsönösséget is. Gondoljunk például arra, hogy Vandrák 

levelezést folytatott magával Fries-szel,6 és hogy a német friesiánusok 

dolgozataira való hazai hivatkozások inkább a gondolati párhuzamo-

kat voltak hivatottak demonstrálni. Vandrák tevékenységét pedig Né-

metországban is figyelemmel kísérték, hiszen tanári jubileuma alkal-

mával a jénai egyetem díszdoktorrá avatta, és a díszdoktori oklevelet 

maga Apelt, a bölcsészkar akkori dékánja és Vandrák barátja írta alá.7 

Tudunk arról is, hogy Vandrák le akarta fordítani Apelt metafizikáját,8 

de ezt a tervét később nem valósította meg.

A magyarországi friesiánusok mesterük filozófiáját követve egy 

kiterjedt tudományos hálózatba tagozódtak be, hiszen Fries és ké-

sőbb Apelt köréhez nemcsak filozófusok, hanem a természettudo-

mányok művelői is nagy számban tartoztak. Ez Fries szellemében 

történt, hiszen ő volt az, aki rendkívüli szerepet szánt a természettu-

dományoknak, és a filozófia empirikus megalapozását szorgalmazta. 

A legnagyobb számban, persze, pszichológusokkal találkozhatunk 

itt, ami abból ered, hogy Fries antropológiai szemlélete nagymér-

tékben támaszkodott az empirikus pszichológiára. Ezért „pszicho-

logizmussal” is megvádolták, habár ő maga kritikusan viszonyult

a pszichologizmus korabeli legismertebb mintájához, Beneke filozó-

fiájához.9 Egyébként Fries és Beneke filozófiájának a különbözősé-

ge kimutatható azáltal is, hogy míg Fries közvetlenül kapcsolódott 

Kanthoz, Beneke a filozófiának ahhoz az ágához tartozott, amely 

Reinholdból indult ki, és ahová Fichte is sorolható. Sachs-Hombach 

szerint Fries pszichologizmusát az ún. attributív pszichologizmus-

hoz sorolhatnánk, ami azt jelenti, hogy a filozófia részproblémáit

a pszichológián mint segéddiszciplínán keresztül ragadhatjuk meg. 

Ez határozta meg Fries ismeretelméletét is, és felfogása ebben kü-

lönbözik Kanttól.10 Fries filozófiájának ez a változata mutatható ki 

főként Vandrák munkásságában. Gondolok főként arra, hogy az 

ún. pszichologizmus minden esetben felveti a szubjektum/objek-

tum viszonyrendszer tisztázásának követelményét is, és Vandrák ezt 

a feladatot egy kéziratban maradt akadémiai előadásában próbálja 

megoldani.11 Erre azért is szükség volt, mert Fries felfogásában a filo-

zófiai antropológia vált a filozófia alaptudományává, és ez a filozófiai 

antropológia úgy viszonyult az empirikus pszichológiához, ahogyan 

 „religiösen Ahndung” fogalmát, és aki a hit és az esztétikum összekapcsolá-
sával a keresztény dogmákat az esztétikai szempontból felfogott szimbólu-
mok vallási sejtésmódozatainak vette. Johann Heinrich Schmid (1799-1836), 
szintén a vallásfilozófia területén alkalmazta Fries gondolatait. Friedrich 
Calker (1790-1870) bonni filozófiatanár pedig Fries egyszerű epigonja volt. 
– Vandrák mindhármukra hivatkozik akadémiai székfoglaló előadásában: 
Fries Jakab Frigyes bölcseletének méltánylása, MTAK, RAL ad 48/1848. 

6 Az egyik fennmaradt levelében például arról panaszkodik Friesnek, hogy 
filozófiájának terjesztésével nem volt sikere Magyarországon. (A levelet idé-
zi O. Feyl: Die führende Stellung in der internationalen Geistesgeschichte 
der Universität Jena. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller-
Universität Jena, 1953, 4–5.sz., 440.) Vadrák itt tévedett, mert Fries filozófiája 
egyrészt elterjedt a magyarországi evangélikus gimnáziumi oktatáson belül, 
másrészt pedig, rajta kívül, azt többen követték. Arról nem is beszélve, hogy 
az empirikus pszichológiának alapozó filozófiai diszciplínaként való kezelé-
se a 19. század végéig nem kérdőjeleződött meg a magyarországi filozófiai 
gondolkodásban. – Egy másik, 1841. június 1-i levelében Vandrák beszámol 
Friesnek a folyó évben kiadott kétnyelvű (latin-magyar) pszichológia-tan-
könyvéről. Ezt a levelét idézi Larry Steindler: Ungarische Philosophie im Spie-
gel ihrer Geschichtsschreibung, Freiburg/München, 1988, 87.

7 Vandrák díszdoktori oklevele, MTAK Kt, MS – 10.183.
8 Lásd Vandrák levelét, amelyben 1859-i évi tevékenységéről számol be az Aka-

démiának: MTAK, RAL 978/1860

   9 Fries pszichológia-értelmezéséhez lásd: David E. Leary: The Psychology 
of Jakob Friedrich Fries (1773–1843): Its Context, Nature and historical 
Significance. In: Storia e critica della psicologia, Vol. III, No. 2, Dec. 1982, 
217–248. – Fries és Beneke „pszichologizmusának” összehasonlításához lásd: 
Wilhelm Windelband: Der Psychologismus: Fries und Beneke, Leipzig, 1922

10 Klaus Sachs-Hombach: Kant und Fries. Erkenntnisstheorie zwischen 
Psychologismus und Dogmatismus. In: Kant-Studien, 93. Jahrg. 2002, 203.

11 Vandrák András: A „subjectivitás és objectivitás”, „személylegesség és tárgyila-
gosság” fogalmai tudományos becsének kellő mértékrei szállítása. Akadémiai 
értekezés. (autográf kézirat), MTAK Kézirattára, RAL 855/1860
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például a természetfilozófia a fizikához. Vagyis a filozófiai antropoló-

gia nem induktív tudomány volt, hanem olyan spekulatív eljárásmó-

dokat alkalmazott, amelyek révén Fries eljuthatott az ún. közvetlen 

ismerethez is. A filozófiának ilyetén felfogása jellemezte az Apelt kö-

réhez sorolható bázeli egyetemi tanár, Friedrich Fischer munkássá-

gát is, akinek a Lehrbuch der Psychologie című, 1838-ban publikált 

művére Vandrák 1841-es pszichológia tankönyvében már hivatko-

zik.12 Ide tartozott Karl Hermann Scheidler is, a jénai egyetem pro-

fesszora, akinek az 1833-ból származó pszichológiai propedeutikája 

(Propädeutik und Grundriss der Psychologie) ugyancsak hivatkozási 

anyag Vandrák tankönyvében.13 A természettudósokat képviselte eb-

ben a körben Mathias Jacob Schleiden botanikus, aki Fries hatására 

vetette el a romantika azon vonalát, amely az orvostudományba és 

a természettudományokba akarta bevinni a spekulativitás eszméit. 

Schleiden volt az, aki Apelttel együtt megalapította az Abhandlungen 

der Fries’sche Schule című kiadványt.

Első helyen tehát megállapíthatjuk, hogy a magyarországi frie siá-

nusok, akik németországi posztgraduális képzésük alkalmával még 

közvetlenül hallgatták Fries előadásait, ugyanannak a tudományos 

közösségnek voltak a tagjai, amelyik Fries halála után Apelt körül állt 

fel. Egy sajátságos interdependenciának lehetünk a tanúi, amelyen 

belül az egyes filozófusoknál az azonos kérdésekre rokon válaszok 

születnek. Nyelvi okokból azonban – a magyarországi gondolkodók 

anyanyelvi szinten bírták a németet, míg a németországi bölcsészek 

számára a magyar egy egzotikus nyelv volt – csak a magyarorszá-

giak hivatkoztak a német publikációkra, és a gondolati kölcsönös-

ség valamint személyes szimpátiák csak a levelezésből derülnek 

ki. A hivatkozások ilyetén egyirányúsága miatt alakult ki az a kép, 

miszerint a magyar friesiánus irány epigon jellegű lett volna. Pedig 

Calker, Schmid, De Wette vagy Apelt művei szinte alig különböznek 

Vandrák vagy Steiner dolgozataitól. A különbség inkább csak abban 

rejlik, hogy míg a német gondolkodók általában egyetemi tanárok 

voltak, a magyarországiak líceumokban tanítottak, és ezért nagyobb 

mértékben függtek az egyházi-felekezeti meghatározottságoktól. 

Ennek az eredménye volt az, hogy náluk nagyobb hangsúlyt kap-

tak Fries filozófiájának etikai és vallásfilozófiai vonatkozásai („val-

lásos-esztétikai világnézet”), a természettudományos irányultság 

rovására. A státuszukból fakadó helyzetük eredménye az is, hogy

a magyarországi friesiánusok gimnáziumi tankönyveket produkáltak, 

míg német kollégáiknak szinte szakmai kötelességük volt legalább 

egy – de inkább több – terjedelmes monográfiát szentelni a követett 

filozófia egyes problémáinak. Ha valamelyik magyarországi gon-

dolkodó – esetünkben Steiner – mégis bátorságot vett ahhoz, hogy 

nem oktatási anyagként foglalja össze a metafizika alapkérdéseit,14 

akkor a munka eredménye, terjedelmét tekintve csupán ötödét tette 

ki például Apelt összehasonlítható munkájának. Aminek okán Apelt 

monográfiáját15 valódi tudományos teljesítményként könyvelték el, 

míg Steiner dolgozata a kompendium minősítést kapta. Ami, for-

mális szempontból, nem is véletlen, hiszen a könyv alcíme is arra 

utal, hogy Kant, Fries és Apelt nyomán tárgyalja a felvetett kérdése-

ket. Feladatunk tehát nem más, mint megállapítani egyrészt Steiner 

metafizikájának Fries és Apelt azonos témát tárgyaló monográfiáitól 

való függőségét, másrészt összehasonlítani Steiner és Vandrák né-

zeteit azokról a kérdésekről, amelyek a friesiánus filozófia alapjai-

12 Vandrák András: Lelkileges embertan, vagyis psychikai anthropologia (Enchi ri-
dion anthropologiae psychicae), Eperjes, 1841, 15.

13 Uo.: 14., 177. (Vandrák ebben a művében behoz az idézett szerzők közé 
olyan személyiségeket is, akik nem tartoztak szorosan Fries követői közé, de 
nem kis részben az ő hatására fordultak el a romantika egyik meghatározó 
gondolkodójától, Schellingtől. Ilyen szerző Carl Gustav Carus (1789–1869) 
orvos, természettudós, nőgyógyász, képzőművész, akit a pszichológia iránti 
érdeklődése vezette el a jellem- és az alakkutatás felé. Ilyen irányú munkája 
volt a Symbolik der menschlichen Gestallt, amelyben az emberi test aránytanát 
morfológiai és pszichológiai szempontból határozta meg. Carus a pszicho-
lógia történetén belül azok közé tartozott, akik a tudattalan problémakörét 
az elsők között kezdték kutatni. Ő maga a tudattalant úgy fogta fel, mint ami 
kulcsot adhat a tudatos lelki élet feltárásához. – Carusról mint tájképfestő-
ről és a tájképfestészet valamint geográfia kapcsolatait kutató gondolkodó-
ról lásd: Somhegyi Zoltán: Carl Gustav Carus – művészet és tudomány közt. 
In: Tudósok a megismerés színterein. A romantikus tudományok és a 18 – 19. 
századi tudóssztereotípiák (szerk. Gurka Dezső), Budapest: Gondolat, 2012, 
281–289.)

14 Samuel Steiner: Allgemeine Metaphysik zur Begründung einer vernünftigen 
Welt- und Lebensansicht nach Kant, Fries und Apelt, Kesmark, 1882

15 Ernst Friedrich Apelt: Metaphysik, Leipzig, 1857
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hoz tartoznak. Ezek közül is kiemelten kezeljük a pszichológia és

a logika egymáshoz való viszonyát valamint az ún. közvetlen isme-

ret problémakörét. Az elsőt azért, hogy tisztázzuk, mit is jelentett az 

ún. pszichologizmus a magyar filozófiában a tizenkilencedik század 

második felében. A másodikat pedig azért, mert az ismeretek köz-

vetett vagy közvetlen volta és az igazságkritériumok meghatározása 

Jacobi filozófiájával kezdődően, Fries gondolkodásán keresztül egé-

szen az Apelt által véghezvitt módosításokig jelentősen befolyt az ún. 

felsőbb metafizika (az „eszmetan”) értelmezésébe és a vallásfilozófia 

felépítésébe.

Steiner mindkét problémát érintette már a metafizikája előtt ki-

adott pszichológia és logika tankönyvében16 is. Kézikönyvének pszi-

chológiai része (amely egyébként az egész szövegnek csak egyharma-

dát teszi ki) pontosan leképezi a friesiánus filozófiából ismert modellt. 

Annak ellenére azonban, hogy saját bevallása szerint „a lélektan és 

logika előadásában lényegesen Fries psychikai anthropologiájának 

és logikai rendszerének rendjét követem”,17 a logika inkább a kor-

ban alkalmazott gimnáziumi logika-tankönyvek mintájára készült. 

Ami teljesen érthető is, hiszen mind az ún. tiszta logika, mind pedig 

az alkalmazott logika alapelvei azonosak voltak minden filozófiai 

rendszerben. A különbségek inkább azoknak a kérdéseknek a tag-

lalásánál ütköztek ki, amelyek befolytak a metafizika értelmezésébe 

is. Gondolok itt főként a logikai ítéletek és a kategoriális rendszer ér-

telmezésére. Visszatérve a pszichológiához: Steiner teljesen Fries és 

Vandrák szellemében jelöli meg a lélek „alaptehetségeit”, amelyeket 

a megismeréssel, az érzelmekkel és a cselekvéssel azonosít. Ennek 

alapján jelöli meg a pszichológiai megalapozottságú filozófia tárgyát 

is: „E szerint vizsgálódásunknak három része lesz: 1. Az ismerő te-

hetség az igazság célja alatt, melyre az emberi életnek szemlélődési 

vagy gondolkodva ismerő mezeje képeztetik. 2. A kedély vagy érző 

tehetség a szépség céljai alatt, melyek a kontemplatív, benső szem-

lélődési életben uralkodnak. 3. A cselekvési tehetség, melyet az 

értelem a jóság célja felé vezet, mely a gyakorlati szellemi életnek

a feladata. – Az első rész a szemlélődési filozófiával, a második a val-

lás bölcsészetével, a harmadik az ethikával áll kapcsolatban.”18 Egy-

értelmű, hogy a filozófia tárgyának ilyetén felosztásából az követke-

zik, hogy a pszichológia sajátságos területe az értelem működésének 

kutatása. És ha igaz, hogy „a fogalom, az ítélet, a következtetés és

a rendszer az értelemnek eszközei, melyeket az általános ész igazsá-

gai felfedezésére használ”,19 akkor előttünk áll a logika pszichológiai 

megalapozottságának tétele. 

Az a vita, amelyik látensen ugyan, de meghatározó erővel volt jelen 

a 19. század második felének magyar filozófiájában, és amely a kö-

rül forgott, hogy milyen funkciója lehet a tiszta formális logikának, 

Steiner értelmezésében más összefüggéseket érint. Az eredeti prob-

léma ugyanis, amelyet Böhm Károly fogalmazott meg, azt tárgyaz-

ta, hogy lehetséges-e logikai elveket és törvényeket megfogalmazni 

a tapasztaláson és általában a megismerési folyamaton kívül, illetve 

attól függetlenül. Böhm volt az, aki a kor gimnáziumi filozófiaok-

tatásában főként a katolikus iskolákban használt Zimmermann- és 

Lindner-féle logika-tankönyveket20 formalizmusuk és a matematikai 

gondolkodásra való támaszkodásuk miatt keményen megbírálta: „… 

Klamarik-Lindner mind a formalizmus útján mennyiségileg ope-

rálnak, s túlhajtják azt az irányt, melyet egész tisztaságában nálunk 

Riedl Szende hozott be a Zimmermann-féle logikában.”21 Böhm ki-

fogása főként azon alapult, hogy – szerinte – a logikai tanokat nem 

lehet a pszichológiától és az ismeretelmélettől függetlenül fejtegetni. 

Vagyis a logikának az ismeretelméleti beágyazottsága mellett érvelt. 

Ellenkező esetben ugyanis a logika mesterséges jelek kombinatoriká-

16 Steiner Sámuel: A lélektan és logika rövid vázlata, Sárospatak, 1867
17 Steiner Sámuel: A lélektan és logika…, 5–6.

18 Ugyanott, 27.
19 Ugyanott, 42.
20 Robert von Zimmermann tankönyvének második, javított kiadását – Philo-

sophische Propädeutik. Prolegomena. – Logik. – Empirische Psychologie. Zur 
Einleitung in die Philosophie, Wien, Braumüller, 1860 – Riedl Szende fordí-
totta le: Logika vagy gondolkodástan, Pest, 1864; Tapasztalati lélektan, Pest, 
1865. Gustav Adolf Lindner kézikönyveit – Lehrbuch der Psychologie nach 
genetischer Methode, Cilli, 1858; Lehrbuch der formalen Logik nach genetischer 
Methode, Graz, 1861 – Klamarik János magyarította, és ezek több kiadást is 
megértek: Logika vagy gondolkodástan, Pest, 1874, 1882, 1891; Psychologia 
vagyis lélektan, Pest, 1876, 1885, 1892.

21 Böhm Károly: A formai logika reformjáról, Magyar Philosophiai Szemle, 1885, 
264.
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jára szűkül le, és megfeledkezik a gondolkodásnak a valósághoz fű-

ződő kapcsolatáról. Böhm álláspontja az eredeti kanti értelmezéshez 

kapcsolódik, amely szerint a tiszta logika alárendelődik az ismeretel-

méletnek. Steiner pedig pontosítja a logikának a pszichológiától való 

függőségét, és a Fries-féle értelmezés alapján magának az értelemnek 

a működésére alapozza a logikát. Vagyis antropológiai szempontot 

alkalmaz. „A fogalmaknak és az ítéleteknek, mint az egyetemesnek 

a tehetsége a logikai értelem, vagy az általános képzelete tehetsége”22 

– írja Steiner. Ezt az állítását aztán a logikában kibővíti és pontosítja: 

„Értelemnek neveztetik a benső tetterő, mellyel elhatározzuk képze-

teinket bizonyos cél felé vezetni, azután bizonyos képzetek közül né-

melyeket kiemelni, figyelembe venni. Így az értelem a figyelemnek, 

az összehasonlítás és megkülönböztetésnek és a képzetek összekötte-

tésének, szóval a gondolkodás tehetségévé válik, ettől vette a logika 

nevezetét.”23 Csaknem identikus ezzel a megfogalmazással Vandrák 

akadémiai értekezésének illető szövegrésze, ahol a szubjektum és ob-

jektum fogalmainak értelmezése révén jut el ennek a fogalompárnak 

a pszichológiai, logikai és metafizikai jelentéseihez. Az elkerülhe-

tetlen distinkciók felvázolása közben szögezi le azt a – Fries filozó-

fiáját követők között általánosan elfogadott – alapelvet, miszerint

„a logika nemcsak hogy pszichológián alapszik, de jó része egy darab 

lélektan. A gondolkodó, ítélő, bíráló erőnek, vagyis egy szóval az ér-

telemnek természet- és törvényszerű működései, neveztessenek bár-

mi külön névvel, mint elvonás (abstractio), visszafigyelés (reflexio), 

fontolgatás, egybevetés, elemzés, fejtegetés, határozás, okoskodás 

stb., psychice merő objektivitások, bizonyos észbeli célokra mind 

megannyi nélkülözhetetlen eszközök.”24

A friesiánusok antropológiai megalapozású logikaértelmezése 

abban különbözik a Böhm-féle felfogástól, hogy míg Böhm egyér-

telműen megköveteli a logikának az ismeretelmélethez való kapcso-

lását, Steiner metafizikájában a reflexió amfibolikus fogalmaira való 

utalással,25 Vandrák pedig expressis verbis figyelmeztet arra, hogy

a logikai fogalmak extrapolálása a metafizika területére oda vezethet, 

hogy a logikai kategóriáknak ontikus jelentést tulajdonítunk. „Azon 

módon szükség különbséget tenni és tartani a logikai s a tapasztalás 

körüli és metaphysikai ítéletidomzatok (vezérfogalmak, kategóriák) 

között. (…) Ezen megkülönböztetések megtartása által számos téve-

dések- s ámításoktól menten maradunk. Azoknak egymássali össze-

zavarása ellenben hatalmas hibákba bonyolított sok dialektikust és 

speculátort.”26 Vandrák utalása a dialektikusokra és „spekulátorokra” 

teljesen egyértelmű: a hegeliánus filozófusokra gondol. Itt is kitű-

nik, hogy a friesiánusok Hegel filozófiájával szembeni fenntartásai 

nemcsak Fries és Hegel személyes ellentétein, hanem a két filozófia 

eltérésein alapultak.27 Ebben különböznek a reformkori Hegel-vita 

antihegeliánus résztvevőinek nézeteitől, akik sokkal inkább gyakor-

lati-terminológiai valamint ideológiai megfontolásokból utasították 

el a „berlini” bölcseletet. A friesiánusok viszont a logikai ítéletek ér-

vényességét fenntartották a szubjektív és analitikus tudat számára, 

míg a metafizikai kategóriák helyét a gondolkodás szintetikus és ob-

jektív határozmányai között látták.28

Mielőtt rátérnék Steiner metafizikájának ismertetésére, röviden 

bemutatom, miben különbözik Apelt metafizikája Fries rendszeré-

től.29 Apelt azért, hogy áttekinthetővé és pedagógiai szempontból is 

felhasználhatóvá tegye Fries elméletét, némi módosításokat végzett 

el azon. Steiner pedig sokban támaszkodott Apelt megoldásaira. 

22 Samuel Steiner: A lélektan és logika…, 42.
23 Ugyanott, 70–71.
24 Vandrák András: A „subjectivitás és objectivitás”, „személylegesség és tárgyila-

gosság” fogalmai tudományos becsének kellő mértékrei szállítása. Akadémiai 
értekezés. (autográf kézirat), MTAK Kézirattára, RAL 855/1860

25 Samuel Steiner: Allgemeine Metaphysik, 39.
26 Vandrák András: Tiszta logika felgymnasiumi tanulók számára, Eperjes, 1861, 

25.
27 A Hegel-kritika irányultságát tekintve ide sorolható Brassai Sámuel is, akinek 

azonban a pszichológiára alapozott logikája – Logika lélektani alapon fejte-
getve, Pest, 1858 – túllép az eredeti friesiánus felfogáson, és a logikát a kom-
munikáció folyamatán belül értelmezi. Habár a kommunikációt a politikai 
létmód egyik megalapozójának tartja Steiner is (Allgemeine Metaphysik, 96.). 
Ebben a tekintetben Brassai néhány állítása szinte a jelenleg elterjedt infor-
mális logikát előlegezte meg. A logikának a metafizikától, és a fogalmaknak 
az eszméktől való elválasztásával azonban a friesiánusokkal teljesen azonos 
nézeteket vall. Vesd össze: Logika lélektani alapon fejtegetve, 163-164.

28 Lásd: Ernst Friedrich Apelt: Metaphysik, Leipzig, 1857, 133–134.
29 Jakob Friedrich Fries: System der Metaphysik, Heidelberg, 1824
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Mik ezek a különbségek? Formális szempontból más az anyag el-

rendezése. Másodsorban, és Apelt szerint a megismerés spekulatív 

alapformáinak és a kategoriális rendszerrel való összefüggéseinek 

módosított értelmezése jelentősen megkönnyíti az appercepcióról 

szóló elmélet megértését.30 Ehhez csupán annyit fűznék hozzá, hogy 

– Vandrák visszaemlékezése alapján – már Greguss Mihály is az ős-

erdőhöz hasonlította Fries metafizikáját, vagyis az asszociációk bo-

nyolult kapcsolódásainak elhagyása Apelt révén valóban megköny-

nyítette az „átjárást” ezen a rengetegen. Apelt ezen túl megváltoztatta 

a reflexió fogalmainak amfibolikus jellegéről szóló kanti és friesi ta-

nítást. Végezetül pedig az ideatant, amelyik – Apelt szerint – Friesnél 

hiányos volt, kiegészítette és finomította.

Steiner a maga metafizikáját két részre osztotta. Az elsőben, 

amelyet alsóbb metafizikának nevez, kapott helyet a kantiánus és 

friesiánus ismeretelmélet, a másodikban („felsőbb metafizika”) tér át 

az ún. eszmetanra, ahol magyarázatot kapunk arra, hogyan változik 

meg a tudás és a hit hierarchikus kapcsolata, és hogyan juthatunk el 

a jelenségek világából a magánvalóhoz. Ez a kettős metafizika akkor 

válik izgalmassá, amikor az ítéletformák, a kategóriák, a sémák és

a metafizikai alaptételek a felsőbb metafizika kategóriáival konfron-

tálódnak. Már ebből is nyilvánvaló, hogy Steiner a metafizikát isme-

retelméletként fogja fel, és ezt a felfogását le is szögezi.31 A könyv első 

része valójában a kanti ismeretelmélet alaptételeinek a rekonstrukci-

ója, azokkal a módosításokkal együtt, amelyeket Fries és Apelt hozott 

be ebbe az elméletbe. Ezek közül két fogalomhasználati példát emelek 

ki. Az egyik a relációk diszjunktív ítéleteit érinti, amelyeket Steiner 

– Apelt nyomán – „divisives Urtheil”-nak nevez. Ez a fogalomhasz-

nálat nem jelent eltérést az eredeti, kanti megnevezéstől, csupán

a latin kifejezés szinonimájával él. A másik megfogalmazás pedig 

Fries transzcendentális appercepcióját írja körül a „geschlossenes 

Ganze der unmittelbaren Erkenntniss” kifejezéssel. Ami némi foga-

lomzavarhoz vezethet, hiszen a közvetlen megismerés két jelentés-

ben is megjelenik a kantiánus filozófián belül. Az egyik jelentés az 

önkénytelen, érzéki megismeréssel, a másik pedig a megismerés me-

tafizikai előfeltételével függ össze, és külön elemzést érdemel. Steiner 

a kanti ítéletformákat és a kategóriákat egységes táblázatba foglalja, 

és ez a táblázat teljesen azonos azzal, amit Apeltnél és Friesnél is ta-

lálunk. Mivel a magyar filozófiai terminológia még ekkor sem volt 

teljesen egységes, és tanulságos lehet annak nyomon követése, ho-

gyan alakult ki a magyar Kant-terminológia, megadom itt a Steiner 

által a logikatankönyvében megjelent terminusokat. A zárójelbe tett 

terminusok a ma használatosak. Vagyis: 

 Ítéletek Kategóriák

 Mennyiség

Individuális (egyedi)  Egység

Részletes (különös)  Sokaság

Egyetemes (általános)  Egyetemesség (összesség)

 Minőség

Állító  Valóság (realitás)

Tagadó  Valótlanság (negáció)

Végtelen  Korlátolt valóság (limitáció)

 Reláció

Kategorikus  Lény és tulajdonság

  (szubsztancia és akcidens)

Feltételes (hipotetikus)  Ok és okozat

Divisív (diszjunktív)  Részek kapcsolata

  (kölcsönviszony)

 Modalitás

Határozatlan (problematikus)  Lehet, lehetetlen

  (lehetőség, lehetetlenség) 

Határozott (asszertórikus)  Lét, nemlét

  (létezés, nemlétezés)

Megalapított (apodiktikus)  Szükségképpeniség, történe-

  tesség (szükségszerűség, vé-

  letlenség)32

30 Ernst Friedrich Apelt: Metaphysik, IX.
31 Samuel Steiner: Allgemeine Metaphysik, 1.

32 A terminushasználathoz érdemes hozzáfűzni azt, hogy míg Steiner a magyar 
nyelvű logikatankönyvében minden terminust magyarít, német nyelvű meta-
fizikájában a viszonyítéletekkel és a modalitás ítéleteivel kapcsolatban a neve-
zéktana megtartja a latinos szóhasználatot.



204 205

A táblázat és annak értelmezése után pedig a sémákat úgy mutatja 

be, hogy azok – mint a benyomások tér- és időforma általi elrende-

zései – mindenfajta megismerés és a tudományok előfeltételeikként 

működnek. Utána pedig alaposan elemzi a metafizikai alaptételek 

matematikai és dinamikus alapelveit. A magyar filozófia történe-

tének szempontjából aligha új megállapítás az, hogy a Steinernél 

kifejtett ismeretelméleti alapelvek megjelennek Vandrák és a többi 

kantiánus gondolkodó logikatankönyveiben. Az azonban minden-

esetre figyelemre méltó, hogy Kant ismeretkritikája – annak ellenére, 

hogy a gimnáziumi filozófiaoktatásban a hangsúlyt az erkölcstanra 

és az értékfilozófiára helyezték – ilyen pontos értelmezésekben re-

konstruálódott és rögzült a filozófiai köztudatban. Fries filozófiájá-

nak egyik alapgondolatát fejezi ki a metafizika első részének lezáró 

konstatálása, miszerint egyrészt a kategóriák, sémák és metafizikai 

alapelvek a tapasztalat lehetőségének a feltételei, másrészt, mint

a megismerés integráló funkciói, olyan természettörvényeknek te-

kinthetők, mint amelyek a fizika és a mechanika alapját képezik.33 

Steiner metafizikájának második részét az a kérdés vezeti fel, hogy 

az így felfogott metafizika segítségével lehetséges-e a transzcendens, 

érzékfeletti dolgok ismerete? Ez a dilemma is Fries filozófiájából szár-

mazik. Ő is konstatálta, hogy a tiszta értelmi fogalmak, a kategóriák 

csak gondolati formák, de nem nyújtanak konkrét ismereteket a dol-

gokról, hiszen csupán az érzékelés által kapják meg tartalmukat. Az 

empíria azonban a jelenségeket érinti, de nem hatolhat be az érzék-

feletti tartományokba. Egyszóval: minden konkrét ismeretünk köz-

vetett ismeret, amely függ a tapasztalástól és a gondolati formáktól. 

Fries szerint azonban létezik ún. spekulatív hit, amely azt a meggyő-

ződést sugallja, hogy létezik a dolgoknak egy olyan létformája, amely 

független a megismerés feljebb bemutatott feltételeitől, és hogy ez

a lét képezi a jelenségek alapját. Ehhez a léthez, amelyet Steiner mint 

„objektive syntetische Einheit im Wesen der Dinge”34 mutat be, az ún. 

ideális sematizmus segítségével juthatunk el. Ez nem más, mint a lo-

gikai eszmék kettős tagadása, miáltal a kategóriák fentebb vázolt táb-

lázatában szereplő tételek megváltoznak. A mennyiség rovatát ez úgy 

érinti, hogy a dolgoknak már nincs nagysága, a minőségét úgy, hogy 

eltűnnek a dolgok közötti fokozatok, a reláció tekintetében megszű-

nik a változás, és ez a lét minden változás alapjává és végrehajtójává 

válik, a modalitás szemszögéből pedig időn kívülivé válik. Vagyis

a transzcendentális eszmék táblázata a következőképpen alakul:

Mennyiség: abszolút totalitás

Minőség: a realitás egyszerűsége

Reláció: lélek, szabadság, Istenség

Modalitás: örökkévalóság.35

Steiner aztán tovább finomítja a táblázatban foglalt eszmék 

egyes tulajdonságait. Példának felhozhatjuk a lélek eszméjét, amely 

ugyanúgy rendelkezik a saját mennyiségi (individualitás), minősé-

gi (egyszerűség), relációs (független lét) és modális (örökkévalóság) 

határozmányaival.36 Ezek aztán árnyalják az olyan konkrét emberi 

létformákat is, mint pl. a személyiség, a szellemiség, vagy mint az 

akarat. És természetesen meghatározzák a jellemről és a szabad cse-

lekvésről szóló elmélkedéseket is.37 Ehhez a kérdéskörhöz kapcsoló-

dik a test – lélek viszony értelmezése is, amelyben Steiner – akárcsak 

Fries, Apelt vagy Vandrák – a pszichofizikai paralelizmus álláspont-

ját foglalja el, de megjegyzi, hogy a konkrét test és lélek „ugyanannak 

a magánvalónak a jelenségei”.38 Ez a magánvaló pedig nem más, mint 

az etikai értelemben vett, öncélként tételezett ember.39

33 Samuel Steiner: Allgemeine Metaphysik, 36.
34 Ugyanott, 47.

35 Ugyanott, 57.
36 Ugyanott, 60.
37 Itt is kimutatható a kapcsolódás Fries elméletéhez, amelyben a fenti katego-

riális táblázat kibővül az etikai fogalmakkal is. Csupán példaként hozzuk fel, 
hogy a relációs kategóriák esetében a szubsztancia és akcidens viszonyának 
az etikai oldalon a személy és állapota, az ok és okozatnak a személy és a tárgy, 
a kölcsönviszonyoknak a jog és a kötelezettség felel meg. Lásd: J. F. Fries: Neue 
oder anthropologische Kritik der Vernunft, Heidelberg 1828, 3, 167. – Ebből 
kifolyólag Fries etikai alaptétele így hangzik: „Az ember önmagában vett 
célként létezik. A személyek pedig azonosak a méltóságukban.” (J. F. Fries: 
Politik oder philosophische Staatslehre, Jena, 1848, 225.)

38 Ugyanott, 64.
39 Ezt a kérdést tárgyalja Fries a Handbuch der praktischen Philosophie oder der 

philosophischen Zwecklehre. Erster Teil. Ethik oder die Lehre der Lebensweisheit, 
Erster Band, Heidelberg 1818 című művében.
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Mind Fries, mind pedig Vandrák kihangsúlyozzák azt, hogy ezek 

az eszmék nem vonatkoznak tapasztalati tárgyakra, hanem „csak” re-

alitásra tartanak számot. Vagyis célként tételeződnek. Nem konstitu-

tív, hanem regulatív eszmék, amelyek a „szubjektív teleológia” (etika 

és jogfilozófia) valamint az „objektív teleológia” (az „antropologiko-

etikailag” meghatározott vallásfilozófia és az esztétikai vallásos vi-

lágnézet) alapozóiként szerepelnek. A metafizika első részében fel-

vázolt séma szerint a tiszta ismeret, vagyis az igazság elérésének az 

előrehaladó fokozatai a következők: vélemény – hit – tudás. Ahol

a vélemény még homályos ismeret, a hit a logikai alapelveket figyel-

men kívül hagyó mód, és a tudás a relatív (mert be nem fejezett, és 

az emberi megismerő képességekre hagyatkozó) tudás. De az eszme-

tan (ideológia) szempontjából ez megváltozik. Fries összekapcsolta 

a vallásfilozófiai megközelítést az esztétikai ítélettel. Ennek nyomán 

a következő megismerési módozatok állnak fel: „A tudás elve: a ter-

mészettörvényeknek alávetett érzéki világ csupán csak jelenség.

A hit elve: ez a jelenség a magánvalón alapszik. A sejtés elve: az érzéki 

világ a magánvalók megjelenése.”40 Ugyanezt az elvet Vandrák így 

fogalmazza át: „Tudás itt annyi, mint a véges, határozott, megfogható 

s a szemléletben előmutatható igazság felőli meggyőződés; hit pedig 

a tapasztalást s érzékiséget meghaladó, eszményes, örök igazságróli 

meggyőződés (philosophiailag vallásos hit, mely a tudás felett áll);

a harmadik végre a sejtés (Ahnung) azaz az örök igazság nyomainak 

felfedezése s megértése a végesben az aesthetikai eszmék segítségé-

vel.”41 Steiner kettéválasztja Fries meghatározását, és első sorban – 

Fries szövegét szó szerint visszaadva – ad egy metafizikai meghatáro-

zást: „A természettörvényeknek alávetett érzéki világ csak jelenség;

a jelenség a magánvalón alapszik; az érzéki világ a magánvaló meg-

jelenése.”42 Utána határozza meg a háromféle viszonyulásmód mi-

benlétét: „A tudás az észnek az érzéki benyomások által közvetített 

belátása; a hit viszont az észnek az képessége, amely az önműködésé-

ből fakad, és a lélek öntevékenysége révén a lelket öntudatra juttatja;

a sejtés az észnek az a belátásmódja, amelynek révén a testi formák-
ban felismeri a lelket.”43 Annak ellenére tehát, hogy Steiner jobban 
kiemeli a vallásfilozófiai aspektust, mindhárom esetben ugyanarról 
van szó: létezik a tudás és a hit mellett egy harmadik viszonyulási 
mód, a sejtés, amely közvetít a tudás és a hit között, és amely antro-
pológiai és esztétikai alapokra helyezi a vallásfilozófiát. 

Fries a sejtés fogalmát kétféleképpen határozta meg. A sejtés az 
első értelmezésben a végtelennek és az örökkévalónak a „közvet-
len érzése”, a másodikban pedig „ráhangolódás” magára az esztéti-
kai szemléletmódra, vagyis arra, hogy a világot nem logikai-reflexív 
kategóriákon keresztül, hanem szép „idomokon” keresztül szemlél-
jük.44 Ez az „életteli esztétikai érzés” persze nem azonos a művészet-
kritikai „hideg ízléssel”, vagyis az esztétikai szemlélet nem marad meg
a művészet határain belül, hanem életviteli és életszervezői funk-
ciója van: az ember életét szabad alkotásként fogja fel. Ezzel túllép
a pillanatnyi érdekeken és a jelenségvilág szükségszerűségén. Vagyis 
az esztétikai világnézet nem más, mint „a természetnek a hit vallásos 
elvei alá való esztétikai alárendelése”.45 Steiner sincs más véleményen. 
A „vallásos világszemlélet” szerinte az örökkévaló Jó abszolút eszmé-
jének jegyében fogantatik, és a hit eszméi az esztétikai szemléleten ke-
resztül a természet formáiban nyilvánulnak meg számunkra.46 Steiner 
magyar megfogalmazásában a „vallásos aesthetikai világnézet” hori-
zontján belül az ember: „a tünemény világát az örök igazság szerint 
magyarázza”.47 Ennek a világszemléletnek az alárendelt módozatai
a pszichológiai, a pragmatikus, a politikai és az etikai világszemléletek. 
Az első az Én fogalmára épülő szemlélet; a másodikban a személyiség 
a maga által támasztott céloknak rendeli alá a világot, és a tárgyi világ 
részei csupán e célok eszközeiként működhetnek; a harmadik a pol-
gári életet a személyi jogoknak és az általános boldogulásnak rendeli 
alá; végezetül a negyedik az emberi méltóságra helyezi a hangsúlyt, 
amelynek a tiszteletben tartása kötelezi az államot is.48

40 Jakob Friedrich Fries: Handbuch der Religionsphilosophie und der philosophi-
schen Aesthetik, Heidelberg, 1832, 71.

41 Vandrák András: Tiszta logika…, 87.
42 Samuel Steiner: Allgemeine Metaphysik, 101.

43 ugyanott, 93–94.
44 Jakob Friedrich Fries: Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft. Dritter 

Band: Kritik der handelnden Vernunft, Zweite Auflage, Heidelberg, 1831, 231.
45 Ugyanott, 361.
46 Samuel Steiner: Allgemeine Metaphysik, 96.
47 Steiner Sámuel: A lélektan és logika, 51.
48 Samuel Steiner: Allgemeine Metaphysik, 96.
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Steiner is a „ráhangolódás” segítségével képzeli el a transzcen-

dentális eszmék elérhetőségét, ugyanis semmilyen közvetlen út nem 

létezik feléjük. „Vallásos hangulatban minden tüneményeket a me-

tafizikai hit szerint ítélünk meg, és azokat aesthetikai világnézetben,

a szellem eszméi alatt, a szabadság és halhatatlanság, vagy az istenség 

és a gondviselés eszméi alatt fogjuk fel. De a tüneményeknek ezen 

megítélése az aesthetikai eszmék alatt érzelemben a szabad felfogás-

hoz tartozik, mely ellentétben áll a tudományos alárendelésnek, ma-

tematikai alakok segítségével. Miért is mint aesthetika a teóriának, 

mint érzelem a fogalomnak, mint ízlés az értelemnek áll ellen.”49

 Ezt a ráhangolódást első lépcsőben a természet bizonyos jelen-

ségei, második fokon pedig a művészet, kiemelten pedig a vallásos 

költészet biztosítják a szimbolizáció révén. Steiner előadásában nem 

teljesen világos, mit is ért az analógiát alkalmazó filozófiai metaforák 

szerepét illetően, mert csak annyit jegyez meg, hogy ezek segítenek 

túlemelkedni a közvetlenségen, elszellemítik a képzeteinket, és meg-

alapozzák az ún. fizikális és etikai metaforák létrejöttét. A fizikaiakat, 

amelyek közé sorolja a mennyország és a pokol képzeteit is, a pogány 

felfogás elemeinek tartja, és csak a kötelességérzetre és a szeretetre 

épülő etikai metaforáknak engedi át a lélek, a szabadság és az Isten-

ség transzcendentális eszméihez való felemelés funkcióját.50

A ráhangolódás esetében mind Fries, mind pedig Vandrák ki-

emelik az áhítat (Andacht) fontosságát. Vandráknál az áhítat az ún. 

lírikus esztétikai eszmét készíti elő, amely rendező elvként működik

a költészetben és a zenében, és ezért mind a költészetnek, mind 

pedig a zenének fontos szerep jut a magánvaló lét érzékelésében. 

Vandrák és Steiner szemléletét azonban megkülönbözteti egymástól 

az áhítat tartalmának a felfogása. Mindketten megtartják az áhítat 

vallásos jelentését, hiszen a kegyelettel hozzák összefüggésbe. De 

amíg Vandrák szerint „a kegyelet fő eleme a tisztelő önkéntes szeretet, 

tárgya pedig lelki szépség s fellengzősség”,51 azaz a szeretet nála nem 

kötelesség, hanem szabad elhatározás eredménye, amely a lelki szép-

ségre és a szellemi nagyságra irányul, Steiner szerint a szeretet nem 

köthető el a kötelességtől. „A kötelesség a maga erkölcsi szükségsze-

rűségében tartalmazza az örök világrendbe és annak ideáljaiba vetett 

hitünk fennkölt alapeszméit.”52 Vagyis arra a következtetésre jutunk, 

hogy Vandrák szorosabban köti a szeretet az esztétikai viszonyulás-

hoz, mint Steiner, hiszen – ahogyan azt lélektanában is írja – a szép-

hez fűződő fő érzések a szeret és a kegy, azaz a legindividuálisabb 

viszonyulási módok. És ha ez így van, akkor a világ rendje sem előre 

adott, hanem az egyedi képességek révén megnyilvánuló. Steiner vi-

szont „örök világrendről” beszél, amely az erkölcsi kötelesség révén 

mutatkozik meg előttünk. Tehát Fries sejtés-felfogásának kétféle ol-

vasatával találkozunk a magyarországi friesianizmuson belül.

Lássuk most, hogyan értelmeződik Steinernél az ún. közvetlen 

ismeret problémája. Ennek a problémának az eredete Hume filozó-

fiájára megy vissza, vagyis arra a kérdésre, hogyan lehet feloldani az 

empirizmus versus racionalizmus dilemmáját. Köztudott, hogy Kant 

válasza azon alapul, hogy feltételezett két közvetlen ismeretformát:

a tapasztalást (amely nem lépheti túl a jelenségek szintjét) és az apri-

ori létező szemléletformákat (tér és idő). Fries ezt a megoldást nem 

tartotta kielégítőnek, és az empirikus intuíció valamint a tiszta intuí-

ció mellé felvette a nem intuitív, közvetlen ismeret lehetőségét. A kér-

dés ugyanis az volt, hogy az értelem által produkált ítéleteket milyen 

módon lehet igazolni. Fries – akárcsak korábban Jacobi53 – úgy vélte, 

hogy az ítélet igazolásához nem elegendő a bizonyíték, hanem hogy 

a tudatban kell léteznie egy közvetlen bizonyosságnak. Fries megol-

dása azonban eltér Jacobi ajánlatától. Egyrészt abból a szempontból, 

hogy a közvetlen bizonyosság helyett közvetlen ismeretet feltételez. 

Ilyen például a kauzalitás elve vagy a szubsztancia permanenciájá-

nak az elve, amelyet a közvetlen tudatban helyez el.54 Fries, másrészt, 

leírja azt a módszert, ahogyan eljuthatunk ehhez az ismerethez.

49 Steiner Sámuel: A lélektan és logika, 167–168.
50 Samuel Steiner: Allgemeine Metaphysik, 103.
51 Vandrák András: Töredék-észrevételek Dobos úr töredék-gondolataira a ke-

gyeletekről. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1844, 206.

52 Samuel Steiner: Allgemeine Metaphysik, 103.
53 Ehhez lásd: Jakob Friedrich Fries: Von deutscher Philosophie, Art und Kunst. 

Ein Votum für Fr. H. Jacobi gegen Schelling. In: Fries’ Sämtliche Schriften, vol. 
7, 153–622.

54 Alfred Kastil: Jakob Friedrich Fries’ Lehre von der unmittelbaren Erkenntniss, 
Göttingen, 1912, 31-32.
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A közvetlen ismeret nem fogalmi és nem reflexív jellegű. Ugyanak-

kor nem tudatosíthatjuk közvetlenül, hiszen – annak ellenére, hogy 

eredete nem a fogalmakban és a reflexióban nyugszik – a reflexió 

hozza a tudat felszínére. Ez a módszer, amelynek révén a közvet-

len ismeret tudatosodik, a „pszichológiai antropológia mint ön-

megfigyelés”, amit Fries más helyen spekulációnak nevez.55 Ez azon

a felismerésen alapul, miszerint a filozófiában lehetetlen túllépni az 

emberi megismerés határain, tehát, hogy minden megismerés pszi-

chológiailag, azaz immanens módon adott. És ez akkor is érvényes, 

ha a transzcendenciát irányozza meg a megismerés. Ezért alakult ki

a friesiánus filozófiában az a tétel, hogy a megismerés ugyan lehet 

metafizikai, de sosem lehet metapszichikai. A pszichológiai antropo-

lógia a metafizikai alapelvek pszichológiai és szubjektív okait állapítja 

meg, de ennek alapján sohasem bizonyítja ugyanezen elvek objektív, 

abszolút érvényességét. Ebből indul ki akkor is, amikor az igazság 

kritériumait keresi. Elismeri a következtetések empirikus igazságát, 

amelyet a következtetések és a közvetlen ismeret megfelelésében lát. 

Vagyis a pszichológiai kritika terepe az értelem tartalmai és a közvet-

len ismeret egymáshoz való viszonyának a kutatása. Fries felismeré-

se, hogy a következtetések transzcendentális igazságának a firtatása 

nem tudományos probléma – ugyanis kutathatatlan. Ismereteinknek 

a megismerés tárgyával való megfeleltetése a metafizika vakvágánya. 

Fries igazság-felfogása így a két hagyományos – korrespondencián 

és koherencián alapuló – elmélet sajátságos ötvözete.

Steiner pontosan követi a friesi módszert. Logikatankönyvében 

ilyen igazság-meghatározást ad: „Igazság általános értelemben isme-

reteink közti összhangzás. Különös értelemben különbséget teszünk 

a transzcendentál és empirikai igazság között. A transzcendentál 

igazság tulajdonképpen ismereteink megegyezése a tárgyakkal. 

Minthogy pedig minden ismeretet csak a képzeteinkkel lehet ösz-

szehasonlítani, melyeket bírunk a tárgyakról, úgy a transzcendentál 

igazság alatt csak az ész közvetlen igazságát lehet érteni, miképp ez, 

érzéki ismeretben, tiszta szemlélésben és az érzelemben nyilatkozik. 

Az empirikai igazság ellenben, valamely ismeretnek a megegyezése 

a közvetlen ismerettel, vagyis abban áll, vajon valamely állítás meg-

egyezik-e valami bennem levő ismerettel?”56 A transzcendentális 

igazság mibenlétét metafizikájában is rögzíti: „A közvetlen megisme-

rés tartalmazza a transzcendentális igazságot.”57 Ezen a szöveghelyen 

azonban Steiner nem tisztázza, hogy a közvetlen megismerés melyik 

típusára gondol, ezért arra kell következtetnünk, hogy a tapasztalás 

és az emóciók területét, vagyis az empirikus intuíciót tartotta szem 

előtt. Ebben az értelemben – terminológiai szempontból – nem egy-

értelmű a kifejtése. Szemléletének magja mindazonáltal az, hogy az 

igazság-kritérium a közvetlen ismerettel való megegyezésben kere-

sendő. Ezt úgy kell felfogni, hogy az igaz ugyan az ismeret és a vo-

natkozó objektum megfeleltetéséből adódik, de ez az objektum nem 

transzcendens a tudattal szemben, hanem benne foglaltatik. Vagyis 

az igaz a tudat két szintjének egymással való megfeleltetése. És ez úgy 

lehetséges, hogy elfogadjuk az ész önbizalmának (Selbsvertrauen der 

Vernunft) elvét. Steiner ezt így fogalmazza meg: „Minden ember bi-

zalommal van a lelkével szemben, amely fogékony az igazságra, és 

részese az igazságnak.”58

Már Fries, és utána Apelt is abból indultak ki, hogy a bizonyosság 

(Gewissheit) elérése három módon lehetséges. Az első a demonst-

ráció, amely az empíriára vonatkozik, a másik a bizonyíték, vagyis 

az egyik ítélet redukciója egy másik ítéletre, végezetül a harmadik

a dedukció, azaz egy regresszív analízis, amely az ítéletet a közvetlen 

ismeretre vonatkoztatja. Steiner is ezen a nézeten van. Szerinte „az 

ítéletek megalapítása háromféle: bizonyítás, megmutatás és lehozás. 

A bizonyítás valamely ítéletet mástól származtat, mely igaznak is-

mertetett el. A megmutatás (demonstratio) valamely állításnak va-

lóságát példa által megerősíti. (…) De a bölcsészet alaptételeit, me-

lyek akroamáknak neveztetnek, se be nem bizonyíthatja, se fel nem 

mutathatja, hanem csak lehozhatja (deductio), azaz: emberi eszünk 

szervezetéből, önmunkásságának alakjából, mint ismeretünk és cse-

lekvésünk alaptörvényeiből kimutathatja példának okáért a szük-

ségképpeni egység alaptudalmából a lényegesség alaptörvényét.”59

55 Jakob Friedrich Fries: System der Metaphysik, 105.

56 Steiner Sámuel: A lélektan és logika…, 141.
57 Samuel Steiner: Allgemeine Metaphysik, 99.
58 Ugyanott, 99.
59 Ugyanott, 141–142.
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A bizonyosságot Vandrák szerint négy módon érhetjük el, mégpedig 

„1. a szemléleti tárgyaknál fel- és előmutatás által, 2. a matematiká-

ban demonstráció révén, 3. az ún. közvetett ismeretnél következte-

tés és indoklás útján, 4. A filozófiában kritikai vizsgálódás segítsé-

gével”.60 Ez a négyfajta eljárásmód azonban – ha jobban szemügyre 

vesszük – szintén csak három, mert a „fel- és előmutatás” valamint 

a demonstráció nem a módszert tekintve, hanem az ismeret tárgyá-

nak szemszögéből különbözik egymástól. Látható, hogy Steiner és 

Vandrák bizonyosság-interpretációja szorosan kapcsolódik Fries és 

Apelt értelmezéséhez, egymástól csupán megfogalmazásban térnek 

el. Az intertextualitás szemszögéből tehát szövegvariációknak te-

kinthetők.

Összegzés

Steiner (és vele összefüggésben Vandrák) munkásságát elemez-

ve – miközben nem tértem ki Karol Kuzmány esztétikai elméleté-

re, amely a metafizikai kérdéseket nem érinti – arra a következte-

tésre jutunk, hogy Steiner alapvonalaiban pontosan rekonstruálta 

Fries és Apelt metafizikai rendszerét. Ez a rekonstrukciós eljárás, az 

intertextualitás szempontjából, parafrázison alapult, ami a korabeli 

magyarországi filozófiai irodalomban gyakran fordult elő. Steiner 

hozzáállását specifikálja az, ahogyan a rekonstrukció közben eltér 

Vandrák hasonló eljárásától, hiszen az ún. vallásos-esztétikai világ-

nézeten belül nagyobb hangsúlyt helyez a vallásos elemre. Ez a kul-

turális appropriációnak az a válfaja, amely új összefüggéseket villant 

fel, hiszen Steiner bizonyos módon anticipálta az újfriesianizmus 

azon irányultságát, amely a vallásfilozófiában tetőződött. Nem vé-

letlen tehát, hogy metafizikájának utolsó mondata így hangzik: „Az 

Isten a szeretet; az örök igazság világa a megszentelt szeretet biro-

dalma.”61 A pszichológia és a logika viszonyrendszerének interpre-

tálásában azon a tradíción belül maradt, amely a logikát alárendeli 

a pszichológiának, és amely később a pszichologizmus elnevezést 

kapta. Láttuk azonban, hogy a friesiánus filozófiára ez a címke nem 

teljesen illik. Mindazonáltal, a Bolzano – Pauler Ákos – Husserl 

– Brentano nevekkel fémjelzett logika-értelmezés ezen túllépett, és

a logikának autonóm státuszt biztosított a pszichológiával szemben. 

A közvetlen megismerés elméletében Steiner teljes egészében meg-

maradt a Fries-féle értelmezés keretein belül, azzal a megszorítással, 

hogy alighanem figyelmen kívül hagyta a Fries filozófiájában láten-

sen létező gondolatot, amelyre a pszichoanalitikus iskola talált rá: 

hogy a közvetlen ismeretek nem tudatosított formában léteznek, és 

ezeket az utólagos reflexió ragadja meg. Ez a „figyelmetlenség” azon-

ban felróható lehetne minden 19. századi friesiánusnak.

60 Vandrák András: Tiszta logika…, 87-88.
61 Samuel Steiner: Allgemeine Metaphysik, 104.
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Zhrnutie

Štúdia je pokusom o analýzu metafyzického systému J. S. Steinera, profesora 

filozofie na kežmarskom lýceu v druhej polovici 19. storočia. Tento systém 

je založený na filozofii J. F. Friesa a jeho pokračovateľa, E. F. Apelta. 

Štúdia obsahuje komparáciu Steinerovho diela (Allgemeine Metaphysik) s 

príslušnými dielami uvedených mysliteľov ako aj s filozofiou A. Vandráka, 

najznámejšieho maďarského friesovca. Zvláštna pozornosť sa pritom venuje 

problematike vzťahu psychológie a logiky a otázke tzv. bezprostredného 

poznania. Konklúzie štúdie: Steiner vykonal vo svojom diele rekonštrukciou 

Friesovej a Apeltovej metafyziky prostredníctvom kultúrnej apropriácie, 

ktorá smeruje k nábožensko-estetickým riešeniam; v interpretácii vzťahu 

psychológie a logiky zostáva v hraniciach klasickej tradície, ktorá logiku 

podriadila psychológii; v otázke tzv. bezprostredného poznania zachováva 

intencie Friesovej filozofie.

(Štúdia bola vypracovaná v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA V-13-

039-00)

Dusík Anikó

Jókai, a szlovákok – és a recepció

Annotáció: A tanulmány Jókai Mór regényírói művészetének szlovák re-

cepciójával, illetve kritikai megítélésével foglalkozik, miközben korabeli 

nemzetkarakterológiai és eszme-, illetve politikatörténeti aspektusokra is 

kitér. 

Kulcsszavak: Jókai Mór, szlovák–magyar irodalmi kapcsolatok, romantikus 

nemzetkép.

„Ami gyémánt volt, gyémántnak maradt” – írja Jókai az 1870-ben 

megjelent Fekete gyémántok c. regényének utolsó fejezetét kitevő 

mondatában (Fekete gyémántok, 290.). A megállapítás egyaránt vo-

natkozik a karizmatikus Jókai-hősök sorát gyarapító Berend Ivánra 

és szerelmére, Dirmák Évára (Evilára), a „tót” leányra, aki a nagy-

világot megjárva tér vissza oda, ahonnét elindult (nyomorék öccse 

megmentésének szándékával): Iván tárnájába. A munkáslány (az in-

termezzónak számító köztes életben „komédiásné“) és a tárnatulaj-

donos mérnök (az intermezzóban fővárosi világfi) szerelme nemcsak 

társadalmi szakadékot hidal át, hanem akár a nemzetiségi egymásra 

találás lehetőségét is sugallja. Hasonló szellemben, mint Eötvös Jó-

zsef az Egy tót leány az alföldön c. elbeszélése (1859). 

Eötvös Apostagi Jánosa, akit életkörülményei váratlan rosszabbra 

fordulása arra kényszerített, hogy Pista fiával együtt kukoricamor-

zsolással jusson pénzhez, könyörületből veszi magához és viszi haza

a feleségéhez egy „tót” munkás árván maradt kislányát, Juliskát. A hal-

dokló apát, aki csak szlovákul tud, Apostagi, a magyar apa érti, annak 

ellenére, hogy egy szót sem beszél annak nyelvén – és megnyugtatja, 

hogy gondját viseli majd a gyermeknek. A kialakult helyzetet a szöveg 
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a következőképpen kommentálja: „az alföldön sok becsületes magyar 

ember él, kit egykor mint gyermeket csak épen ennyi formasággal 

fogadtak valamely gazda házához“ (Egy tót leány az alföldön, 73.). 

A kommentár a történet lényegét ragadja meg, hiszen az elbeszélés 

végeredményben arról szól, hogyan lesz a szlovák árvából Apostagiék 

Pista fiának derék magyar felesége. Bár tény az is, hogy Eötvös lénye-

gében a lány emberi kvalitásaira helyezi a hangsúlyt és a hozomány 

nélküli árva és az időközben módos gazdává lett Apostagi fiának kap-

csolata a kettejük közötti társadalmi különbségek felszámolhatóságát 

is hirdeti. „Julis mindig derék leány volt” – mondja Apostagi a fele-

ségének (akit korábban korántsem töltött el örömmel az a gondolat, 

hogy fia az árvát venné el), majd hozzáteszi: „Mintha Isten áldását 

hozta volna magával, mióta házunkhoz jött, minden gyarapszik keze 

alatt.“ (Egy tót leány az alföldön, 100.) 

Ez a mondat jelöli ki azt a pontot, amelyben a korábban említett 

Jókai-regény és Eötvös elbeszélése egymásra találnak. A befogadó 

közeg nagyvonalú gesztusa ez a belépővel szemben, akinek értékét az 

elfogadás érzelmileg is felfokozott állapota tovább növeli. Mindkét 

esetben egy látszólag konfliktusmentes helyzet leírásának lehetünk 

tanúi, melyben minden elem a saját helyén levőnek tűnik. Evilát és 

Juliskát értékállónak bizonyult erényei alapján emeli fel magához 

Iván és Pista. Jókai és Eötvös is hangsúlyossá teszik, hogy Evila és 

Juliska az egyedüli jó választás férfihőseik számára. Hisz Iván éne-

kesnői múltja ellenére is akarja Evilát (és csakis Evilát), Pista pedig 

inkább egyedül maradna, ha Juliska nem lehetne az övé. Ugyan-

akkor nyilvánvaló (bár a magyar olvasó bizonnyal nem gondolko-

dik el ezen mélyebben), hogy mindkét lányból magyar feleség lesz,

ill. a szövegekben egyáltalán nem merül fel a „másság“ valamilyen 

formában való megőrizhetősége.

Ha kitekintünk a szlovák irodalom irányába, akkor azt láthatjuk, 

hogy hasonló helyzetben, egy szlovák – magyar „vegyespár” ese-

tében a szerelmesek nemzetiségi hovatartozása sokkal fontosabb

a történet egésze szempontjából. Példának hozhatjuk fel a magyar és 

német nyelven is alkotó Ján Chalupka Starúš plesnivec c. vígjátékát 

(1837), amelyben ugyancsak egy magyar fiú, Miska veszi feleségül

a szlovák Sabinkát, de a lány számára fontos, hogy magyar feleség-

ként is megőrizhesse másságát. Miska eredetileg úgy gondolja, hogy 

az esküvő után a fiatalasszonyból „igazi magyar menyecske“ lesz 

és „po slovensky ani jeden slovo”1 (Starúš plesnivec, 47.), de a friss 

feleség szavai pontosan nevezik meg a helyzetet, amelyet elfogad-

hatónak gondol: „Ach môj milý kincsen, z toho nebude nič! To sa 

pri sobáši nesľubilo; ja zostanem Slovenkou na veky vekov Amen 

(…) Ale sa Tebe k vôli z polovice i pomaďarčím, lelken, kedvešen.“2 

(Starúš plesnivec, 47–48.)

Az így adott helyzetnek a Chalupka-vígjátékokkal foglalkozó 

Noskovič is kiemelt jelentőséget tulajdonított. Az ő értelmezésében

a két szerelmes kapcsolata, házassága az előítéletektől mentes nemze-

ti szimpátiák győzelmének bizonyítéka (l! Noskovič, 143.). Noskovič 

értékelésében nyilvánvalóan döntő szerepet játszik az a tény, hogy 

a szerző a két fiatal kapcsolatát nemzeti szempontból egyenrangú-

nak látja és a magyar fiúval való házasságot az együttélés de nem 

beolvasztás aspektusából ábrázolja. A magyar befogadó ízléséhez, 

gondolkodásához való igazodás szándékát figyelhetjük meg azonban 

a Starúš plesnivec 1835-ben megjelent, magyar nyelven írt előkép-

ében, A vén szerelmes c. Chalupka-vígjátékban. A címszereplő vén 

szerelmes, Quoniam Vilmos az egy szlovák lány alakját magára öltő 

Máli felett a következőképpen sajnálkozik: „Csak tót ne vólna, ollyan 

magyar menyecske vólna, hogy” (A vén szerelmes, 52–53.). Ebben 

a kontextusban az ideálisnak mondott helyzet tehát a magyar me-

nyecskévé válás, akárcsak Eötvös és Jókai korábban említett művei 

esetében.

Egy nemzeti érzelműnek feltételezett szlovák olvasó szempontjá-

ból ugyan problémaként merülhet fel a beolvadás asszimilációs jel-

lege, ugyanakkor nyilván elismerni kénytelen a magyar szerzők által 

megrajzolt portrék emelkedettségét. Eötvös és Jókai szlovák lányalakja 

is kiemelten pozitív, példaértékűnek tekinthető tulajdonságok hordo-

zója. Eötvös Julisa nemcsak szép, hanem szorgalmas is, „nem dolgo-

zik többet egy leány sem a faluban“ (Egy tót leány az alföldön, 99.), és 

mikor Pista a tanyán reked, súlyos betegen, éjt-nappallá téve virraszt

1 És szlovákul egy szót sem.
2 Ó én kedves kincsem, abból semmi sem lesz! Azt nem ígértem, mikor a fele-

séged lettem, én szlovák maradok örökkön örökké Amen (…) De a kedvedért 
félig mégis magyar leszek, lelkem, kedvesem. 
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a fertőző beteg ágya mellett. Ez az odaadás, a veszélytől meg nem 

rettenő áldozatkészség egyrészt ráébreszti Julist Pista iránti érzései 

mélységére, másrészt méltóvá teszi őt a külvilág szemében arra, hogy 

nincstelen árvaként „kit kegyelemből fogadtak föl“ (i. m., 94.), a leg-

vagyonosabb gazda fiának felesége legyen: „mikor kettejök közt Julis 

volt, a ki magát gazdagabbnak érezhette, gazdagabbnak életben, egész-

ségben; s mikor e kincseket mind oda vethette kedvese javára, nem 

félve a ragálytól, melyre őt az orvos figyelmessé tette, csakhogy a beteg 

szenvedéseit enyhítse: miért küzdene most szerelme ellen?“ (uo.)

Jókai Evilája Julisnál összetettebb figura; van egy domináns sze-

rephez jutó látszat énje is: a Kaulman Félix feleségeként a nagyvilágot 

meghódító énekesnő. A lényeget tekintve azonban – akárcsak Julis 

– szorgalmas és a becsületére kényes parasztlány. „Mindennap legel-

ső, aki a munkánál megjelen, s legutolsó, aki azt elhagyja. S munka 

közben nem látszik meg rajta a munka elleni panasz, (…) Ez úgy ve-

szi a munkát, mintha gyönyörűség volna.” (Fekete gyémántok, 488.)

Ezek alapján tulajdonképpen a legkényesebb ízlésű kritikus sem 

róhatja fel a szerzőknek, hogy nemzeti (nemzetiségi) szempontú el-

fogultság jellemezné őket. A Fekete gyémántok összképe azonban az 

eddig csupán Evila személyére szűkült példánál sokkal árnyaltabb.

A „tót“ Sámuel apát, Kaulman Félix fiatalkorának társa a hatalom-

vágyból fakadó negatívumok hordozója. Megítélésében a nemzeti-

ségek eszközként való ki- és felhasználása is döntő szerepet játszik. 

Jókai értelmezésében a zömükben „tót” tárnamunkások és család-

jaik felemelkedésének biztosítéka az ipari fejlődésbe vetett hit és

a Magyarországként megnevezett közös haza érdekeinek szolgála-

ta; miközben Sámuel apát, Kaulmannal összefogva a fedezet nélküli 

börzespekuláció ingoványos világa és az ország egészét veszélyez-

tető nemzetiségi kártya kijátszóinak képviselője. Jókai koncepció-

jának jellemzője, hogy Sámuel apát nagyra törő tervei végül Evila 

ellenállásán buknak el. A „tót” parasztlány erkölcsi tartását megőrző 

énekesnőnek a tárnába való visszatérése annak a meggyőződésnek, 

véleménynek ad hangot, hogy a nemzetiségi alapú szervezkedést és 

izgatást a fejlődést szolgáló közös értékek/érdekek felszámolására 

tett kísérletként kell értelmezni. 

Csukás István szerint, aki 1973-as, átfogó tanulmányában (Jókai és 

a nemzetiségek) foglalkozott a kérdéssel, „a Fekete gyémántok nem-

csak az osztálybéke utópiája, hanem a nemzetiségi békéé is – magyar 

vezetéssel.” (Csukás, 45.) Jókai koncepcióját értelmezve Csukás kü-

lön kitér Evila egykori vőlegénye, a tárnamunkás Szaffrán Peti alak-

jára is, akinek csalódottsága (Evila elhagyta, a Bécsbe érkező „ha-

linás“ küldöttség tagjaként nevetség tárgya) önpusztító bosszúterv 

megvalósításához vezet. Felrobbantja a részvénytársaság Ivánéval 

szomszédos tárnáját. „Sorsában Jókai az Eviláéval ellentétes út ve-

szedelmeit mutatja meg, azt, hogy a Berend Ivántól – a magyarságtól 

– való eltávolodás zsákutcába visz, romboláshoz, esztelen pusztítás-

hoz vezet.” (Csukás, 46.) 

Tulajdonképpen a Fekete gyémántok szövegvilágával azonos mó-

don ábrázolja Jókai a nemzetiségek együttélésének általa követendő-

nek tartott lehetőségeit az 1848-ban, az Életképekben közölni kezdett, 

majd 1856-ban befejezett és kiadott Szomorú napok ill. az 1881-ben 

megjelentetett Akik kétszer halnak meg c. regényeiben is. 

A szakirodalomra hivatkozva itt érdemes megemlíteni, hogy Jó-

kai a szlovák nemzeti törekvéseket a pánszlávizmus gyanújának 

árnyékában látja, láttatja, de mindig szimpátiával eltelten ábrázolja 

a magyar érdekeket képviselő, azokkal teljes mértékben azonosuló 

szlovák alakokat. Ilyen például Krányec Frányó is, A gazdag szegé-

nyekben (1890), aki bár törve beszéli a nyelvet, már magyarnak érzi 

magát. (l! Csukás, 72.) Sámuel apát, aki manipulatív céllal használja 

– ezzel Berend Iván ellen is fellépve – a nemzetiségi hovatartozás 

tényét, ill. a Szomorú napok Bodza Tamása ellenben a Jókai érték-

skála veszélyes-elutasítandó-kizárandó tartományába sorolandóak. 

Származásukat tekintve szlovák szereplői között tehát van egy éles 

választóvonal, amely a magyar összérdeket képviselő ill. azt veszé-

lyeztető kategóriákba sorolja őket.3 

Jókai negatív előjellel megrajzolt szlovák szereplői esetében szere-

pet játszik 1848/49-es tapasztalata is; ellenszenve azokkal szemben, 

akiket a forradalom, a szabadságharc ellenségeinek tart. Ezen a kép-

zeletbeli listán előkelő hely jut Štúrnak, Hurbannak, Hodžának, sőt 

Kollárnak is. 

3 Fábri Anna ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy „mindenestül nega-
tív román szereplője nincs a Jókai-regényeknek“ (Fábri, 88.).
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1848 őszén Štúr, Hurban és Hodža (akik 1848 májusában össze-
állították a Szlovák Nemzet Kívánságait) a bécsi udvar oldalán álló 
szabadcsapatokat szerveztek. Egy ilyen szabadcsapat jut fontos sze-
rephez az Akik kétszer halnak meg első részében (A „Tegnap”). Ve-
zére Orol Krivánszki4 (később persze kiderül, hogy nem más, mint
a keresett zsivány, Zsiborák), aki társaival együtt száll meg Temetvényi 
gróf a Vág mentén álló gargói várában, egy olyan vármegyében, amely 
„félig tót, de egészen magyar“ (Akik kétszer halnak meg I., 45.). 

Külön figyelmet érdemel az, ahogyan Jókai a szabadcsapatok léte 
mögötti tényleges, történelmileg igazolható problémát kiiktatható-
vá teszi. Orol Krivánszkiék nem valódi pánszlávok, hanem csupán 
könnyű életet kereső tolvajok szedett-vedett bandája. Ugyanakkor 
azonban szinte ugyanazzal a lélegzetvétellel mégis pánszlávoknak 
bélyegzi őket, akiket viszont a „tótparasztok“ tanítanak móresre: „És 
az nem költői agyrém; az történelmi adat, hogy a tótok maguk verték 
szét a pánszláv szabadcsapatot (…) A szegény magára hagyott tót 
(kiem. D. A.), vezér nélkül, fegyver nélkül, bottal, kaszával, vasvillá-
val verte ki az országból a minden szláv népeket egy »vasgyűrűbe« 
foglaló csábítót.” (Akik kétszer halnak meg I., 101.)

Ebben a regényben az ún. „Szvornoszt” képviseli mindazt, amitől 
rettegni kell. Jókai képzeletében ez egy olyan titkos szervezet, amely-
nek egy célja van „kiirtani mindent, a mi nem szláv” (i. m., 67.). 
Temetvényi a „tótok” lakta vidéken fél a Szvornoszt hatásától, de
a Jókai jövőkoncepció hordozójaként fellépő Illavay Ferenc szolgabí-
ró saját parasztjait a magyar nemzet tagjaiként veszi védelmébe: „ez 
a nép el nem árulja hazáját és eddigi vezéreit soha” (i. m., 67.). Illavay 
állításának szavahihetőségét Jókai már a regény legelején megalapoz-
za (az újoncokról szóló leírásban), mikor azt állítja, hogy a magyar 
szabadságért fognak harcolni: „Csak úgy döng a melle, mikor ráüt az 
öklével s azt mondja: ja szom magyar!5” (i. m., 15.) 

Csukás szerint „a korhoz szóló tanulság, hogy (…) a szlovákság-
nak nem a nemzetiségi vezetőkre kell hallgatnia, hanem (…) a közös 
haza zászlaja alatt kell fölsorakoznia” (Csukás, 61.).

Az adott témához kapcsolódva (a szabadcsapatok és azok megítélé-

se) érdemes egy rövid kitérő erejéig ismét felidézni Ján Chalupka mun-

kásságát, ill. az életmű kontextusában vizsgálva felhívni a figyelmet

a Dobrovoľníci (Önkéntesek) c. 1854-es színműve sajátos szemléletére.

A Starúš plesnivec alapján is a kölcsönösség, megértés és együtt-

működés lehetőségeit körüljáró Chalupka az Önkéntesekben egy

a korábbi műveitől eltérő, erősen polarizált képet rajzol az egymással 

szemben álló szlovák és idegen (magyar, illetve magyarkodó) sze-

replői kapcsán. Ez az a mű, amelyben a megbékélés, megértés szóla-

ma nem jelenik meg. Érdekes egyébként, hogy fenntartásai vannak

a darabbal kapcsolatban a szlovák irodalomtörténet-írásnak is. Zol-

tán Rampák, aki ismételten foglalkozott Chalupka színműveivel, 

például azt rója fel, hogy az Önkéntesekben már túlzottan negatív 

a szlovák érdekeket sértő alakok ábrázolása (l! Rampák, 473–501). 

Frau von Pivonia, a magyarkodó Nyúlfi és Kuruc a „gerillák vezére” 

halmozottan elítélendő tulajdonságok hordozói.

A téma sokkal árnyaltabb és művészileg is inspirálóbb feldolgozá-

sa Ľudovít Kubáni nevéhez fűződik, aki a Traja sokoli c. drámájában 

a közös haza (Uhorsko) koncepcióját elfogadva járja körül az egyen-

lően kijáró jogok kérdését (részletesebben l! Dusík, Kubáni műveinek 

magyar vonatkozású elemei). 

Jókai legsötétebb színekkel megrajzolt szlovákja azonban mégsem 

az „Orol” (Sas), hanem a Szomorú napok Bodza Tamása, akit az író 

veszélyes pánszlávként állít az olvasó elé. Már e korai regényben is 

megjelenik az 1881-ben is fontos szerephez jutó „Szvornoszt”. Fried 

István szerint a mű „Štúr torzképét adja” (Fried, 86.), de ugyanak-

kor azt is leszögezi, hogy a tartalmi elemeket figyelembe véve Bodza 

lényegében Kollár és Šafárik egyes gondolatait tolmácsolja. Hétfa-

lu népnevelője „egy incarnatus pánszláv” (Szomorú napok, 36.), aki 

„már tanuló-korában keserű gyűlölettel szítta tele lelkét minden 

iránt, a mi magyar” (i. m.,94.). Tudatosan táplált indulatai vezetik 

odáig, hogy a hóhér feleségével és annak szeretőjével szövetkezve 

Hétfalu ura ellen lázítja a parasztokat. A Szomorú napok az 1831-es 

kolerajárvány idején játszódik és a kolerát kísérő lázadás okaival fog-

lalkozik – Jókai nemzetszemléletére jellemző módon. A lázadókat

a magyar egységet veszélyeztető pánszlávok irányítják. Megkülön-

böztető jelük az U. S. S. felirattal ellátott vasgyűrű.

4 Az Orol Tatránski Štúr lapjának a Slovenské Národné Novinynak volt a szép-
irodalmi melléklete. Maga a lap az első szlovák nyelvű politikai újság, amely az 
1845-1848 közötti időszakban a szlovák értelmiség jelentős és népszerű fóruma 
volt. A két név közötti áthallás félreérthetetlen. A Kriváň a Tátra egyik csúcsa.

5 Magyar vagyok!
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Ugyanilyen gyűrű jelenik meg majd az Akik kétszer halnak meg 

szövegében is. Megjegyzendő azonban, hogy míg ott a gyűrűbe vésett 

betűket „Ud szlovenszke szvornoszti”-ként oldja fel Jókai, amit úgy 

fordíthatnánk le mint a „szlovák testvériség tagja”, addig a Szomorú 

napokban az „Ud szlovenszke sztridnosti” jelenik meg. A sztridnost 

olvasata valószínűleg a striedmosť (józanság) lehetne, így a felirat 

leginkább egy antialkoholista ligára utal, s nem egy olyan pánszláv 

szövetkezésre, amely érdekegységbe fűzné Bodza Tamást, Oroszor-

szágot, a Dráva melléki és a „Czernagora hegyei” között élő szlávokat 

(l! Szomorú napok, 109–111.)

A Szomorú napok parasztjai azonban még könnyen manipulál-

hatóak. Bodzának sem kell különösebb képességekkel rendelkeznie 

ahhoz, hogy elhitesse velük, a földesurak önös érdektől vezérelve az 

életükre törnek, és a kutakba szórt fertőtlenítő por tulajdonképpen 

méreg. Mindezek ellenére Jókai már ebben a regényében is súlyt fek-

tet arra, hogy a népet és a pánszláv izgatókat differenciáltan ábrázol-

ja. Akárcsak az Akik kétszer halnak meg „ja szom magyar” újoncai, 

vagy a Fekete gyémántok Berendet támogató munkásai, a Szomorú 

napokban ábrázolt nép is rendelkezik Jókai által megbecsült tulaj-

donságokkal, képességekkel. „A magyarhoni szláv nép annyi ter-

mészetes ésszel, műveltségi fogékonysággal bír, szorgalma, takaré-

kossága bámulandó”, de a többi: „kártya vár, légvár, délibáb ország” 

(Szomorú napok, 97.).

Ebben az összefüggésben érdemes megfigyelni, hogyan nyúl 

ugyanehhez a témához – a forradalom után – Eötvös József A nővé-

rek c. regényében (1854): „A nyolcszáz harminczegyediki parasztlá-

zadás, mely csak Felső-Magyarország néhány megyéjére s itt is csak 

a nem magyar ajkú népességre szorítkozott, kevés hét után el volt 

nyomva. A mirigy megszünt és néhány hónap múlva a szomorú idő-

nek csak emléke maradt meg, mely a gondolkozót az urak és jobbá-

gyok között létező viszonyok korhadtságára inté.” (A nővérek, 57.) 

Eötvösnél a konfliktus lényege a gazdasági erőviszonyok aránytalan-

sága, s hogy a konfliktus színhelye egy zömében nem magyarok lakta 

környéke az országnak, az ebben az esetben csupán körülménye, de 

nem kiváltó oka az eseményeknek.

Szilasi László szerint Jókai regényeinek egyik legfontosabb témája 

a magyarságkép (l! Szilasi, 184.). Ebből a feltételezésből kiindulva 

egyértelműnek tűnik, hogy Jókaira jellemző a magyarság mint érték-

jelölő kategória használata is. Ez a magyarság, mint már korábban is 

láttuk, nem jelent minden esetben magyarnyelvűséget, megelégedés-

sel tölti el már az is, ha magyarul nem beszélő szereplője a magyar 

nemzet képviselőjének látja, vallja magát. Fábri Anna azonban úgy 

véli, hogy Jókai „a társadalom kívánatos átalakításában” a nemze-

tiségek számára nem lát külön lehetőséget (l! Fábri, 80.). Felhívja

a figyelmet arra is, hogy „Jókaiban nincs idegengyűlölet”, ugyanak-

kor azonban „Magyarországon magyar elitet tud csak elképzelni,

s még az asszimilánsoknak sem enged e körbe belépést.“ (Fábri, 91.)

Ha abból indulunk ki, hogy Jókai stratégiájának lényegi eleme 

az olvasóból kiváltott hatás (l! Szilasi, 192.), pontosabban, hogy az 

olvasónak az alkotóval azonos végkövetkeztetésre kell jutnia, akkor 

a recepciót érintő kérdések kulcsfontosságúak lehetnek. Köztudott, 

hogy Jókai a történelmet is felülíró hatással bírt. A reformkor, a sza-

badságharc , majd a Bach-korszak és a kiegyezést megelőző időszak 

eseményei az ő regényei révén, ha úgy tetszik az ő értelmezésében 

rögzültek a köztudatban. Ebben jelentős szerepet játszott az a figyel-

met érdemlő népszerűség, amely egész pályája során kísérte. Az álta-

la teremtett illúzió még akkor is hatásosnak bizonyult, mikor Európa 

nagyobb része már más normák mentén beszélt az irodalomról.

Jókai a gyakran, sok nyelvre fordított magyar írók közé tartozik. 

Angolul például már 1854-ben megjelent egy tizenegy elbeszélést 

tartalmazó válogatás, de az igazi „áttörést” Az arany ember 1884-es 

egyesült államokbeli megjelenése jelentette (l! Kádár, 509.). Jókai an-

gol recepciójának volt azonban egy olyan specifikuma, amelyre az ere-

deti szövegek egy részét a fordításokkal összevető Kádár Judit hívja fel

a figyelmet, ti. hogy „Jókai világnézetének számos vonását már a for-

dítók elfogadhatatlannak tartották” (Kádár, 542.) és a magyar olvasó 

által jellegzetesnek tartott Jókai-világ egyes elemeit (pl. „nemesi na-

cionalizmusának megnyilvánulásait”) vagy már eleve kihagyták vagy 

átalakították. Számunkra különösen az a megállapítás bír jelentőség-

gel, mely szerint „Jókai világszemléletének »magyar«-ságából művei-

nek angol fordításába nem került át szinte semmi.” (Kádár, 542.) 

A 19. században adott történelmi helyzetből kifolyólag, melynek 

keretei között egy államon belül több nemzet/nemzetiség képviselői 

törekedtek identitásuk lényegi jegyeinek definiálására, az irodalom 
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szerepe akarva akaratlanul felértékelődik. Jókai – szövegei erejében 

bízva – íróként is képviselője annak az igyekezetnek, amely a ma-

gyarságot – a politikai magyar nemet eszméjére alapozva – olyan 

univerzális kapocsnak hiszi, amely az ország nyelvükben más lakóit 

összefogni képes.6 A reálpolitika konkrét lépései azonban, melyek 

konszenzusra való törekvés helyett egyirányú döntésekkel jelölték ki 

a nemzetiségi lét kereteit, nyilvánvalóan nem kedvezhettek annak az 

egyébként némileg tán naiv elképzelésnek, hogy az irodalom eszkö-

zeit (is) bevetve gördülékenyebben zajlik majd a politika által (is) 

megcélzott változás. 

A szlovák – magyar viszony a forradalom és Štúrék akkori fellépé-

se kapcsán nem volt konfliktusmentesnek mondható. Igaz bár, hogy 

a forradalomban a magyar oldalon sok szlovák harcolt, de az értel-

miség vezető képviselői a forradalomban a szlovák nemzeti keretek 

számukra elfogadható politikai vonzatú és biztosítékú kijelölésének 

lehetőségét látták. A forradalom utáni dezillúzió viszont azt eredmé-

nyezi, hogy a szlovák értelmiség egyes képviselői új alapokra helyezve 

látnak esélyt konstruktív kapcsolat fenntartására a magyar közeggel. 

A szlovák irodalomban erről tanúskodnak többek között Ján Palárik 

vígjátékai, Ján Kalinčiak prózája (különösen az 1859-es Reštavrácia, 

amely a megyei választásokat kísérő praktikákat mutatja be).

A három szlovák gimnázium (Revúca, Martin, Kláštor pod Znie-

vom) és a mártoni székhelyű Matica slovenská 1875-ös felszámolása 

azonban az 50-es, 60-as években a szlovák irodalomban is témává 

váló lehetőségek végét jelentette és a kialakult helyzet részben be-

folyással volt a magyar irodalom szlovák recepciójára is. Azért csak 

részben, mert a magyar irodalomnak a szlovák közegben zajló befo-

gadása specifikus volt. Az iskolázott értelmiség eredetiben volt képes 

olvasni a magyarul írt műveket, ugyanakkor a szlovák értelmiség 

vezető körei az állami támogatással is terjesztett magyar kultúrát, 

magyar irodalmat – nem alaptalanul – a célzott magyarosítás esz-

közének tartották s fordítását nem tartották ajánlatosnak (l! Chmel, 

49.). Tény azonban az is, hogy a szlovák irodalmi élet egésze anyagi 

gondokkal küzdött, eredeti művek kiadása sem volt egyszerű, s így

a fordításirodalomnak sem volt túl tág tere. 

Mindezek ellenére a szlovák folyóiratokban és évkönyvekben 

mégiscsak megjelennek magyar művek fordításai. Az elsőség Eöt-

vös Józsefé, akinek Egy tót leány az alföldön c. elbeszélését a Lipa 

almanach közölte 1864-ben Slovenské dievča na Dolnej Zemi címen 

(l! Tomiš, http://epa.oszk.hu/00000/00001/00008/tomis.htm). Az 

1860–1918 közötti időszak leggyakrabban fordított magyar szerző-

je Mikszáth Kálmán (57), akit Jókai követ (25). A kortárs szlovák 

recenzens ugyanakkor Mikszáthnak is felrótta (a Tót atyafiak kap-

csán 1881-ben!), hogy az általa megrajzolt kép távol áll a valóság-

tól, annak ellenére, hogy egyébként valamiféle szeretet akar mutatni

a szlovák nép iránt (l! Slovenské Pohľady 1881/6, 575.).

Az 1881-ben indult Slovenské Pohľady, amely a korszak irány-

adó szerepű, legjelentősebb szlovák irodalmi és politikai havilapja 

volt, például különösen elutasító álláspontot képvisel a magyar iro-

dalmat és a magyar irodalom fordítását illetően. Svetozár Hurban 

Vajanský, a lap egyik szerkesztőjének (társa Jozef Škultéty) Literatúra 

a národ (Irodalom és nemzet) c. írása jól értelmezhetően közvetíti 

azt az állásfoglalást, azokat az okokat, melyek mentén Vajanskýék 

a magyar irodalommal való kapcsolattartást tarthatatlannak vélik: 

„Nedávno písal istý maďarský spisovateľ, že národ bez literatúry 

nie je národom. Z tejto podivnej sady potom slávnostne zatvára, 

že keďže Slováci nemajú žiadnej literatúry, tým samým že už nie sú 

národom.”7 (Vajanský, 196.) 

Vajanský, ahogy ezt a Slovenské Pohľady első számának általa írt 

„vezércikke” (Slovensko a jeho život literárny – Szlovákia irodalmi 

élete) is mutatja, a probléma gyökereit a reformkorhoz kötött ma-

gyarosító törekvések megjelenésében látja: „O vlastnom panstve 

cudzej národnosti nad slovenskou môže byť reč iba od najnovších 

čias víťaznej maďarizácie. Tu má Széchenyi plnú pravdu so svojim: 

„Magyarország nem volt.” Magyarország nebol, ale vyskočil z jeho 

pekne formovanej hlavy, keď aj nie obrnený ako Minerva, aspoň

s výbojnými chúťkami.”8 (Slovenské pohľady 1881/1, 1–2.) 

6 Jókai példaképe Svájc volt. (l! Csukás, 29–33.) 

7 Nemrég egy bizonyos magyar író azt írta, hogy irodalom nélkül egy nemzet 
nem nemzet. Ez a fura szólam azzal az ünnepélyes kijelentéssel zárul, hogy 
miután a szlovákoknak nincs semmilyen irodalmuk, nemzet sem lehetnek.

8 Idegen nemzetnek a szlovákok fölötti tényleges uralmáról csak a győztes 
magyarosító törekvések megjelenése óta lehet szó. Ebben teljesen igaza van
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A reformkor illúzióit, céljait legfontosabb művei gerincévé tévő 

Jókai így természetesen a 19. századi recepció szempontjából a leg-

inkább kerülendő szerzők kategóriájába kerül a szlovák közegben. 

A nemzeti érzelmű szlovák értelmiség képviselői a leginkább azt 

róják fel neki, hogy a regényeiben megjelenő, lényegében elfogadó 

és értékkijelölő nemzet-/nemzetiségkép nem áll összhangban azzal 

a politikai gyakorlattal, melynek a Hon szerkesztőjeként, parlamen-

ti képviselőként, Tisza Kálmán híveként maga is aktív résztvevője, 

alakítója lehetett (l! Csukás, 68.). Ennek ellenére a különösen kriti-

kusnak tekinthető 80-as években is jelen van Jókai a szlovák fordí-

tásirodalom, -kiadás egyik jelentősebbnek számító vállalkozásának 

szerzőjeként. Az 1883–1885 között Mártonban a Románová bibli-

otéka (Regénytár) címen futó vállalkozás magyar és orosz szerzők 

műveit adja ki szlovák fordításban. A három év alatt összesen 7 kötet 

jelenik meg; az írók Gogol, Turgenyev és Jókai, akinek 2 művét for-

dítják le, a Páter Pétert (1883) és Az új földesúr c. regényét (Nový 

zemský pán, 1885; l! Tomiš, i.m.).

A Páter Péter kiadása kapcsán Hurban (Štúr egykori munkatársa) 

egy a fiának, Svetozár Hurban Vajanskýnak írt levelében a Jókai mű 

kiadását és a szlovák olvasók körében történő népszerűsítését egye-

nesen nemzetárulásnak bélyegzi (l! Chmel, 87.).

Kvalitatív változás a magyar irodalom ill. Jókai szlovák recepci-

óját illetően a 20. század 20-as éveiben sem történt. Chmel Andrej 

Mráz memoárjaira hivatkozva azt írja, hogy a helyzetet továbbra is

a tudatos távolságtartás jellemezte (l! Chmel, 96–97.). Ebből az ok-

ból érdemel figyelmet a tulajdonképpen kivételesnek számító (terje-

delmét tekintve is) írás, amelyet 1825-ben, Jókai születésének 100. 

évfordulója alkalmából jelentetett meg a Slovenské Pohľady. Szerző-

je, Belo Klein-Tesnoskalský Jókai életrajzát adva lényegében 3 műre 

koncentrálva mutatja be a szerzőt. A Szomorú napok, a Fekete gyé-

mántok és a Páter Péter alapján tesz kísérletet a szlovák recepció és 

Jókai összetett kapcsolatának értelmezésére.

A bemutatott regények kiválasztásában nyilvánvalóan a szlovák 

téma megjelenése motiválta, ebből a szempontból viszont érdekes-

nek mondható, hogy nem említi azt a regényt, amely az 1880-as évek 

szlovák sajtójában is témaként jelent meg. Az Akik kétszer halnak 

meg 1888-as cseh fordítására Jozef Škultéty reagált élesen és eluta-

sítóan a Národnie Noviny 143. számában (l! Csukás, 61.). A szlovák 

szabadcsapatok különösen kedvezőtlen fényben történő bemutatá-

sa mellett azonban van ennek a regénynek egy, a szlovák mondá-

kat érintő különlegessége. A minden regényes iránt fogékony Jókai

a Szép Laila balladája c. fejezetben Illavay Ferenccel mondatja el a vár 

sziklájába kutat fúró Omár történetét. Bár Jókainál Lailaként szerepel 

a kedves, aki miatt Omár az embertelen feladatot vállalja, a történet 

forrása kétségkívül a trencséni vár kútjához fűződő – legismerteb 

és legnépszerűbb – szlovák monda, melynek szerelmespárja Omár 

és Fatima. 

Tény, hogy az Akik kétszer halnak meg mellőzésével Tesnoskalský 

kikerüli a recepció szempontjából legkényesebb kérdéseket. A Szo-

morú napokról írva ugyan konstatálja, hogy „nemáme z toho veľkého 

potešenia”9 (Tesnoskalský, 413.), de az írás egy későbbi pontján a Szo-

morú napok negatívan ábrázolt Bodza Tamását a Fekete gyémántok 

pozitívan ábrázolt Dirmák Évája mellé helyezve visszaállítja az egyen-

súlyt, hiszen az írás elején azt állítja, hogy a magyar írók közül Jókai

a legközelebbi és a legszimpatikusabb (l! Tesnoskalský, 394.).

A Szomorú napok bemutatásának érdekessége, hogy Tesnoskalský 

szövegében Bodza gyűrűje, a titokzatos U. S. S. felirattal elveszí-

ti minden rejtélyességét, hiszen nincs, nem volt olyan titkos tár-

saság – mondja a szlovák szerző –, amely így jelölné meg tagjait

(l! Tesnoskalský, 416.). 

Bár a Fekete gyémántok Dirmák Évájának rajzát elégtételként fogja 

fel, Ivánnal való kapcsolatát túlzottan idealizáltnak, valóságidegennek 

látja: „Evku Dirmákovú, Slovenku, a Ivana Berenda, Maďara, Jókai až 

príliš idealizoval. V ich podobách nezobrazil typov. Evke podobnú 

devu nezrodila ešte slovenská matka, a Ivan je nadčlovekom (Über-

mensch).10”(Tesnoskalský, 422.) 

 Széchenyinek, mikor azt mondja: „Magyarország nem volt.“ Magyarország 
nem volt, míg ki nem pattant az ő szépen formált fejéből, ha nem is páncél-
ban mint Minerva, de legalább hódító szándékkal. 

     9 nincs a kedvünkre 
10 Dirmák Évát, a szlovák lányt és Berend Ivánt, a magyart túlzottan idealizálja. 

Alakjaikban nem rajzol típusokat. Évához hasonló lányt nem szült még szlo-
vák anya és Iván emberfölötti (Übermensch). 
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A Fekete gyémántok történetét leírva Tesnoskalský említi Kaulman 

Félixet, Valdemár herceget, Szaffrán Pétert (Peter Šafran !), az öreg 

Pált, de Sámuel apátról, a regény szlovák származású stratégájáról 

hallgat. Az elhallgatás hátterében álló ok lehet az egyházat érintő kér-

dések megkerülésének szándéka vagy akár az is, hogy Tesnoskalský 

ragaszkodik a Bodza-Dirmák párhuzammal megteremtett egyensúly 

kiegyenlítő, megbékítő koncepciójához. Ez utóbbi feltételezést erősíti 

meg az egyébként címmel ellátott rövid fejezetekre osztott írás Jókai 

ako politik (Jókai mint politikus) c. része , amelyben Tesnoskalský

a Jókai szerkesztette Hon Matica-ellenes nézetei kapcsán azt hangsú-

lyozza, hogy ekkor már nem vesz részt aktívan az újság tartalmának 

alakításában (l! Tesnoskalský, 428–431). 

Ha abból, az egyébként a szakirodalom által is támogatott felté-

telezésből indulunk ki, hogy Jókai a 19. század nemcsak Magyar-

országon, hanem külföldön is a legnépszerűbb magyar írója, joggal 

merül fel a kérdés, melyik az a Jókai szövegvilágot jellemző elem, 

amely egyaránt képes megszólítani magyar és nem magyar olvasó-

it. A lehetséges válaszok egyike nem túl hízelgő. Hiszen Jókai „ma-

gyar”-sága, amely a magyar befogadó számára Jókait minden kritika 

ellenére az átlag fölé emelte, az angol és szlovák recepció jellemzőit 

figyelembe véve leginkább a befogadást akadályozó tényezőként je-

lenik meg. Hogy mégis – bizonyos módon – népszerű és olvasott 

lehetett, az regényeinek a népszerű műfajokkal (kalandregény, rém-

regény, szerelmes regény) való közeli rokonságával magyarázható. 

Így bumerángként tér vissza a Jókaival kapcsolatban úgy tűnik meg-

kerülhetetlen kérdés, képvisel-e az életmű (ill. egyes darabjai) olyan 

esztétikai minőséget, amely pályatársai közül kiemelkedővé tenné/

teszi Jókait. A recepció problémái felől nézve a válasz akár nemleges 

is lehetne.
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Hizsnyai Tóth Ildikó

Ezt nevezem
(A fordítói helynévalkalmazás aspektusairól1)

Annotáció: A térészleléssel, térhasználattal összefüggő tudati tartalmak az 

egyes szövegek rejtett referenciális implikátoraiként is felfejthetők. A szö-

vegvilág határain belül érvényes, textuálisnak is mondható mentális térkép-

re, amely nem a valós világ topográfiai térképeire referál, hanem az olvasó, 

tehát egy névhasználó közösség mentális térképeinek elemeit, tendenciáit 

vonja értelmezésbe. A fordítónak valójában meg kell keresnie azt a meg-

oldást, amely a szöveg elvárásainak tekintetében a befogadó értelmezői 

közösség számára is „olvashatóvá” teszi az adott mű mentális térképét.

A forrásnyelvi szöveg által felállított világ tulajdonosává (értelmezőjévé) 

kell tennie a célnyelvi olvasót, oly módon, hogy az értelmezéshez szükséges 

jelentéshordozó jegyeket rekonstruálja, értelmezi, majd a célnyelvi (befoga-

dó) kultúra mentális térképeinek szellemében újra megrajzolja a szövegvi-

lág térképét, azaz „beleírja” a célnyelvi szövegbe.

Kulcsszavak: helynevek többnevűsége, helynévalkalmazás, mentális térkép, 

kognitív szemlélet, szlovák és magyar műfordítás

1. A saját–idegen feszültsége nem feltétlenül az egyes nyelvek, iro-

dalmak, kultúrák szembeállításával jön létre, kialakulhat ugyanazon 

nyelv, irodalom, kultúra értelmező közösségén belül is, miközben 

az egyik csoport az „idegennel“ együtt válik értelmezővé, differen-

ciált olvasóvá. Ilyen fordítói szempontból fonák helyzetet idéz elő 

a helynevek többnevűsége, még akkor is, ha az egyes névváltozatok 

1 A tanulmány az 1/0233/11 számú, Jazykový a literárny manažment v multi-
kulturálnom priestore megnevezésű Vega-projekt keretében készült a pozso-
nyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.
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különböző kommunikációs szituációkban használatosak. A párhu-

zamos névadással, névfordítással vagy névváltoztatással keletkezett 

és különböző nyelvek névrendszeréhez tartozó változatok – tehát

a történeti (magyar) és a mai (szlovák) – a szlovákiai magyarok kö-

rében egyaránt használatosak.

A többnevűség esetében óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy az 

egyes névváltozatok milyen mértékben befolyásolják a közösségi név-

használat kommunikációs igényeit. A határon túli és a magyarországi 

magyarok közötti beszédhelyzetekben, illetve a határon túli magyarok 

egymás közötti kommunikációjában a helynévhasználat következetlen 

és rendkívül változatos.2 Ezt több tényező együttes hatása okozhatja:

a hely- és nyelvismeret‚ valamint a vele szorosan összefüggő helységnév-

kompetencia különbségei, a nyelvi presztízsviszonyok, és nem utolsó-

sorban az a névhasználói tapasztalat, hogy az egyes névváltozatoknak 

különböző szociális, etnikai, vallási, időbeli stb. – a térviszonyokkal 

ténylegesen vagy csak metaforikusan összefüggő – vonatkozásai le-

hetnek. Egy szlovákiai magyar beszélő számára nyelvi szempontból 

mindegyik névalak értelmezhető, és a beszédhelyzettől függően hasz-

nálja is mind a magyar, mind pedig a szlovák változato(ka)t, ugyanarra

a denotátumra értve többek, között például azért, hogy a választott 

névalakkal fejezze ki a helyhez fűződő viszonyát (enyém–övék stb.).

2. A helynevek fordítása alatt elsősorban névalkalmazást értünk, hi-

szen a fordítók általában – a honosító, illetve egzotizáló eljárásokkal 

összhangban – vagy meghagyják az eredeti alakot (zachovanie), vagy 

pedig megfeleltetik (nahradenie), amennyiben az adott célnyelvben 

van megfelelője. A szlovákiai magyar szerkesztői gyakorlatban vi-

szont bevett szokásnak számít, hogy a történelmi névalakot tekintik 

egyetlen szóba jöhető megoldásként. A szerkesztő, műfordító Mayer 

Judit több nyelvművelő cikkében – szépirodalmi szövegekre is értve 

– arra figyelmeztet, hogy „vigyázzunk a helységnevek (…) magyar 

megfelelőire”, valamint hogy a lektor, olvasószerkesztő feladata, hogy 

a fordító „tévedéseit kiigazítsa” a helységnévtárak alapján.3 

Egyrészt adott tehát egy több névalakot ismerő és azokat funk-

cionálisan megkülönböztetve használó szlovákiai magyar beszélő-

közösség, másrészt pedig kialakult a szlovákiai magyar sajtóban, 

könyvkiadásban egy nyelvi következetességre törekvő gyakorlat, 

amely a történelmi névalakokat preferálja. (Ugyanakkor – nehezen 

megfogalmazható kritériumok alapján, a „hol a határ?” bizony-

talanságát tükrözve – esetenként zárójelben meghagyja a szlovák 

névalakot is. Ez utóbbi megoldás többek között azt a kérdést is fel-

veti, hogy vajon melyik névalak hivatott az azonosítás funkcióját 

betölteni?)

Az említett szerkesztői, kiadói gyakorlat több szempontból is prob-

lematikus:

a) Egy irodalmi mű esetében a szövegvilág és a valós világ kö-

zött nem áll fenn közvetlen referencia, a név (nevek rendszere) 

szervesen integrálódik a mű poétikai rendszerébe. A helységnevek 

referenciális, topografikus szemlélete csak abban az esetben kérhető 

számon, amikor a helynév a puszta nyelvi közlés (az azonosítás és 

megkülönböztetés) funkcióját tölti be.

b) Olyan befogadót feltételez, akinek a történeti és mai névanya-

gon kívül a századfordulós térképek teljes névanyaga is lehívható 

az emlékezetéből. A „mindennek van egy szép magyar neve” szer-

kesztői elv ugyanis a múlt század tízes éveiben lezárult törzskönyvi 

rendezés alkotta helységnevek ismeretét is feltételezi, amelyek közül 

sok – a határrendezés miatt – nem is került bele a magyar nyelvhasz-

nálatba. (Pl. Mikszáth Kálmán szülőhelye a helységnévtárak szerint 

nem Szklabonya, hanem Mikszáthfalva.)

c) Egy preskriptív nyelvi norma betartatásával megfosztja a mű-

fordítót egy olyan nyelvi eszköztől, amely anyanyelvi beszélőként 

vagy íróként a rendelkezésére áll. Kettős mércét alkalmaz, különb-

séget téve irodalom és fordításirodalom között, illetve a fordító mint 

civil nyelvhasználó és fordító mint fordító között.

3. A jelenség megítéléséhez egyféle értelmezési keretet kínál a szlo-

vák bizantológus Alexander Avenarius, aki a bizánci mentalitás to-

vábbélését véli felfedezni abban, hogy térségünkben a megnevezés, 

a névhasználat ideológiai álláspontot, politikai hovatartozást is kife-

jez: „A nyugat-európai kulturális gondolkodásban a név konvenció, 

2 Vö: LANSTYÁK István, A magyar nyelv Szlovákiában, Budapest–Pozsony, 
Osiris–Kalligram, 2000.

3 MAYER Judit, Magyarosan magyarul!, Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2003, 
57, 29, 58.
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közmegegyezés tárgya, és minél keletebbre haladunk‚ annál inkább 

jellemző, hogy a név egy adott jelenség szubsztanciális része. Itt

a név elválaszthatatlan tőle, nem csupán konvención alapul, hanem 

az adott dologhoz való alapvető viszonyt is kifejezi.”4

Az európai helységnevek szlovák (részben cseh) történeti név-

alakjainak szlovák köznyelvi használatát is a nyelvi következetlenség, 

kaotikusság jellemzi. (Ladislav Dvonč, Ján Ferenčík) A Miškovec, 

Debrecín‚ Mohuč‚ Vratislav, Linec névalakok5 közül a Miškovec 

névvariánst ma már egyre inkább háttérbe szorítja a magyar megfe-

lelőhöz közelebb álló Miškolc. A Mohuč (Mainz) már történelminek 

mondható. A Debrecín alak – vélhetően egy népszerű húsipari ter-

mék (karajsonka) megnevezésében meghonosodott „debrecínsky” 

(debreceni) melléknév hatására – még tartja magát, miként a szintén 

történelminek nevezhető Linec (Linz) melléknévi alakját is életben 

tartja a „linecké cesto” (linzer tészta).6 A célszerűség szempontjai 

szerint alakuló kommunikációs igényt – a közösségi névrendszer-

ben egy név illessen egy denotátumot – pragmatikai aspektusok is 

befolyásolják. Egyúttal azt a kérdést is felvetik, hogy a terméknevek 

jelzőiként megállapodott kifejezéseket valóban összefüggésbe hozza-

e az adott helynévvel a laikus névhasználó.

Az ember térbeli magatartásával foglalkozó észlelésföldrajz szerint 

a tudatban létrejövő „szubjektív” térképek (a világ térbeli rendjének 

tudati átértelmezései) kartografikus elemeihez szubjektív értékíté-

letek, előítéleteket tapadnak. A gondolati térképekbe beleíródott 

„geoegoizmus” (a saját perspektívája) egy adott társadalmi közeg-

ben meglévő térbeli előítéletekről árulkodnak. Az egyes ember nem 

csupán egyéni tapasztalatok alapján fogadja be, szerzi meg kognitív 

térképezéssel (cognitive mapping) a környezetét, hanem egy kollek-

tív térképezési elvet is elsajátít, és az így megszerzett virtuális teret

a saját közösségével együtt különböző pszichológiai, kulturális és 

szociológiai eszközökkel védeni próbálja.7

A tulajdonnév emlékeztető funkciójával szoros összefüggésben

a névadás, illetve maga a névhasználat is szerves részévé válhat en-

nek a stratégiának, hiszen az egyes nyelvekhez tartozó névalakok 

használata a sajátnak vélt (vagy annak szánt) tér kijelölésére, elhatá-

rolására is alkalmas.

4. A térészleléssel, térhasználattal összefüggő tudati tartalmak az 

egyes szövegek rejtett referenciális implikátoraiként is felfejthetők. És 

most nem feltétlenül a szerző mentális térképének szövegbe írására 

gondolok, hanem a szövegvilág határain belül érvényes, textuálisnak 

is mondható mentális térképre, amely nem a valós világ topográfiai 

térképeire referál, hanem az olvasó, tehát egy névhasználó közösség 

mentális térképeinek elemeit, tendenciáit vonja értelmezésbe.

A fordítónak valójában meg kell keresnie azt a megoldást, amely 

a szöveg elvárásainak tekintetében a befogadó értelmezői közösség 

számára is „olvashatóvá” teszi az adott mű mentális térképét. A for-

rásnyelvi szöveg által felállított világ tulajdonosává (értelmezőjévé) 

kell tennie a célnyelvi olvasót, oly módon, hogy az értelmezéshez 

szükséges jelentéshordozó jegyeket rekonstruálja, értelmezi, majd

a célnyelvi (befogadó) kultúra mentális térképeinek szellemében újra 

megrajzolja a szövegvilág térképét, azaz „beleírja” a célnyelvi szöveg-

be, és nem kényszeríti az olvasót kézikönyvek, lexikonok, térképek 

lapozására, úgymond háttérismeretek megszerzésére.

A közösségi mentális térképek vizsgálata egy műfordító (fordítás-

értelmező) számára ingoványos terület. Csupán azokra a nyelvi spe-

cifikumokra hagyatkozhat, amelyeket az átadó és befogadó irodalmi 

hagyományokban fellelhet. Ilyen például az egykor közös államala-

kulat keretei között együtt élő, két nemzet névhasználatából adódó 

többnevűség, amit a szlovák és magyar írói névalkalmazásban és 

névalkotásban tud megragadni. Természetesen nem a hagyományos 

jelentéstani névvizsgálat módszerével, hanem a kognitív tudomány 
4 Alexander AVENARIUS, Byzantský ikonoklazmus 726-843. Storočie zápasu 

o ikonu, Bratislava, Veda vydavateľstvo SAV, 1998, 116–117.
5 Miskolc, Debrecen, Mainz, Boroszló (Wrocław), Linz.
6 Ján Ferenčíket idézi: Ladislav DVONČ, Vlastné mená v prekladoch, Revue 

svetovej literatúry, 20(1984/2), 168–170.

7 CSÉFALVAY Zoltán, Térképek a fejünkben, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990, 
14–17.
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eredményeit is felhasználva a szövegvilág mentális térképének alaku-

lásában közrejátszó névhasználati tendenciák dinamikus leírásával.

A topográfiai és etnikai jellemzők összefonódása egy egyszerű, 

szinte szokványosnak mondható mentális térképet eredményez.

A szlovák irodalomban is gyakran előfordul, hogy egy mű valószínű-

síthető helyszíne a mai Dél-Szlovákia szlovák vagy magyar többségű 

települései. A forrásnyelvi olvasó mentális térképén már a helység-

nevek puszta említésével is aktiválódik a magyar képzeteket keltő 

„slovenský juh“ (szlovákiai dél) fogalma. Amennyiben egy magyar 

fordító a magyar névalakokkal jelöli ki a szövegvilág határain belül 

érvényes mentális térképen a cselekmény helyszínét, egy olyan nyel-

vileg homogén közeget teremt, amelyben a célnyelvi olvasó számára 

értelmezhetetlenné válik például egy nyelvi félreértéseken alapuló 

etnikai konfliktus. A forrásnyelvi szöveg homogén névanyagát para-

dox módon egy nyelvileg heterogén (szlovák és magyar névalakok) 

mentális térképpel tudja visszaadni a fordító.

A felföldi vidék legkidolgozottabb mentális térképeivel kétségkí-
vül Mikszáth Kálmán szlovák tematikájú írásaiban találkozhatunk. 
Mikszáth névszemléletével és térformáló eszközeivel kapcsolatos 
prózapoétikai eljárások egyik jellemző vonása, hogy általában ma-
gyar nyelvterületről indul, majd a magyar (saját)–idegen szembe-
állítással a korabeli olvasó kollektíven birtokba vett szubjektív tér-
képeit mozgósítja (előítéletek, vélelmek stb.). Elbeszélői attitűdje
a tolmács szerepét is betöltő idegenvezető. Gyakori eljárása még, hogy 
a cselekmény helyszínéhez közelítve, az egyébként topografikusan is 
követhető elbeszélő, fokozatosan lelép a térképről. Előbb poliszém 
nevekkel maszatolja el a cselekmény helyszínét, vagy pedig valóságos 
neveket a térképről önkényesen ide-oda áthelyez, végül pedig egy 
általa költött névvel nevezi meg a cselekmény számára kijelölt helyet. 
Korábbi tapasztalataim, azt mutatják, hogy a topografikus tér elha-
gyásával a mimetikus igényű elbeszélést is felfüggeszti.

Az alábbi elemzés egy hosszabb tanulmány részlete, amely előbb 
egy topografikus jellemzőkkel bíró felföldi térkép kirajzolódását és 
textualizálódását követi nyomon, majd a kisregény szlovák fordítá-
sait veti össze.

∗

Magyar mentális térkép szlovák szignáljai
A gavallérokban8

Magyar nyelvterületről indulunk, Budapestről. Sáros megye és az 

Alföld szembeállításával megteremti a MI-ŐK korrelációt: saját-

idegen, észak-dél, felső-alsó, hegyvidék-síkság szembeállításokkal, 

valamint tájképzetekkel és szociokulturális elemeket felvonultató 

szemléletmódbeli különbségek említésével.

Az utazás első szakaszának leírása, ha úgy tetszik valóságos, tehát 

topográfiailag követhető térben zajlik, amit a sárosi vidék szociog-

rafikus igényű útleírása is megerősít. Az ott élők „zagyva“ nyelv-

használatát jellemző helyzetmondatok, megszólítások, fatikus meg-

jegyzések9 itt még nyelvi szignálok, jelzések a magyar szövegben 

(amely szükségszerűen magyar), későbbiekben azonban megválto-

zik a szerepük.

A lakodalom kettős helyszíne (Gortva, Lazsány) felé tartva, mi-

közben a keresztutaknál Töhötöm, Kund, Tass nemzetségéből szár-

mazó előkelőségek10 csatlakoznak a násznéphez az elbeszélő „lelép-

teti olvasóját a sárosi térképről“, aki ezután egy poetizált térben és 

időben találja magát, amely legkifejezőbben a bahtyini kronotoposz 

fogalmával írható le, és egy olyan közösségi eseményként jelenítődik 

meg, amelyen a hétköznapjait civil sárosi hivatalnokként élő dzsentri 

történelmileg más időhöz kapcsolódó világképe nyer igazolást.

Az ikerhelyszínekként is jellemezhető gortvai és lazsányi kastély 

eseményei egymás függvényében nyernek értelmet, az ott elhangzó 

világértelmezések (az örömapa filozofálása, az in Blumen nyelv sza-

bályainak ismertetése stb.) pedig egy textualizált világ szabályaihoz, 

törvényszerűségeihez nyújtanak segítséget.

    8 MIKSZÁTH Kálmán Összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések, szerk., 
jegyz. BISZTRAY Gyula, KIRÁLY István, Bp., Akadémiai Kiadó, 1958 (Kriti-
kai Kiadás 8)

    9 „Szervusz, te skribler, vitaj pán brat!“ „Hajtsd ki azt a kravicskát arra a lú-
kára“(190) „derék dolog, hogy eljöttél ebbe a mienk krajinába. Isten hozott kö-
zénk, bruder Danzinger“ (191)

10 „Özvegy Szlimóczkyné lányaival a Kund nemzetségből“, „Pruszkay György de 
genere Tass“, „Domoróczy István, Töhötöm vezér ivadéka“.
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A mimetikusnak mondható sárosi világ és a textuális „gavallérvi-

lág” közötti átjárhatóságot Lazsányi István, született Uhlarik Pista, 

becenevén Königgratz-apó alakja példázza, aki annak ellenére, hogy 

nem nemes ember (nevelőapa) vérbeli gavallérhoz méltó gesztu-

sával (blöfföl) tiszteletbeli gavallérból „igazi” gavallérrá minősül át

a közösségi színjáték során. Gavallér ugyanis csak az lehet, akit a ga-

vallérok közössége annak nyilvánít, miután átesett a „szent hagyo-

mányok” által előírt kanonizációs folyamaton.

Az elbeszélés többször is tematizálja az igazmondás és a valóság 

megragadhatóságának kérdését. Elsőként a gortvai helyszínen, az 

újságíró fia miatt restelkedő apa szájából hallhatjuk a kicsit zavaros 

és csapongó filozofálást, amelyben a sajtó és a valóság viszonyát fej-

tegeti a Deák-féle sajtótörvény, valamint a mohácsi csatáról szóló 

anakronisztikus hadi tudósítás példáján demonstrálva: „Azt mond-

ják róluk, hogy hazudnak. De ez nem igaz. Csak olvasni kell tudni.“11 

Krumplivirágos példázatával – a meleg októberben tavaszt hazudik 

a virágzó burgonyabokor – pedig az objektív valóság „megbízhatat-

lanságát“ vonja értelmezésbe: „Hát van valami a természetben, ami 

nem hazugság? Csal minden és mindenki?“.12 Amennyiben Arany Já-

nos-allúzióként olvassuk sorait („Avagy felettünk nem hazud az ég?“ 

Minden Hazugság, földön, ami szép.“13), a művészi ábrázolásra is ki-

terjeszthetők etikai és esztétikai alapelveket ütköztető példázatai.

Megállapításaiban implicit módon az önkényes névhasználat el-

térő társadalmi megítélése is megfogalmazódik. Az írói, újságírói 

gyakorlatban elfogadott az álnév használata, amely valójában legális 

eszköze a személyiség elfedésének, míg a honfoglaló ősök neveit bi-

torló sárosi gavallérokat fenntartásokkal kezeljük. Ez az ellentmon-

dás különösen akkor szembetűnő, amikor egy gavallér történetesen 

újságíró (a vőlegény Arator álnéven ír báli tudósításokat).

A gavallérok világához értelmezői nyelvet is felkínál az elbeszélő. 

Szabályaiba a lakodalmi vacsorát követő kártyapartik során avatja 

be az olvasót. A ferbli gavalléros változata – az örült, aki vesztett, az 

volt mogorva, aki nyert – ennek a világnak az inverzív voltát mutatja 

meg. A tarokkasztaloknál zajló diskurzus pedig egyfajta nyelvlecke-

ként is olvasható.

Az idegen nyelvű megnyilatkozások ezúttal nem nyelvi szignálok, 

hanem egy metanyelv, a gavallérok nyelvének építőelemei. Az elbe-

szélő által tolvajnyelvként aposztrofált nyelv az in Blumen szabályai 

szerint építkezik, ahol a saját–idegen törésvonal nem a nemzeti nyel-

vek mentén húzódik.14

A gavallérok szlovák fordításait szemlézve könnyen megállapítható, 

hogy a forrásnyelvi (magyar) szövegkörnyezetükben idegenként vi-

selkedő nevek, szlovák nyelvi környezetbe kerülve otthonosan érzik 

magukat. A szlovák fordítók a hazai pálya előnyeit élvezhették, hiszen 

a név által hordozott kulturális konnotációk, információkomplexu-

mok a párhuzamos névalakoknak köszönhetően rendelkezésükre 

állt, ráadásul a szerző, az innen-beszélés elbeszélői pozíció megvá-

lasztásával a kultúrák között való közvetítést is magára vállalta. Szá-

mukra a kérdés valójában úgy fogalmazódik meg, hogy vajon azt is 

megmutassák-e, amit a szerző a magyar olvasójának címez.

A gavalléroknak négy szlovák fordítása ismert, ezek közül három 

szövegváltozattal foglalkoztam (1915, 1953, 2008)15. A szlovák for-

dítások vizsgálata során nem volt szándékomban fordítói teljesít-

ményeket összemérni. Elsősorban arra a kérdésre kerestem választ, 

hogy a fordítók hogyan értékelik Mikszáth névalkalmazási és név-

alkotási elképzeléseit (mondott helyeit), milyen nyelvi eszközökkel 

jelenítik meg a szlovák szövegben a magyar nevek nemesi státuszát, 

valamint azt, hogy milyen megoldásokkal tudják megőrizni a szöveg 

nyelvi heterogenitását.

Általánosságban elmondható, hogy a szlovák nyelvterületen elő-

forduló toponimák esetében egyértelműen a honosító fordítói eljá-

rásokat választják (megfeleltetés) Bártfa – Bardiov, Bardejov. Mik-

11 MKÖM 8, 195. 
12 MKÖM 8, 196.
13 Arany János: Vojtina ars poétikája (1861)

14 „Csapatosan jár a varjú.“ = több lapja van a kiadott színből. „Mein Herz, was 
willst du noch mehr?“ = pirosat kell hívni. MKÖM 8, 224. 

15 Koloman MIKSZÁTH Šviháci, Ružomberok, Páričkova slovenská knižnica, 
1915, 81. (ford. Ivan Pivko); Kálmán MIKSZÁTH Gavalieri, Bratislava, 
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953, 65. (ford. Léra Paříková); 
Kálmán MIKSZÁTH Fešáci, Bratislava, Albert Marenčín PT, 2008 (Horniaci 
a Horniaky 2), 295. (ford. Karol Wlachovský)
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száth szlovák költött helyneveit általában nyelvi adaptációval teszik 

névszerűvé (Lazsány: Lažany / Lazany). Mivel a korábbi fordítások 

többnyelvű olvasóval is számolhattak (az adott nemzedékek még 

tudtak magyarul), így a magyar nyelvi szignálok is gyakrabban je-

lennek meg ezekben a szövegben. A honosító eljárások utalhatnak 

többek között arra is, hogy a tulajdonnevek szemantikai átlátszósága 

egyfajta követelmény vagy legalábbis elvárás a részünkről, amelyet

a kulturális konvenciók határoznak meg.

Az összevetés egyik fontos tanulsága az volt, hogy a két koráb-

bi szöveg (1915, 1953) fordítói eljárásai azonos stratégiát követnek 

mind a szöveg nyelvi heterogenitása, mind pedig a névhasználat te-

kintetében, annak ellenére, hogy az 1953-as fordítás már nem szá-

molhat kétnyelvű (magyar és szlovák) olvasóval. Megtartják a szöveg 

nyelvi heterogenitását (magyar, német, latin, francia), a helységne-

vek korabeli szlovák változatait alkalmazzák, a nemesi előnevekbe 

pedig beépülnek magyar nyelvi szignálok.16

Az általános tapasztalat azt mutatja, hogy több fordítás esetében 

fokozottabb hangsúlyt kap a fordítás változatjellege. Ez a törekvés 

mutatkozik meg például az elbeszélés címének lefordításában is, de 

a fordítói stratégiákban is értékelhető változatjellegről csak a leg-

utóbbi, 2008-as fordítás esetében lehet beszélni, amelynek fordítója 

teljes nyelvi homogenitásra törekszik: felszámolja a sárosi beszélt 

nyelv zagyvaságát (Vítaj medzi nami, kamarát Danzinger), a francia 

afektálást (Dobrý deň, braček!), a gavallérok metakomunikációjában 

megjelenő németet (Srdce moje, čo viac ešte chceš?), a teljes személy-

névre kiterjedő honosítás jegyében (Pruštianskovci z rodu Tašovcov, 

Števo Domoróci potomok vojvodcu Tuhutuma, vdova Slimocká z ro-

du Kendovcov) pedig még a magyar honfoglaló ősöket is domeszti-

kálja.17

Valamennyi idegen nyelvű megnyilatkozás helyett lábjegyzetben 

a következő megjegyzés áll: az eredetiben magyar, német, francia 

nyelven. A forrásnyelvi szöveg szlovák nyelvi szignáljait dőlt betűk-

kel szedve jelzi, és valamennyihez lábjegyzetben hozzáfűzi, hogy az 

eredetiben is szlovákul fordul elő. A fordító markánsan honosító 

(domesztikáló) fordítói stratégiája alapján két fontos következtetést 

tud levonni a fordításértelmező. Egyrészt azt, hogy a fordító olyan 

olvasót feltételez, aki csupán a célnyelvben, és célkultúrában jára-

tos, tehát csak szlovákul beszél (németül, franciául, magyarul nem), 

és a szövegösszefüggésekből sem tud következtetni az idegen nyel-

vű tartalmakra, valamint azok funkciójára, illetve nem ismeri saját 

történelmének 19. századi nyelvi-kulturális vonatkozásait. Másrészt 

pedig azt, hogy az általa használt fordítói eljárások az átadó és befo-

gadó kultúrák összeférhetetlenségére alapoznak. Ez utóbbit azért ne-

héz értelmezni, mert a sáros megyei szociokulturális tér a befogadó 

kultúra szerves részét képezi.

A bemutatott három fordítói stratégia a forrásnyelvi szöveg men-

tális térképeinek fordítói módosításáról (adaptációs törekvéseiről) is 

árulkodik. A két korábbi fordításban a magyar nemesi nevek szlovák 

ortográfiai szignáljai – a hét vezér nevéből származtatott, ősi szár-

mazásra utaló magyar szignál, amely a szlovák nyelvű keresztnév-

vel, valamint a helységnévvel konfrontálódik – a szlovák anyanyelvű 

névviselő hungarusz tudatára (uhorská identita) utal. A nyelvi-kul-

turális heterogenitást radikálisan homogenizáló harmadik szöveg-

változatban megjelenő szlovák „honfoglaló“ személynevek pedig

a fordítói névalkotás leleményességének nyelvi adatai, amely az olva-

sót magára hagyja a sárosi vidéken, még mielőtt a gavallérok világá-

ba bebocsátást nyerhetne.

16 Az összevetés eredményeit részletesebben lásd HIZSNYAI TÓTH, 2010
17 Az idézett példák magyarul a 9. és 10. jegyzetben.
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Zhrnutie

Témou príspevku je aplikácia toponým z aspektu teórie prekladu. Polyo-

nymiu toponým pozná každý národný jazyk. Mimo prekladateľského pro-

cesu najčastejšie využívame dve stratégie: zachovanie a nahradenie. Pod 

pojmom nahradenie sa rozumie používanie historickej formy miestneho 

názvu. V prekladateľskom procese okrem spomenutých postupov a ďalších 

translačných operácií (ako generalizovanie, vynechanie, vklad, zámena atď.) 

sa nám ponúka ďalšia možnosť: preklad miestneho názvu – celého útvaru, 

alebo jeho časti – ak ide o významovo priezračné toponymum. Autorka 

upozorňuje na to, že v dôsledku neadekvátnej aplikácie jazykovej normy 

vydavateľská prax obmedzuje slobodu výberu toponým na jeden variant, 

toponymá vníma ako lexikálne jednotky s referenčným odkazom, teda ako 

topografické miesta, ktoré len lokalizujú na mape, popiera autonómiu li-

terárneho diela. Autorka v ďalšej časti štúdie zdôrazňuje, že vlastné meno 

je jazykovedná kategória, ktorá však z onomastického hľadiska je dôležitá 

i pre literárnu vedu. Toponymá a atroponymá totiž nemajú len lokalizačnú 

alebo ornamentálnu funkciu, ale sú textovými komponentami, ktoré, po-

dobne ako ostatné súčasti textu, môžu byť naplnené významom; v takých 

prípadoch je referent potlačený do úzadia a nadobudne význam poukazu-

júci dovnútra textu. V záverečnej časti sa venuje mentálnym mapám a ich 

prekladom.
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Kacsinecz Krisztián

Az utópia kritikája

Annotáció: A tanulmány mindenekelőtt az utópia fogalmát igyekszik tisz-

tázni, kétféle szempontból: mint eszmét és gondolatrendszert, illetve mint 

irodalmi jelenséget, műfajt. Mindeközben az utópia azon jellegzetességei-

re fókuszál, amelyek okot szolgáltathatnak a disztópiaszerzőnek az utópia 

kritikájára, vagy egyenesen annak „kiátkozására”. Az első, politikafilozófiai 

megközelítésben arra a kérdésre keresem a választ, miként juthatunk el az 

utópikus tudattól a totalitárius diktatúráig, s ezzel párhuzamosan bizonyí-

tani igyekszem azt is, hogy minden totalitárius ideológia utópikus aspektu-

sokkal rendelkezik. Ez az eszmetörténeti bevezető elengedhetetlen ahhoz, 

hogy értelmezni tudjuk a disztópiaszerzők szándékát. A második, irodalmi 

megközelítésben igyekszem elkülöníteni a „pozitív” utópia, a negatív utópai 

és a disztópia műfaját. Az utópiakritika és a „tiszta irodalmiság” vélemé-

nyem szerint csak a disztópiában érhető tetten. A továbbiakban ennek mű-

fajelméleti sajátosságaira koncentrálok.

Kulcsszavak: utópia, utópiakritika, totalitarizmus, ideológia, pozitív utópia, 

negatív utópia, disztópia, szatíra, science-fiction 

1. Utópia és totalitarizmus

1.1. Az utópikus tudattól a totalitárius diktatúráig

Mielőtt rátérnénk az utópiakritikára mint irodalmi jelenségre és az 

antiutópia műfajként való megközelítésére, vizsgáljuk meg köze-

lebbről magát az utópiát – a szó etimológiáját, jelentéseit, illetve azt

a Karl Mannheim által utópikus tudatnak nevezett gondolatrend-

szert, amely az emberiség egész történetét végigkísérte, és amelynek 

művészi lecsapódásaiként keletkeztek az említett műfajokba sorol-

ható alkotások. Főként e gondolatrendszer buktatóira igyekszem 

ráirányítani a figyelmet, hogy megérthessük, hogyan vezethet az 

utópikus elgondolás a totalitárius diktatúra igenléséig, s milyen ala-

pon fogalmazza meg utópiakritikáját a disztópiaszerző. Fontosnak 

tartom ugyanakkor tisztázni, hogy amikor utópia és totalitarizmus 

összefonódásáról beszélek, szándékom nem valamiféle eretneküldö-

zés: nem azt állítom, hogy minden utópia szükségképpen elítélendő 

(főként akkor nem, ha egészséges öniróniával párosul, mint például 

Thomas Morus művében), s azt sem vonom kétségbe, hogy a legtöbb 

utópikus alkotás termékeny, progresszióra ösztönző hatással bír1. 

Csupán arra kívánok rámutatni, hogy amikor az utópia válik a po-

litikai cselekvés kizárólagos mozgatórugójává – ahogyan ez a kom-

munista és a náci ideológiából egyaránt kiolvasható –, az könnyen 

katasztrófához vezethet. Ez persze csak akkor következik be, ha az 

utópia hívei a megfelelő történelmi pillanatban és a politikai elkép-

zeléseiknek leginkább kedvező társadalmi feltételek között képesek 

magukhoz ragadni a hatalmat, vagyis amikor tömeges támogatott-

ságra tudnak szert tenni. 

Az utópia szó görög eredetű, etimológiája szerint kettős jelentéssel 

bír, aszerint, hogy az alaptaghoz (‘toposz‘ - ‘föld, hely‘) milyen elő-

tagot kapcsolunk (‘ou’ - ‘nem‘ vagy ‘eu’ - jó, boldog’). A szó magyar 

megfelelője – ‘seholsincs-ország’ – az előbbit részesíti előnyben, ám-

bár a két értelem nem feltétlenül zárja ki egymást, ahogyan egy angol 

megfeleltetés mutatja: ‘good no-place’2. Magyarul ezt úgy mondhat-

nánk: ‘nem létező boldog hely’, esetleg ‘nem létező tökéletes világ’ –

s ez a variáns már sok mindent elárul magáról a fogalomról s a köréje 

épülő gondolatrendszerről is. 

1 Vö. „A politikai gondolkodásban azonban két fontos szerepe is van az utó-
piának: egyrészt a fennálló politikai és társadalmi intézményeket nem egy-
szerűen reformista, hanem radikális módon bírálja, másrészt új eszményeket 
fogalmaz meg, s bemutatja, hogyan lehetne ezeket megvalósítani a fennálló 
társadalomban.” 

 Fekete Sándor: Az utópia műfaj-karakteréről
 http://mek.oszk.hu/02100/02124/pdf/10_fekete_sandor2.pdf (2013. 4. 20.)
2 Defining Utopia. In: Brainstorm Services [online] [2007. 07. 17.]>URL: 

http://brainstorm-services.com/wcu-2004/utopia-defining.html 
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Karl Mannheim szerint „utópikus az a tudat, amely az őt körül-

vevő »léttel« nincs fedésben. Az effajta inkongruencia mindenkor 

abban mutatkozik meg, hogy az ilyen tudat az átélés, gondolkodás és 

cselekvés során olyan tényezőkhöz igazodik, melyek e »lét«-nek még 

nem megvalósult részeit képezik. (…) azt a »valóság-transzcendens« 

orientációt fogjuk utópikusként kezelni, amely – cselekvéssé is válva 

– részben vagy egészben szétfeszíti a mindenkor fennálló létrendet.“3 

Az utópikus gondolkodó tehát a jelenvaló világ tökéletlenségét egy 

magasabb rendű világ felől ítéli meg, illetve ítéli el, s az utóbbi eljö-

vetelének érdekében az előbbi szétbomlasztásán munkálkodik. Hisz 

tehát a tökéletes világ megteremtésének lehetőségében, amely a fel-

világosodás óta egyet jelent az ésszerűen megszervezett társadalmi 

renddel. „Ilyenformán az utópikus gondolkodás sajátja az idealizmus, 

de egyúttal a racionalizmus is, mivel az idealista fikció során mindent 

az ész uralmának vet alá.“4 Az ésszerűen megszervezett társadalom 

igénye akkor válhat veszélyessé, ha függetleníti magát mind a hagyo-

mányoktól, mind a gyakorlati tudástól, és kizárólág a technikai tu-

dásra (elméleti racionalitásra) hagyatkozik.5 Ortega y Gasset ezt úgy 

fogalmazza meg, hogy „az ember gondjai a csillagászati vagy kémi-

ai problémáktól eltérően nem elvontak. A lehető legkonkrétabbak, 

mert történelmi jelenségek. Feldolgozásukra a siker bármiféle remé-

nyével egyedül a »történelmi rációnak« nevezett gondolkodásmód 

kecsegtet”6, amely a tradíciók és történelmi tapasztalatok elemzésé-

ből és átértékeléséből építkezik. Ezzel a „történelmi rációval” állít-

hatjuk szembe azt a fajta racionalitást, amely az utópikus gondolko-

dást meghatározza, s amelyet Szilágyi Ákos „formális észnek” nevez, 

eredetét pedig Horkheimer és Adorno esszéjéből, A felvilágosodás 

dialektikájából kiindulva a felvilágosodásig7 vezeti vissza. A formális 

racionalitás lényege, hogy „az észt a társadalmon és a történelmen 

kívül fogja fel, merőben tudati kategóriaként, s így kívülről viszi be 

oda, ahol nem-ész, sőt esztelenség vagy ésszerűtlenség lakozik.”8

A probléma az, hogy a formális ész „ésszerűtlennek”, s így a tökéle-

tes, szabályos rend akadályaként likvidálandónak nyilvánít mindent, 

ami kiszámíthatatlan, matematikailag leírhatatlan vagy szubjektív 

– így a személyi szabadságot, az erkölcsöt, az emocionalitást, a mű-

vészetet és általában az élet gazdag sokféleségét. 

Mivel az utópikus gondolkodónak a mérték a tökéletesség, nem 

fog megelégedni a lassú, fokozatos változásokkal, reformokkal – for-

radalmi változást akar, amely gyökeresen átalakítja a társadalmat, 

sőt az emberi természetet is. Az utóbbi az előbbinek elengedhetetlen 

feltétele, hiszen az ideális társadalom ideális polgárok nélkül megva-

lósíthatatlan.9 Az utópisták által sürgetett forradalom tehát abban kü-

lönbözik a korábbiaktól, „hogy ez nem szokásos fölkelés egy konkrét 

3 Mannheim Károly: Ideológia és utópia. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest 1996, 
221.

4 Simándi Csaba: Utópikus és disztópikus gondolkodás Viktor Pelevin A Metamor 
Szent Könyve című művében. In: Kroó Katalin – Bényei Tamás szerk.: Utópiák 
és ellenutópiák. L’Harmattan Kiadó 2010, 235. 

5 A politikai racionalizmusról írott könyvében „Oakeshott a tudásnak két ol-
daláról, technikai és gyakorlati tudásról beszél. Előbbi pontosan megfogal-
mazható, leírja, mit kell tennünk– ez a ‘knowledge’ –, a politika világában 
ezek a szabályok. Utóbbi azonban csak a használatban létezik, így átadása 
jóval nehezebb. Azt mutatja meg, hogyan kell tennünk, amit teszünk, ez tehát
a ‘know how’, tehát például a szabályok alkalmazásának módszere. Az emberi 
tevékenységek egyidejűleg tartalmazzák a tudás mindkét fajtáját, a raciona-
lizmus azonban megelégszik a technikai tudással, az értelem szuverenitását 
hangoztatva, abban a bizonyosságkereső törekvésben, hogy saját elmélete 
kész és teljes, és minden további nélkül alkalmazható legyen. Ez a gondolat,
a részleges tudás elegendőnek tekintése és az ebből fakadó téves magabiztos-
ság, ennek kapcsán pedig a többi elmélettel szembeni arrogancia és a saját 
magával szembeni vak elégedettség teszi veszélyessé és kártékonnyá a racio-
nalista elméleteket.“ Schütt Attila: Racionalizmus és totális állam – kényszer-
pálya-e? http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20094sz/13.pdf (2013. 5. 6.)

6 Ortega y Gasset, José: A tömegek lázadása. Nagyvilág Kiadó, Budapest 2003, 
32–33.

7 Felvilágosodás alatt tágabb értelemben nemcsak a 18. század eszmei mozgal-
ma, hanem a klasszikus filozófia, a humanizmus és a protestantizmus térhó-
dításának időszaka is értendő. Mindazok a korok tehát, amelyek a legtermé-
kenyebb táptalajai voltak az utópiák születésének.

8 Szilágyi Ákos: Ezerkilencszáznyolcvannégyen innen és túl. Magvető Kiadó, 
Budapest 1988., 72.

9 Vö. „ (…) az utópikus társadalom működésének legfőbb alapja maga az utó-
piában élő ember, aki önmagában utópisztikus; ugyanaz a társadalmi konst-
rukció az általunk ismert hús-vér emberekkel nem lenne működőképes” 
Czigányik Zsolt: A szabadsághiány anatómiái. Akadémiai Kiadó, Budapest 
2011, 235.
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elnyomó ellen, hanem a fennálló társadalmi rend átalakítására irányu-

ló módszeres törekvés.“10 Az eredeti elgondolás szerint e forradalom 

lesz a történelem végpontja, mely lezárja az emberiség irracionális 

korszakát, a bizonytalanságok, kiszámíthatatlanságok, ellentmondás-

ok és egyenlőtlenség uralmát. „A történelem lezárása után megnyílik 

egyfajta időtlen idő, az emberiség krónikájának utolsó fejezete, (…) 

a tudományosan megtervezett boldogság aranykora.“11 A utópikus 

attitűd egyik alapvető jellemzője tehát, hogy tagadja és pusztulásra 

ítéli mindazokat az intézményeket, melyeket az emberiség a korábbi, 

„preutópikus“, irracionális időszakában létrehozott, hiszen éppen ezek 

eredményezték a tökéletlenségeket (szenvedést, elnyomást, igazságta-

lanságot stb.). „Egyúttal a szellem és a gondolat valamennyi alkotása 

is a süllyesztőbe kerül mint megannyi illúzió, amellyel az emberiség 

sikertelenül igyekezett összetörni korántsem illuzórikus láncait.“12 

A kollektív cél, vagyis a tökéletesség elérése szentesít minden eszközt. 

Az utópisták az utilitarizmus szellemében értékelik át a hagyományos 

erkölcsi kategóriákat: számukra rossz minden, ami a régi, irracionális 

világhoz kötődik, és jó, ami az újat akarja létrehozni. Így például a gyil-

kosság is lehet jó (pontosabban: hasznos), ha valamilyen ellenséges, 

nonkonformista elemet likvidál, vagyis az új világ megteremtésének 

akadályát hárítja el. Amikor tehát az utópistákból, a tökéletes társa-

dalom tanának letéteményeseiből formált kormányzat (teokrácia)13

a forradalom győzelme után hatalomra kerül, azonnal, vagy legalábbis 

rövid időn belül terrort vezet be, hogy a régi világhoz ragaszkodó, eset-

leg azt reprodukálni kívánó „reakciós elemeket“ likvidálja. A terrort, 

melynek fenntartását általában egy a forradalmi rendszer ellen indított 

külső támadás, tehát a háborús helyzet is indokolja, az utópista mindig 

ideiglenesként hirdeti meg, ahogyan a hatalom gyakorlását is – hiszen 

egy eszményi világban senki sem uralkodik majd a másik felett.14 

Az utópistáknak hatalomra jutásuk után azonban szembesülniük 

kell a „földi paradicsom“ megteremtésének további akadályaival is, 

melyek elsősorban saját gondolatrendszerük buktatóiból fakadnak. 

Az általuk hangoztatott nagyszabású jelszavakról – racionális rend, 

kollektív boldogság, szabadság, egyenlőség – a valóságba való átültetés 

küszöbén kiderülnek, hogy teljességgel összeegyeztethetetlenek vagy 

irreálisak. Először is: már Kant rámutatott, hogy a boldogságot nem 

lehet „kollektivizálni“, az mindenki számára mást jelent, szubjektív 

kategória. Huoranszki Ferenc éppen ebben látja minden utópikus el-

képzelés legfőbb problémáját: „Az utópiák szükségképpen utilitárius 

elképzelések, céljuk a társadalmi boldogság maximalizálása. Ez elen-

gedhetetlenné teszi, hogy valamilyen tartalmi elképzelést foglaljanak 

magukban arról, mi is a boldogság. És alapjában ez az, ami kihívja 

maga ellen az antiutópia-szerzők haragját. Az antiutópia-hősök má-

sok boldogságáról alkotott elképzelésinek áldozatai…“15 A boldog-

ság univerzalizálása tehát szükségképpen jogfosztáshoz, a szubjektív 

boldogsághoz való személyes jog megsértéséhez, s így a szabadság 

korlátozásához vezet. De ugyanez a helyzet az egalitarizmussal is.

A tökéletes, racionális egység, melyben mindenki egyenlő mérték-

ben lesz tökéletes, csak úgy valósítható meg, ha „kiszámíthatatlan“ 

egyéniségét, szabad akaratát a társadalom valamennyi tagja beszol-

gáltatja a „közösbe“; a szebb, boldogabb világ amúgy is csak az em-

beriség egyetemes akaratával teremthető meg. A szabad akarat tehát 

állami tulajdonná válik, a szubjektum alattvalóvá, a közösség egy je-

lentéktelen sejtjévé, az egyenlőség pedig egyformasággá. 

A tömegemberek örömmel mondanak le kockázatokkal terhes sza-

badságukról a beígért jólét és egyenlőség, valamint egy következetes, 

átlátható, biztonságos világ javára, ahol már nem kell semmiért sem 

felelősséget vállalniuk, hiszen mindenben mások döntenek helyet-

tük. Ortega y Gasset és Hannah Arendt is egyetértenek abban, hogy 

a 20. század „forradalmi” mozgalmai a korábbi politikai pártokkal 

ellentétben társadalmi bázisukat nem a hagyományos osztályokban, 

hanem a semleges és gyökértelen, a nagy gazdasági válság nyomán 

feleslegessé vált és hitüket vesztett, osztálytagozódáson kívüli széles 

10 Mannheim 1996: i. m. 248.
11 Molnár Tamás: Utópia – örök eretnekség. Szent István Társulat, Budapest 

1993, 19.
12 Molnár 1993: i. m. 88.
13 Vö.: Molnár 1993: i. m. 13.; Orwell, George: 1984. Európa Könyvkiadó, Buda-

pest 2003, 291.: „Mi a hatalom papjai vagyunk. (…) Istenünk a hatalom.“
14 Engels szerint „az állam mint erőszakszervezet valamennyi eszközét a koráb-

bi elnyomók ellen fordítja. A proletariátus által meghódított állam új, átme-
neti célja a burzsoázia elfojtása lesz.“ (Molnár 1993: i. m. 126.)

15 Huoranszki Ferenc: Utópia és politikai filozófia. In: Uő: Filozófia és utópia. 
Osiris, Budapest 1999, 39.
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néptömegekben találták meg. Ortega a „tömegember” legfőbb jellem-

zőjeként tehetetlenségét emeli ki, olyan embernek ábrázolja, aki irá-

nyításra szorul, aki csak akkor hajlandó cselekedni, ha egy külső erő 

erre kényszeríti.16 Akadnak azonban „individualizálódott“ egyének is 

– Karl Mannheim az értelmiségit és a kereskedőt hozza fel példaként, 

akik foglalkozásukból és pozíciójukból kifolyólag racionális döntések 

meghozatalára kényszerülnek a hétköznapokban. „Az egyénnek (…), 

aki ilyen döntéseket kíván meghozni, ítéletalkotásában óhatatlanul 

függetlenednie kell a többiektől, és bizonyos kérdéseket racionáli-

san és saját érdekeinek megfelelően kell átgondolnia.“17 Az autonóm 

egyént csak erőszakkal lehet megfosztani szabad akaratától, magán-

tulajdonától és mindattól, ami megkülönbözteti másoktól – vagyis az 

egyenlőség (uniformitás) csak erőszakkal teremthető meg. A reakciós 

elemek eltakarítása még véget sem ért, s máris egy újabb ellenség üti 

fel tehát a fejét, mely az új világ, a földi paradicsom útjában áll – az 

individualitás. A teokrácia kormányzata továbbra is „kénytelen“ a he-

lyén maradni, és hatalmat (erőszakot) gyakorolni – ideiglenesen, amíg 

minden akadály el nem hárul, és be nem köszönt az aranykor (a töké-

letes világ eljövetelének ugyanakkor nemcsak az időpontja, magának 

a tökéletességnek a fogalma is egyre bizonytalanabbá válik). A terror 

ebben a fázisban már kiterjed a társadalom egészére: az üldözés nem 

csak az objektív ellenséget (a rendszerre veszélyes elemeket, a „beteg-

séghordozókat“ – a burzsoáziát, a korábbi uralkodó osztályok leszár-

mazottait, a zsidókat)18, valamint a politikai ellenzéket sújtja, hanem 

mindenkit, aki nem lelkesedik kellőképpen az egyetlen, közös célért. 

„… ez a kormányzat szüntelen ki van téve (…) az egyszer már legyő-

zött rossz utóhatásainak. Éppen ezért a teokrácia soha nem engedhet 

szigorából, mert amíg a veszély létezik – s a rajongás puszta hiánya is 

veszélyként értelmeződik –, az elnyomó erő nem lankadhat.“19 Ez az

a pillanat, amikor mindenki gyanússá válik, s ezért fokozottan ébernek 

kell lenni – kiépül a besúgóhálózat, bővül a titkosrendőrség jogköre.

Az „egyenlősítők“ szerepében tetszelgő kiválasztottak tehát foko-

zatosan reprodukálják a forradalom során megdöntött állami erő-

szakszerveket, majd a társadalmi hierarchiát is. Szilágyi Ákos szerint 

a disztópiákban megfogalmazott utópiakritika által „…feltárulkozik 

az is, hogy ez az egyenlősítésre való törekvés paradoxnak tetsző mó-

don – hogyan hoz létre új – és olykor még az addigi egyenlőtlen-

ségeket is meghaladó – egyenlőtlenségeket, hogyan vezet új hierar-

chiákhoz, minthogy az »egyenlősítetteken« kívül feltételeznie kell az 

»egyenlősítőket« (vagy legalább egyetlen, isteni hatalmú »egyenlősí-

tőt«), akinek jól felfogott érdeke fűződik a megosztottság fenntartá-

sához és saját helyzete megőrzéséhez.“20 A kiválasztottak szűk körén 

kívül rekedtek csak az elnyomásban lesznek egyenlők.

Mindeközben „a szeretetet, a társadalmi kohézió eredeti kötőanya-

gát az erőszak váltja föl.“21. Az utópisták ugyanis már tudják, hogy

a tökéletesen fegyelmezett és egységes, a rideg racionalitás elveit kö-

vető társadalom, melynek tagjai robotokként viselkednek, s „a köz-

ponti hatóságok által kijelölt feladatokat óramű pontossággal hajtják 

végre“,22 csakis terror útján teremthető meg és tartható fenn. Minden 

alattvalót állandó megfigyelés, ellenőrzés alatt kell tartani, mert csak 

így biztosítható, hogy ne essen folt a tökéletességükön, ami az egész 

rendszer tökéletességét megingathatná.23 Mivel tehát a tét nem kicsi, 

a biztonság kedvéért még mindenkinek át kell esnie egy átnevelő, 

integráló kurzuson is (ez általában egy hosszúra nyúló tanulmányi 

kirándulás keretén belül történik valamelyik gyönyörtáborban, de 

a nehezebb felfogású tanulókról sem feledkeznek meg: számukra

a 101-es számmal ellátott osztályteremben államilag finanszírozott, 

de annál hatékonyabb külön foglalkozásokat tartanak). Ráadásul 

egy olyan csoport, amelyik terror alkalmazásával jutott hatalomra, 

és uralmának lényegévé vált a terror, nem fog lemondani hatalmáról 

akkor sem, ha a terror elérte kitűzött célját, és immár feleslegessé 

vált. „A terror akkor válik totálissá, amikor mindenfajta ellenzéktől 

16 Ortega y Gasset 2003: i. m. 92.
17 Mannheim 1996: i. m. 47.
18 Vö.: Arendt, Hannah: A totalitarizmus gyökerei. Európa Könyvkiadó, Buda-

pest 1992, 516.
19 Molnár 1993: i. m. 14.

20 Szilágyi 1988: i. m. 165-166.
21 Molnár 1993: i. m. 166.
22 Molnár 1993: i. m. 15.
23 Vö.: „Elviselhetetlen számunkra, hogy egy hibás gondolat létezhessék bárhol 

a világon, akármennyire titkos és erőtlen is.“ Orwell 2003: i. m. 281.
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függetlenedik; akkor lesz mindenhatóvá, amikor már senki sem áll 

útjában.“24 Amikor a politikai bűnösök és betegséghordozók helyet-

tesítésére saját maga kreál magának eltaposni való ellenséget, saját 

maga ellen sző összeesküvést, hogy aztán kegyetlenül elfojthassa; 

amikor megteremti a gondolatbűn fogalmát, és az áldozatokat pusz-

tán azért ítéli el, mert képesek még „normálisan“ gondolkodni, vagy 

érzékelni az elnyomást. Olyan ez, mint a vírusölő program, amely, 

ha sikerült likvidálnia minden káros elemet, saját maga kezd el ví-

rusokat gyártani, hogy továbbra is legyen mit irtania, és fennma-

radhasson maga a rendszer, melynek egyedüli célja immáron nem

a gyógyítás, hanem a pusztítás.

Az „ideiglenesnek“ meghirdetett hatalom tehát állandósul, az ere-

deti eszmények – boldogság, igazságosság, egyenlőség – helyére pe-

dig olyanok lépnek, amelyek jobban megfelelnek a megváltozott vi-

szonyoknak – fegyelem, engedelmesség, behódolás, legyőzhetetlen, 

„tiszta“ hatalom. Immáron mindent a libido dominandi határoz meg; 

a vágy kielégülése pedig szükségképpen élvezetet okoz. Szilágyi Ákos 

szerint az egész földgolyó Sade márki várkastélyává alakul át: „Ez

a társadalom egyfajta élvezetgép, amelynek egyik oldalán a gépezet 

kifundálói és kezelői – az államot kezükbe kaparintó „libertinusok“ 

–, másik oldalán pedig a gépezet részévé vált áldozatok, az alávetett, 

megsemmisített, feloldott társadalom áll. Ez az élvezetgép valóságos 

perpetuum mobile: kikezdhetetlen, zárt rendszer, mely az elidegenü-

lésben és elembertelenedésben rejlő negatív élvezetek kimeríthetet-

len forrása, kikezdhetetlen és raffinált mechanizmusa. S azért válhat 

azzá, mert a totális tudatmanipuláció révén az áldozatok maguk is 

»élvezőkké«, maguk is perverzekké válnak.“25

 E végső fázist „terror-utópiának“ nevezhetnénk – akárhogyan 

is, de sikerült megteremteni a tökéletes civilizációt, a zárt, unifor-

mizálódott társadalmat, sikerült kiszűrni a véletleneket, kilengése-

ket, ellentmondásokat és sikerült visszaszorítani a kiszámíthatatlan 

individualitást is. Csak éppen az előjel változott meg: a paradicsom 

helyett a Sátán birodalma teremtődött meg a földön26. A fordulatot 

ugyanakkor kizárólag egy külső nézőpontból lehetséges felismerni, 

egy olyan reális világból, mely a „jó“ és a „rossz“ egyensúlyára épül. 

Az ellenutópiákban lefestett zord világ legfőbb tragédiája ebből kö-

vetkezően nem a „jó“ elpusztítása, hanem ennek az egyensúlynak

a felbomlása. Kolnai Aurél szerint „…az utópikus vállalkozó köny-

nyen juthat arra a gondolatra, hogy a rosszat úgy is meg lehet szün-

tetni, hogy a jót irtjuk ki, hiszen attól fogva ugyanúgy értelmetlenné 

válik a valóságot rossznak nevezni, mint jónak.”27 Az utópia kettős je-

lentésére visszautalva tehát konstatálhatjuk, hogy az utópisták min-

den rossztól mentes, tökéletesen boldog világa csak nem létező világ 

lehet, hiszen „csak akkor tudjuk a jót értékelni és jónak tekinteni, ha 

a rossz valamilyen formában létezik”.28

1.2. A totalitárius ideológiák utópikus aspektusai

A totalitárius ideológiák mint „a társadalom problémáira tökéletes 

megoldást ígérő, komplex és zárt gondolati rendszerek”29 mindig utó-

pikus jellegűek. Legrelevánsabb utópikus aspektusaik maga a tota-

litás, illetve – Mannheim kifejezésével élve – a valóság-transzcenden-

cia. A totalitás elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a teljesség igé-

nyével magyarázzák a múlt és a jelen összes problémáját, valamint 

megbízható előrejelzésekkel szolgálnak a jövőre nézve is. Mindeköz-

ben valamilyen axiómának elfogadott premisszából indulnak ki, és 

mindent ebből vezetnek le. Feltételezik ugyanis, hogyha valami logi-

kailag levezethető, akkor az a valóságban is pontosan az ilyen elgon-

dolások alapján fog működni. Ezt nevezi Hannah Arendt A totali-

tarizmus gyökereiben a „logika zsarnokságának“. Más kontextusban 

említi ugyan a szerző a moszkvai metróról szóló példát, de kiválóan 

alkalmazható ennek a jelenségnek a szemléltetésére is. Az az állítás, 

hogy a moszkvai metró az egyetlen a világon, egy utópikus gondol-

kodó számára egyáltalán nem hazug; ha ugyanis megvalósul az utó-

pisztikus elképzelés, hogy a munkások az egész világon fellázadnak 

24 Arendt: i. m. 582.
25 Szilágyi 1988: i. m. 151-152.
26 Nyikolaj Bergyajev nevezi a totalitárius államot a sátán birodalmának. Idézi: 

Szilágyi 1988: i. m. 60.

27 Idézi: Balázs Zoltán: Utópia és disztópia. In: Holmi, 2006. 18. évf. 9. sz., 1167. 
28 Uo.
29 Schütt Attila: Racionalizmus és totális állam – kényszerpálya-e? http://ias.jak.

ppke.hu/hir/ias/20094sz/13.pdf (2013. 5. 6.)
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és elpusztítják a „rothadó kapitalizmus“ nagyvárosaiban közlekedő 

metrókat, valóban a moszkvai metró lesz az egyetlen a világon, s ah-

hoz, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezik, kétség nem férhet. A moszk-

vai metró egyediségéről szóló kijelentés tehát egyenes következmé-

nye annak a marxi tételnek, hogy a „világforradalom“ megdönti

a kapitalizmust és megteremti a tökéletes kommunista társadalmat, 

ennek igazságtartalma pedig megkérdőjelezhetetlen.

A totalitárius ideológiák valóság-transzcendenciájának megkö-

zelítéséhez is Arendt gondolatait hívom segítségül: „Az ideológiai 

gondolkodás megszabadul attól a valóságtól, amelyet öt érzékünk-

kel észlelünk, és az érzékelhető dolgok mögött rejlő »igazabb« való-

sághoz ragaszkodik, amely rejtekhelyéről uralkodik e dolgok felett 

(…) Mihelyt hatalomra jutottak ezek a [totalitárius] mozgalmak, 

hozzálátnak, hogy a valóságot ideológiai igényeiknek megfelelően 

alakítsák át.”30 A külső szemlélő számára ez a magatartás irracioná-

lisnak tűnhet, pedig valójában minden ,„a logika zsarnokságának“ 

megfelelően működik tovább: az ideológia végrehajtói ugyan felis-

merik, hogy a valóságban nem minden úgy működik, ahogyan azt

a „terv“ előírta, de ezután nem a tervet módosítják úgy, hogy az job-

ban megfeleljen a valós igényeknek, hanem a valóságot igyekeznek 

átformálni a tervnek megfelelően. Mi sem egyszerűbb ennél, hiszen 

elképzelésük szerint a valóság csupán az emberek tudatában létezik, 

a valóságszabályozás tehát csak kellően hatékony tudati manipuláció 

kérdése. Az egyéni tudat helyére a modern tudomány és technika 

eszközeit felhasználva „új, »helyes«, személytelen, általános tudatot” 

kell csúsztatni: „az egységes állam, a Párt, a »mi«, az »objektív ész« 

tudatát.“31 A tudatmanipuláció ezen kívül tökéletes eszköze a rende-

zett sorokban, azonos ütemre menetelő és azonos ütemre gondolko-

dó, egységes emberiség megteremtésének is. A totalitárius ideológia 

ugyanis kezdettől csak az emberiséggel törődik – ebben is megnyil-

vánul totalitása –, az egyén feladata csupán annyi, hogy individuali-

tását feladva minden gondolatát és cselekedetét, életét, esetleg halálát 

is a közösségi célok (közjó, államérdek stb.), vagyis az utópia megva-

lósításának szentelje.

A totalitárius ideológiákba foglalt végső cél tehát ugyancsak utó-
pisztikus – a „tiszta” emberiség megteremtésének vágya a társada-
lomnak egy egységes és egészséges organizmussá való átformálása 
által, amelyről ennek érdekében újra és újra le kell metszeni a „de-
viáns“, beteg hajtásokat (az alsóbbrendű fajokat, a halódó osztályo-
kat, a társadalom élősködőit), ezek ugyanis környezetükre és önma-
gukra nézve is károsak, eltávolításuk tehát valójában humánus tett.
A szociáldarwinizmusból merítő náci ideológia és mozgalom a Ter-
mészet, a marxi történelemfilozófiából táplálkozó kommunista 
ideológia mozgalma pedig a Történelem törvényének beteljesítését 
vállalta magára, s mindkettő a terrort választotta eszközéül. A két 
elgondolás nem is áll olyan távol egymástól, mint azt elsőre hinnénk: 
„Engels nem is dicsérhette jobban Marx tudományos teljesítményét, 
mint hogy a »történelem Darwinjának« nevezte. (…) A legalkalma-
sabbak fennmaradásának »természeti« törvénye éppannyira tör-
ténelmi törvény is, és mint ilyent használja fel a fajelmélet, miként
a leghaladóbb osztály fennmaradásának marxi törvénye. (…) mind-
két elméletben a fejlődés fogalma játssza a döntő szerepet”32, s a fej-
lődés csúcsán az árja illetve a kommunista utópia. 

Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy éppen totális és „va-
lóság-transzcendens”, tehát utópikus jellegük az, ami megkülönböz-
teti a totalitárius ideológiákat a hagyományos ideológiáktól, ezen 
túl pedig a totalitárius rezsimeket a hagyományos diktatúráktól. 
Karl Mannheim Ideológia és utópia című munkájában az ideológiát 
„egy meghatározott társadalmi rend megvédésére szolgáló eszme-
rendszerként” definiálja, szemben az utópiával, amely a társadalmi 
rend „radikális megváltoztatását tűzi ki célul”. Leegyszerűsítve azt is 
mondhatnánk, hogy míg az ideológia statikus, bizonyos szempont-
ból „földhözragadt”, addig a politikai cselekvés mozgatórugójaként 
értelmezett utópia dinamikus és soha nem azzal törődik, ami „van”, 
hanem azzal, ami „lesz”, ami még nem létezik, de minden áron meg 
kell valósulnia. A világuralmi törekvések mellett ennek a dinamiz-
musnak tudható be az, hogy a totalitárius mozgalmak soha nem 
elégednek meg a korlátlan hatalommal egyetlen országban. Míg
a hagyományos diktátornak ez a végcél, addig a totalitárius mozga-
lom vezérének csupán a kiindulópont, az ugródeszka a további hó-

30 Arendt 1992: i. m. 590.
31 Szilágyi 1988: i. m. 79. 32 Arendt 1992: i. m. 581.
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dításhoz. A hódítás végső, transzcendens célja, az utópia csak a tér 

és az idő totális kontrolljával érhető el – a tökéletességnek az egész 

bolygóra és az egész történelemre ki kell terjednie. Az utópia által 

lendületbe hozott totalitárius mozgalmak esetében tehát meg kell fe-

ledkeznünk mindazokról a hagyományos, „földhözragadt” célokról, 

amelyeket évszázadokig a hódítással és a hatalommal azonosítottunk. 

„Mindaz a kapcsolat, ami a nyugati ember tudatában a hatalmat vi-

lági tulajdonnal, gazdagsággal, kincsekkel és javakkal párosította, 

most egyfajta anyagtalan mechanizmussá oldódott.“ Hitler és Sztálin 

nem az újonnan meghódított területekben, a nyersanyagokban vagy 

a munkaerőben látta a mozgalom gazdagságát és nagyságát, hanem 

abban, hogy több ezer ember „kifelé szinte egyetlen egységgé vált,

 s ezek a párttagok nemcsak gondolataikat tekintve egyformák, ha-

nem még arckifejezésük is szinte ugyanaz.“33 Korábban „egyetlen 

közönséges zsarnok sem volt elég bolond ahhoz, hogy minden kor-

látozott és helyi – gazdasági, nemzeti, emberi és katonai – érdeket 

feláldozzon valamely, a meghatározhatatlanul távoli jövőben bekö-

vetkező tisztán fiktív valóság oltárán.“34

Az utópiából táplálkozó totalitarizmus nemcsak a politikába ho-

zott forradalmi újításokat. Ezek a radikális társadalmi hatások az 

irodalomban is merőben új műfajokat, stílust és irányzatokat terem-

tettek – a továbbiakban ezekről lesz szó.

2. Utópiakritika az irodalomban

Ebben a fejezetben az utópiát mint irodalmi műfajt mutatom be,

s egyben kísérletet teszek arra, hogy megvilágítsam a pozitív utópia, 

negatív utópia és disztópia (antiutópia, ellenutópia) közötti különb-

ségeket, illetve meghatározzam a disztópia fogalmát.

2.1. Pozitív utópia – negatív utópia – disztópia

Az utópiának mint műfajnak a meghatározásai általában csak az 

ebbe a műfajba sorolható művek tematikájának ismertetésére szo-

rítkoznak, tehát annyit árulnak el, hogy az utópiák valamilyen „más“ 

világról (államról, társadalomról) szólnak, egy olyan világról, amely-

nek az állandó jelzői ezen meghatározások szintjén az „eszményi“, 

„képzeletbeli“, „vágyott“. Néhány példa: átfogó, ám megvalósítha-

tatlannak tűnő elképzelés egy eszményi társadalomról (Szerdahelyi 

István); képzeletbeli állam, melyet az emberek azért találnak ki, mert 

szükségük van rá (Kuczka Péter); a vágyott, áhított jövő képe vagy 

tervrajza (Balázs Zoltán); egy alternatív világ, amelynek létezését 

vagy lehetőségét tudományosan nem lehet bebizonyítani, amelyben 

csupán hinni lehet (Rudolf Voigt); pontos, széleskörű leírás egy olyan 

képzeletbeli ország intézményeiről és erkölcséről, melyben ideális 

vezetők irányítják a boldog polgárok társadalmát (Patrik Ouředník).

A legkomplexebb definíciót Fekete Sándor tanulmányában találtam – 

szerzője az előbbiekkel szemben a tartalom mellett a formát is említi, 

másrészt pontosítja, mit is jelent szerinte az „eszményi“, az „ideális“: 

az „utópia“ kifejezést „Thomas Morus használta először (…) 1516-

ban, egy távoli sziget megnevezésére, s az Utópia megjelenése óta 

többé-kevésbé különbség nélkül ezzel a címmel foglalják össze min-

den idők irodalmi, politikai és filozófiai műveit, amelyek dialógus, 

regény vagy más formákban hasonló módon az emberi tökéletlensé-

gektől mentes társadalmat vagy államot [kiemelés: K. K.] igyekeznek 

leírni.“35 A definíció végén általam kiemelt néhány szót értelmezhet-

jük akár úgy is, hogy az utópia társadalma nemcsak a tökéletlensé-

gektől, hanem az emberitől is mentes. A tökéletesség ugyanis nem az 

ember, hanem az istenek vagy az egyetlen Isten szubsztanciája. Ha 

pedig a tökéletlen teremtmény a tökéletes Teremtő helyébe akar lép-

ni, az legalább annyira abszurd, az embertől idegen végeredményhez 

vezet, mint amennyire képtelen maga az ötlet. Ha világunk nem is 

a lehetséges világok legjobbika, még mindig jobb annál, mint amit 

az „emberisten“36 alkotna – ez az utópia kritikusainak legfontosabb, 

nyíltan vagy közvetve megfogalmazott üzenete. 

Czigányik Zsolt szerint az utópikus művek alapvető műfaji sajá-

tossága az elkülönítés, vagyis az a jelenség, amikor „az irodalmi mű-

33 Arendt 1992: i. m. 510.
34 Arendt 1992: i. m. 505.

35 Fekete Sándor: Az utópia műfaj-karakteréről 
 http://mek.oszk.hu/02100/02124/pdf/10_fekete_sandor2.pdf (2013. 4. 20.)
36 Gyakori, hogy a totalitárius ideológiákat egyfajta valláspótlékként értékelik,

a totalitárius mozgalom vezéreit pedig teokratáknak tekintik. 
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ben a létező tér és idő helyébe lép az alternatív, nem létező tér (pl. egy 

ismeretlen sziget) vagy a nem létező (pl. a jövő) idő, de olyan módon, 

hogy a fiktív valóság kritikai kapcsolatban marad a szövegen kívüli 

világgal.“37 A hagyományos megközelítés szerint ezen az általános, 

közös jegyen túl az utópiák csak abban különbözhetnek, hogy esz-

ményi avagy borzalmas, esetleg abszurd társadalmat vizionálnak-e. 

Eszerint beszélhetünk pozitív és negatív utópiáról, az utóbbi szino-

nimáiként használhatjuk az ellenutópia, antiutópia, disztópia kifeje-

zéseket. 

A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Valójában a pozitív és ne-

gatív utópiát gyakran igencsak nehéz megkülönböztetni egymástól. 

Előfordul, hogy amit a szerző a megírás pillanatában pozitívnak, sőt 

ideálisnak érezhetett, azt a későbbi korok olvasója történelmi tapasz-

talataiból és az éppen érvényes társadalmi normákból kiindulva csak 

negatívan tudja értékelni. A nő- és gyermekközösség, a gyermekek

a szülőktől elválasztott, közösségi nevelése, amely a 20. századi ellen-

utópiák „szörnyvilágának“ egyik visszatérő rémálma, Platón Államá-

ban például még pozitív eszményként szerepel. Thomas Morus 16. 

századi könyve „a legjobb államformáról“ és az abban lefestett uni-

formizált, agyonszabályozott, minden individuális megnyilvánulást 

büntető társadalomról a mai olvasót valószínűleg Orwell disztópiájára 

fogja emlékeztetni38. Czigányik Zsolt megállapítása szerint „gyakran 

nagymértékben az olvasó választásán múlik, hogy a felkínált alterna-

tív valóságot utópiaként olvassa, vagy ellenutópiát39 lát benne.“40

Nem szerencsés összemosni ugyanakkor a negatív utópia és az 

antiutópia fogalmát sem. Antiutópiáról ugyanis csak a 20. század-

tól kezdve beszélhetünk. E század társadalmi kísérletei, melyek az 

emberiség megváltása érdekében a legembertelenebb eszközökhöz 

folyamodtak, döbbentették rá a józanabb írástudókat utópizmus és 

totalitarizmus elválaszthatatlan összefonódására. Negatív jövőképet 

illetve társadalomképet felvázoló művek természetesen korábban is 

születtek már – például Jonathan Swifttől a Gulliver utazásai –, de 

ezek inkább szatirikus társadalomkritikák voltak, a jelen társadalmá-

nak visszásságaira fókuszáltak, azokat a túlzás, torzítás, karikatúra 

eszközeivel állították pellengérre. (Gondoljunk a Gulliver negyedik 

útja során megismert jehuk társadalmára, melyben a főhős saját el-

fajzott civilizációjának torz tükörképét véli felfedezni.) Magának az 

utópiának a létjogosultságát ugyanakkor nem vonták kétségbe, hittek 

a tökéletesen „boldog“ civilizáció megteremtésének lehetőségében, 

csak éppen arra akartak figyelmeztetni, hogy az ő társadalmuk nem 

ebbe az irányba halad. (Swiftnél a negatív utópia mellett létezik egy 

pozitív is – a nyihahák által teremtett civilizáció. Jellemző ugyanak-

kor, hogy Orwell a nyihahák társadalmát történelmi tapasztalataiból 

kiindulva és saját realista attitűdjének megfelelően már diktatórikus-

ként értékelte; néhány elemét át is emelte saját szörnyvilágába.) 

Az antiutópia-szerzők éppen ezt a tökéletességbe vetett hitet, 

pontosabban a tökéletesség iránti rajongást veszítik el, illetve teszik 

bírálatuk tárgyává. A pozitív és a negatív utópia szerzője másféle 

eszközökkel ugyan, de egyazon elgondolás alapján arra hívta még 

fel a figyelmet, hogy a világ, amelyben élünk, rossz, de ha mindenki 

akarná, lehetne sokkal jobb, sőt tökéletes is. Az antiutópia szerzője 

ezzel szemben már azt igyekszik bizonyítani, hogy mivel az ember 

eleve tökéletlen, egyaránt megvan benne a jó és a rossz is, a tökéletes 

emberi társadalom fanatikus hajszolása csak embertelen állapotokat 

szülhet. Bírálata fókuszpontjában nem annyira a létező társadalom, 

hanem sokkal inkább maga az utópia áll: az ellenutópia tehát utó-

piaellenes mű41. Ugyanakkor, ahogy minden utópisztikus műre, így

37 Czigányik 2011.: i. m. 14.
38 Vö: „(…) az Utópia (Morus műve) a kifejezés mai értelmében nem volt igazi 

utópia. Pontosabban szólva: szándékai szerint az kívánt ugyan lenni, való-
jában azonban inkább dystopiának vagy antiutópiának nevezhetnénk, mivel 
egy végletekig beszabályozott, elnyomó, kegyetlen, sivár és hiearchikus ál-
lamformát ír le az általa bemutatni szándékozott demokratikus, egalitárius 
és mindenki boldogságát szolgáló állam helyett.” Tóth J. Zoltán: Utópia vagy 
eszményi társadalom? http://jesz.ajk.elte.hu/toth13.html#_ftn1 (2013. 4. 20.)

39 Véleményem szerint itt helyesebb lenne a negatív utópia kifejezés használata 
(az okot lásd alább).

40 Czigányik 2011: i. m. 15.

41 Vö. „Megjegyezzük, hogy bármennyire elterjedt is, nem helyénvaló »negatív 
utópiá«-t emlegetni Orwell-lel kapcsolatban (…) Azt a benyomást kelti, hogy 
ő is írt egy utópiát, csak ő – mondjuk Marxszal ellentétben – sötéten látta
a jövőt. Ez így végtelenül hamis. Orwell nem negatív utópiát, hanem utópia-
ellenes művet, az ő szavával »antiutópiát« írt. (…)“ Az antiutópia „Orwellnél 
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a disztópiára is igaz, hogy „a fiktív valóság kritikai kapcsolatban ma-

rad a szövegen kívüli világgal“, de ebből a szövegen kívüli politikai-

társadalmi valóságból is éppen az utópikus-totalitárius tendenciákat 

emeli ki, gondolja tovább és állítja pellengérre.

Utópiát és ellenutópiát tehát elsősorban az különbözteti meg 

egymástól, ahogyan bizonyos eszményképekhez viszonyulnak. Ál-

talánosságban minden utópikus elképzelés hátterében az a zsidó-

keresztény hagyományból származtatható metanarratíva húzódik 

meg, melyet az idő lineáris, teleologikus felfogása jellemez. Eszerint 

az emberi fejlődés valahonnan valahová tart, a történelem a terem-

téssel kezdődik és az Utolsó Ítélettel ér véget. Az idők végeztével 

megszűnik a fejlődés, tehát lezárul a történelem, s csak az örök, ha-

tártalan tökéletesség marad. A történelem tehát egy távoli, eszményi 

végpont felé progrediál. A szekularizált utópiákba foglalt nyílt vagy 

rejtett szándék ezen progresszió felgyorsítása, hogy mielőbb elérhe-

tővé váljon az áhított tökéletesség. Az utópikus társadalom tökéle-

tessége tagjainak kollektív boldogságában rejlik; a boldogság záloga 

pedig lehet az egyenlőség, szabadság, igazságosság stb. Utópiánként 

változó, hogy ezen eszmények közül melyik kerül túlsúlyba akár

a többi kárára is. Az egyenlőséget azok a szerzők preferálják – köz-

tük a legismertebb Jean-Jacques Rousseau –, akik szerint az ember 

eredendően, természeténél fogva jó, csak a vagyon, a magántulajdon 

rontja meg. A tökéletesség, a kollektív boldogság záloga tehát a javak 

egyenlő mértékű, racionális elosztása. Mivel mindenki megkapja, 

amire szüksége van, megszűnik az irigység, a kapzsiság, a tolvajlás, 

a versengési szellem. Ha nincsenek bűnök, nincs szükség büntetés-

re, és az azt előíró törvényekre sem. Más utópisták – mint Platón 

vagy Thomas Morus – megengedik, hogy az ember hajlamos lehet 

a rosszra, az igazságos rend, a racionális törvények betartása azon-

ban megóvhatják tőle. A törvények betartatását és a korábbi bűnök 

„megváltását“ vállalja magára a teokrácia – ők a tökéletes társadalom 

és erkölcs tanának letéteményesei. 

A disztópiák nem vonják kétségbe egyértelműen az utópiát meg-

alapozó metanarratívákat, a tökéletesség elérhetőségét és a lineáris 

időfelfogást. Az ellenutópiákban is megvalósul egy tökéletes társa-

dalmi rend, mely a történelmet saját maga által beteljesítettnek és 

egyben meghaladottnak tekinti. Ugyanakkor a disztópia a klasszikus 

utópiákban felvázolt eszményképek átértékelésére szólít fel, amikor 

rámutat, hogy az egyenlőség egyformasághoz, a szabad individuum 

felszámolásához és kötelező középszerűséghez vezethet, a teokrácia 

új hierarchiához és diktatúrához, a korlátlan szabadság degenerá-

lódáshoz, a tudományos-technikai fejlődés az ember biológiai és 

pszichológiai manipulációjához (lásd: eugenetika; „agymosás“), ami 

pedig minden eddiginél intenzívebb és körmönfontabb elnyomást 

eredményezhet. Azt a kérdést veti fel tehát, hogy a tökéletesen ra-

cionalizált, egalitárius rend, melyben az ember a közösség bármi-

kor felcserélhető sejtjévé degradálódik, egy csavarrá a gépezetben, 

ha megvalósítható is, vajon embernek való és emberhez méltó-e, és 

egyáltalán, hol végződik az „emberi“ határa. „Emberi életet él-e, akit 

megfosztunk a (jó és a rossz közötti) választás képességétől? (…) em-

beri életet él-e, aki már nem érez fájdalmat (és/vagy örömet)? Emberi 

életet él-e az optimalizált ember?“42 (Orwell egyébként O’Brien ne-

vében elég egyértelműen megfogalmazza a választ: „Ha ember vagy, 

Winston, akkor te vagy az utolsó ember. A te fajtád kihalt; mi va-

gyunk az örökösök.“43)

Irodalmi szempontból az ellenutópiát sokkal könnyebb elkülöní-

teni, mint egymástól megkülönböztetni a pozitív és a negatív utó-

piát. Szűkebb értelemben csak az ellenutópiát tekinthetjük irodalmi 

műfajnak, a regény egy sajátos változatának, míg a klasszikus érte-

lemben vett utópia (akár pozitív, akár negatív) sokkal inkább filozó-

fiai értekezés, példázat. Az utópiák ugyanis a legtöbbször csupán le-

írnak egy tökéletes, időben és térben is zárt, statikus és ezért „halott“ 

társadalmat – ebben a fikciós térben a konfliktusnak, cselekmény-

nek, izgalomnak nincs sok esélye. Az ellenutópiákban viszont meg-

 azt jelenti: kétségbe vontam mindenféle népboldogító eszme társadalom-
megerőszakolási jogosultságát.“ Körmendy Zsuszanna: Hódolat George Or-
wellnek. XX. Század Intézet, Budapest 2003, 224-225.

42 Barcsi Tamás: Spekulációk a szabadságról – Negatív utópiák. In: Keserű Jó-
zsef – H. Nagy Péter szerk.: Kontrafaktumok. Spekulatív fikció és irodalom. 
Selye János Egyetem, Komárom 2011, 70.

43 Orwell 2003: i. m. 297.
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jelenik egy új elem, a lázadás motívuma, amely valódi szereplőket, 

karaktereket, konfliktust, cselekményt kölcsönöz a műnek, a száraz 

filozófiai tanulmányt élővé, dinamikussá varázsolja, főként azáltal, 

hogy a hosszadalmas leírások helyett a lázadó főhős viszontagságos 

életén keresztül ismerkedhetünk meg az alternatív világ jellegével, 

felépítésével. A lázadás ugyanakkor nem ingatja meg és nem is vonja 

kétségbe az ábrázolt társadalom tökéletességét, hanem elkerülhetet-

len bukásával tulajdonképpen megszilárdítja azt (a legjobban ez az 

1984-ben követhető nyomon), így a disztópia nem lép ki az utópisz-

tikus művek medréből. Az újhistorikusok által szubverziónak, „fel-

forgatásnak“ nevezett lázadás, összeesküvés, amelyet a totalitárius 

hatalom szervez a háttérből saját maga ellen, hogy aztán legyen mit 

elfojtania, s ezáltal állandósíthassa a terrort, a disztópiákban cselek-

ményteremtő és -formáló erővé válik.

2.2. A disztópia műfajelméleti sajátosságai 

A disztópia két meghatározó jegyét – Czigányik Zsolt kitűnő műfaj-

ismertetőjéből kiindulva – a következőkben látom:

2.2.1. Kettős értelmezhetőség

Az ellenutópiák értelmezésének két alapvető rétegét különböztet-

hetjük meg: az egyik a lokális allegória, a másik a globális disztópia. 

Az elsőhöz azoknak a kortárs jelenségeknek a szatirikus, allegorikus, 

torzított vagy abszurd ábrázolása tartozik, amelyek kiváltották a szer-

ző közvetlen kritikáját, és az idő múlásával elvesztik jelentőségüket.

A disztópiák ezen túl azonban általános, globális, kortól független em-

ber- és társadalomkritikát is megfogalmaznak, gyakran az első réteg-

hez tartozó, konkrét problémákra reflektálva.44 Az ábrázolt társadalmi 

tragédia gyökere nem csupán egy történelmi, tehát változó és múló 

ideológiában vagy rendszerben rejlik, esetleg annak torzulásában.

A disztópia ennél sokkal mélyebbre ás, amikor rámutat, hogy a háttér-

ben általános emberi gyengeségek és hibák húzódnak meg, és a végső 

okok az emberi természet eredendő elvetemültségében keresendők.45 

Itt szeretném felhívni a figyelmet a politikai szatíra és a disztópia 

közötti eltérésre. Bár a kettőt szokás összemosni, esetleg a disztópiát 

a szatíra egyik válfajaként értelmezni, véleményem szerint mégis 

akad egy fontos különbség (s ez a megkülönböztetés Orwell eseté-

ben kiváltképp indokolt, hiszen az Állatfarmot politikai szatírának, 

az 1984-et pedig disztópiának tekintjük). A politikai szatíra karikí-

roz, s ezáltal rántja le a leplet egy konkrét társadalmi rendszer hazug-

ságairól. A hazugságokon, torzulásokon felül is tudunk emelkedni,

s felülemelkedik maga a szerző is, elsősorban a humor, az irónia által. 

A disztópia viszont nem a hazugságokat, hanem a legkínzóbb igaz-

ságot leplezi le, amely független bármely konkrét rezsimtől. Az 1984 

például azt, hogy a történelem és végső soron az emberi létezés egye-

düli mozgatórugója a hatalomvágy, melynek célja önmagában van. 

A disztópiák által felszínre hozott igazságokkal szemben senki sem 

érezheti fölényben magát, a kívülállás lehetetlen. Nem véletlen, hogy 

az ellenutópiák olvasása közben elmegy a kedvünk a nevetéstől. 

2.2.2. Irodalom és empirikus (politikai, társadalmi, gazdasági stb.)

     valóság kölcsönhatása

Az újhistorikusok tanítása szerint az irodalom nem csak egyszerű-

en tükrözi az adott kor empirikus valóságát, hanem úgymond vissza 

is hat a történelem folyására, hiszen az élmény mindenkor befolyá-

solja az olvasók világlátását, így társadalmi magatartásukat is. (Egy 

radikális példa: Arthur Koestler regénye, a Sötétség délben 1946-os

franciaországi megjelenése és azonnali közönségsikere nagyban 

közrejátszott a helyi kommunisták választási vereségében.) Az 

újhistorizmus tehát egyetért azzal a marxista elvvel, hogy az iroda-

lom mindig hatalmi viszonyok szövedékébe ágyazott, de hozzáteszi, 

hogy ő maga is képes alakítani ezt a szövedéket. Hatványozottan igaz 

ez a disztópiákra, melyeknél a politikai viszonyulás különösen inten-

zív, tagadhatatlan politikai hatásuk. Fikciós terük – a jövő –mindig 

visszautal a jelen empirikus (politikai, társadalmi, gazdasági) terére, 

s annak felforgató kritikáját hordozza. 

A disztópiáknak három fő funkcióját emelhetjük ki46 – ezen funk-

ciók határozzák meg politikai-társadalmi hatásukat: 
44 Vö: Czigányik 2011: i. m. 25.
45 Vö: Czigányik 2011: i. m. 21. 46 Vö: Czigányik 2011: i. m. 35.
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1. Erkölcsi vagy exhortatív: A disztópiák figyelmeztetni kívánnak 

valamilyen általuk morálisan rossznak ítélt társadalmi jelenség sú-

lyos elharapódzására.

2. Profetikus vagy prediktív: Az ellenutópiák ezen elharapódzás 

következményeit, a jövőben bekövetkező eseményeket jelzik előre. 

Ugyanakkor mindenkor szem előtt kell tartanunk, hogy „(…) a disz-

tópia nem jóslat, hanem gondolatkísérlet, nem azt mutatja meg, hogy 

mi lesz, hanem azt, hogy mi történhet(ne); nem a jövőről, hanem

a jelenről fogalmaz meg állításokat. (…) A jövő idő azonban félreve-

zető, mivel a disztópiában ennek funkciója elsősorban a jelentől, az 

itt és mosttól való elkülönítés, amely által laboratóriumi körülmények 

között vizsgálhatók a jelen visszásságai.“47

3. Tényleírói vagy obszervatorikus: Az alternatív világ lényegesebb 

szegmenseinek pontos, tényszerű elemzését adják. Ennek színtere 

lehet akár egy vendégszöveg is (az 1984-ben Goldstein könyve vagy 

a függelék), amely kifelé mutat a regény fikciós teréből. Ezen funkció 

előtérbe kerülése nem véletlen: a disztópiaszerzők írásművészetét 

általában nagyban meghatározza publicisztikájuk, esszéírói és „tény-

írói“ munkásságuk. Náluk tehát „a fikció, a nem fikciós próza és

a politikai diskurzus szorosan összekapcsolódik.“48

Mindezeket, a modern szépirodalomra éppenséggel nem jellem-

ző törekvéseket a disztópiaszerzők a jól kidolgozott fikciós térrel,

a gondosan megszerkesztett cselekménnyel, árnyalt karakterekkel 

és sajátos stílussal, nyelvezettel próbálják kompenzálni. Igyekeznek 

megőrizni a művészet autonómiáját, s elkerülni, hogy túlságosan di-

daktikussá vagy netán propagandisztikussá váljanak regényeik. 

2.3. Disztópia és science fiction

Mivel a 20. század második felének disztópiái között akadnak olya-

nok is, melyeket hagyományosan inkább a tudományos-fantasztikus 

irodalomhoz szokás sorolni (Stanislaw Lem: Éden, D. Németh Ist-

ván: Bolygófalók), elengedhetetlennek tűnik, hogy szóljunk pár szót 

a két műfaj közeli rokonságáról. A sci-fi néhány tipikus jegye: a tu-

domány és technika eredményeinek képzeletbeli továbbgondolása, 

a cselekmény időpontjának a jövőbe helyezése, cselekménytérként 

egy teljesen újszerű, alternatív világ és civilizáció megkonstruálása, 

s annak konfrontálódása a mi világunkkal – mindezek a disztópiák 

elengedhetetlen kellékei is. Az utóbbi ugyanakkor nem kifejezetten

a technikai fejlődésre helyezi a hangsúlyt, hanem a progresszió társa-

dalmi következményeire. Míg a tudományos-fantasztikus regényben 

központi szerepet játszhat egy „csodás találmány“ felfedezése, addig 

a disztópiában csak eszközként van jelen, mely a totalitárius rendszer 

hatékonyabb működését segíti elő (lásd: telekép). Abból, hogy eze-

ket a találmányokat gyakran az elnyomás vagy a pusztítás fokozására 

használják fel, az is kitűnik, hogy az antiutópia szerzője a legtöbb 

sci-fi íróval szemben pesszimista a technikai fejlődést illetően (is). 

Ezen kívül a disztópiákban a fantasztikumnál fontosabb szerepet kap 

a példázatosság, tehát a fikciós tér és az empirikus valóság kapcsolata 

szorosabb. Azokat a sci-fiket tekinthetjük a disztópiák egy különle-

ges változatának, amelyekben a fantasztikus kerettörténetből egy-

egy bizarr totalitárius rendszer szatirikus képe bontakozik ki.

47 Czigányik 2011: i. m. 38-39.
48 Czigányik 2011: i. m. 40.
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Resumé

Štúdia sa v prvom rade snaží objasniť pojem utópie, a to z dvoch hľadísk: 

jednak ako ideu a sústavu myšlienok a jednak ako literárny jav, žáner. Me-

dzitým sústredím na tie charakteristické črty utópie, ktoré môžu byť hlavnou 

príčinou kritického alebo odmietavého postoja autora dystópie voči utópii. 

V prvej kapitole sa z politicko-filozofického hľadiska snažím odpovedať na 

otázku, ako sa dostaneme od „utopického povedomia” k totalitárnej dikta-

túre a akými utopickými aspektami disponujú totalitárne ideológie. V dru-

hej kapitole najprv vymedzujem žánre pozitívnej a negatívnej utópie, potom 

dystópie. Kritika utópie a „čistá literárnosť” podľa môjho názoru charakte-

rizujú len dystópiu, preto sústredím na opísanie tohto žánru.



268 269

Zuzana Drábeková

Vojna a jej obraz vo fínskej literatúre

Anotácia: Fínsko v dôsledku svojej geografickej polohy bolo vystavené 

mnohým mocenským vojnám vedeným medzi Východom a Západom na 

jeho území. Je preto prirodzené, že vojnové konflikty nachádzajú svoje 

miesto aj vo fínskej literatúre, dokonca v podobe siedmich tradícií. Z tzv. 

krízovej epiky však najväčšmi zarezonovala po idealisticko-epickej rune-

bergovskej tradícii realistická tradícia a modernistické stvárnenie vojny.

S úzom fínskeho recipienta čítať beletriu cez prizmu reality súvisia tzv. kniž-

né vojny, keď autorov brali na zodpovednosť za ich diela. Slovenská recepcia 

najvýznamnejšieho fínskeho vojnového románu bola poznačená ideologic-

kým balastom, bolo by potrebné skúmať román Neznámy vojak Väinö Lin-

nu z dnešného hľadiska.

Kľúčové slová: hraničná krajina, vojnový román, knižné vojny, slovenská 

recepcia

Fínskošvédsky spisovateľ Johannes Salminen (1925) sa vo viacerých 

esejach zamýšľa nad tým, čo znamená pre Fínsko postavenie na 

hranici dvoch svetov. Jednu svoju zbierku esejí nazval príznačne 

Gränsland (1984, Hraničná krajina). Celá história Fínska je pozna-

čená jeho „nárazníkovou“ polohou medzi Západom a Východom, 

v stredoveku medzi katolíckym (neskôr luteránskym) Švédskom 

a pravoslávnym Novgorodom (neskôr Ruskom). Oddávna bolo toto 

územie vy sta vené mocenským bojom, krížovým výpravám a dlho-

dobým po hraničným konfliktom, označovaným v histórii Fínska ako 

„dlhý hnev“, „veľký hnev“, „malý hnev“. Ani nezávislé Fínsko, ktoré 

sa konštituovalo koncom roku 1917 nebolo vojen ušetrené. V pozadí 

krvavej bratovražednej občianskej vojny v 1918, ktorá celú krajinu 

na dlhé roky rozdelila na dva tábory bol tiež stret dvoch ideológií 

reprezentovaných Východom a Západom. Túto vojnu s vyše 35 tisíc-

mi obetí v svojich dielach reflektovali významní súdobí fínski autori: 

Juhani Aho, Eino Leino, Ilmari Kianto a F. E. Sillanpää. 

To, čo občianska vojna rozdelila, prvý fínsky vojenský konflikt 

2. svetovej vojny – ktorý sa do histórie zapísal pod názvom Zimná 

vojna – spojil: sovietskemu agresorovi sa fínsky ľud postavil na od-

por jednotne, bez ohľadu na národnú príslušnosť či svetonázor. Je len 

samozrejmé, že fínska literatúra tieto konflikty veľmi citlivo vnímala 

a reflektovala. „Aj keď priamych účastníkov vojny je dnes, v druhom 

desaťročí 21. storočia ešte menej ako koncom 20. storočia, vojnová lite-

ratúra má svojich autorov aj čitateľov. Táto téma nevykazuje vo fínskom 

kultúrnom kontexte príznaky starnutia“ (Kulmala 2011: 27 – 28).

Aj v slovenskej literatúre máme romány s témou vojny, najmä 1. a 2. 

svetovej (Živý bič Mila Urbana, romány Vladimíra Mináča Smrť chodí 

po horách, Rudolfa Jašíka Námestie svätej Alžbety, Ladislava Mňačka 

Smrť sa volá Engelchen, Ladislava Ťažkého Amenmária s podtitulom 

Samí dobrí vojaci a ďalšie), u nás však táto tzv. krízová literatúra netvorí 

v rámci literárneho kontextu takú organickú a rôznorodú tradíciu ako 

je to v prípade literatúry fínskej. V slovenských dielach s témou vojny 

sa väčšinou nezobrazujú priamo boje, ale skôr dôsledky vojny, jej niči-

vý dopad na obyvateľstvo, demoralizujúci vplyv na tých, čo vojnu vedú 

a podobne. Vo fínskej literatúre je to omnoho pestrejšie.

O mieste Fínov v histórii existujú dva odlišné mýty. Na jednej stra-

ne sa Fíni prezentujú ako jeden z najbojovnejších, najodvážnejších ná-

rodov, na druhej strane sú v našom povedomí aktívnymi budovateľmi 

mieru. Ten istý národ, ktorý o sebe rád rozpráva hrôzostrašné histor-

ky, ako v období tridsaťročnej vojny hakkapeliti rozsievali po Európe 

hrôzu a ako Rusi považovali Fínov za surových, neľútostných vojakov, 

organizuje svetové mierové konferencie a v osobe Marttiho Ahtisaari-

ho získal v roku 2008 Nobelovu cenu mieru. 

1. Fínska vojnová literatúra

Špecifikom fínskeho kultúrneho kontextu je, že tradícia vojnovej li-

teratúry, najmä epiky pretrvala dodnes a tvorí mimoriadne dôležitú 
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súčasť fínskej literatúry. Literárny vedec Juhani Niemi v diele Ob-
ľúbené knihy Fínov (Niemi 1997) skúma z diachronického aspektu 
najobľúbenejšie a najvydávanejšie knihy vo Fínsku. Zo zoznamu naj-
populárnejších a najviac vydávaných kníh vyplýva, že fínski čitatelia 
(prinajmenšom do konca 20. storočia, keď štúdia vyšla) preferovali 
diela s dvoma témami: 1. zobrazením života ľudu a 2. diela reflektujú-
ce prelomové momenty v dejinách krajiny (tzv. krí zovú epiku). 

Pokiaľ ide o európsky, resp. svetový literárny kontext, vojnová lite-
ratúra sa do svojej súčasnej podoby vyprofilovala najmä v dô sledku 
dvoch svetových vojen. Prvá z nich spôsobila európskej a vo vše-
obecnosti západnej kultúre obrovský šok, ktorý sa onedlho preja-
vil aj v literatúre. Na frontoch totálnej vojny sa zrodila najprv lyrika 
tragického pocitu a pocitu dezilúzie, neskôr sa hlavným žánrom stal 
vojnový román. S tragickými skúsenosťami z vojny súvisia generač-
né konflikty a zmeny pohľadu na život. Dvadsiate roky 20. storočia 
sú v svetovej literatúre obdobím nástupu tzv. stratenej generácie. 
Diela Ernsta Hemingwaya vo Fínsku nezaznamenali taký ohlas ako 
romány Ericha Mariu Remarqua. Najmä román Na západe nič nové 
(1929) sa stal prototypom nového žánru a vzorom pre mnohých au-
torov, aj keď jeho protivojnový a pacifistický duch neskôr nekoreš-
pondoval s „duchom Zimnej vojny“. 

Diela, ktoré boli v svetovej literatúre produktom 1. svetovej vojny 

sa ideologicky aj štylisticky spájajú s tradíciou realizmu. V knihách, 

ktoré sa zrodili v 2. svetovej vojne a tesne po nej, je už viac natura-

lizmu. Táto vojna, globálnejšia a ničivejšia ako všetky vojny dovtedy 

poskytla živnú pôdu aj pre groteskný výraz. 

Fínska literatúra zobrazujúca vojnové konflikty nekopírovala zá-

padné vzory. Dôvodom boli odlišné historické skúsenosti Fínov. Fín-

sku sa podarilo vyhnúť účasti v 1. svetovej vojne, zažilo však ničivú 

občiansku vojnu. Vojnová literatúra vo Fínsku zahŕňa rôznorodé li-

terárne žánre od poézie a dokumentárnych diel k štúdiám, fíktívnym 

románom, denníkom a pamätiam a tiež mnohé hybridné žánre. 

1.1 Sedem tradícií zobrazenia vojny vo fínskej literatúre

Vo fínskej literatúre rozlišujeme prinajmenšom sedem tradícií zo-

brazenia vojny, ktoré za sebou nasledujú viac-menej chronologicky 

(Niemi 1999: 118 – 121): 

1.1.1 Najstaršou je mytologicko-lyrická. Táto tradícia vyrástla čias-

točne z ľudových príbehov o nepriateľoch, o pohraničných incidentoch 

s ”psohlavcami”. V ich pozadí je nepriateľstvo k Rusom alebo strach 

z nich, žánrovo má neraz veľmi blízko rozprávkovej forme. Druhou 

líniou v rámci tejto tradície je poézia reflektujúca útrapy vojen, tzv. 

pohraničné vojnové básne. Takéto básne sú zahrnuté o. i. do Kan-

teletar (1840), zbierky fínskej ľudovej poézie, akejsi lyrickej sestry 

fínskeho národného eposu Kalevala. S touto tradíciou sa môžeme 

stretnúť ešte aj v lyrike 80. rokov 20. storočia, najvýraznejšie v podo-

be vojnových jeremiád v diele Helvi Hämäläinen Sukupolveni unta 

(1987, Sen mojej generácie). 

1.1.2 Veľmi výrazne sa medzi trvalo úspešné diela zapísala idea-

listicko-epická tradícia. Pôvod má v národnej romantike a jej naj-

významnejším dielom je Fänrik Ståls sägner (Príbehy práporčíka 

Ståla, 1848, 1864) Johanna Ludviga Runeberga o Fínskej vojne 1808 

– 1809. Táto tradícia vojnu heroizuje. Runebergovský obraz vojny 

však implikuje aj obraz utrpenia, napríklad v básni Umierajúci bo-

jovník. Idealisticko-epická tradícia prekvitala v dielach, ktoré sa zro-

dili bezprostredne pod vplyvom Zimnej vojny, v lyrike aj v próze. 

V duchu runebergovského idealizmu sa vyzdvihovala trojjedinosť 

domova, viery a vlasti. 

1.1.3 Vojna bola vo fínskej literatúre často zobrazovaná aj v do-

kumentárnej podobe. Dokumentárna forma nadobudla veľký 

význam pri reflexii Zimnej (1939 – 40) a Pokračovacej vojny (1941 

– 44). Medzi najvýznamnejšie diela tejto tradície patrilo Synkkä yk-

sinpuhelu (1946, Pochmúrny monológ) Olaviho Paavolainena (1903 

– 1964), predstaviteľa literárneho zoskupenia Tulenkantajat (Fakľo-

nosiči), ku ktorému patril aj Mika Waltari. Synkkä yksinpuhelu vy-

volalo vášnivé diskusie a vlastne aj tzv. knižnú vojnu, takú typickú 

pre fínsku literatúru (Niemi 1988: 115). O fenoméne „knižných 

vojen“ sa ešte zmienime nižšie. Paavolainen svojím dielom narušil 

zaužívané „vlastenecké“ normy zobrazovania vojny. Písal o existen-

cii mierovej opozície, čím spochybnil obraz jednomyseľnosti národa 

pri obrane vlasti. Olavimu Paavolainenovi priťažila aj dokumentárna 

forma jeho diela, kniha bola stiahnutá z tlače a mohla vyjsť až o nie-
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koľko rokov neskôr. Zdrvujúca kritika potom Paavolainena umlčala 

ako spisovateľa. Podobne otvorenú a kritickú výpoveď o vojne napí-

sal aj Pentti Haanpää, jeho Yhdeksän miehen saappaat (1945, Čižmy 

deviatich mužov) však neboli vystavené takej ostrej kritike aj preto, 

lebo ich zaodel do fikcie. V 60. rokoch 20. storočia bol predstavite-

ľom tradície dokumentárneho zobrazovania vojny Paavo Rintala. 

Delenie vojnovej literatúry na krásnu literatúru a literatúru faktu 

nie je vždy jednoznačné, pretože aj krásna literatúra zahŕňa neraz sil-

né autentické prvky. Fínska vojnová kniha žije zriedka v historickom 

vákuu, aj keď od čias modernistov je vojna zobrazovaná aj vo forme 

metafory. Veľká časť vojnových kníh sa odohráva na reálnom mieste 

a v reálnom čase. Občas sa menia autentické mená na fiktívne a tak 

sa slovami Yrjö Varpia stáva z fínskej literatúry „polodokument“, be-

letrizovaná vojnová história. Dokumentárnosť tu zastupujú náčrty, 

mapy, reálne miesta a dátumy, ako aj skutočné mená. Fiktívnu časť 

reprezentujú monológy a dialógy postáv (Varpio 1982: 118).

1.1.4 Za hlavnú tradíciu moderného zobrazenia vojny vo fínskej li-

teratúre možno považovať tradíciu realistického vojnového románu. 

Pri jej zrode stál Pentti Haanpää s dielom Korpisota (1940, Vojna 

v pustatine). Žáner realistického vojnového románu však kanoni-

zoval a do povedomia širokej verejnosti vniesol Tuntematon sotilas 

(1954, Neznámy vojak, slov. 1958) Väinö Linnu, najvýznamnejší voj-

nový román Fínska všetkých čias. Realistický fínsky vojnový román 

od počiatkov kládol dôraz na skúsenosť obyčajných ľudí a akceptoval 

hrdinstvo na individuálnej rovine. Bremeno viny za vojnu spisovateľ 

presúva z obyčajných vojakov na tých, čo vojnu viedli. Linna vytvára 

obraz o elite, ktorá stratila zmysel pre realitu a priviedla celý národ 

do nešťastia v karélskych lesoch v rokoch 1941 – 44 (Niemi 1988: 

128). Hoci niektorí kritici chceli Linnovi pripísať kontinuitu rune-

bergovskej idealisticko-epickej tradície zobrazenia vojny, Linna sám 

sa voči tomu ohradil. V žiadnom prípade nemal v úmysle vytvoriť 

runebergovský patetický obraz bojovníka. Svoj zámer vysvetlil s od-

stupom niekoľkých rokov, keď povedal, že v jeho knihe „obyčajný 

fínsky muž po prvý raz prehovoril na verejnosti vlastným jazykom, 

vlastnou intonáciou“ (Niemi 1988: 131). Neznámy vojak bol medz-

níkom medzi realistickým zobrazením vojny a modernistickým voj-

novým románom. Realistická tradícia ovládla knižný trh najmä od 

60. rokov 20. storočia (o. i. Paavo Rintala, Hannu Salama a Antti Tu-

uri), ale aj v bohatej tvorbe vojnovej dobrodružnej literatúry. 

1.1.5 Tradícia modernistického vojnového románu, ktorá sa vo 

Fínsku zrodila v 50. rokoch 20. storočia, sa tento žáner snažila de-

heroizovať. Jej počiatky sa spájajú s románom Manillaköysi (1957, 

Manilský povraz) Veija Meriho, aj keď modernistický spôsob narácie 

je už evidentný v románe Yhdeksän miehen saappaat (1945, Čižmy 

deviatich mužov) Penttiho Haanpää. Vojnu zobrazuje nepateticky, 

realisticky, bez zaužívaných fráz. V Manilskom povraze sa obraz 

vojny interpretovaný na úrovni trópov presúva z metonymickej na 

metaforickú rovinu. Vojna sa zobrazuje ako symbol chaosu sveta. 

Hodnotový systém modernistickej vojnovej literatúry je vo svojej 

antihrdinskosti pacifistický. Meri na rozdiel od dovtedajšej praxe zo-

brazovania vojny ukázal vojnovú mašinériu ako totalitnú inštitúciu 

ovládanú kafkovským byrokratickým aparátom. 

1.1.6 Na modernistickú vojnovú literatúru nadväzuje postmoderná 

tradícia zobrazovania vojny. Vznikla v období, keď spomienky na 

vojnu postupne bledli a písanie vojnových románov sa presunulo na 

nové generácie. Stavba postmoderného vojnového románu je často 

roztrieštená a obraz reality satiricko-ironický. Postmoderný vojno-

vý román môže napríklad parodizovať zobrazovanie vojny. Začiatky 

tejto tradície sa vo fínskej literatúre spájajú s Henrikom Tikkanenom 

(Unohdettu sotilas 1974, Zabudnutý vojak; Viimeinen sankari 1979, 

Posledný hrdina) a Ernom Paasilinnom (Kadonnut armeija 1977, 

Stratená armáda).

1.1.7 Poslednou tradíciou zobrazovania vojny vo fínskej literatúre je 

tzv. novomytologizujúca tradícia. V 90. rokoch 20. storočia sa niek-

torí autori vracajú ku „koreňom“ žánru. Využívajú klišé vojnových 

príbehov a vytvárajú nové mýty hrdinov. K tejto generácii autorov 

patrí napríklad rocker a spisovatel Kauko Röyhkä. 

Vojnový román je takmer výlučne mužskou záležitosťou. Žen-

ských autoriek, ktoré píšu o vojne je veľmi málo. Najznámejšími sú 

Laila Hirvisaari (v rokoch 1958 – 2004 Laila Hietamies) a Eeva Kilpi 
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(obe pôvodom z Karélska, ktorého časť v 2. svetovej vojne pripadla 

Sovietskemu zväzu), ktoré v svojich dielach opisujú najmä skúsenos-

ti evakuovaných karélskych žien.

Napriek tomu, že sa vo Fínsku až dodnes vydáva vojnová literatú-

ra a že počet titulov vojnových románov bol veľmi veľký, nie všetky 

boli pre fínsku literatúru rovnako relevantné. Mnohé nedosahova-

li vysokú umeleckú úroveň a pre autorov opisujúcich svoje zážitky 

z vojny mali neraz skôr terapeutickú úlohu. V roku 1940 vyšlo 47 

titulov o vojne, ktoré možno zaradiť medzi beletriu, o rok neskôr 23 

a v 1942 26. V ďalších dvoch rokoch ich počet klesol na 12 a potom 

nastal pokles až do roku 1954, keď vyšlo jedno z najvýznamnejších 

diel vojnovej literatúry Neznámy vojak (Niemi 1988: 10). Neznámy 

vojak sa od ostatných vojnových kníh líši tým, že ho čítali a obľúbili 

si aj takí čitatelia a generácie čitateľov, ktorí inak neprejavujú záu-

jem o vojnovú literatúru. Toto dielo zjednotilo čitateľov bez ohľadu 

na pohlavie, vek a národnosť. Staršie generácie, účastníci vojny si

v ňom cenili pravdivé zobrazenie vojny. Neskoršie generácie zas vy-

zdvihovali jazykové hodnoty, štýl a stavbu románu. 

Neznámy vojak od Väinö Linnu sa natrvalo drží v rebríčku naj-

úspešnejších na prvom mieste. Z modernistických vojnových romá-

nov je najvýznamnejším Manilský povraz Veija Meriho. Literárny 

vedec Kai Laitinen rozdiel medzi zobrazením vojny Linnu a Meriho 

zhrnul takto: Linna je realista, Meri uplatňuje techniku grotesky. Za-

tiaľ čo postavy Linnu chápu nezmyselnosť vojny, ale pôsobia racio-

nálne uprostred chaosu, u Meriho aj veci samé osebe aj správanie 

ľudí pôsobia nezmyselne. Hrdinovia Meriho pripomínajú Haškovho 

Švejka alebo Chaplina (Niemi 1988: 150). Sám Veijo Meri to pome-

noval ako dve tradície fínskej literatúry. Prvá je „krásna, patetická 

ako Sibelius a Väinö Linna. Je národná a reprezentatívna.“ Reflek-

tuje najdôležitejšie otázky súvisiace s osudom národa. Predstavitelia 

druhej, ku ktorej sa hlási aj sám autor, nezobrazujú fínsku národnú 

dušu, ale ľudí z mäsa a kostí. Títo autori nepoučujú, nezušľachtujú 

čitateľa, len ho nútia zúčastňovať sa na osudoch, ktoré sa vo Fínsku 

mohli odohrať (Meri 1960).

V prípade fínskej literatúry reflektujúcej 2. svetovú vojnu je treba 

upozorniť na rozdiely v zobrazení Zimnej vojny (1939 – 40) a Po-

kračovacej (1941 – 44) resp. Laponskej vojny (1944 – 45). V prvej, 

Zimnej vojne, sa celé Fínsko jednotne bránilo agresorovi Sovietske-

mu zväzu, celý národ sa cítil ohrozený, preto sa z vojny stala dráma. 

Antihrdinstvo v dielach o Zimnej vojne nenájdeme a ani humor či 

irónia v tvorbe o tejto vojne nemali miesta, ak áno, tak len ako vý-

smech nepriateľa. Pri zobrazovaní Pokračovacej vojny sa už v die-

lach vyskytuje – počínajúc Väinö Linnom – oslobudzujúci humor. 

Tu už boli dovolené aj témy vojnových zbehov, ktoré boli v dielach

o Zimnej vojne tabu (v roku 1961 vyšli napríklad Helvi Hämäläinen: 

Karkuri /po česky Zběh 1983/ a Veijo Meri: Sujut /Kvit/). 

1.2 Fenomén „knižných vojen“

V úvode spomínané geopolitické postavenie Fínska, fakt, že táto 

malá krajina hraničí s mocným ruským susedom, mal dopad nielen 

na opatrnú povojnovú politiku označovanú ako Paasikiviho-Kekko-

nenova línia, ale aj na cenzúru a autocenzúru fínskej literatúry. 

V období po Zimnej vojne začalo vychádzať množstvo kníh, 

z ktorých sršala nenávisť k Rusom. V októbri 1940 si sovietsky mi-

nister zahraničných vecí V. Molotov zavolal vtedajšieho fínskeho veľ-

vyslanca v Moskve J. K. Paasikiviho a varoval Fínsko pred prehnaný-

mi protiruskými výpadmi vo vojnových knihách. Radil, aby autori 

vojnu opisovali radšej v runebergovskom duchu (Niemi 1988: 125). 

Fínskemu ministrovi zahraničných vecí Paasikivi potom napísal: 

„Chceme skutočne novú vojnu, po ktorej už nebudú potrební vojno-

ví spisovatelia ani vojnová literatúra?“ (Niemi 1988: 46). Fínsko zo 

strachu z ďalšej vojny poslúchlo a z diel o vojne eliminovali nadávky 

do „Rusákov“ (namiesto toho volali Rusov „ivanmi“ alebo „vasiľmi“) 

a bolo zakázané používať meno Molotova v hanlivých súvislostiach. 

Meno mačky zo série kníh Ryhmy Armasa J. Pullu cenzúra zmenila 

z Molotova na Mörökölli (Niemi 1988: 66).

Románová tvorba fínskych autorov počínajúc prvým finským ro-

mánom Sedem bratov Aleksisa Kiviho, cez Linnovho Neznámeho 

vojaka a Pod Severkou až po diela Veija Meriho a Hannu Salamu 

mala mimoriadny význam pre národnú sebareflexiu Fínov. Preto 

mnohé vášnivé diskusie o románoch viedli od prezentovania názo-

rov o duchovných hodnotách v spoločnosti a politike až po „kniž-

né vojny“, typický fenomén fínskeho kultúrneho života 20. storočia. 
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Najpríznačnejšou črtou fínskej prózy až do osemdesiatych rokov 20. 

storočia bolo zdôrazňovanie národného a morálneho aspektu diel. 

Literatúra bola považovaná za svedomie národa. Fínske „knižné voj-

ny“ vznikali vždy preto, lebo spisovateľov chceli brať na zodpoved-

nosť za porušenie zaužívanej morálky.

Knižné vojny sa netýkali len pôvodnej literatúry. Keď v roku 1935 

fínsky časopis „Tulenkantajat“ uverejnil úryvok z Haškovho románu 

Dobrý vojak Švejk, minister spravodlivosti Fínska podal na šéfre-

daktora časopisu žalobu pre rúhanie. Krajský súd šéfredaktora od-

súdil na dva mesiace odňatia slobody, najvyšší súd však rozsudok 

zrušil s odôvodnením, že publikovaná časť, rovnako ako celá kniha, 

obsahuje len výsmech vojenského života za istých podmienok, nie 

však rúhanie. Hlavný dôvod, prečo sa Švejka pokúsili zakázať, však 

bol pravdepodobne jeho pacifizmus, ktorý nekorešpondoval s vte-

dajšou politikou krajiny (Fárová–Kulkki-Nieminen 1996).

Tabu vo fínskej literatúre súvisia s často zdôrazňovanými, neoby-

čajne silnými tendenciami fínskych čitateľov čítať románovú lite-

ratúru ako dokument, ako čokoľvek iné, len nie ako fikciu. Ide tu 

o syndróm „my takí nie sme“ kladúci na romány požiadavky ide-

alistického zobrazovania, kritériá didaktické, „národnohygienické“, 

kontrolné a disciplinárne, ktoré sa konkretizujú v prípade každého, 

aj málo významného fínskeho románu.

Najväčším previnením autorov, proti ktorým sa rozpútala knižná 

vojna bolo, že veci, ktoré sa vo fínskom kultúrnopolitickom ovzduší 

považovali za sväté, ak nie za piliere spoločnosti, opisovali „nespráv-

nym“, niekedy ironickým spôsobom. „Krížová výprava“ Augusta 

Ahlqvista proti Aleksisovi Kivimu pred vyše 140 rokmi a súd proti 

Hannu Salamovi v 1965 mali spoločného menovateľa: pokus umlčať 

spisovateľa, ktorý svojim „chorým“ humorom „kazí“ morálku spo-

ločnosti. 

Zoznam spisovateľov vystavených svojho času na pranier pre bo-

horúhačstvo, hanenie národa, nevlasteneckosť, pornografiu je pozo-

ruhodný. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia boli najviac medializo-

vané „knižné vojny“ proti Paavovi Rintalovi: Sissiluutnantti (1963, 

Partizánsky poručík) a Hannu Salamovi: Juhannustanssit (1964, 

Svätojánske tance). Rintalu obviňovali, že zobrazovaním sexuálnych 

scén uráža ženské vlastenecké hnutie Lotta Svärd, Salamu zas brali 

na zodpovednosť za údajné rúhačské repliky, ktoré vložil do úst opi-

tého muža a tiež sexuálne scény. Salamu aj jeho vydavateľa odsúdili 

aj na súde. Pre podobné deheroizujúce zobrazenie vojny mohol ro-

mán fínskošvédskeho modernistu Elmera Diktoniusa Janne Kubik 

(1932) vyjsť po fínsky až po Pokračovacej vojne v roku 1946. 

1.3 K slovenskej recepcii Neznámeho vojaka Väinö Linnu

Vo fínčine vyšlo základné dielo fínskej vojnovej literatúry Tuntema-

ton sotilas (Neznámy vojak) v roku 1954 a hneď sa začal prekladať 

do mnohých jazykov, aj v slovenčine vyšiel prekvapivo rýchlo, už 

v roku 1958. Na Slovensku nie je zvykom uverejňovať o preklado-

vých dielach početné recenzie, je dobré ak vyjde aspoň jedna-dve. 

O viacerých významných dielach nevyšla ani jedna. Preto je také ne-

zvyčajné, že o preklade tretieho fínskeho diela preloženého do slo-

venčiny, o Neznámom vojakovi vyšlo v rokoch 1958-1965 až sedem 

recenzií. Ich názvy sú príznačné pre dobu, v ktorej vznikli: Zaují-

mavý fínsky román v slovenčine, Kniha, ktorú písal život, Veľké dielo 

severskej literatúry, Román odsudzujúci vojnu, Na východnom fronte 

niečo nové. Tento román však nebol pre slovenských čitateľov neob-

vyklý iba svojim žánrom (v slovenskej literatúre sme nemali tradíciu 

vojnového románu ako je to vo fínskej literatúre). 

V čase, keď vyšiel, bolo Fínsko označované za fašistický štát, ktorý 

bojoval po boku Nemecka proti „hrdinskému“ Sovietskemu zväzu. 

Vo vtedajších učebniciach dejepisu nebolo ani zmienky o tom, že 

malé Fínsko sa muselo brániť proti agresii veľkého suseda a že – keď-

že ho ostatné európske krajiny nechali napospas Sovietskemu zväzu 

– nezostávalo mu nič iné, len neskôr prijať dočasne pomoc Nemecka. 

Z našej histórie sa oslavovalo Slovenské národné povstanie z 1944, 

ale o fašistickom Slovenskom štáte učebnice dejepisu mlčali. 

Väčšina slovenských recenzentov zdôrazňuje, že pohľad na vojnu 

autora a slovenských recipientov je radikálne odlišný, že je to ”vojna 

videná očami príslušníka armády, ktorá bojovala proti Sovietskemu 

zväzu” (Vrbka 1958) alebo že „nášmu čitateľovi, zvyknutému z mno-

hých iných románov na hodnotenie vojny z nášho a sovietskeho hľa-

diska, bude sa možno zdať Linnov román na prvých stranách trocha 

čudný…“ (Kaňa 1965: 48 – 49).
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K prívlastkom fínskej armády, vyskytujúcim sa vo viacerých re-

cenziách, ktoré dnes vyvolávajú úsmev, patrí „dobyvateľská“, napr. 

„dobyvateľské ilúzie úzkej vrstvy fínskeho národa” (“ih“ 1959: 3) a ten 

istý recenzent uvádza, že Linna sa sám „zúčastnil na smiešnovelikáš-

skych ťaženiach proti Sovietskemu zväzu“. Aj Emil Murgaš hovorí 

o „fínskych ťaženiach“ (Murgaš 1959: 218) proti Sovietskemu zväzu. 

V recenziách sa opakovane citujú slová o tom, že vojaci zomiera-

jú, ale ”…dedinskí boháči si zatiaľ hovejú doma vo foteloch a pekne 

si preratúvajú nakeťasené peniaze“ (Vrbka 1958).

Napriek týmto odlišnostiam v recepcii Neznámeho vojaka Väinö 

Linnu vo Fínsku však román vyšiel v slovenskom preklade v čase, 

keď bola vydavateľská politika veľmi opatrná voči dielam západných 

autorov. Prečo teda akceptovala vydanie tohto románu? Pravdepo-

dobný impulz na vydanie slovenského prekladu mohol byť úspech 

knihy vo Fínsku (v recenziách sa spomína, že dovtedy vo Fínsku vy-

šlo až 17 vydaní), to by však ešte nestačilo. V tom období zrejme za-

vážilo najmä to, že román mal dobrý ohlas v sovietskom kultúrnom 

časopise ”Literaturnaja gazeta”. Druhá okolnosť, ktorá sa v recenzi-

ách opakuje, je prívlastok používaný pre Väinö Linnu: ”robotnícky 

spisovateľ”, teda dôležitý bol aj autorov pôvod. Jozef Ruttkay z Prav-

dy píše: ”Linna vie, čo je život. Život ho zocelil… Prešiel jeho kalvá-

riou ako drevorubač, montér, pltník, poľnohospodársky robotník” 

(“kay“ 1958: 8).

Recenzie sú zaujímavé aj z hľadiska hodnotenia jednotlivých 

hrdinov románu, ktorí sú vnímaní celkom inak ako v recenziách 

v západných krajinách. Profesor Yrjö Varpio skúmal medzinárodnú 

recepciu diela: na západe boli hlavnými hrdinami románu idealis-

ta Kariluoto alebo činorodý vojak Rokka, vo východnom bloku títo 

zostali v úzadí a do popredia sa dostáva Vilho Koskela, ktorý bol 

v ťažisku triedneho konfliktu románu. V jeho postave a myšlienkach 

vidieť najviac prvkov celkovej analýzy vojny – okolnosti, na ktorú sa 

v socialistických krajinách kládol zvláštny dôraz (Varpio 1982: 41).

 Skutočne, v recepcii slovenského prekladu dostal Vilho Koske-

la od slovenských recenzentov, ktorí ho považovali za najkladnejšiu 

postavu diela, najviac „bodov“. Jedného recenzenta nadchol ”veľmi 

dobrou scénou, v ktorej opitý Koskela zbije fašistického dôstojníka 

a volá na slávu Sovietskemu zväzu“ (Murgaš 1959: 219).

Viacero kritikov považuje za pozitívum ironický postoj vojakov 

k vojne. Sympatické postavy románu sú podľa nich tí „najironic-

kejší“, ako Hietanen, Määttä alebo Vanhala. „Oveľa sympatickejší 

sú prostí, menej hrdinskí vojaci, ako je študent Asunamiemi, figliar 

Vanhala, dobrý vojak Honkajoki (príbuzný českého Švejka) a Viiri-

lä – blázon s umocnenými švejkovskými vlastnosťami“ (Kaňa 1965: 

48). Aj vojak Lahtinen je medzi slovenskými kritikmi obľúbený vďa-

ka „komunistickej ideológii“, ktorú hlása.

V povahe Rokku, ktorého podľa štúdie profesora Varpia na zápa-

de považovali za kladného hrdinu, slovenskí recenzenti podčiarku-

jú bojachtivosť, niekedy je táto postava podľa nich až chladnokrv-

ný vypočítavý vrah, „ktorý má zo zabíjania priam radosť“ (Murgaš 

1959: 220).

Takmer všetci recenzenti označujú dielo za protivojnový román, 

ktorý ukazuje nezmyselnosť vojny. ”Nikdy viac vojna!” píše sa v re-

cenzii komunistických novín Pravda (“kay“ 1958: 8).

Bolo by zaujímavé prečítať si recenziu prekladu tohto románu na-

písanú dnes, zbavenú všetkého ideologického nánosu. 
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Tiivistelmä

Suomi „rajamaana“ on kokenut monia Idän ja Lännen välisiä sotia omalla 

alueellaan, siksi on ymmärrettävä että Suomen kirjallisuudessa on syntynyt 

vahva sotien kuvaamisen perinne tai oikeasti seitsemän perinnettä joista 

tärkeimmäksi tuli (runebergiläisen idealistis-eeppisen perinteen jälkeen) 

realistinen, sen puitteissa Väinö Linna Tuntemattoman sotilaineen ja mo-

dernistinen perinne ja Veijo Meri Manillaköysi romaanilleen. Väinö Linnan 

Tuntematon sotilas on 1958 ilmestynyt slovakinnoksenakin. Yllättävä oli 

että Tuntemattomasta sotilaasta ilmestyi jopa seitsemän arvostelua, vaikka 

kaikki oli silloisen ideologian leimaama joissa absurdisti arvostelijat kuvaa-

vat Suome „hyökkäjänä“. Olisi mielenkiintoista lukea nykyistä arvostelua 

tästä suomalaisille niin tärkeästa teoksesta.
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