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Ungherese in Bratislava

Lectori salutem!

Immár negyedik 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 kép-

zés, szerkesztői és kiadói munkálatok) a tudományterületek széles 

skáláját vonultatja fel, s épp ez a sokszínűség hat ösztönzőleg arra

a csapatmunkára, melynek eredményei remélhetőleg folyamatos igé-

nyességgel mutatkoznak majd meg a jövőben is. A team-munka si-

kerét bizonyítja a tanszékünkön zajló 1/0051/14. számú, Ideológiák, 

identitások és önreprezentáció nyelvészeti és irodalmi kontextus-

ban, multikulturális térben című (VEGA) projekt is, melynek rész-

eredményei 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 vy-

chádza už štvrtýkrát. Je pre nás potešením, že verní odkazu názvu 

ročenky Vás môžeme opakovane informovať o novinkách týkajúcich 

sa našej vedeckej dielne. Primárnym cieľom zborníka je aj naďalej 

dokumentovať vedeckú, umeleckú a pedagogickú činnosť pracovní-

kov 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 (učiteľ-

stvo akademických predmetov, prekladateľstvo a tlmočníctvo, fínsky 

jazyk a kultúra, editorstvo a vydavateľské práce) zabezpečené našou 

katedrou demonštrujú širokú škálu multidisciplinárnych vedeckých 

a odborných tém. Táto mnohofarebnosť vyžaduje aktívnu teamo-

vú prácu a samozrejme efektívne a dôveryhodné výsledky. Jedným 

z dôkazov úspešnej komunikácie spolupracovníkov katedry je aj 

trojročný vedecký projekt (VEGA) pod názvom Ideológie, identity 

a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v mul-

tikulturálnom priestore (č. 1/0051/14.), ktorého čiastkové výsledky 

sú taktiež prezentované v tomto zborníku.

Štvrté číslo ročenky teda v prvom rade predstavuje vedeckú čin-

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

práce našich interných doktorandov.

I.
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Lanstyák István

A lexikális archaizmusok 

rendszerezésének kérdéséhez1

Annotáció: Dolgozatomban a lexikális archaizmusoknak egy új rendsze-

rezését  mutatom be, az egyes kategóriákat bő példaanyaggal szemléltetve.

A bevezető fejezetben főként az archaizmusok mibenlétével, valamint stílus-

értékük és szótárazásuk kérdéseivel foglalkozom. Munkám érdemi részében 

az új rendszerezés kategóriáit jellemzem. Az archaizmusoknak két fő típusát 

különböztetem meg: a nyelvi archaizmusokat és a historizmusokat, ezeken 

belül pedig a teljes, a formai, ill. formai-jelentésbeli, valamint a jelentésbeli 

archaizmusokat. Dolgozatom záró fejezetében bemutatok néhány átmeneti, 

többféleképpen is kategorizálható esetet, végül pedig kitérek a témával kap-

csolatos néhány további kutatási lehetőségre.

Kulcsszavak: lexikális archaizmus, nyelvi archaizmus, historizmus (fogalmi 

archaizmus), kihalt szó, „elavult” szó, „régies” szó, „kissé régies” szó

Bevezetés

Dolgozatom a Károli Gáspár-féle Újszövetség-fordításra, ponto-

sabban annak revízióira irányuló kutatásaim (ezekre l. pl. Lanstyák 

2013, 2014) egyik mellékterméke. A revíziókban található lexikális 

archaizmusok egyes fajtáinak vizsgálatában eredetileg a szakiroda-

lomból ismert kategóriákat használtam, ám hamarosan rájöttem, 

1 Ez a dolgozat a Gramma Nyelvi Iroda munkaterve alapján az MTA határon 
túli szülőföldi ösztöndíjprogramjának támogatásával készült. Itt köszönöm 
meg Heltainé Nagy Erzsébet értékes észrevételeit és Kitlei Ibolya javításait.
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hogy ezek nem alkalmasak az összegyűlt anyag logikus és jól átte-

kinthető bemutatására, s arra sem, hogy a stíluselemzés kiinduló-

pontjául szolgáljanak. Az összegyűjtött anyag aztán szinte „magától” 

rendeződött át az alább bemutatott kategóriák szerint, s ezáltal az 

archaizmusoknak egy új rendszerezése jött létre. Ezt a rendszerezést 

szeretném bemutatni, nem csak az Újszövetségből vett példákkal. 

Mivel munkámat egyetemi segédanyagnak szánom, az egyes jelensé-

gek szemléltetésére a szokásosnál jóval több példát hozok, lehetőség 

szerint olyan lexémákat2, amelyekkel hallgatóink nyelv- és irodalom-

történeti tanulmányaik, ill. régi magyar irodalmi olvasmányaik so-

rán is találkoznak. A példák tehát nemcsak illusztrációs célzatúak, 

hanem a hallgatók passzív szókincsének bővítését is szolgálják.3

A lexikális archaizmusok mibenléte

Az archaizmusokat kétféleképpen fogjuk vizsgálni: a nyelvi rendszer 

(változása) szempontjából és a beszélők nyelvhasználata szempont-

jából.

Az archaizmusok mint nyelvtörténeti  tények olyan szókész-

leti elemek, amelyek a nyelv történetének egy bizonyos korszakában 

vagy egyáltalán nem használatosak, vagy ha igen, nem közkeletűek, 

miközben korábban közkeletűek vagy a mai állapottal összehasonlít-

va jóval elterjedtebbek voltak (a szakirodalomban található megha-

tározásokra l. Szathmári szerk. 1961: 421; Jakab 1992: 17; Zsemlyei 

1996: 22; Szathmári 2004: 14; Heltainé Nagy 2006: 50; vö. még Fá-

bián–Szathmári–Terestyéni 1958: 43; Szikszainé 2007: 288). Azon, 

hogy egy lexéma „ma egyáltalán nem használatos”, itt és alább a kö-

vetkezőket kell érteni: 1. a mai magyar nyelvi diskurzusokban egyál-

talán nem fordul elő, stilisztikailag jelölt (pl. „elavult” vagy „régies”) 

stílusértékben sem; 2. a ma élők passzív szókincsébe sem tartozik 

bele, kivéve ha olyan lexémáról van szó, amelyet az emberek isko-

lai (és egyetemi) magyar nyelvi tanulmányaik során a kihalt szavak 

példáiként megtanultak.4 Az, hogy egy elem „közkeletű”, azt jelen-

ti, hogy a beszélők többsége a nyelv standard változatában és/vagy 

legtöbb nyelvjárásában, a legfontosabb írott és/vagy beszélt nyelvi 

regiszterekben az időbeliség szempontjából stilisztikailag jelöletlen 

(azaz nem „régies”, nem „elavult”, de nem is „új”) nyelvi elemként 

használja.

Bár archaizmusok, amint a fenti meghatározásból is látjuk, a nyelv-

történet minden szakaszában léteztek, a továbbiakban az egyszerű-

ség kedvéért a mai (21. század eleji) magyar nyelv viszonylatában, ill. 

a ma élő, magyar anyanyelvű (és más, magyarul jól tudó) beszélők 

viszonylatában fogunk beszélni az archaizmusokról, s példaként is 

olyan lexémákat hozunk, amelyek ma archaizmusok (persze közülük 

számos már korábban is az volt).

Az archaizmusok fenti meghatározásába az az eset is belefér, 

amikor egy közkeletű szókészleti elem idővel valamely regiszterbe 

vagy dialektusba szorul vissza, s ott tovább él, akár minden archa-

ikus jelleget nélkülöző elemként is, például némely standard nyelvi 

archaizmus egyes nyelvjárásoknak még közkeletű eleme maradhat, 

miközben a standardban elavul, számos régebben közkeletű szó

a bibliafordítások hatására az egyházi regiszterekben élő marad, mi-

közben a köznyelvben archaikussá válik. A radikális visszaszorulás 

jellegzetes példái az ún. historizmusok, az olyan szókészleti ele-

mek, amelyek korábban (valamilyen körben) közkeletűek voltak, 

miután azonban denotátumuk (az általuk jelölt dolog, fogalom) el-

tűnik a mai életből, gondolkodásból, hiedelemvilágból, a történettu-

dományi, művelődéstörténeti, eszmetörténeti stb. szaknyelvi regisz-

terekben maradnak meg csupán. 

2 Amint tudjuk, archaizmusok a nyelvi rendszer többi síkján is vannak, nem-
csak a szókincsben, a hangtani, alaktani, mondattani stb. archaizmusokkal 
azonban eddig nem, ill. csak érintőlegesen foglalkoztam. Ezért dolgozatom-
ban „archaizmusokon” mindig „lexikális archaizmusokat” kell érteni, még 
akkor is, ha több minden, amiről beszélek, más típusú archaizmusokra is 
érvényes. Megjegyzem még, hogy az egyszerűség kedvéért mindenütt archa-
ikus lexémákról fogok beszélni, akkor is, ha egy poliszém szó esetében ne-
megyszer annak csak egyik(-másik) jelentése archaikus.

3 Itt köszönöm meg Csehy Zoltánnak a régi magyar nyelvi olvasmányokban 
gyakran előforduló, az egyetemi hallgatók többsége által mégsem ismert sza-
vak listájának összeállítását, melynek számos elemét beépítettem példáim 
közé.

4 Magától értődő, hogy létezik a beszélőknek egy szűk csoportja, akiknek
a passzív szókincsébe a kihalt szavak egy része is beletartozik, ilyenek pl. a ré-
gi iratokat olvasó levéltárosok és történészek, a régi magyar irodalom szak-
emberei és a nyelvtörténészek.
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A ma élő beszélők szemszögéből az archaizmusoknak nem 

adható egységes meghatározása, mivel két, meglehetősen eltérő alap-

típusuk van. Ezekkel dolgozatom érdemi részében fogok foglalkozni 

részletesebben, azonban a tágabban vett archaizmusok funkcionális 

megközelítésű meghatározásához már most szükség van ennek a két 

alaptípusnak az elkülönítésére. 

1. Az egyiket a szűkebb értelemben vett archaizmusok al-

kotják; ezeket dolgozatomban jobb műszó híján nyelvi archaiz-

musoknak fogom nevezni. A nyelvi archaizmusok olyan szavak és 

állandósult szókapcsolatok, melyeknek a denotátuma a mai életnek 

is része, ennek ellenére ezeket a lexémákat a mai beszélők vagy egy-

általán nem használják, s nem is találkoznak velük (ezek a kihalt sza-

vak), vagy ha használják is őket, ill. találkoznak is velük, „elavult”-

nak, „régies”-nek vagy „kissé régies”-nek érzik őket.5 

2. Az archaizmusok másik típusát a föntebb említett historiz-

musok (más néven fogalmi archaizmusok vagy tárgyi-fo-

galmi archaizmusok) alkotják. Ezek olyan szavak és állandósult 

szókapcsolatok6, melyeknek a denotátuma a mai életnek nem része, 

miközben régebben az volt, ezért a mai beszélők vagy egyáltalán nem 

ismerik őket, vagy csak a passzív szókincsükben vannak meg.7 A be-

szélők az ilyen szókészleti elemeknek legalábbis egy részét – amikor 

nem történettudományi, művelődéstörténeti, irodalomtörténeti stb. 

szakszóként vannak használva – valószínűleg szintén „elavult”, „régi-

es” vagy „kissé régies” stílusértékűnek érzik.

Meg kell jegyezni, hogy a beszélők a nyelvjárási, ritkán használt 

„formális”, „választékos” vagy „szépirodalmi” stílusértékű és általá-

ban a valamilyen tekintetben marginális, ill. stilisztikailag jelölt ele-

meket archaikusnak érezhetik (vö. Heltainé Nagy 2008: 129–130), 

attól függetlenül, hogy korábban elterjedtebbek voltak-e, mint ma, 

azaz tekinthetők-e történeti szempontból archaizmusnak vagy sem. 

Mivel azonban dolgozatom témája nem az archaizálás, hanem az 

archaizmusok, munkámban csupán a nyelvtörténeti értelemben is 

archaikus szókészleti elemekkel foglalkozom.

Az archaizmusok stílusértéke

Az archaizmusokkal kapcsolatba hozható kategóriák, ill. stílusérté-

kek közül itt csak a legfontosabbakat mutatom be, a „kihalt”-at, az 

„elavult”-at, a „régies”-et és a „kissé régies”-et. A hétkötetes értel-

mező szótár (ÉrtSz. I–VII. 1959–1962) „elavulóban” minősítésével, 

továbbá az értelmező kéziszótár (ÉKsz.2 2003), a Képes diákszótár 

(Grétsy–Kemény szerk. 1992) és a szinonimaszótár (SzinSz. 1978) 

„kiveszőben lévő” minősítésével, amelyek szintén archaizmusokra 

vonatkoznak, ebben a közleményemben terjedelmi okokból nem 

foglalkozom.

A kihalt , amint jeleztem, nem stílusérték, csak nyelvtörténeti 

állapot, mivel a kihalt lexémák mai diskurzusokban már egyáltalán 

nem jelennek meg (vö. Kovalovszky 1966: 136), ennélfogva stílusér-

tékük sem lehet, sőt azokban a régebbi irodalmi művekben is, melye-

ket a mai átlagos olvasók még a kezükbe vesznek, legföljebb nagyon 

szórványosan bukkannak föl.8 A kihalt szavak is felhasználhatók stí-

luselemként, ahogy ezt pl. Arany János tette a balladáiban és törté-

neti tárgyú elbeszélő költeményeiben, de ez nem szokványos eljárás, 

és a kihalt szókészleti elemeknek csak egy töredékét érinti; az ilyen 

egykor kihalt szavak a mai olvasó számára csak abban különböznek 

az elavultaktól, hogy az elavultak részei passzív szókincsének, míg

a kihaltak nem, így a kihaltakat külön magyarázat vagy esetleg a kon-

textus segítsége nélkül meg sem érti. A korfestő célzattal felhasznált 

5 A „kihalt” nem stíluskategória, hanem történeti kategória, ezért – a stíluskate-
góriáktól eltérően – nem is idézőjelezem. A fentiek értelmében olyan lexémák 
tekinthetők kihaltnak, amelyek korábban a nyelv egészében vagy annak vala-
mely dialektusában, ill. regiszterében használatosak voltak, de idővel annyira 
visszaszorultak, hogy a beszélők passzív szókincsének sem részei már, eltűntek 
az emlékezetből, csak nyelvtörténeti tényként ismeretesek. A ténylegesen ki-
halt szavak a jelenkori beszélő számára nem vagy alig léteznek.

6 Ezekre alább összefoglalóan mint „szókészleti elemekre”, „szavakra” vagy 
„lexémákra” fogok utalni. E kifejezéseket szinonimként használom.

7 Kivételt leginkább a történettudományok művelői vagy a történelem, műve-
lődéstörténet, eszmetörténet stb. iránt érdeklődők képeznek, akik foglalkozá-
sukból vagy kedvtelésükből kifolyólag sok ilyen szót ismernek és használnak.

8 Az, hogy azokban a művekben milyen stílusértékűek, pontosabban: milyen 
stílusértékűek voltak a korabeli olvasók (egyes csoportjai és az egyes konkrét 
olvasók) számára, a mai nyelv szempontjából közömbös.
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kihalt szavak csupán szórványosan, egy-egy irodalmi műben vagy 

egy-egy szerző munkáiban bukkannak olykor elő, míg az elavultak-

kal gyakrabban találkozhat régi nyelvi olvasmányai során, és stílus-

eszközként mai nyelvi olvasmányaiban is. 

„Elavult”-nak azokat a lexémákat érzik a beszélők, amelyek az 

élő nyelvhasználatban már egyáltalán nincsenek meg, az emberek 

passzív szókincsébe mégis beletartoznak, mivel részben a közoktatás 

révén, részben régebbi korok irodalmi műveinek „önkéntes” olvasá-

sa során viszonylag gyakran találkoztak velük (vö. Kovalovszky 1966: 

136; vö. még ÉrtSz. I. 1959: XXIV). Érdemes megjegyezni, hogy tör-

téneti szempontból nézve a kihalt szavak nem feltétlenül régibbek 

az elavultaknál; az elavult szavakat elsősorban az különbözteti meg 

a kihaltaktól, hogy egykori közismertségük, egy-egy nagy hatású író 

dialektusában való jelenlétük miatt vagy más okból ezek annak ide-

jén bekerültek a még ma is olvasott régebbi irodalmi művekbe, míg 

amazok nem.

Szemben az „elavult”-tal a „régies” azoknak a lexémáknak a stí-

lusértéke, melyekkel a beszélők a mai nyelvben is találkoznak. Egy 

részüket hallhatják az idősebb, a konzervatív beállítottságú vagy az 

átlagosnál nagyobb olvasottságú emberek élőbeszédében, ezek tehát 

részei a mai informális beszélt nyelvi regisztereknek is. Ebből követ-

kezően a „régies” szavak az idősebb, a konzervatív beállítottságú, ill. 

az olvasottabb beszélőknek az aktív, a fiatalabb, az újítóbb hajlamú, 

ill. a kevésbé olvasott beszélőknek a passzív szókincsébe tartoznak. 

Más részük jellemző módon a formális írott nyelvi regiszterekben, 

ill. a szépirodalom nyelvében fordul elő, s nem feltétlenül csak az 

idősebb korosztályhoz tartozó írók, publicisták stb. használják őket, 

hanem akár a legfiatalabb (iskolázott) felnőttek is. Az ilyen lexémák 

tehát beletartoznak a formális írott nyelvi regisztereket produkáló 

beszélők aktív és az ilyeneket csak olvasó emberek passzív szókin-

csébe. (vö. Kovalovszky 1966: 137; vö. még ÉrtSz. I. 1959: XXIV.)

A „régies” és a „kissé régies” stílusérték között fokozati a különb-

ség: a „kissé régies” stílusértékű lexémák a „régiesek”-nél szélesebb 

körben használatosak. Feltehető, hogy a „kissé régies” lexémák több 

korosztály aktív nyelvhasználatában vannak meg, mint a „régies” 

elemek, az írott nyelviek pedig a nagyon formális regisztereken, ill. 

a szépirodalom nyelvén kívül más regiszterekben (pl. az értekező 

prózában, a formálisabb sajtónyelvben) is megjelenhetnek. A „régi-

es”-ekhez viszonyítva a „kissé régies” lexémák gyakrabban haszná-

latosak az igényesebb fogalmazású szövegekben szinonimaként is,

a szóismétlés elkerülése végett.9 Ahol a továbbiakban csak a „régies” 

stílusértéket említem, ott a „kissé régies”-t is beleértem.

Amint a fentiekből kiderült, a kihalt és az elavult lexémák a mai 

diskurzusokban mindig a nyelvnek egy régebbi dialektusából10 való 

vendégelemekként, azaz kódváltásként jelennek meg stilisztikai 

funkcióban; ezzel szemben a „régies” és a „kissé régies” lexémák 

egyaránt megjelenhetnek kódváltásként11 stilisztikai funkcióban 

és a beszélők dialektusának, ill. idiolektusának szerves elemeként, 

szándékolt stilisztikai funkció nélkül (de persze így is stilisztikailag 

jelöltek lehetnek a hallgatók, ill. olvasók, különösen a fiatalabb nem-

zedékekhez tartozók számára).

Mivel a nyelvhasználat társadalmilag és földrajzilag is tagolt, 

természetes, hogy a beszélők különféle társadalmi és életkori cso-

portjai az általuk beszélt dialektusokban és regiszterekben ugyanab-

ban a korban is részben más-más elemeket minősítenek archaikus-

nak. Azt, hogy a beszélők mit éreznek „elavult”-nak vagy „régies”-

nek, s mennyire érzik annak, csak részben határozzák meg a saját 

közösségükön belül és azon kívül addigi életük során folytatott 

interakcióik, az azok során leszűrt nyelvi tapasztalatok, főleg az, 

    9 Meg kell jegyeznem, hogy az archaizmusok használatáról mondottak egyelő-
re csupán feltételezések, melyeket empirikus kutatásokkal kellene a jövőben 
igazolni.

10 A jól ismert földrajz i  dia lektusok (nyelvjárások és egyéb regiolektusok), 
valamint társadalmi  dia lektusok (szociolektusok) mellett ugyanis vé-
leményem szerint érdemes időbel i  d ia lektusokat  (kronolektusokat) is 
megkülönböztetni. Amint látjuk, a régebbi kronolektusok elemei kódváltás-
ként a mai nyelvi diskurzusokba is bekerülhetnek, sőt a nyelvújítás korában 
még kölcsönzés is történt régebbi kronolektusokból, magyarán: kihalt és el-
avult szavakat elevenítettek föl, eredeti vagy módosított jelentésben (Tolnai 
1929: 205).

11 A szakirodalom ezt „kölcsönzés”-nek nevezi (Fónagy 1970: 431; Heltainé 
2006: 50, 2008: 127), de szerencsésebb kölcsönzésről akkor beszélni, amikor 
az adott elem nemcsak egy-egy diskurzusba kerül be, hanem magába a nyelvi 
rendszerbe is, amint az az előbb említett, a nyelvújítás során felújított archa-
izmusok esetében történt (vö. Lanstyák 2002a, 2002b).
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hogy az idősebb nemzedékek tagjaitól milyen, inkább a korábbi évti-

zedek nyelvhasználatára jellemző elemeket tanultak meg, s kerültek 

így ezek be legalább a passzív szókincsükbe.12 Emellett nagyon fon-

tos szerepet játszik a beszélők egyéni nyelvi történetének több más 

aspektusa is, mindenekelőtt az, hogy az iskolában mit tanultak a ko-

rábbi korok szókincséről, ill. milyen konkrét szavakat jegyeztek meg, 

továbbá mit és mennyit olvastak a régebbi korok irodalmából.13 

Mindezekből következően szigorúan véve nincs egységes „közös-

ségi hagyomány”, amely a nyelvi elemek minősítéséhez az időbeliség 

szempontjából viszonyítási alapul szolgálhatna. Ezért ha empirikusan 

akarnánk vizsgálni az archaizmusokat, jobb megoldás híján azt tehet-

jük, hogy kiválasztunk bizonyos „reprezentatív” beszélői csoportokat 

(nemzedékek szerinti bontásban), akikre úgy nézünk, hogy az ő nyel-

vi hagyományuk mintegy reprezentálja az egész közösségét, számolva 

azzal, hogy e csoportokon belül is lehetnek akár nagyon nagy egyéni 

különbségek is, a beszélők egyéni nyelvi története függvényében. 

A fentieken kívül a nyelvi elemek minősítését a nyelvi kontextus és

a konkrét beszédhelyzet különféle tényezői is befolyásolják (vö. pl. 

Tolcsvai Nagy 1996: 149; Heltainé Nagy 2008: 128; Simon 2012: 98), pl. 

akár az is, hogy éppen előtte milyen szövegeket olvasott az ember, mi-

lyen tevékenységet folytatott, vagy milyen emberek társaságában tartóz-

kodott. Sokéves bibliafordítás-ellenőrzési tapasztalatom is azt mutatja, 

hogy még a szándékuk szerint hangsúlyozottan modern, mai nyelvi for-

dítást készítő, a korábbi fordításoktól tudatosan elszakadni akaró, életko-

rukat tekintve sem idős (30–45 éves) fordítók is milyen gyakran „botla-

nak meg”, és használnak szándékolatlanul archaizmust még a viszonylag 

egyértelműen behatárolhatónak tűnő fordítási helyzetben is (archaiz-

must – a fordítást ellenőrző személy pillanatnyi megítélése szerint ☺).

Az említett tényezők jelentősen hozzájárulnak az archaizmusok-

kal kapcsolatos stílusminősítési bizonytalanságokhoz (l. alább). 

Az archaizmusok szótárazása

A nyelvi archaizmusok egy részét a (meglehetősen tág időkeretű) mai 

magyar nyelv szókincsének rögzítésére törekvő egynyelvű szótárak14 

– jellegükből következően – elvben egyáltalán nem tartalmazzák: 

a kihalt szavakat. Az archaizmusok más részét tartalmazzák, még-

pedig rendszerint „elavult” (elav), „régies” (rég) vagy „kissé régies” 

(kissé rég) minősítéssel. 

Az „elavult” minősítésű szavak szótárazását egyrészt az indo-

kolja, hogy azok előfordulnak a régebbi korok ma is olvasott iro-

dalmi műveiben, s így részei a mai emberek passzív szókincsének, 

másrészt az, hogy archaizáló, „ünnepélyesítő”, humorkeltő, ironizáló 

stb. szándékkal mai diskurzusokban is elő-előbukkannak, némely 

közülük nem is ritkán.15 A „régies” és „kissé régies” szavak-

nak a mai magyar nyelvet bemutató szótárakba való felvételét nem 

szükséges indokolni, hiszen ezeket – amint mondtuk – a beszélők 

egyes csoportjai ma is használják, továbbá ezeket szintén megtalál-

juk a régebbi korok ma is olvasott irodalmi műveiben, és a beszélők 

stílushatás elérése céljából is használhatják őket.

Az „elavult” és a „régies” közötti különbség távolról sem tűnik

a szótárírói gyakorlatban olyan egyértelműnek, mint a szótárírói 

elméletben: a legtöbb olyan szó, amely – első látásra legalábbis 

– egyértelműen elavultnak tűnik számomra, e szótárakban „régies” 

minősítéssel van ellátva. Mivel jómagam az „elavult” és a „régies” 

minősítések elhatárolásában alapvetően az értelmező szótár minősí-

tési rendszerével kapcsolatos elvi megállapításokat követem (l. ÉrtSz. 

I. 1959: XXIV; Kovalovszky 1966: 136–137), az eltérésnek nemigen 

lehet oka a minősítések gyökeresen eltérő értelmezése. Elvben ok-

ként szóba jöhetnek az e szótárak megírásának kora óta bekövet-

kezett nyelvi változások is, de sokkal valószínűbb, hogy az okokat

a nyelvhasználat társadalmi és földrajzi rétegzettsége, ill. beszédhely-
12 Tolcsvai Nagy (2012: 45) szerint „[a] felnőtt anyanyelvi beszélő közvetlen 

nyelvtörténeti tapasztalata két nemzedékre terjedhet ki időben visszafelé, és 
életében ugyanennyire előre, ezért idő tekintetében saját nyelvi megformá-
lásait tartja közömbösnek, a nála idősebb nemzedékekét inkább régiesnek,
a nála fiatalabbakét inkább újszerűnek” (l. még Tolcsvai Nagy 1996: 148).

13 Ezért mondja Tolcsvai Nagy (1996: 148), hogy „[a] régies stílustartomány az 
írott szövegek által igen nagy időtartamra terjedhet ki az időben visszafelé”.

14 Elsősorban a két reprezentatív értelmező szótárra, a Magyar nyelv értelme-
ző szótárára (ÉrtSz. 1959–1962), valamint a Magyar értelmező kéziszótárra 
(ÉKsz. 1972, ÉKsz.2 2003) kell itt gondolni.

15 A stílushatás lélektani alapja az a tény, hogy „a régi nyelv elemei felidézik 
mindazt, amit ezen a nyelven olvastunk” (Fónagy 1970:431).
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zeti függése táján kell keresni: a szótárírók idiolektusának konzer-

vativizmusa, ill. a szótárírók feltételezett nagy olvasottsága lehetnek 

azok a tényezők, amelyek leginkább hozzájárulhattak ahhoz, hogy

a legtöbb mai beszélő által valószínűleg „elavult”-nak érzett szavakat 

ők csupán „régies”-nek minősítsék. Ami pedig a ténylegesen „régies” 

szavakat illeti, ezeket valószínűleg sokkal nehezebb fölismerni, mint 

a kihalt és elavult szavakat, mivel a mai élő használatnak is részei. 

Ezenkívül a nyelvi, ill. történeti értelemben vett, „régies” stílusér-

tékű archaizmusokat és a föntebb említett, valamilyen tekintetben 

marginális mivoltuk miatt archaikusnak érzett elemeket nem köny-

nyű egymástól megkülönböztetni, azaz nem könnyű megállapítani, 

hogy a ma marginális elemek régebben ugyanannyira marginálisak 

voltak-e, vagy pedig elterjedtebbek; csak ez utóbbi esetben beszél-

hetünk ugyanis történeti értelemben is „régies” stílusértékű archa-

izmusokról; márpedig a szótárak valószínűleg csak a nyelvi, ill. tör-

téneti értelemben vett archaizmusokat látják el „régies” (vagy éppen 

„elavult”) minősítéssel.

A historizmusok közül az értelmező szótárak valószínűleg leg-

inkább a viszonylag közismerteket tartalmazzák, azokat, amelyekkel 

az emberek az iskolában a történelemórákon is találkoznak, továbbá 

bizonyára azokat is, amelyek a közkedvelt történelmi regényekben 

és egyéb írásokban fordulnak elő, legyen szó akár mai, akár régebbi 

írók műveiről. Az ilyen lexémák hasonlítanak az egyéb, nem archa-

ikus környezetfestő szócsoportokhoz, pl. a különféle szakmák szó-

kincséhez, amelyek képesek felidézni azt a közeget, ahol ezek hasz-

nálatosak, azzal a különbséggel, hogy a historizmusok esetében ez

a közeg nem a mai kor közege, hanem egy régebbi koré.16 

A szótárak az ilyen környezetfestő képességet az esetek egy részé-

ben nem tekintik stílusértéknek, ehelyett az ilyen szókészleti elemek 

valamilyen fogalomköri minősítést kapnak. A minket most érdeklő 

historizmusok esetében ez a minősítés „történettudományi” (Tört). 

Számos más esetben viszont az ilyen szavakat is „elavult” vagy „régi-

es” minősítéssel látják el, „történettudományi” (vagy „művelődéstör-

téneti” stb.) minősítés nélkül.

Az archaizmusok alaptípusai a mai kor valóságához, 
ill. a mai nyelvállapothoz viszonyítva

Hagyományosan az archaizmusoknak három típusát szokás meg-

különböztetni: a fent már említett ún. fogalmi archaizmuso-

kat (tárgyi-fogalmi archaizmusokat, historizmusokat), továbbá 

az ún. formai archaizmusokat,  valamint az ún. jelentésbe-

li  archaizmusokat, melyek mibenlétéről később lesz szó (l. Fá-

bián–Szathmári–Terestyéni 1958: 44; Szathmári szerk. 1961: 421; 

Rácz szerk. 1968: 481–482; Jakab 1992: 17; Zsemlyei 1996: 22–23; 

Szathmári 2004: 14.). Ez a hármas tagolás azért nem megfelelő, mert 

a fogalmi archaizmusok természete jelentősen különbözik a formai 

és a jelentésbeli archaizmusokétól, olyannyira, hogy magán a fogal-

mi archaizmusok kategóriáján belül is meg lehet különböztetni – egy 

további kategória mellett – formai és jelentésbeli archaizmusokat. Ez 

a további kategória az ún. teljes archaizmusok kategóriája, amely 

hiányzik a hagyományos felosztásból, pedig az előzőeknél semmivel 

sem kevésbé fontos (l. alább).

A hagyományos és az új rendszerezés közti fő különbség az, hogy 

a fogalmi archaizmusok (historizmusok) és a föntebb már említett 

nem fogalmi archaizmusok az új rendszerezésben két külön alapka-

tegóriaként szerepelnek, épp az említett oknál fogva, hogy ti. ezek

természetüket tekintve jelentősen eltérnek egymástól.17 A nem fo-

16 A historizmusok némileg emlékeztetnek az ún. xenizmusokra  is, az ide-
gen népek kultúrájának egyes elemeit megnevező sajátos szavakra (l. Bakos 
1991). Amint a xenizmusok jelentésébe szervesen beépül a denotátum román, 
angol, japán stb. etnikai jellegének jelentésjegye (l. Bakos 1991: 306–307), úgy 
a historizmusokba szervesen beépül a denotátum „múltsága”.

17 A „nyelvi archaizmusok” és „fogalmi archaizmusok” kategóriák alapkategória 
voltát az archaizálódás folyamatának funkcionális és kognitív stilisztikai leírá-
sa is megerősíti. Eszerint a nyelvi egységek motivációs kontextusa az archaiz-
musok esetében részben „a közösség” szöveghagyományának elemeiből, rész-
ben pedig a beszélő enciklopédikus tudásából épül (Simon 2012: 110). Azok 
a lexémák, melyeket a beszélő elsődlegesen a közösségi szöveghagyományra 
(pontosabban annak az őáltala birtokolt részére) támaszkodva minősít archa-
izmusnak, a „nyelvi archaizmusok” csoportjába tartoznak (vagy oda tartoznak 
inkább); ezzel szemben azok a lexémák, melyeket a beszélő elsősorban encik-
lopédikus tudása alapján minősít archaizmusnak, a „fogalmi archaizmusok”, 
azaz „historizmusok” kategóriájába tartoznak (vagy oda inkább).
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galmi archaizmusokat jobb híján szűkebb értelemben vett ar-

chaizmusoknak vagy nyelvi archaizmusoknak nevezhetjük. 

A „fogalmi archaizmusok”-nak jelentéstanilag a „nyelvi archaizmus” 

kifejezés a párja, bár természetesen a fogalmi archaizmusok is nyelvi 

formában valósulnak meg; emiatt ez a műszó egy kicsit zavaró lehet 

némelyek számára, ráadásul a nyelvi archaizmus más szempontból 

a helyesírási, verstani, műfaji stb. archaizmusokkal is szemben áll 

(ezekre l. pl. Fónagy 1970: 432–433; Heltainé Nagy 2008: 130–131). 

Mivel a nem fogalmi archaizmusok a prototipikus archaizmusok, 

ezekkel foglalkozom első helyen, s csak utána kerítek sort a fogalmi 

archaizmusok bemutatására.

A fenti módon felfogott nyelvi archaizmusokon belül meg kell kü-

lönböztetni a szakirodalomban számomra ismeretlen okokból elha-

nyagolt „teljes archaizmusokat”, továbbá a szakirodalomból is 

jól ismert „ formai archaizmusokat” és „jelentésbeli  archa-

izmusokat”. Amint arra föntebb már utaltam, ugyanezek a kategó-

riák a historizmusokon (fogalmi archaizmusokon) belül is föllelhe-

tők, ami jól mutatja, hogy a „fogalmi archaizmusok” mint kategória 

logikailag nem helyezhető a „formai archaizmusok” és a „jelentés-

beli archaizmusok” mellé. Annyi különbség van a historizmusokon 

(fogalmi archaizmusokon) belül és a nyelvi archaizmusokon belül 

megkülönböztetett formai archaizmusok közt, hogy a historizmusok 

közt értelemszerűen nem lehetnek tisztán formai archaizmusok,18 

ezért az idevágó kategóriát „formai-jelentésbeli archaizmusoknak” 

kell nevezni. Egy részletezőbb felosztásban egyébként ilyen kategó-

ria a nyelvi archaizmusok közt is megjelenne: a teljes, a formai és

a jelentéstani mellett negyedikként.

1. Nyelvi archaizmusok

Amint láttuk, a nyelvi archaizmusok (szűkebb értelemben vett 

archaizmusok) olyan lexémák, amelyek ma is meglévő dolgot vagy 

fogalmat jelölnek, s amelyeket a mai beszélők vagy egyáltalán nem 

ismernek, s így természetesen nem is használnak, mert kihaltak, 

vagy ha ismerik, ill. használják őket, akkor „elavult”, „régies” vagy 

„kissé régies” stílusértéket tulajdonítanak nekik. Az ilyen lexémák 

mellőzése azért lehetséges, mert mindegyiknek létezik a nyelvben, 

annak adott dialektusában vagy regiszterében – s egyszersmind a be-

szélők szókincsében – legalább egy közkeletű szinonimája.

Ha egy nyelvi archaizmus a mai nyelvben hasonló, de nem azonos 

hangalakban vagy hasonló, de nem azonos jelentéssel sem közkeletű, 

„teljes archaizmusnak” nevezzük. Ha ez a lexéma hasonló han-

galakban és azonos jelentésben ma is közkeletű, az archaikus han-

galakú lexémát „ formai archaizmusnak” hívjuk. Ha ma is van 

olyan lexéma, melynek hangalakja azonos a régivel, jelentése pedig 

hasonló, mint az archaizmusé, de nem azonos vele, és az közkeletű, 

az archaizmust „jelentésbeli  archaizmusnak” nevezzük.19

A nyelvi archaizmusok közt vannak egyfelől olyanok, amelyek 

ma egyáltalán nem használatosak; ezek a beszélők számára teljesen 

ismeretlenek, passzív szókincsükbe sem tartoznak bele. Ezek a ki-

halt  szavak.20 Az archaizmusok másik része ma is használatban 

van, azonban ezeket a beszélők stilisztikailag jelölt elemként kezelik, 

„elavult”,  „régies” vagy „kissé régies” stílusértéket tulajdoní-

tanak neki. 

18 Ha egy lexéma fogalmi archaizmus, jelentése szükségszerűen eltér a maitól 
(ha van mai jelentése), tehát az eltérés a mai nyelvihez képest nem lehet pusz-
tán formai.

19 A régihez hasonló jelentésen olyan jelentést kell érteni, amely jelentéstani 
kapcsolatban van a régivel; ez mindig vagy csaknem mindig jelentésválto-
zás következménye (ezekre l. Gombocz 1926/1997: 160–194; Tompa szerk. 
1961: 182–192; Hadrovics 1992: 65–123). A régihez hasonló hangalakon 
olyan hangalakot kell érteni, amely oly mértékben megegyezik a régivel, 
hogy a laikus beszélők is összekapcsolják a kettőt; az új hangalak létrejö-
het szabályos, analógiás vagy szórványos hangváltozással, szóvegyüléssel, 
továbbképzéssel, más nyelvből vagy olykor ugyanabból a nyelvből való új-
rakölcsönzéssel stb.

20 A nyelvjárásokban számos, az alábbi példák közt kihaltként vagy elavultként 
szereplő szó tovább él, bár sokuk már a nyelvjárásokban is régies vagy elavult. 
Ha tehát a viszonyítási alap az egész magyar nyelv lenne, ezek nem volnának 
kihaltnak vagy régiesnek tekinthetők. Csakhogy, amint jeleztük, a beszélő 
szempontjából csak az számít, amit ő ismer, s ha ő egy nyelvjárást nem ismer, 
a benne található szavak számára nem léteznek, így azok nem is lehetnek 
akadályai annak, hogy számára egy szó kihaltnak minősüljön.
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1.1. Teljes archaizmusok 

Amint az már föntebb is kiderült, egy nyelvi archaizmus akkor mi-

nősíthető teljes archaizmusnak, ha a mai nyelvben hasonló hanga-

lakban vagy hasonló jelentéssel sem közkeletű. Nézzünk példákat 

egyes csoportjaikra!21

K i h a l t : áj ’keskeny völgy, szakadék’; alamán ’német’, ’németországi’; 

alít ’vél, gondol’; ’hisz, remél’; aszó ’kiszáradt völgy’; atyval ’mostohaapa’; 

bakter ’puska (iskolában)’; balha ’golyó’; békacenk ’ebihal’; békafi ’ebi-

hal’; beretra ’papi süveg’; bestye ’vadállat’; bitang ’zsákmány’, ’váltságdíj’, 

’csavargó’, ’fattyúgyermek’; bitangot oszt ’zsákmányt oszt’; boksa v. baksa 

’fiatal kecskebak’, ’kínpad’, ’szénégető máglya’; búzafő ’kalász’; csalma ’tö-

rök turbán’; ’(táj) hosszú süveg’; csúcsa ’lándzsa’; dalár ’énekes, dalnok’; 

dormitórium ’<kolostorban, kollégiumban> hálóterem’; emik ’szopik’; 

emtet ’szoptat’; epeség ’lelki keserűség, bánat’; eszterág ’gólya’; evet ’mó-

kus’; fónagy ’falunagy, bíró’; házsárt ’kocka’, ’kockajáték’, ’veszekedés’; 

hiu ’padlás’, ’hézag’; holval v. hollal ’korán’, ’reggel’; húgy ’csillag’; imette 

v. imetten ’ébren’; isa ’bizony’; ispotály v. hispotály ’(ingyenes) szálláshely 

búcsújárók, zarándokok stb. részére’, ’szegénysorsú betegek, öregek, özve-

gyek menhelye’; iszamik ’csúszik, siklik’; iszamó ’csúszós hely’; jó ’folyó’; 

jonh ’belső rész (szív, lélek, epe, ágyék, gyomor, máj)’; kakucs ’vaksi, rö-

vidlátó’; kakucsol ’kukucskál’; kápa ’ruhára varrt, háromszög alakú fejre-

való; csuklya; kámzsa’; kaput ’férfiak által viselt hosszú felsőkabát’; kaszab 

’mészáros’; kásztigál ’fenyít, büntet’; kecele ’miseruha’; kelem ’folyó két 

partja közti átkelőhely’; korhely ’naplopó’; lok ’mocsaras terület; lapály’; 

lom ’hó’; mál ’hegyoldal’, ’állat has alatti prémje’; megkórul ’megbetegszik’; 

megtökél ’megerősít’, ’teljessé, egésszé, éppé tesz’, ’meggyógyít’, ’betelik, 

elmúlik’; megtökít ’megkínoz’, ’fegyverrel megtámad, tönkretesz’; monnó 

’mindkettő’; mony ’tojás’, ’hím ivarmirigy; here’; némber ’nő’ (nem pejor); 

nőszik ’<férfi> nőket kerülget nősülés vagy együttjárás céljából’, ’udvarol’, 

’házasodik, nősül’, ’<férfi> közösül’, ’<állat> párosodik’; págyimentom 

v. pádimentom ’padló’; ’kövezet’; pakocsa ’csúfolódás, tréfa’; patyolat ’fi-

nom fehér vászon’, ’fehér szín’, (mn) ’fehér’; remonda ’katonaló’, ’feslett 

erkölcsű nő (táj is)’; rér ’sógor’; séd ’patak’; seg ’domb, hegy, magaslat’; sib 

’csaló, szemfényvesztő’, ’haszontalan személy’; sólya ’lábbeli, különösen 

szandál, papucs’; soror v. szoror ’apácanővér’; sömörög ’ránc’, ’kiütés, pör-

senés’; sömörgözik ’ráncossá válik’, ’kiütéses lesz’; süv ’sógor’; szád ’nyílás’; 

szár ’világos színű, sárgás’, ’növényzet nélküli, tar’, ’kopasz’; tege ’tegnap’, 

’nemrég, a minap’; tegeten v. tegetlen v. teget ’nemrég, a minap’; valál ’tény, 

való helyzet’, ’közösség törvénye’, ’birtok, jószág; anyagi javak’, ’elöljáró, 

hivatalos személy’; vélom ’apácafátyol’, ’halotti lepel’; vehem ’szamárcsi-

kó’; ’őzgida’; ’magzat’; venerék ’egyfajta (szeszes) ital’; veszteg ’hallgatag, 

csendes’; vesztegel ’hallgat’.

E l a v u l t :  aeroplán ’repülőgép’; ámbátor v. bátor ’ámbár’; apol ’csó-

kol’; bakó ’hóhér’; balgatag ’oktalan, esztelen’; bestye ’<szitokszóként> 

gyalázatos személy’; billikom ’üvegből, kristályból v. fémből készült na-

gyobb serleg, kupa’; cinterem ’temető’; dali ’délceg, deli’, ’díszes, ékes’; deli 

’karcsú, magas, arányos termetű’ (irod), ’remek, pompás’ (irod); föveg 

’férfi fejfedő’; gerencsér ’fazekas’; grádics ’lépcsőfok’, ’lépcső’; gyolcs ’finom 

fehér vászon’; hagymáz ’tífusz’; hányja magát ’dicsekszik’; imhol ’íme, itt 

(van)’; ipa ’após’; ispotály ’kórház’; kalamáris ’tintatartó’; kalmár ’keres-

kedő’ (nem pejor); kalpag ’karimátlan szőrme fejfedő’; kápa ’a nyereg elöl 

és hátul felálló csúcsos része’; kéneső ’higany’ (nép is); kösöntyű ’karon, 

nyakban vagy ruhán hordott díszes női ékszer’; labdacs ’pirula’; lazsnak 

’pokróc’; lóding ’puskapor vagy töltény tartására való tarsoly’, ’töltény’, 

’vállra vethető szíj kard, tarsoly stb. ráakasztására’; nadály ’pióca’; napa 

’anyós’; negéd ’büszkeség’, ’kényeskedés, magakelletés’, ’szeszély’; negé-

des ’(irod) mesterkélten finomkodó, szenvelgő’, ’(ritk) büszke’; nyoszo-

lya ’ágy’; nyoszolyó ’koszorúslány’; oroz ’lop’; orv ’alattomos gonosztevő, 

tolvaj’; pattantyú ’ágyú’; penzió ’nyugdíj’; plánum ’tervezet’; poliklinika 

’rendelőintézet’; porkoláb ’börtönőr’; plasztilin ’gyurma’; rác ’szerb’; ráró 

’kerecsensólyom’; restauráció ’vasúti vendéglő, resti’; strázsa ’(fegyveres) 

őr’, ’őrség, őrhely’ (nép is); szála ’(bál)terem’; szerdék1 ’(táj) zsákmány, 

szerzemény’, ’(irod) teremtmény, ember, szerzet’; szerdék2 ’aludttej vagy 

lefölözött tej’ (nép is); szerecsen ’arab’, ’mór’, ’izmaelita’, ’néger’ (nép is); 

szövétnek ’kezdetleges fáklya’; toportyán v. toportyánféreg ’farkas’, ’(táj) 

medve’; veszteg ’nyugodt, mozdulatlan’, ’tétlen’; vesztegel ’nyugalomban 

van’, ’elmulaszt, elhanyagol’; zsivány ’erdei vagy pusztai rabló, útonálló’.

21 Példáim zöme a hivatkozások jegyzékében feltüntetett szakirodalom példái-
ból, továbbá a bibliakutatás során gyűjtött példáimból, valamint néhány szó-
tárból (ÉrtSz. I–VII. 1959–1962, TESz. 1967–1984, ÉKSz.2 2003, Burget 2008, 
Kohári–Mandl 2012) állt össze. Az értelmezések jelentős része az eredeti for-
rásművekből, ill. az értelmező kéziszótárból való.
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R é g i e s :  ama ’az a…’; bakter ’éjjeliőr’ (nép is); balga ’oktalan, eszte-

len’; bitang ’hitvány személy’; borbély ’férfifodrász’; csalfa ’hamisan hite-

gető, hűtlen’; cselekedet ’tett’; csirkefogó ’gazember’; dalárda ’műkedvelő 

énekkar’; ebek harmincadjára kerül ’rossz sorsra jut’, ’elkallódik’; egzisztál 

’létezik’; egylet ’egyesület’; elegyedik ’keveredik’; eloroz ’ellop’; esztendő 

’év’; hajtási igazolvány ’járművezetésre való jogosultságot igazoló doku-

mentum’; inas ’ipari tanuló, szakmunkástanuló’; internátus ’diákotthon, 

kollégium’; kalmár ’kereskedő’ (pejor); kaszárnya ’laktanya’; kihágás ’sza-

bálysértésnek minősített, enyhe fokozatú bűncselekmény‘; korhely ’része-

geskedő ember’; lak ’különálló kisebb lakóház vagy valakiről elnevezett 

villa’; léhűtő ’haszontalan ember’; magaviselet ’a tanuló érdemjeggyel mi-

nősített iskolai viselkedése’; mundér ’katonai egyenruha’; néhai ’már nem 

élő’; némber ’tiszteletre méltó női tulajdonságok nélküli nő’; orv ’(mn) 

alattomos gonosztevőre jellemző’; pernahajder ’haszontalan személy’; 

szajha ’feslett erkölcsű nő’; szel ’éles eszközzel simán vág’; szenveleg ’gyön-

géd érzelmet vagy szánalmat keltő állapotot tettet, színlel’; szvetter ’kar-

digán’; tanonc ’ipari tanuló, szakmunkástanuló’; végszó ’utolsó, döntő szó’, 

’búcsúzáskor, halál előtt mondott utolsó szó’; veszteg ’tétlenül’; vigasság 

’vidámság’, ’mulatság’.

A szakirodalomban a teljes archaizmusok – számomra rejtélyes 

okokból – kevés figyelemben részesülnek. A mai magyar nyelv c. 

egyetemi tankönyv (Rácz szerk. 1968: 481), továbbá – nyilván a tan-

könyvet követve – Zsemlyei (1996: 22) említik ugyan, de „kiavult 

szavaknak” nevezik őket. Ez a megnevezés azonban nem alkalmas az 

összes teljes archaizmus megnevezésére, hanem csak azokéra, ame-

lyek elavultak. Csakhogy a régies szavak egy része is teljes archaiz-

mus, azaz a hangalakjuk a jelentésükkel együtt van visszaszorulóban, 

ill. rendelkezik mai nyelvi diskurzusokban „régies” stílusértékkel. 

Heltainé Nagy (2008: 128) a teljes archaizmusokat a fogalmi archa-

izmusok közé sorolja, pedig ezek egyáltalán nem illenek közéjük, 

hiszen ezek nem „a velük jelölt fogalommal együtt koptak ki a hasz-

nálatból” (i. h.).

Az egyik tájszótípus megnevezésének mintájára a teljes archaiz-

musok nevezhetők volnának „valódi” vagy „tulajdonképpeni” archa-

izmusoknak (az angolban is előfordul az „archaism proper” megneve-

zés), csakhogy milyen megfontolás alapján minősíthetnénk a formai 

vagy jelentésbeli archaizmusokat „nem valódiaknak”, „nem igaziak-

nak”? Ezért a legmegfelelőbb megnevezésnek a „teljes archaizmus” 

látszik, melyhez képest a többi típushoz tartozó lexémák részlegesek: 

a formai archaizmusok azért, mert csak a korábbi hangalakjuk avult 

el, többnyire a bekövetkezett hangalaki változás következtében, a je-

lentésük változatlan maradt, a jelentésbeli archaizmusok azért, mert 

csak a jelentésük módosult a bekövetkezett változás következtében,

a hangalakjuk ugyanolyan maradt, mint amilyen korábban volt.

1.2. Formai archaizmusok 

A formai archaizmusok, amint láttuk, olyan archaizmusok, me-

lyeknek a hangalakja, ill. alaki felépítése hasonlít egy ma közkele-

tű, azonos jelentésű formára, csak kismértékben különbözik tőle.

A két szó a legtöbb esetben egymás alakváltozatának tekinthető, azaz 

polinimikus viszony van köztük. Az alábbi példákban a mai hasonló 

hangalakú szó többnyire szerepel az értelmezésben.

Kihalt : álladalom ’állam’; állat ’állít’; apol ’csókol’, ’gondoz’, ’dédelget’

(vö. ápol); bomboz ’bimbózik’, ’feslik’; ebédelő ház ’ebédlő’; fászkodik ’fo-

hászkodik’; függélyes ’függőleges’; gépely ’gép’; golyóbis ’golyó’; hadi vezér 

’hadvezér’; hajdanta v. hajdantan ’nagyon régen, valaha’; heretnek ’eret-

nek’; hiacint ’jácint’; hóhár ’hóhér’; istória ’história’; ivola ’ibolya’; jog ’jobb 

kéz’, ’jobb oldal’; keleh v. kelyeh ’kehely’; kérdezet ’kérdés, tudakozódás’; 

kérel ’kérlel’; késődik ’késik’; két ’kétség, kétely’; kevecs ’kavics’; malazsa

v. malozsa ’mazsola’; mártély ’mártír’; mindétig ’mindig’; mindjárást 

’mindjárt’; párdics ’párduc’; reg ’reggel’; rét ’réteg’; röv ’rövid’; sül v. szül 

’sün’; szarándok ’zarándok’; uszturuc v. usztruc v. isturuc v. struc ’strucc’.

Elavult : ád ’ad’; agát ’achát (kvarcfajta)’; akkoron ’akkor’; alkal-

matos ’alkalmas’; által ’át’; átfordít ’más nyelvre lefordít’; esmér ’ismer’; 

evangyéliom ’evangélium’; férfiú ’férfi’; fiág ’férfiág’; franc ’francia’; hallszik 

’hallatszik’; kópia ’kopja’; herbaté ’herbatea, gyógytea’; hitlen ’hitetlen’, 

’hűtlen’; hív ’hű’; hívság ’hiúság, hivalkodás’, ’hiábavaló dolog’; ilyetén 

’ilyen’; ilyeténképpen ’így, ilyenképpen’; imigyen v. imígy ’az imént jel-

zett módon v. a következőképp’; indus ’ind’, ’indián’; iskátula ’skatulya’; 

januárius ’január’; kálomista ’kálvinista’; karajcár ’krajcár’; keménymag 

’köménymag’; klastrom ’kolostor’; kóta ’kotta’; könyű v. könyv ’könny’; 
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leányzó ’leány’ (nem érzelmileg telített vagy ironikus); lóher ’lóhere’; 

majdan ’majd’; megétet ’megetet’ (táj is); megintelen v. megintlen ’megint’; 

mikoron ’azalatt, amíg’; mindazáltal ’mégis’; minekutána ’miután’; néki 

’neki’; okvetetlen ’okvetlen’; oskola ’iskola’; pediglen ’pedig’; ragaszték ’rag’; 

repes ’repdes’; szándok ’szándék, akarat’; szorgalmatos ’szorgalmas’; tereh 

’teher’; zordon ’zord’; zugoly ’zug’. 

Régies:  alászáll ’leszáll’; alkalmasint ’valószínűleg’; avagy ’vagy’; 

eleddig ’eddig, mostanáig’; folyóvíz ’folyó’; hajdan ’nagyon régen, valaha’; 

hasonlatos ’hasonló’; helybéli ’helybeli’; holt ’halott’; immár ’már’; kél ’kel 

(ige)’ (nép is); létel ’lét’; mindazonáltal ’mégis’; nevezetű ’nevű’; reá ’rá’ 

(nép is); státus ’státusz’; tar ’kopasz’, ’kopár’; végezet ’vminek a befejezése, 

vége’. 

1.3. Jelentésbeli archaizmusok

Amint láttuk, a jelentésbeli archaizmusok olyan archaizmusok, me-

lyeknek a jelentése hasonlít a ma közkeletű formáéra, csak kis mér-

tékben különbözik tőle,22 miközben hangalakjuk azonos. Az ilyen 

szavak szükségszerűen poliszémek, van még ma is élő jelentésük. (Ha 

nem volna, akkor a teljes archaizmusok közé tartoznának.) Az alábbi 

példákban a szó mai jelentését a rövidség kedvéért mellőzzük.

Kihalt : acél ’kard’; adat ’adás’; agy ’koponya, koponyacsont’; alak ’ál-

arc’; állat ’állapot’, ’lény’, ’dolog’, ’lényeg’, ’eszköz’; alvó ’hálószoba’; árnyék 

’szín, fészer’; ballon ’labda’, ’léghajó’, ’üvegtartály’; bátorság ’biztonság’; 

buta ’tompa, életlen’ (táj is); fél ’embertárs’, ’feleség’; félelmes ’istenfélő’, 

’félénk’; fogoly ’fogság’; fontos ’egy font súlyú’; forgatag ’örvény’; házsártos 

’kockajátékos’, ’bajvívó’, ’bajkeverő’; here ’állat hímje’, ’férfi’; higgad ’lágyul’ 

(vö. híg); hivatal ’hívás’; horgol ’visszahajt, elgörbít’, ’hajlik, fordul’; hölgy 

’menyétféle ragadozó; hermelin’; húr ’emberi vagy állati bél’ (táj is); istáp 

’bot’; kéj ’akarat, hajlandóság’; készség ’felszerelés, készlet’ (nép is); kipa-

pol ’kiprédikál’; kommandó ’vezényszó’ (nép is); koporsó ’sír, sírüreg’; kór 

’beteg’, ’beteg ember’; mandátum ’parancs’; maradás ’maradiság, elma-

radottság’; nagyszerű ’nagy méretű’; osztály ’osztozkodás’; ravasz ’róka’; 

remek ’darab’; rajongó ’vmely vallási közösség tagja’ (pejor); röppentyű 

’rakéta’; sima ’hamisan hitegető, hűtlen’; szalonna ’tök, sárgadinnye bele, 

húsa’ (táj is); szerzet ’előírás’, ’vallási szokás’, ’dolog’, ’állapot’, ’szerződés, 

megállapodás’; tárgy ’pajzs’; tetem ’csont’; vendég ’idegen származású sze-

mély’; verő ’kalapács’ (táj is).

Elavult : acélos ’acélból való’; ágazat ’fa, bokor ágainak összessége’; 

által ’át’; barom ’nagyobb háziállat’; boglár ’díszruhán, fövegen, övön stb. 

ékköves vagy arany- és ezüstfonallal átszőtt gomb, csat vagy más ékít-

mény, ékszer’; bók ’(kisebb) meghajlással kifejezett tiszteletadás’; bolt 

’sajátos technikával készült íves szerkezetű mennyezet’; deák ’latin’; dús 

’gazdag’; egyház ’templom’; franc ’vérbaj’ (nép is); hivatal ’tisztség’; holott 

’ahol’, ’hiszen’; illuminált ’kivilágított’; ír ’fest, rajzol, ill. így díszít’ (nép 

is); kéj ’kény, önkény’, ’gyönyör (nemcsak szexuális), tetszés’; konstelláció 

’csillagkép’; marha ’vagyon, kincs’, ’ingóság’, ’áru’, ’jószág’; mars ’katonai 

menetelés’, ’(katonai) induló (nép is)’; megétet ’megmérgez’ (nép is); megy 

a birok ’folyik a birkózás, küzdelem’; nádméz ’(nád)cukor’; násfa ’nyak-

láncon viselt, drágakővel kirakott arany ékszer’23; olvas ’számlál, számol’ 

(nép is); öklel ’szúrófegyverrel (lóháton) viaskodik, mérkőzik’; papol 

’<pap> prédikál’; paripa ’herélt ló’; pityke ’füles (lapos) fémgomb, rend-

szerint férfiruhán’; rajong ’rajzik, nyüzsög, rajként csapatosan röpköd’; 

remek ’a céhrendszerben: mestervizsga’; rengő ’bársonnyal bevont karos 

pad’; repes ’röpdös’; sajtó ’prés’; strázsál ’őrt áll’; szálfa ’öklelésre használt, 

hosszú, egyenes rúd’; széket ül ’ítélkezik, törvénykezik’; szentencia ’ítélet’; 

tetem ’élő emberi test’ (ritk, irod); vigyáz ’virraszt’, ’virrasztva őrködik’; 

világ ’világosság, fény’.

Régies:  asszony ’nő’; atya ’apa’; elveszik ’elpusztul’, ’elkárhozik’; emlé-

kezet ’emlék’; hazatér ’hazamegy (rövid távollét után)’; kámzsa ’szerze-

tesi csuha’, ’annak csuklyája’; köntös ’(felső)ruha, kül. hosszú, bő kabát’; 

mákvirág ’feddést érdemlő személy (gúny is)’; megcsal ’becsap’; szerzet 

’ismeretlen, furcsa vagy gyanús ember (tréf v. gúny is)’; vet ’dob’; marha 

’szarvasmarha’.

22 Ha nem rokon jelentésben használatosak, akkor homonimákról van szó, és 
így semmi közük az archaizmusokhoz. Így pl. a húgy ’csillag’, jó ’folyó’ vagy
a szár ’világos színű’ nem jelentésbeli, hanem teljes archaizmusok, mert jelen-
tésük nem hasonlít a ma is közkeletű húgy ’vizelet’, jó ’az elvárásoknak meg-
felelő’, ill. a szár ’növény, láb, nadrág stb. része’ szókéra. Ugyanezért a könyv 
’könny’ sem jelentésbeli, hanem formai archaizmus.

23 Ha ilyen ékszer ma már nincs, akkor valójában fogalmi archaizmusról van 
szó.
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2. Historizmusok (fogalmi archaizmusok)

Amint láttuk, a historizmusok olyan lexémák, melyeknek a de no-

tátuma idejétmúlt dolog vagy fogalom, ezért a mai nyelvi diskur-

zusokban csak olyankor fordulnak elő, amikor múltbeli dolgokról 

van szó. A historizmusok kiszorulása az élő nyelvhasználatból tehát 

egyenes következménye a denotátum háttérbe szorulásának; ezért 

szokás a historizmusokat olyan lexémákként meghatározni, amelyek 

az általuk jelölt fogalommal együtt vesztek ki a nyelvhasználatból

(l. pl. Fábián–Szathmári–Terestyéni 1958: 44; Szathmári szerk. 1961: 

421; Rácz szerk. 1968: 481; Zsemlyei 1996: 22; vö. Kovalovszky 1966: 

136; Mistrík 1984: 73; Jakab 1992: 16–17). 

Egy, a mai világban már meg nem lévő dologra vagy fogalomra 

utaló lexéma teljes egészében kiszorulhat a nyelvhasználatból; ilyen-

kor teljes historizmusról beszélünk. Van egy példánk arra is, 

hogy egy ilyen lexéma módosult hangalakban él tovább egy mai do-

log vagy fogalom megnevezéseként; ezt formai-jelentésbeli  his-

torizmusnak nevezhetjük. Ennél jóval gyakoribb az az eset, ami-

kor az ilyen lexéma változatlan hangalakban, de mai dologra vagy 

fogalomra utaló jelentéssel él tovább; az ilyen lexéma jelentésbeli 

historizmus.

Feltehető, hogy a beszélők a nyelvi archaizmusokhoz hasonlóan 

a historizmusokat is (vagy legalább egy részüket) „elavult”, „régies” 

vagy „kissé régies” stílusértékűnek érzik, kivéve amikor a történe-

ti szakregiszterek részeként, terminus technicusként szerepelnek 

(Heltainé Nagy 2008: 128), bár természetesen némelyek terminus 

technicusként is válhatnak elavulttá vagy régiessé. Mivel a historiz-

musok stílusértéke az időbeliség síkján sokkal bizonytalanabbnak 

látszik, mint a nyelvi archaizmusoké, alább következő példáinkat in-

kább más szempontból csoportosítjuk, aszerint, hogy mennyire régi 

korból származnak.

A historizmusoknak általában nincs szinonimájuk; ha mégis 

van, az nemegyszer újabb keletkezésű terminus technicus. Újabb 

keletkezésű, történelmi vonatkozású szavak pl. a pogány magyar 

korra vonatkozó horda, kalandozás, nomád, rabszolga, sámán, 

törzsfő, zsold (l. Tompa 1972: 243). Az ilyenek, bár pl. egy történel-

mi regényben korfestő értékűek lehetnek, a beszélők számára való-

színűleg nem vagy kevésbé jellemző módon „elavult” vagy „régies” 

stílusértékűek. (vö. Tompa i. h.).

2.1. Teljes historizmusok (teljes fogalmi archaizmusok)

A teljes historizmusok olyan historizmusok, melyeknek a hangalak-

ja sem változatlan, sem módosult formában nem közkeletű a mai 

nyelvben, mai dolgok, fogalmak megnevezéseként. 

R é g e b b i  p é l d á k : akó ’egyfajta űrmérték’; angária ’robot, úrdolga’; 

arasz ’egyfajta hosszmérték’; bakacsin ’ravatal bevonására használatos 

(fekete) vászon vagy posztó’; batka ’régi pénznem’; bég ’a pasánál alacso-

nyabb rangú török főhivatalnok’; dézsma ’az a hányad, amit a jobbágy

a maga terményéből és állataiból földesurának, ill. az egyháznak köte-

les volt beszolgáltatni’; fekete sereg ’Mátyás király állandó zsoldoshadse-

regének magva’; főszolgabíró ’<1950 előtt:> a járás vezető tisztviselője’; 

fringia ’széles pengéjű szablya’; garas ’régi váltópénz’; gyepűelve ’a gyepűn 

túli lakatlan terület’; hajdú ’<a 15. század végétől:> fegyveres marhahaj-

csár’, ’<a 16–17. században:> szegénylegényekből összeverődött katonák, 

akiknek egy részét Bocskai letelepítette a mai Hajdúság területén’, ’(fegy-

veres) nemesi vagy hatósági szolga, poroszló’; ’díszes egyenruhájú vár-

megyei vagy városi altiszt’; hajpor ’hajnak vagy parókának behintésére 

használt rizspor a 17–18. században’; handzsár ’ívelt pengéjű, kardszerű 

rövid keleti fegyver’; háznagy ’egyesület gondnoka’, ’a parlamentben a ház 

helyiségeire és rendjére felügyelő tisztviselő’, ’a király udvartartásának ve-

zetője (major domus)’; hitújítás ’reformáció’; huszárzsír ’tetű irtására való 

higanyos kenőcs’; ispán ’magas rangú, különösen a vármegye élén álló ki-

rályi főtisztviselő’, ’földbirtokon a munkavégzésre felügyelő alkalmazott’; 

jobbágy ’a földesúr földjén gazdálkodó paraszt, aki az urának dézsmával 

és robottal tartozott’; kazamata ’erődítésben, várban belövéstől védett 

(alagútszerű) helyiség’, ’föld alatti várbörtön’; kelevéz ’dárdaszerű fegyver’; 

kenéz ’<a középkorban:> a Kelet-Magyarországra betelepülő románság 

vezetője’, ’telepes községek bírája’; keresztes lovag ’<a 11–13. században

a Szentföld visszafoglalásáért vezetett hadjáratban részt vevő lovag>‘; ki-

rályi tábla ’<1486 és 1848 között:> központi bíróság Magyarországon’; 

kopja ’lándzsaszerű szúrófegyver’; korec ’egyfajta űrmérték’; méc ’egyfaj-

ta területmérték’, ’egyfajta űrmérték’; nádor ’<a rendi Magyarországon:>
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a király után a legmagasabb közjogi méltóság viselője’; párbajképes ’olyan 

<férfi>, akinek becsületét vétség nem terheli, így párbajt vívhat’; perga-

men ’íróhártyaként használt állatbőr’, ’erre írt okmány, irat’; pint ’egyfaj-

ta űrmérték’; rabonbán ’egy hamisítványnak bizonyult krónika szerint

a honfoglalás kori pogány székelyek választott vezére és főpapja’; rőf ’egy-

fajta hosszmérték’; sing ’egyfajta hosszmérték’; sukk ’egyfajta hosszmér-

ték’; szaducceus ’ókori zsidó párt képviselője’; szakállas ágyú ’régifajta, 

öblös szájú, a cső végén lehajló nyúlvánnyal megtámasztott ágyú’; szám-

szeríj ’nyílpuska’; szandzsák ’török főtiszt, kerületi kormányzó’, ’török 

közigazgatási és katonai egység’; tárnok(mester) ’<a középkori Magyaror-

szágon:> a királyi kincstár felügyelője’; úrdolga ’ jobbágy kötelező ingyen 

munkája a földesúr, a vármegye stb. részére; robot’; úriszék ’a földesúrnak 

jobbágyai, cselédei, birtoktalan familiárisai fölött ítélkező bírósága’; vért 

’harcos testét takaró páncél’; vörössipkás ’<az 1848-1849-es szabadság-

harc idején:> az egyik kassai és az egyik kolozsvári zászlóalj különös 

vitézséget tanúsító katonái, akik ezért vörös sipkát hordhattak’; zsebrák

’a 15. századi Észak-Magyarországon kóborló, fosztogató zsoldos’. 

Új a b b  p é l d á k :  almanach ’irodalmi, ismeretterjesztő stb. íráso-

kat, esetleg naptárt is tartalmazó zsebkönyv, évkönyv’; almárium ’fiókos, 

polcos (alacsony) szekrény’; bodnár ’hordókat, kádakat, dézsákat készítő 

iparos’; bognár ’kerékgyártó iparos’; csép ’szemtermés kiverésére való esz-

köz; cséphadaró’; csízió ’jóslatokat, álomfejtéseket is tartalmazó naptár’; 

fiáker v. fiakker ’kétlovas bérkocsi’; hintó ’négykerekű díszesebb, kényel-

mes lovas kocsi’; jancsibankó ’<a 19. században:> munkabér helyett adott 

vásárlási utalvány’, ’bon, kötelezvény’, ’szükségpénz’, ’inflációs papírpénz’; 

kádár ’hordókat, kádakat, dézsákat készítő iparos’; omnibusz ’lófogatú 

társas bérkocsi’; palatábla ’keretezett (fekete) palalemez írás, számolás 

gyakorlására’; pengő ’régi pénznem’; pintér ’hordókat, kádakat, dézsákat 

készítő iparos’; poltúra ’egyfajta váltópénz’; reálgimnázium ’<1945 előtt:>

a reáliskola és a humán gimnázium között átmenetet alkotó nyolcosztályos 

középiskola’; reáliskola ’<1945 előtt:> olyan (nyolcosztályos) középiskola, 

amelyben nem tanítottak klasszikus nyelveket’; tallér ’régi ezüstpénz’. 

L e g ú j a b b  p é l d á k :  agglegényadó ’gyermektelen nagykorú férfi-

akra kivetett adónem’; agitációs-propaganda osztály ’az állampárt szerve-

zetének egyik osztálya, melynek feladata a tömegek kommunista világ-

nézetűvé való nevelésének a szervezése volt’; átírópapír v. indigó ’másolat 

készítésére való, egyik oldalán indigóval bevont papír’; Hu ávós ’állam-

biztonsági szolgálatot teljesítő személy’; békeharc ’a (világ)béke megőrzé-

séért folytatott elszánt tevékenység’; béketábor ’a világbéke megvédésének 

ürügyén egységbe tömörített kommunista országok csoportja’; búgócsiga 

’pörgetve búgó hangot adó üreges játékszer’; csasztuska ’ismert dallam-

ra énekelt, alkalmi csúfolódó versike’; élmunkás ’kiváló teljesítményéért

e címmel kitüntetett munkás’; Fv helyi nemzeti bizottság ’a helyi igazga-

tási szervezet egysége Szlovákiában’; káderlap ’közalkalmazottakról, ill. 

valamely szervezet tagjairól készített minősítési lap’; kádertemető ’(gúny) 

olyan beosztás, munkaterület, ahol a káderek elkallódnak, ill. ahova az 

alkalmatlanná vált kádereket helyezik’; kolhoz ’szovjet termelőszövetke-

zet’; Hu munkásőrség ’az 1956-os forradalom leverése után az államha-

talom és a politikai rendszer védelmére létrehozott önkéntes karhatalmi 

alakulat’; osztályellenség ’a munkásosztály ellensége’24; osztályidegen ’az 

ún. dolgozó osztállyal szembenálló’; proletár nemzetköziség ’a (kizsákmá-

nyolt) munkásosztály internacionalista érzülete’; stencil ’rágépelt szöveg 

sokszorosításához használt, viaszos, hártyaszerű papírlap; ezzel sokszo-

rosított irat’; szamizdat ’hivatalos engedély nélkül kinyomtatott és ille-

gálisan terjesztett (politikai) írásmű, sajtótermék’; tanácselnök ’a tanács 

végrehajtó bizottságának elnöke’.

2.2. Formai-jelentésbeli historizmusok

A formai-jelentésbeli historizmusok olyan historizmusok, melyek-

nek a hangalakja hasonlít egy ma is létező dolgot vagy fogalmat je-

lentő szóéra. Az ilyen típusú historizmusoknak tehát mind hanga-

lakja, mind jelentése eltér a ma közkeletű szóétól, de a régi és az új 

hangalak, ill. jelentés közt érezhető az összefüggés. A két szó között 

paronimikus viszony van.

Erre a típusra egyelőre egyetlen példát találtam, a dénár v. denár 

(elav) szót ’régi pénznem’ jelentésben; ez a szó nyilvánvaló etimo-

lógiai és jelentésbeli rokonságban van a ma is használt dinár szerb 

pénznemmel.

24 A denotátum itt egy képzelt, de valóságosként kezelt dolog volt.
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2.3. Jelentésbeli historizmusok (jelentésbeli fogalmi archaizmusok)

A jelentésbeli historizmusok olyan historizmusok, melyeknek a han-

galakja a mai diskurzusokban változatlan formában használatos mai 

dolgok, fogalmak megnevezésére, a korábbival rokon jelentésben. 

Az ilyen historizmusok szükségszerűen poliszém szavak, mivel az 

elmúlt korok dolgaira, fogalmaira vonatkozó jelentésükben is előfor-

dulnak mai diskurzusokban.25

R é g e b b i  p é l d á k : abroncs ’női szoknyát kifeszítő rugalmas 

(acél)karika’; basa ’oszmán-török tartománykormányzó’; céh ’azonos 

foglalkozású iparosok és kereskedők érdekvédelmi szervezete’; dézs-

mál ’dézsmát szed’; familiáris ’nagybirtokos úr (személyes) szolgálatába 

szegődött, annak (jogi) védelmét élvező kisnemes’; farizeus ’ókori zsidó 

vallási párt képviselője’; gyepű ’<a középkori Magyarországon:> az or-

szág vagy valamely birtok határait védő, járhatatlan(ná tett) területsáv’; 

haditanács <a Habsburg-uralom idején a 19. század közepéig:> legfőbb 

katonai hatóság, amely az egész osztrák birodalom hadügyeit intézte’; 

hártyapapír ’pergamen’; hírnök ’a lovagi tornák kikiáltója, a játékok sor-

rendjének közlője’; hüvelyk ’egyfajta hosszmérték’; inkvizíció ’<a közép-

kortól a 19. századig:> egyházi és világi törvényszék az eretnekség ellen’, 

’eretnekség elleni vizsgálat és büntetés’; janicsár ’<a régi török hadsereg-

ben:> keresztény gyermekből muszlimmá nevelt gyalogos katona’; kö-

nyök ’egyfajta hosszmérték’; kun ’Európában a 10–11. században feltűnt

s később a magyarságba beolvadt török <nép>‘; láb ’egyfajta hosszmér-

ték’; mérő ’egyfajta űrmérték’; öl ’egyfajta hosszmérték’; regös ’középko-

ri énekmondó’; robot ’a jobbágy kötelező ingyen munkája a földesúr,

a vármegye stb. részére; úrdolga’; röppentyű ’gyújtóanyagot továbbító 

régi fegyver, ill. ennek lövedéke’; sereghajtó ’katonai egység végén haladó, 

utolsónak maradó’; talentum ’ókori súlyegység és pénznem’; talpas ’<kül. 

a kuruc korban:> gyalogos katona’ (nép is), ujj ’egyfajta hosszmérték’.

Újabb példák: komisszár ’<a polgárháború idején> Szovjet-Orosz-

ország, ill. a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében a párt ré-

széről a parancsnok mellé kinevezett politikai biztos’; krajcár ’<a 19. szá-

zadban:> a legkisebb rézpénz’.

L e g ú j a b b  p é l d á k :  disszidál ’törvényes engedély nélkül Nyugat-

ra távozik’; elvtárs <általános érvényű hivatalos megszólításként>; fillér 

’egyfajta váltópénz’; kisdobos ’magyarországi ifjúsági mozgalomnak az 

úttörő korosztálynál fiatalabb tagja’; kötelezettségvállalás ’nagyobb telje-

sítmény bevállalása’; Fv pionír ’a csehszlovák pionírszervezet tagja’; pufaj-

kás ’az 1956-os forradalmat megtorló fegyveres testület tagja’; Fv szikra 

’csehszlovák ifjúsági mozgalomnak a pionír korosztálynál fiatalabb tagja’; 

tanács ’igazgatási szervezet egysége’; úttörő ’a magyar úttörőszövetség 

tagja’.26

Záró megjegyzések

Dolgozatomban az archaizmusok fogalmát jártam körül, s bemutat-

tam az archaizmusok körébe sorolható szókészleti elemek legfonto-

sabb típusait. A magyar hagyományt követve az „archaizmust” egy-

felől viszonylag statikus történeti kategóriaként, másfelől dinamikus 

stíluskategóriaként kezeltem. Így járt el Tompa József (1972: 166–

167) is, amikor az „archaizmust” kétféleképpen határozta meg, egy-

részt a „szigorúan” vett nyelvészet, másrészt a funkcionális stilisztika 

szempontjából. Nyelvi szempontból az „archaizmus”-nak a követke-

ző meghatározását adta: „Olyan elavult vagy elavulóban levő nyelvi 

elem, amely csak vagy inkább az előző fejlődési fok nyelvállapotába 

illik, arra jellemző”. Ez utóbbi esetben „a stilisztikai felhasználható-

ság legföljebb latens elem” (i. h.).27 A funkcionális stilisztika szem-

pontjából az „archaizmus”-t olyan „valóban vagy látszólag, esetleg 

csak félig-meddig elavult kifejezőeszköz”-ként jellemezte, „amely

a kérdéses korban csupán vagy túlnyomólag meghatározott stiliszti-

kai céllal, éppen régies színe miatt használatos”. 

25 Azt, hogy léteznek ilyen szavak, Tompa (1972: 244) is észreveszi, amikor
a fogalmi archaizmusok határairól ír, megemlítve, hogy „igen sokszor csak 
némelyik jelentésében vagy alakváltozatában” tartozik egy-egy szó a fogalmi 
vagy nyelvi archaizmusok közé.

26 Hu: magyarországi magyar, Fv: szlovákiai magyar.
27 Ebbe a tágabb kategóriába a kihalt, ma már stilisztikai célból sem használt,

a beszélők passzív szókincsébe sem tartozó szavak is beletartoznak; ez az 
egyik oka annak, hogy az archaizmusokat nem különítettem el a kihalt sza-
vaktól.
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Szintén hagyományt követve egyaránt lexikális archaizmus-

nak tekintettem azokat a szavakat és állandósult szókapcsolatokat, 

amelyek úgy szorultak vissza szűkebb körbe vagy tűntek el teljesen

a nyelvhasználatból, hogy helyettük egy azonos jelentésű, de teljesen 

vagy részben más hangalakú lexéma vált közkeletűvé (ezeket a szó-

készleti elemeket „nyelvi archaizmusoknak” neveztem el), és azokat, 

amelyek denotátumukkal együtt avultak ki a nyelvből vagy szorultak 

vissza szűkebb körbe (ezek a „historizmusok” vagy „fogalmi archaiz-

musok”). Mindkét fő csoporton belül három fő kategóriát különböz-

tettem meg aszerint, hogy a mai magyar nyelvben van-e azonos vagy 

hasonló hangalakú szó, s mi a jelentése. Így különböztettem meg 

„teljes”, „formai” és „jelentésbeli” nyelvi archaizmusokat, ill. „teljes”, 

„formai-jelentésbeli” és „jelentésbeli” historizmusokat. 

Az így elkülönített kategóriákat dolgozatomban bőséges pél-

daanyaggal szemléltettem. A példaként hozott lexémák stílusérté-

két saját nyelvérzékem alapján állapítottam meg, vállalva, hogy az 

enyémtől eltérő társadalmi, műveltségi, földrajzi stb. hátterű, sőt 

eltérő személyiségjegyekkel megáldott beszélők számos példámat 

másképp minősítenék. „Funkcionális kiindulópontból tekintve nem 

jelent problémát az archaizálás viszonylagos természete, az ugyanis 

a közösség hagyományaihoz való egyéni hozzáférés mértékéből kö-

vetkezik.” (Simon 2012: 116). És persze ha a konkrét diskurzusokban 

megvalósuló archaizálás viszonylagos, éppúgy viszonylagos – s rá-

adásul bizonytalanabb is – annak dekontextualizált általánosítása.

A példák besorolásánál gondot okozott, hogy bár a saját nyelv-

érzékemre támaszkodtam, mégis inkább a közmagyar nyelvi norma 

szerinti stílusérték megadására törekedtem, legalábbis ott, ahol tudo-

másom volt arról, hogy a Hu nyelvváltozatokban az adott lexémáknak 

más a stílusértéke, mint a Fv nyelvváltozatokban. A példák közül az 

„elavult”-nak minősített penzió ’nyugdíj’; poliklinika ’rendelőintézet’; 

restauráció ’vasúti vendéglő, resti’, valamint a „régies”-nek minősített 

hajtási igazolvány ’járművezetésre való jogosultságot igazoló doku-

mentum’; inas ’ipari tanuló, szakmunkás tanuló’; internátus ’diák-

otthon, kollégium’; kaszárnya ’laktanya’; kihágás ’szabálysértésnek 

minősített, enyhe fokozatú bűncselekmény‘; magaviselet a tanuló 

érdemjeggyel minősített iskolai viselkedése’; szvetter ’kardigán’ sza-

vak a Fv nyelvváltozatokban (és némelyikük más határon túli nyelv-

változatokban is) közhasználatúak, a legtöbb beszélő nem érzi őket 

régiesek, legföljebb egyiküket-másikukat szlovákosnak (erre l. pl. 

Lanstyák 2002a: 87–88).

Az olvasónak feltűnhetett, hogy a példaanyagban a „régies” stílus-

értékű szavak száma viszonylag alacsony, pedig az ember az ellenke-

zőjét várná, azt, hogy ezekből több lesz, mint az „elavult” szavakból. 

Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy a forrásmunkák „ténylegesen” 

régies szavakat nem vagy alig hoznak példának, s a szótárak is kevés 

„régies” stílusértékű szót jelölnek meg ezzel a minősítéssel, s azok is 

valószínűleg közel állnak már az elavuláshoz (l. föntebb). A „régies”-

nek minősített példák számottevő része nem is a forrásmunkákból, 

sem nem a szótárakból származik, hanem saját gyűjteményemből. 

Meg kell jegyezni, hogy a kihalt szavaknak az archaizmusok közé 

való sorolása nem magától értődő. Jómagam elsősorban azért dön-

töttem az archaizmusok ilyen tág felfogása mellett, mert ezek – nyel-

vi szempontból nézve – nem választhatók el élesen az „elavult” stí-

lusértékű szavaktól, sőt az „elavult” szavak úgy is tekinthetők, mint 

amelyek a kihalt szavak egyik sajátos csoportját alkotják. Ebből is 

következően a kihalt szavaknak ugyanolyan típusai vannak, mint 

azoknak a régi korok nyelvhasználatára jellemző szavaknak, amelyek 

mai diskurzusokban is megjelennek stilisztikailag jelölt elemekként, 

„elavult”, „régies”, „kissé régies”, esetleg „választékos”, „formális” stí-

lusértékkel.

Érdemes még kitérni arra, hogy az ismertetett kategóriák nem 

különülnek el élesen egymástól, hanem egymásba olvadnak; szá-

mos lexéma két csoportba is besorolható, még akkor is, ha az adott 

lexéma egyjelentésű. 

Például a csúcsa ’lándzsa’ szó amellett, hogy teljes archaizmus (fön-

tebb ott tüntettük föl), historizmus is (hiszen ma már nem használt 

fegyverfajtát jelöl); azért soroltuk mégis inkább a nyelvi archaizmusok 

közé, mert a történelmi köztudatban nem a csúcsa, hanem a lándzsa 

szó él. A kópia szót a formai archaizmusok közé soroltuk, a „mai” 

kopja hangalakhoz viszonyítva. Mivel azonban ma már nem létezik 

ez a szúrófegyver, a kópia – a kopjával együtt – historizmus is. 

Poliszém mivolta miatt némileg más esetet képvisel a röppentyű 

’gyújtóanyagot továbbító régi fegyver, ill. ennek lövedéke’, melyet

a historizmusok közé soroltunk. Ugyanakkor az értelmező kéziszótár 
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ennek a szónak a régiesként jelölt ’rakéta’ jelentését is számon tart-

ja, ebben a jelentésében pedig a szó nyelvi, pontosabban jelentésbeli 

archaizmus (csak éppen inkább kihalt, mint régies). A karajcár ’kraj-

cár’ historizmus is, mivel egy régi pénznemet jelöl, viszont hangalak-

ja folytán egyszersmind nyelvi, pontosabban formai archaizmus is.

A pattantyú ’ágyú’ szót a nyelvi archaizmusok közé soroltam, an-

nak ellenére, hogy Tompa (1972: 244) a fogalmi archaizmusok közt 

említi. Valóban: ha úgy tekintjük, hogy a hajdani pattantyúkhoz ha-

sonló ágyúk ma már nincsenek, akkor a szó fogalmi archaizmus is, 

ám ilyen alapon minden olyan dolognak a neve, melynek a gyártás-

módja, külleme, anyaga stb. megváltozott, fogalmi archaizmusnak 

volna minősíthető, amennyiben a neve elavult vagy régiessé vált. 

Pedig számos dolognak megváltozott az elmúlt ezer évben a gyár-

tásmódja, a külleme, az anyaga, és részben akár a funkciója is, mégis 

– ha a neve nem avult el – természetes módon használjuk a „régi” 

nevét; gondoljunk például a régi tűzhelyre és mai villanyárammal 

működő utódja közti különbségekre; ezek alighanem jobban kü-

lönböznek egymástól, mint a régi meg a mai ágyú. Mindenesetre ez

a szavaknak az a csoportja, melynél a fogalmi és a nyelvi archaizmu-

sok csoportja összecsúszik.

A nyelvi archaizmusokon belül ugyanaz a szó minősíthető akár 

teljes, akár pl. formai archaizmusnak. Az egyik beszélő számára pl. 

az ámbátor, a beretra, a bestye, a kakucsol teljes nyelvi archaizmus, 

mivel nem kapcsolja össze e lexémák hangalakját az ámbár, birétum, 

bestia, kukucskál szavak hangalakjával (a birétumot a legtöbb ember 

talán nem is ismeri), ám mások az összefüggést felismerhetik, így az 

ő számukra ezek a lexémák inkább formai archaizmusok. Ugyan-

az a szó lehet egyszerre formai és jelentésbeli archaizmus is. Pl. az 

apol szó ’gondoz’ jelentésben csak formai archaizmus (vö. a mai ápol 

’gondoz’ alakkal), ugyanakkor ’csókol’ és ’dédelget’ jelentésben je-

lentésbeli archaizmus is. Ha viszont a beszélő nem érzi az összefüg-

gést az apol és az ápol között, akkor számára a szó teljes archaizmus. 

Érdekes az által ’át’ esete is. Ha az át szót látjuk benne, akkor formai 

archaizmusnak minősítjük, mert az által formának átra változott

a hangalakja. Ha viszont az által szót látjuk benne, melynek az egyik 

jelentése, az ’át’, elavult, akkor jelentésbeli archaizmusnak minősít-

hetjük.

A „teljes archaizmus”, „formai archaizmus”, „jelentésbeli archa-

izmus” elsődlegesen a nyelvész kategóriái, melyek lehetővé teszik

a nyelvi anyag rendszerezését, s elemzésének kiindulópontjául szolgál-

nak. Külön vizsgálat tárgyát képezhetné, hogy ezekből a beszélő szá-

mára melyeknek van realitása. Jelenleg csak annyit mondhatok, hogy 

számomra ezek a kategóriák az Újszövetség-fordításokra és -revíziókra 

irányuló eddigi stílusvizsgálataim során hasznosnak bizonyultak, s úgy 

gondolom, hogy az egyetemi hallgatók számára is kényelmes keretként 

szolgálhatnak az archaizmusok kérdéskörének megismeréséhez.

A további kutatások során érdemes lenne jobban elkülöníteni 

egymástól az elavultságot és régiességet mint nyelvtörténeti állapo-

tot az elavultságtól és régiességtől mint a használat során, konkrét 

beszédhelyzetekben, konkrét diskurzusokban létrejövő stílusértéket. 

Vizsgálat tárgya kellene legyen például az, hogy reális-e egyáltalán 

az „elavult” és a „régies” stílusérték megkülönböztetése mai diskur-

zusokban, azaz csakugyan két eltérő stílusértékként észlelik-e pl. 

mai modern szövegek olvasói az archaizálás céljából használt elavult 

és régies szavakat. Okkal tételezhető fel persze, hogy a két csoport 

közt különbségeket észlelnek a hétköznapi beszélők is, hiszen az el-

avult szavakkal kizárólag olvasás és iskolai oktatás során kerülnek 

kapcsolatba, míg a régies szavakat mai diskurzusokban is hallhatják, 

olvashatják anélkül, hogy az őket használó beszélőknek archaizáló 

szándéka volna. Azt viszont, hogy e két eltérő nyelvi kategória kü-

lönbségének mennyire felel meg élő stílusértékbeli különbség, empi-

rikus vizsgálatok nélkül nem tudhatjuk.

Szintén megvizsgálandó kérdés volna, hogy a denotátumukkal 

különböző történelmi korokra utaló historizmusok mikor, milyen 

kontextusban érződnek elavultnak és régiesnek, és milyenben nem. 

Például a kazamata szó mint historizmus elvileg „elavult” stílusér-

tékű lehetne, de pl. a Komárom melletti Monostori erődnek a ka-

zamatái az oda látogató turisták számára, és még inkább a múzeum 

alkalmazottjai számára máig élő valóság (hiszen végig lehet rajtuk 

sétálni), legföljebb most más a funkciójuk, mint volt a múltban. Nem 

biztos, hogy a kazamata szó a Monostori erőd látogatása során lét-

rejövő diskurzusokban „elavult”-nak érződik. És hát természetesen 

nem érződik elavultnak a hadtörténeti, történelmi munkákban sem 

– de erről már föntebb volt szó.



40 41

Végül tanulságos lenne annak a megvizsgálása is, hogy van-e kü-

lönbség aközött, amikor egy régies szót a(z idősebb) beszélő a maga 

dialektusa, ill. idiolektusa részeként használ, akár szóban, akár írás-

ban, és aközött, amikor ugyanaz a szó kronolektális kölcsönzésként 
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Zhrnutie

Vo svojej práci prezentujem novú systematizáciu archaizmov; jednotlivé 

kategórie ilustrujem hojným množstvom príkladov. V úvodnej kapitole 

sa zaoberám najmä definíciou archaizmov, ďalej otázkami ich štylistickej 

hodnoty, ako aj lexikografickými problémami týkajúcimi sa archaizmov. 

V hlavnej časti svojej práce charakterizujem hlavné kategórie archaizmov. 

Rozlišujem dva hlavné typy: jazykové archaizmy a historizmy; v rámci 

obidvoch rozlišujem úplné, formálne, resp. formálno-sémantické 

a sémantické archaizmy. V záverečnej časti svojho príspevku sa zaoberám 

príkladmi, ktoré možno kategorizovať rôznymi spôsobmi, napokon 

vymedzím ďalšie možné výskumné témy.

Misad Katalin

A főnév nemére való utalás eszközei 

a szlovákban és a magyarban1

Annotáció: A magyar nyelvtől eltérően a szlovákban a főnév legjellemzőbb 

nyelvtani kategóriája a nem. A szlovák főnévragozást illetően döntően fon-

tos, hogy a szóban forgó szófajcsoport elemei milyen nyelvtani nemet kép-

viselnek, túlnyomórészt ettől függ ugyanis, hogy melyik paradigma szerint 

ragozódnak2. Ezzel szemben a magyar azok közé a nyelvek közé tartozik, 

melyek képesek a természetes nem kifejezésére, de rendszerükből teljes 

mértékben hiányzik a nyelvtani nem. Az alábbi írás azt vizsgálja, hogyan, 

milyen kifejezőeszközök segítségével érzékelteti a nem kategóriáját a szlo-

vák és a magyar nyelv, továbbá hogy melyek a nyelvtani nemet kötelezően 

kifejező szlovák főnevek ekvivalensei nyelvünkben. A vizsgálat a foglalko-

zásneveket, a személyneveket, a rokoni viszonyokat jelölő megnevezéseket, 

továbbá a személyes névmások és az állatnevek fogalomkörét érinti.

Kulcsszavak: a nem kategóriája, természetes nem, nyelvtani nem, lexikai és 

morfológiai eszközök

1. Bevezetés

Az egyes nyelvek abban is különböznek egymástól, hogy kötelező 

vagy fakultatív módon utalnak-e a nem kategóriájára, illetve hogy 

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0051/14. számú Ideológie, identity 
a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom 
priestore c. Vega-projekt keretében folytak a szerző munkahelyén, a pozsonyi 
Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. 

2 Összességében kijelenthetjük, hogy a nyelvtani nem egy olyan osztályozási 
rendszer alapja, amelynek kialakításában egyéb, jelentéstani és alaktani szem-
pontok is szerepet játszanak (vö. Huszár 2009: 34).
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e kategória kifejezésére milyen lexikai és/vagy morfológiai eszkö-

zökkel rendelkeznek. 

A szlovák és a magyar alaktani rendszer talán legszembetűnőbb 

különbözősége a nyelvtani nem megléte a szlovákban s teljes hiánya 

a magyarban. Az eltérés okai viszonylag egyszerűen magyarázható-

ak: az Európában beszélt nyelvek többségének – köztük a szlovák-

nak – rekonstruálható ősében, az indoeurópai alapnyelvben eleve 

voltak nyelvtani nemek, míg a finnugor alapnyelv rendszeréből hi-

ányzott ez a nyelvtani kategória. A különbözőség másik oka a két 

vizsgált nyelv eltérő tipológiai tulajdonságaiban keresendő: a nem 

kategóriája tipikus jellemzője a flektáló nyelveknek, így a szlovák-

nak is, s hiányzik az agglutináló nyelvekből, mint amilyen a magyar 

(vö. Skalička 1960: 101). 

A nem aspektusából érzékeny nyelvek rendszerében a főnevek 

nyelvtani nem szerinti csoportokba sorolhatók. Az indoeurópai 

nyelvek egy része (pl. a szlovák, az orosz, a német) három nyelvtani 

nemet ismer: hím-, nő- és semlegesnemet; más része (pl. a francia 

vagy a holland) csak kettőt: hím- és nőnemet; míg az angolban gya-

korlatilag lebomlott a nyelvtani nem rendszere, csak a személyek ter-

mészetes nemére utaló jelek maradtak meg. 

A nem kategóriáját kevésbé érzékelő nyelvek közé azok tartoznak, 

melyek rendszeréből hiányzik a grammatikai nem (pl. a finnugor nyel-

vek, köztük a magyar). Emberekre és bizonyos állatfajokra reflektáló 

szavak esetében azonban ezekben a nyelvekben is van mód a nem 

jelölésére, de ez nem kötelező – szemben a nyelvtani nemmel rendel-

kező nyelvekkel –, hanem fakultatív, választható. Ez utóbbi tény alátá-

masztja azt a feltételezést, hogy a nyelvtani nem bizonyos mértékben 

összefügg a természetes nemmel, hiszen a grammatikai nemmel ren-

delkező nyelvek esetében a természetes nemhez tartozó főnévi szóál-

lomány általában besorolódik a megfelelő nyelvtani nem osztályába: 

a férfiakat jelölő szavak a hímnemű, a nőket jelölőek pedig a nőnemű 

főnevek osztályába tartoznak. Az a tény ellenben, hogy vannak nyel-

vek, melyeknek rendszeréből hiányzik a nyelvtani nem, egyben a ter-

mészetes és a grammatikai nem viszonylagos függetlenségét is jelzi: 

szükség esetén – különböző lexikai és/vagy morfológiai eszközökkel 

– ugyanis ezek a nyelvek is képesek utalni az élőlények nemére (Miko 

1962: 18–19, Ondruš–Sabol 1987: 71–73, Crystal 1998: 121–123).

2. A nem kategóriája a szlovák és magyar főnevek
vonatkozásában

A szlovák főnevek grammatikai kategóriáit egyfajta halmaz elemei-

ként feltüntető hagyományos és újabb felfogású nyelvtanok egyaránt 

a főnevek csoportosításának legfontosabb szempontjaként jelölik

a nem kategóriát: {G, N, C}3 (vö. Miko 1962, Horecký 1971). A ma-

gyar névszók, köztük a főnevek nyelvtani kategóriáit először Lotz 

János vázolta fel egy tanulmányában. Az általa jelölt megállapítás 

halmaz formájában a következőképpen írható fel: {P, N, C}4 (Lotz 

1974: 345–346, vö. Keszler szerk. 2000: 48–49). A szlovák és a ma-

gyar főneveket jellemző kategóriák összevetéséből kitűnik, hogy

a két halmaznak mindössze egy, mindkét nyelvben ugyanazt a funk-

ciót betöltő közös eleme van, ez pedig a nyelvtani szám (N). A szlovák 

főnevek nem képesek tehát a birtokosság kategóriájának kifejezésé-

re, a magyar főnevek pedig mellőzik a nyelvtani nem kategóriáját. 

Ám az a nyelv, amelyikből hiányzik a másik nyelvben megtalálható 

valamely nyelvtani kategória, a hiányzó nyelvi-nyelvtani információ 

jelentéstartalmát egy másik nyelvi sík eszközeivel pótolja: a szlovák 

lexikai eszközökkel, konkrétan birtokos melléknevekkel vagy bir-

tokos névmásokkal jelöli a birtokosság kategóriáját, pl.: priateľova 

kniha (magyarul: [a] barátom könyve), moja kniha (magyarul: [a] 

könyvem; s a nemet szemantikai kategóriaként jegyző magyar nyelv 

is lexikai eszközökkel tesz különbséget egyes élőlények (személyek és 

bizonyos állatfajok) hímnemű és nőnemű egyedei között (vö. Furdík 

1977: 24, Pete: 2000: 108, Kegyes 2007: 219–220, Misad 2011: 86, 

107, Vasvári 2014: 133).

A szlovák főnevek szemantikai szempontból motiválatlan 

nyelvtaninem-kategóriája azonban csupán formai-grammatikai ka-

tegória, amelyre a magyar a nyelvtani nem hiánya miatt sem lexikai, 

sem más nyelvi eszközökkel nem tud utalni. A természetes nem vi-

szont, amely a szlovákban a nem kategóriájának szemantikai mag-

ját alkotja, mindkét nyelvnek sajátja. A nemek kifejezésének módját 

3 A rövidítések feloldása: G = genus (nyelvtani nem), N = numerus (szám),
C = casus (eset).

4 A rövidítések feloldása: P = birtokosság, N = szám, C = eset.
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végző kutató figyelme épp emiatt elsőként a természetes nemre irá-

nyul: részben azért, mert a szlovák főnevek nyelvtaninem-kategóri-

ája és természetesnem-kategóriája között bizonyítható összefüggés 

van, részben pedig azért, mert a természetes nem mindkét vizsgált 

nyelvben kifejezésre jut; következésképpen ez a fogalom lehet az ösz-

szehasonlítás kiindulópontja.

3. A nem kifejezésének eszközei a szlovákban
és a magyarban

A nem kategóriájának szemantikai magját a szlovákban az élőlények 

(emberek és egyes állatfajok) nem szerinti megkülönböztetése, azaz

a természetes nem alkotja, melyen belül a nemi jelleg szerinti differen-

ciálásnak többnyire nyelven kívüli okai vannak. Mivel a természetes 

nem a biológiai szempontból nyilvánvaló nemi különbségeket hiva-

tott érzékeltetni, a nyelvtani nemmel operáló nyelvekben is kitünte-

tett fontossággal bír. A nemek közti különbséget kifejező rokonsági 

viszonyok, foglalkozások, valamint bizonyos állatok megnevezésére 

szolgáló szópárok többsége a szlovákban hím- és nőnemű egyedet 

jelölő szó (pl.: syn – dcéra, zať – nevesta, predavač – predavačka); 

más személyek esetében, valamint az ismertebb állatfajoknál pedig 

jellemzően hím-, nő- és semlegesnemű elnevezés5 (pl.: muž – žena 

– dieťa, kohút – sliepka – kurča, kôň – kobyla – žriebä) (vö. Miko 

1962: 39–42, Dvonč 1972: 43–44, Furdík 1977: 30). 

A nemi különbség biológiai szempontból szembetűnő eseteire

– a szlovákhoz hasonlóan – a magyar nyelvnek is vannak nemre uta-

ló lexémái, pl.: férfi – nő, vő – meny; kakas – tyúk – csibe, csődör 

– kanca – csikó. A személyeket, egyes állatokat jelölő főnevek nagy 

része azonban általános jelentésű, vagyis ugyanaz a szó férfit és nőt, 

hímet és nőstényt is meghatározhat, pl.: Nagy Tibor építészmérnök 

– Nagy Klára építészmérnök; (a) Lord nevű oroszlán – (a) Zara nevű 

oroszlán stb. Amennyiben az ilyen főnevek vonatkozásában fontossá 

válik a nemi különbség kiemelése, nyelvünk általában a női nemhez 

tartozó egyedet jelöli új lexikai eszközökkel, pl.: építészmérnöknő, 

női építészmérnök, nő építészmérnök; nőstény oroszlán, anyaoroszlán, 

oroszlánhölgy stb. Nyelvünkben ritka kivételt képeznek azok a főne-

vek, amelyekben nemcsak a nőnemű, hanem a hímnemű egyedre 

is külön lexémával utalunk, pl.: özvegy (férfi v. nő); de özvegyember 

(férfi) – özvegyasszony (nő) (vö. Pete 2000: 108). 

A továbbiakban azt vizsgáljuk, milyen nyelvi kifejezőeszközökkel 

érzékelteti a nem kategóriáját a szlovák és a magyar nyelv a rokoni vi-

szonyokat jelölő megnevezések, a foglalkozásnevek, a személynevek, 

valamint a személyes névmások és az állatnevek vonatkozásában.

3.1. A nem jelölése a rokonságnevekben

A rokonságnevek sokat elárulnak egy-egy népcsoport régi társa-

dalmi viszonyairól, segítségükkel felvázolható az illető közösség ősi 

családi kapcsolatainak rendszere. A vérségi rokoni kapcsolatokat je-

lölő nevek eredete mindkét vizsgált nyelvben a régiségben keresendő: 

a mai szlovák köznyelvre jellemző rokonságnevek nagy része ószláv 

eredetű, a magyarok pedig uráli, ugor vagy finnugor kori örökségek. 

A szlovák a vérségi, illetve házassági kapcsolatban lévő hím- és 

nőnemű egyedeket vagy önálló alapszóval (pl.: otec – matka, syn 

– dcéra, zať – nevesta), vagy a hímnemű egyed nevéből nőnemű fő-

nevet létrehozó képzőkkel jelöli (pl.: vnuk – vnučka, strýc – stryná, 

svokor – svokra, švagor – švagriná). A szülők felmenői ágának tag-

jait azonban a köznyelvi nyelvváltozatban a szülőket jelölő lexémák 

segítségével nevezi meg, mégpedig minőségjelző hozzáadásával: 

starý otec – stará matka, prastarý otec – prastará matka (kivételt a bi-

zalmas nyelvhasználatra jellemző dedo – babka heteronim szavakból 

álló szópár képez). A jelzős szerkezetes forma azonban egyéb rokoni 

kapcsolatok kifejezésére is szolgálhat, pl.: krstný syn – krstná dcéra.

Nyelvünk a hím-, illetve nőnemű egyedeket jelző rokonnevek egy 

részét szintén önálló lexémával fejezi ki, pl.: apa – anya, fiú – lány/

fia – lánya (az utóbbi a rokoni viszonyra utaló személyjeles alak), 

5 A szlovákban a személyeket és egyes állatokat jelölő főneveknek párhuzamo-
san természetes és nyelvtani nemük is van, az élettelen tárgyakat jelölő főne-
veknek viszont csak nyelvtani nemük lehetséges. A természetes nemet elsősor-
ban a szavak jelentése, a nyelvtani nemet pedig a főnév ragjai (ún. gramatické 
morfémy) vagy a szóalkotás során alkalmazott képzők (ún. derivačné morfé-
my) fejezik ki.
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vő – meny, após – anyós; de a magyarban a nem szerinti megkülön-

böztetésnek ennél gyakoribb módja a szóösszetétel, pl.: nagyapa 

– nagyanya, öregapa – öreganya (népies6), ópapa – ómama (kissé 

régies, kedveskedő), dédapa – dédanya, ükapa – ükanya, szépapa 

– szépanya, fiútestvér – lánytestvér, fiúunoka – lányunoka, nagybácsi 

– nagynéni, keresztapa – keresztanya, keresztfiú – keresztlány, koma 

– komaasszony (népies), sógor – sógornő.

Az összevetés nyomán megállapíthatjuk, hogy mindkét nyelvre 

jellemző a hím- és nőnemű rokonságnevek önálló lexikai eszközök-

kel való kifejezése, de míg a szlovák többnyire a hímnemű egyedet 

jelölő szóhoz képzőt kapcsolva hozza létre a női rokonságneveket, 

addig a magyar leggyakrabban szóösszetétellel nevezi meg a rokon-

sági nevek hím- és nőnemű egyedeit.

3.2. Nemre való utalás a foglalkozásnevekben

A foglalkozásnevek7 nemek szerinti megkülönböztetésének eszköze 

mindkét nyelvben a szóalkotás valamelyik módozata: míg a szlovák-

ban képzéssel, addig a magyarban általában összetétellel keletkeznek 

a nőnemű egyedek megnevezései. Mindkét nyelv a hímnemű egye-

deket jelölő foglalkozásnevekből hozza létre a nőnemű megfelelőket, 

a nyelvtani nem kategóriájával operáló szlovák leggyakrabban a -ka, 

ritkábban a -kyňa képző segítségével: minister → ministerka, spevák 

→ speváčka, študent → študentka, sudca → sudkyňa. 

A magyar a női foglalkozásneveket szintén a férfiakat jelölő el-

nevezésekből alkotja, mégpedig a nő, ritkábban asszony vagy női 

szavak segítségével, pl.: bíró → bírónő, orvos → orvosnő, virágárus 

→ virágárusnő, munkás → munkásnő, munkásasszony, nőmunkás, 

női munkás.8 Ritka és kevésbé köznyelvi azonban a nő szó előtagként 

való használata férfi- és női foglalkozások párhuzamos jelölésére,

pl.: nődolgozó, nőhallgató, nőíró, nőorvos, nőcseléd (lásd ÉKsz. 2003: 

983, OH 2004: 1117–1118, vö. Vasvári 2014: 143).

Az asszony szóval a magyar elsősorban magasabb állami tisztsé-

gek vagy munkahelyi beosztások elnevezésével kapcsolatban jelöli 

a nőnemű egyedet, pl.: miniszterelnök asszony, államtitkár asszony, 

dékán asszony, osztályvezető asszony; de a szóban forgó lexéma fér-

fi- és női foglalkozások megkülönböztetésére is szolgál, pl.: vajákos

(= ’kuruzsló’) → vajákos asszony, paraszt → parasztasszony. Olyan 

példát azonban nem nagyon lehet találni, amikor nyelvünk női fog-

lalkozást jelölő szóból alkotott férfifoglalkozást megnevező szót; 

kivételt talán csak az óvónő → óvóbácsi szópár képez. Előfordul 

azonban, hogy bizonyos női foglalkozást jelölő szavaknak nincs pár-

huzamos férfi nemre utaló megfelelője, ilyen pl. a védőnő.

A magyarban a nyelvtani nem hiánya lehetővé teszi, hogy min-

den olyan esetben, amikor a nőket megnevezzük, a foglalkozásnevet

a férfiak foglalkozásával egyező módon használjuk, pl.: dr. Kovács 

Ilona osztályvezető főorvos, Kövesdi Szabó Mária színművész, Miklósa 

Erika operaénekes. Ez a jelölési mód azonban inkább csak a magyar-

országi nyelvhasználatra jellemző, a szlovákiai magyar nyelvválto-

zatokban a többségi nyelvben kötelező grammatikai nem jelentő-

sen befolyásolja a -nő utótagú foglalkozásnév-formák előfordulási 

gyakoriságát, pl.: eladónő, kalauznő, polgármesternő, vegyésznő stb.

(vö. Lanstyák 1998: 69). 

A szlovák és magyar női foglalkozásnevek összehasonlításából 

kitűnik, hogy a magyar alapvetően nem tartja fontosnak a külön-

böző foglalkozásokat űző személyek nemének jelölését, azaz az el-

6 A példák után zárójelben található stílusminősítéseket az ÉKsz. alapján tün-
tetem fel. 

7 Kálmán László azt feltételezi, hogy a magyarban a női foglalkozásnevek a ne-
mesi címek férfi, ill. női nemű személyt jelölő mintájára alakultak ki (lásd 
király–királynő, báró–bárónő stb.). Időbeli megjelenésüket a 19. századra he-
lyezi, de úgy véli, egyes női foglalkozásnevek – pl. a színésznő vagy a  takarí-
tónő – ennél is régebbiek lehetnek (Kálmán 2013). Mások szerint a magyar 
női foglalkozásnevek nagy része jóval később, jellemzően a szocializmus első 
évtizedeiben keletkezett, fő oka a nők társadalmi helyzetének megváltozása 
volt: szinte egyik napról a másikra olyan foglalkozást választhattak – vagy 
olyan munkakörbe kényszerítette őket a korabeli társadalom –, amelyet addig 
csak férfiak végezhettek (vö. Kassai 2011: 148, Misad 2011: 108).

8 Nyelvünkben található néhány olyan férfi és női foglalkozásnevet jelölő alak-
pár, amelyek latin eredetű hím- és nőnemű szópárokból erednek, pl.: komikus 
– komika, medikus – medika, novícius – novícia, patrónus – patróna (’védő-
szent’ jelentésben) stb. Mivel e szópárok nemre utaló toldalékai a magyarban 
nem produktívak, ezek a szavak nyelvünk szótáraiban külön címszóként sze-
repelnek (lásd ÉKsz. 725, 872, 983, 1069; Tolcsvai Nagy szerk. 2007: 558, 662, 
732, 785; vö. Vasvári 2014: 135).
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adó, az orvos, a pincér egyaránt utalhat hím- és nőnemű személyre 

is. Nyelvünk csak abban az esetben használ női foglalkozásneveket, 

ha fontosnak tartja kiemelni, hogy a foglalkozást végző személy 

nő. Ha megvizsgáljuk a Magyar értelmező kéziszótár és a Krátky 

slovník slovenského jazyka c. kézikönyvek foglalkozásnevet jelölő 

címszavait, azt látjuk, hogy a magyar szótárban ritkán fordul elő 

címszóként női foglalkozásnév (lásd ápolónő, eladólány; de csak ék-

szerész, orvos, pincér, takarító, tanító stb., ÉKsz. 2003), míg a szlovák 

hímnemű foglalkozásnév mellett rendszeresen ott találjuk annak 

női változatát vagy legalább a képzőt, amellyel a hímnemű meg-

nevezésből létrehozhatjuk annak női megfelelőjét (lásd skladník, 

skladníčka; učiteľ, -ka, KSSJ 2003). A fentiekből kitűnik, hogy

a nemi jelleg szempontjából differenciálatlan magyar megnevezést 

egyaránt tekinthetjük a hímnemű, illetve a nőnemű szlovák főnév 

ekvivalensének is. Ennek elsődleges oka az, hogy a foglalkozásnevek 

esetében a szlovákban a természetes nem kategóriája oly mértékben 

grammatikalizálódott fogalom, hogy morfológiai eszközökkel való 

jelölése elkerülhetetlen, míg a magyarban a hangsúly a szóban forgó 

foglalkozást űző személyen van, s ebben a vonatkozásban a személy 

neme jelentéktelennek minősül, pl.: Nagy Mária, a képviselő-testület 

tagja (nem „tagnője”), Iveta Radičová, Szlovákia volt miniszterel-

nöke (nem „miniszterelnöknője”) (vö. Furdík 1977: 33). Ráadásul

a megnevezés nemére utaló -nő, -lány utótagokat nem minden eset-

ben alkalmazza a magyar nyelv: ha népek, nemzetek nevéből alkot 

nőnemű személyre utaló megnevezéseket, ezeket nem a szokásos 

főnévi utótagokkal, hanem minőségjelzős szerkezettel fejezi ki, pl.: 

Egy angol lánnyal/nővel lakik. Vagy: Két német lány/nő kérte a se-

gítségét. A szlovák ezzel szemben ilyenkor is kötelezően utal a sze-

mélyek nemére: Býva s jednou Angličankou. Vagy: Dve Nemky ho 

žiadali o pomoc.

3.3. A nem kifejeződése szlovák, magyar

és szlovákiai magyar női személynevekben

A személynevek élő vagy valaha élt emberek megjelölésére, azono-

sítására szolgáló szócsoportok, amelyek általában két, napjainkban 

gyakran több névelemből állnak9. A személynév két legfontosabb 

tagja az egyénítő keresztnév és a kisebb közösségbe való tartozást 

jelölő családnév (vö. Hajdú 1994: 17–18). 

3.3.1. A keresztnevek „neme”

A nyelvtani nemmel rendelkező szlovákban még a nyelvet nem be-

szélő számára is könnyen azonosíthatóak a férfi, illetve női kereszt-

nevek: az előbbiek általában mássalhangzóra, az utóbbiak -a ma-

gánhangzóra végződnek, pl.: Adam, Michal, Stanislav – Eva, Jana, 

Dušana. A szláv eredetű férfineveknek az esetek többségében van 

női megfelelőjük, ezek a hímnemű egyedet jelölő névből keletkez-

tek a nőnemű főnévre utaló -a morféma hozzáadásával, pl.: Dušan 

– Dušana, Ľubomír – Ľubomíra, Miroslav – Miroslava. A fenti szabály 

alól természetesen van kivétel, de ez inkább csak az idegen erede-

tű keresztnevekre vonatkozik: a férfinevek között találunk néhány 

magánhangzóra végződő alakulatot (ilyen pl. a németből származó 

Oto vagy a magyarból eredő Gejza), s a más nyelvből átvett női ne-

vek között is vannak olyanok, amelyek mássalhangzóra végződnek

(pl.: a germán eredetű Ingrid).

A nyelvtani nem nélküli magyarral kapcsolatban azt feltételez-

hetnénk, hogy értelemszerűen a keresztnevei sem tartalmaznak

a megnevezett személy nemére vonatkozó alaki jelölőket. A magyar-

országi központi anyakönyvi hivatal által hivatalos utónévjegyzék-

ként elismert Magyar utónévkönyv alapján azonban nyelvünkben 

sokkal több az átvett, mint a magyar eredetű keresztnév, melyek 

közül a férfinevek szinte minden esetben mássalhangzóra, a nőiek 

pedig leggyakrabban -a magánhangzóra végződnek. A más nyelvek-

ből kölcsönzött, főként latin vagy német eredetű női nevek ráadásul 

gyakran férfinévből keletkeztek, s végződésük egyértelműen utal vi-

9 Az utóbbi évtizedekben gyakori jelenségnek számít, hogy a szülők két ke-
resztnevet választanak gyermeküknek, melynek eredménye az anyakönyv ál-
tal is iktatott háromelemű személynév, pl.: Kis Ilona Sára, Szabó Endre Ottó. 
Amennyiben házasságkötés esetén az egyik fél (a gyakorlat azt mutatja, hogy 
általában a nő) felveszi házastársa családnevét, de megtartja születési család-
nevét is, a személynév négyeleműre módosulhat, pl.: Szabó-Kis Ilona Sára/
Kis-Szabó Ilona Sára.



54 55

selőjük nemére, pl.: Aurél → Aurélia, Emil → Emília, Gábor → Gab-

riella, Viktor → Viktória; Erik → Erika, Herman → Hermina, Róbert 

– Roberta. Az ősi eredetű pogány vagy régi magyar keresztnevekben 

azonban nem találunk nemre utaló morfémát, a férfinevek is vég-

ződhetnek magánhangzóra (pl.: Attila, Csaba, Zala, Levente, Zete, 

Bulcsú stb.); s a régi, de az újabb keletű magyar, valamint az átvett 

női nevek is lehetnek magánhangzós és mássalhangzós végűek egy-

aránt (pl.: Réka, Emese, Kincső; Hóvirág, Napsugár; Irén, Ivett stb.) 

(vö. Ladó–Bíró 2001).

3.3.2. Nemre utaló szóelemek a családnevekben

A szlovák a keresztnevet és az őt követő családnevet10 nembeli egyez-

tetés alapján kapcsolja egymáshoz, vagyis a férfi keresztnév után 

hímnemű egyedet jelölő családnévnek, a női után pedig nőnemű 

személyre utaló családnévnek kell következnie, pl.: Ján Novák – Jana 

Nováková. A példából kiderül, hogy a hímnemű egyént megneve-

ző családnévnek nincs alaki jelölője, a nőnemű személy családneve 

azonban kiegészül az -ová szóelemmel. Ez a nőinév-képzőnek ne-

vezett toldalék a szlovák birtokos mellékneveken található, egyben

 a birtok nemére utaló egyes számú -ov/-ova/-ovo szóelemek nőnemű 

tagjával hozható kapcsolatba. Funkciója szerint ún. patronimikum-

képző, amely a birtok és a birtokos közötti rokonsági kapcsolatot je-

löli. Eszerint a Nováková nevet viselő nő hajadon is, férjezett is lehet: 

vagy az „apához tartozó vki” – ilyenkor az apa családnevéhez kap-

csolódik az -ová végződés –, vagy a „férjhez tartozó vki”, ebben az 

esetben a férj családi nevéhez társul az -ová szóelem (vö. Vörös 2003: 

628, Misad 2013: 93).

A fentiekkel szemben a magyar családnevekben csak esetlegesen 

találunk utalást a nevet viselő személy nemére: ha a nő férjhez mene-

tele után – saját kereszt- és családnevét elhagyva – a férj teljes nevé-

ből -né képzővel létrehozott házassági névformát választja, pl.: Szabó 

Jánosné11. A férj családnevéhez rendelt toldalék ugyanakkor egy rö-

videbb névalakulatot eredményez (Szabóné), amelyet nyelvünk vagy 

megszólítási formaként, vagy közvetlen, magánjellegű beszédhely-

zetek elemeként alkalmaz. Az utódállamokban kisebbségi helyzet-

ben élő magyar nők által viselt névformák azonban gyakran nem

a magyar hagyományt, hanem a többségi nemzet névadási szokásait 

tükrözik12, melynek következtében előfordulhat, hogy a kisebbségi 

magyar nők családneve nemre való utalást is tartalmaz. 

A szlovákiai magyar nők leggyakrabban anyakönyvezett névfor-

mája a Helena/Elena Kisová névváltozat. A szlovákos sorrendben 

feltüntetett személynév első eleme a magyar Ilona utónév szlovák 

megfelelője, amely a többségi névhasználat gyakorisági mutatói 

alapján elsősorban a Helena, ritkábban az Elena. A Kisová név-

elem jellemzője a magyar családnévhez kapcsolt -ová végződés, 

amely csupán azt jelzi, hogy nőnemű személyről van szó, s nem 

utal a név viselőjének családi állapotára. A többségi szlovák nők 

névhasználatához igazodó Helena/Elena Kisová névforma az 1994. 

évi névtörvény13 elfogadása után is a leggyakoribb bejegyzett név-

alakként jelenik meg a szlovákiai magyar nők körében. Ennek oka 

egyrészt az -ová elhagyása miatti negatív következményekkel ma-

10 A személynevek vonatkozásában a magyar nyelven kívül minden más nyelv-
ben, így a szlovákban, sőt a magyar rokon nyelveinek mindegyikében is az 
ún. indoeurópai névelemsorrend érvényesül, vagyis a keresztnév megelőzi
a családnevet. 

11 Ez a névforma 1895-től kezdődően mind a mai napig szerepel a hivatalos 
magyarországi asszonynévtípusok között. A legújabb személynévkutatások 
azonban azt mutatják, hogy míg az 1895 és 1952 közötti több mint fél évszá-
zadban a legelterjedtebb asszonynévnek számított a férjezett nők körében, 
addig a 21. század elejére minimálisra csökkent azoknak a száma, akik ezt 
a névváltozatot választják (vö. Takács–Várnai 2002: 182, Farkas 2003: 135, 
Fercsik 2007: 160, Raátz 2007: 174).

12 Ennek oka általában nem az egyenjogúság vagy a funkcionalitás kérdése, ha-
nem a kisebbségek névhasználatát előíró jogszabályok (Misad 2013: 87). 

13 Az anyakönyvekről szóló 1994. évi 154. sz. törvény 16. §-a kimondja, hogy
a nem szlovák nemzetiségű nő családi nevének bejegyzése a nemre utaló szlo-
vák -ová végződés nélkül történik, amennyiben: 1. a nőnemű gyermek szülei 
a gyermek családi nevének anyakönyvezésekor kérelmezik, 2. a nő a házas-
ság anyakönyvezésekor kérelmezi, 3. az érintett nő azt külön törvény szerint
a családinév-változásról rendelkező határozat bejegyzésével kapcsolatban 
kérelmezi (vö. Lanstyák–Szabómihály 2002: 251–254). Ugyanez a jogszabály 
lehetővé teszi minden nem szlovák nemzetiségű személy számára, akinek az 
utóneve az anyakönyvben szlovák formában van bejegyezve, hogy kérelmez-
ze utónevének anyanyelvi formában való feltüntetését az anyakönyvben. 
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gyarázható: az -ová nélküli név egyértelművé teszi a név viselőjének 

magyar voltát, ami hátrányt jelenthet például a munkavállalás során 

(vö. Kiss 1994: 62, Lanstyák 2000: 137, Misad 2013: 94). A helyzet 

objektív megítéléséhez azonban hozzátartozik az a tény is, hogy

a kisebbségek névhasználatát szabályozó jelenlegi rendelkezések sok 

esetben ellentmondóak, pl. különféle szlovák nyelvű szövegekben az 

anyakönyvi bejegyzés formájától függetlenül továbbra is megkövete-

lik az ún. ovázást (Lanstyák 2000: 97, Misad 2013: 93). 

A szlovákiai magyar nők névhasználatában is előforduló Kisné 

névalak a magánjellegű szóbeli beszédhelyzetek eleme; írásos formá-

ban ritkábban, az ún. standard helyzetektől eltérő esetekben (pl. ma-

gánjellegű levelezés, nem hivatalos dokumentum aláírása) fordul elő. 

A kutatások azonban azt mutatják, hogy a szóban forgó névformát

a fiatal és középkorú szlovákiai magyar nők többsége informális 

helyzetben sem használja. Ennek több lehetséges oka van: többek 

között az, hogy a (cseh)szlovák területen élő kisebbségek névhasz-

nálatát szabályozó rendelkezések egyike sem tesz még csak emlí-

tést sem a magyar asszonynevek -né képzős változatának esetleges 

használatáról14; továbbá hogy a (cseh)szlovákiai magyar nők név-

használatukban is igazodnak a többségi nők névhasználati szokásai-

hoz; valamint hogy a fiatal és a középkorú szlovákiai magyar nők el-

avultnak, idejétmúltnak érzik a -né képzős asszonynevek használatát 

(Misad 2013: 92).

3.4. A névmások nemjelölő képessége a szlovákban

és a magyarban

A grammatikai nemmel rendelkező szlovák nyelv a névmásokat

a magyarban is ismert szempontok mellett aszerint is osztályoz-

za, hogy az egyes névmások jelzik-e a helyettesített szófaj nemét: 

azokat, amelyek erre nem képesek, ún. nem nélküli névmásoknak 

(szlovákul: bezrodové zámená), a többit ún. nemjelölő névmásnak 

(szlovákul: rodové zámená) nevezi (Dvonč 1964, Oravec–Bajzíko-

vá–Furdík 1984). 

A szlovák személyes névmások túlnyomó része nem utal a he-

lyettesített főnév nemére, kivételt az egyes és többes szám harmadik 

személye képez: az egyes számú on, ona, ono névmások a helyette-

sített élőlények vagy élettelen dolgok hím-, nő- vagy semlegesnemét 

jelölik; a többes számú oni, ony alakok közül az első hímnemű sze-

mélyek, a másik pedig hímnemű állatok, tárgyak, valamint nő- és 

semlegesnemű személyek és tárgyak nevét helyettesíti.

Mivel a magyar nyelv rendszerében nincsenek nyelvtani nemek,

a főnevek lexikai neméből sem következhetnek nemre utaló 

anaforikus névmások, az on–ona–ono és az oni–ony szlovák szemé-

lyes névmások megfelelőjeként tehát nyelvünk mindkét nyelvtani 

számban nemsemleges névmást használ: egyes számban az ő-t, töb-

besben pedig az ők-et. A nemre való utalás vagy nem utalás ténye a 

harmadik személyű személyes névmások magyarra/magyarból való 

fordításakor okozhat problémát: ha a nem szempontjából kevésbé 

érzékeny magyarra fordítunk, a fordító stilisztikai problémákkal 

szembesül; a nem tekintetében érzékenynek számító célnyelvre for-

dításkor viszont a fordítónak a forrásszövegben található referenci-

ákat a nem szempontjából is értelmeznie, a megfeleltetések adekvát-

sága miatt pedig jelölnie kell (vö. Vasvári 2014: 132).  

Nyelvünk rendszerében van azonban a személyes névmásoknak 

egy olyan csoportja, amely képes kifejezni a helyettesített névszó ne-

mét. Az ide tartozó szócskákat – pl.: kegyed, kegyelmed, kend, kiske-

gyed, magácska – a beszédpartner udvarias megszólításakor használ-

juk vagy használtuk korábban. Közös jellemzőjük, hogy 2. személyű 

funkciójuk van, a nyelvtani egyeztetés aspektusából azonban mindig 

a 3. személyű személyes névmás egyenértékesei (vö. Tompa szerk. 

1961: 240, Keszler szerk. 2000: 160, Grétsy László 2001, Domonkosi 

2002: 61–62). Ezek a különböző stílusértékű megszólító alakulatok

a beszélő-hallgató vonatkozásában nemcsak olyan szociolingvisztikai 

kategóriákra utalnak, mint a beszédpartner státusza vagy életko-

ra, hanem annak nemét is meghatározzák. Közülük az etimológiai 

szempontból ugyanazon szócsaládba tartozó régies kegyelmed, a né-

piesnek, valamint régiesnek számító kelmed és kend hím- és nőnemű 

egyénre egyaránt vonatkozhat, a régies vagy a mai szóhasználatban 

14 Az asszonynévformák tekintetében a magyarországi nők több lehetőség kö-
zül választhatnak, míg a szlovákiai magyar nők számára a szlovák jogszabá-
lyok nem teszik lehetővé, hogy a hagyományos magyar asszonynévformákat 
viselhessék (Misad 2013: 95–96).
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tréfásnak minősülő kegyed, továbbá a bizalmas társalgásra jellem-

ző kiskegyed azonban csak nőnemű személy megszólítására szolgál,

s hasonlóképpen nőkre irányul a kissé régiesnek tartott magácska 

névmás is (lásd ÉKsz. 2003: 637, 642, 852; EtSzt. 2006: 392, 505).

3.5. Nemre való utalás szlovák és magyar állatnevekben

A fentiekben már rámutattunk, hogy a rokonsági és foglalkozásne-

veket jelölő szlovák főnevek természetes és nyelvtani neme szoros 

összefüggést mutat. Ez az egybefonódás azonban nemcsak a szemé-

lyek, hanem az állatok nevének vonatkozásában is megfigyelhető:

a személyeket és egyes állatokat megnevező főneveknek párhuzamo-

san természetes és nyelvtani nemük is van. 

A háziállatok természetes nemét a szlovák általában heteronim 

kifejezésekkel (kohút – sliepka – kurča, baran – ovca – jahňa), a va-

don élőkét a hímnemű egyed megnevezésére szolgáló alapalakkal, és 

az ebből képzéssel létrehozott nő-, ill. semlegesnemű alakulatokkal 

jelöli15 (medveď – medvedica – medvieďa, orol – orlica – orlíča).

A magyarban is előfordul, hogy bizonyos állatfajták hím- és 

nőnemű egyedeit egymástól eltérő lexémákkal jelöljük, pl.: gúnár 

– lúd, mén – kanca; s arra is van példa, hogy a semlegesnemre való 

utalás egy harmadik szóalakkal történik, pl.: kakas – tyúk – csibe, 

mén – kanca – csikó. Nyelvünkben azonban az előzőnél jellemzőbb 

módjai is vannak az állatok nemére való utalásnak. Ezek közül az 

egyik leggyakoribb az, amikor az állat fajtáját jelölő megnevezés elé 

a jelzői szerepű hím (ritkábban: kan), ill. nőstény szót illesztjük, pl.: 

hím elefánt – nőstény elefánt, hím medve – nőstény medve, kan ku-

tya – nőstény kutya, kan nyúl – nőstény nyúl. Az előzővel rokonságot 

mutató módozat szerint azonban bizonyos állatok, főként emlősök 

nemére való utaláskor a magyar az emberek természetes nemét jelö-

lő apa, anya főneveket is alkalmazhatja, melyek ilyenkor összetételi 

tagként szerepelnek a megnevezésben, pl.: apamedve – anyamedve, 

apaoroszlán – anyaoroszlán, apanyúl – anyanyúl. A hím, ill. nőstény 

állat megkülönböztetésének következő módja, hogy a fajtát jelölő ál-

latnévhez a rendszertanilag magasabb fajnak az állat nemére utaló 

megnevezéseit kapcsoljuk, pl.: fácánkakas – fácántyúk, bivalybika 

– bivalytehén, elefántbika – elefánttehén. Előfordul azonban, hogy 

ezek az elnevezések csak a hímnemű egyedek nevében jelennek meg,

a nőnemű egyedeket pedig vagy önálló lexémával, vagy a szóban for-

gó állatfajta általános nevével jelöljük, pl.: őzbak – suta v. (nőstény) 

őz, bakkecske v. kecskebak – (nőstény) kecske, pulykakakas – (nőstény) 

pulyka. Az állatok kicsinyeit a magyar – az egyes állatfajtáktól füg-

gően – általában a -fióka vagy a -kölyök összetételi taggal nevezi meg 

anélkül, hogy utalna a nemükre, pl.: galambfióka, sasfióka, oroszlán-

kölyök, macskakölyök; vagy a jelzői értékű kis- előtaggal mutat rájuk, 

pl.: kisgalamb, kiskutya, kismacska, kisoroszlán); esetleg analóg kife-

jezések felhasználásával nevezi meg őket, pl.: bivalyborjú, fácáncsibe, 

zebracsikó (vö. NyKk. 1980: 177–179).

4. Összegzés

A tanulmány fő célja az volt, hogy bemutassa és összehasonlítsa

a szlovák és magyar főnevek nemre való utalásának eseteit, illetve 

kifejezőeszközeit. A vizsgálat eredményeinek ismeretében megálla-

píthatjuk, hogy a szlovákban a természetes nem szoros összefüggés-

ben áll a nyelvtani nemmel: a főnevek neme mint nyelvtani kategória 

elválaszthatatlan jegye mind a rokonság- és személyneveknek, mind 

a foglalkozás- és állatneveknek. Nyelvünk ezzel szemben csak ak-

kor utal a személyek, állatok nemére, ha valamilyen okból kifolyólag 

fontosnak tartja a nőnemű (még ritkábban semlegesnemű) egyed 

kiemelését. A dolgozat másodlagos célja módszertani vonatkozású: 

a magyar tannyelvű alap- és középiskolák szlováknyelv-oktatásában 

az ismert okoknál fogva nem kis gondot okoz a szlovák főnevek és 

melléknevek nem szerinti egyeztetésének elsajátítása/elsajátíttatása. 

A dolgozatban bemutatott példaanyag segítségül szolgálhat a szlo-

vák nyelvtani nem fogalmának megértésében és kifejezőeszközeinek 

áttekintésében, a magyar ekvivalensek felsorakoztatása pedig abban, 

hogy a nyelvtani nem kategóriáját mellőző nyelvünk milyen eszkö-

zökkel fejezi ki a különböző nemhez való tartozást. 

15 Ritkán ugyan, de előfordul, hogy az állat nevét jelölő főnév eredetileg nőne-
mű volt, s ebből keletkezett a hímnemű egyedre vonatkozó kifejezés, pl.: líška 
→ lišiak, opica → opičiak, žaba → žabiak.
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Zhrnutie

Štúdia skúma jeden z najnápadnejších rozdielov medzi slovenským a ma-

ďarským morfologickým systémom: existenciu gramatickej kategórie rodu 

podstatných mien v slovenčine a jej absenciu v maďarčine. Autorka sa v nej 

vracia k teoretickému výkladu problematiky, na základe ktorého potom 

zisťuje, čo v agenerickom jazyku (t. j. v maďarčine) plní tie funkcie, ktoré 

má kategória rodu v jazyku generickom (teda v slovenčine). Po porovnaní 

gramatických kategórií podstatných mien v slovenčine a v maďarčine kon-

štatuje, že v jazyku, v ktorom daná gramatická kategória druhého jazyka 

chýba, možno vyjadriť významovú náplň tejto kategórie len prostriedkami 

z lexikálnej roviny. Nakoľko však gramatický rod je v slovenčine do znač-

nej miery formálnou kategóriou, teda pri väčšine podstatných mien sa ich 

rodová príslušnosť dá motivovať len formálno-gramaticky, pohlavie pome-

novaných osôb a zvierat maďarčina označuje jedine z aspektu prirodzeného 

rodu.  
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Cs. Nagy Lajos

Hangtani, alaktani és lexikológiai 

vizsgálatok Felsőőrben

Annotáció: A tanulmány alapja a budapesti Károli Gáspár Református 

Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke hallgatóinak szervezett bur-

genlandi nyelvjárásgyűjtő kiránduláson Felsőőrben készült négy kérdőíves 

és szövegfelvétel.  Az összesen 55 tételből álló kérdőív hangtani, alaktani és 

szókészletbeli tételeket tartalmazott. A kérdőívet Imre Samunak A felsőőri 

nyelvjárás című monográfiája és a Felsőőri tájszótár (FTsz.) című munkája, 

valamint A magyar nyelvjárások atlasza I−VI. (MNyA.) alapján állítottam 

össze. A tanulmány a valóságosidő-vizsgálat hangtani, alaktani és lexikoló-

giai változásait mutatja be. 

Kulcsszavak: nyelvhasználati változásvizsgálat, valóságosidő-vizsgálat, 

hangtani, alaktani, lexikológiai jelenségek, Felsőőr, kérdőív, szövegfelvétel.

1. Bevezetés

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszé-

ke N. Császi Ildikó vezetésével nyelvjárásgyűjtő utat szervezett Burgen-

land magyarok lakta településeire 2011. április 30. és május 5. között.

A gyűjtőúton 25 hallgató vett részt. A következő településeken gyűjtöt-

tünk: Alsóőr, Felsőőr, Őrisziget, Felsőpulya. Ezek a helyek A magyar 

nyelvjárások atlaszának kutatópontjai voltak. A gyűjtés szakmai előkészí-

tését kérdőív összeállításával segítettem, s magam is részt vettem a hely -

színi gyűjtésben. A kisebb hallgatói csoportok a korábbi utakon (Há-

romszék, Kárpátalja) gyűjtési tapasztalatot szerzett hallgatók vezetésével 

– természetesen megfelelő oktatói kísérettel – végezték a terepmunkát.

A gyűjtés kettős célt szolgált. Egyrészt a magyar szakos hallgatók 

megismertetése a nyelvjárásgyűjtés gyakorlati kérdéseivel a kérdőív 

összeállításától kezdve a helyszíni hangfelvételek készítéséig, más-

részt pedig nyelvhasználati változásvizsgálati anyaggyűjtés későbbi 

elemzéshez. Ezzel együtt a tanszéki dialektológiai hangarchívum 

gazdagítása is fontos célja volt a gyűjtésnek.

Az összesen 55 tételből álló kérdőív hangtani, alaktani és szókész-

letbeli tételeket tartalmazott. A kérdőívet Imre Samunak A felsőőri 

nyelvjárás című monográfiája és a Felsőőri tájszótár (FTsz.) című 

munkája, valamint A magyar nyelvjárások atlasza I−VI. (MNyA.) 

alapján állítottam össze. A kérdezendő fogalmak mennyiségét első-

sorban az adatközlők ideje határozta meg, ugyanis azokon a napo-

kon – ünnepi készülődés, tavaszi munkák a kertekben – csak rövi-

debb ideig tudtak fogadni minket. Az Új magyar nyelvjárási atlasz 

kérdéseit Szoták Szilvia (Alsóőrben) és Gúthy Lászlóné (Felsőőrben) 

a közelmúltban kikérdezte, ezért azokat a tételeket mellőztük.

A kb. 7000 lelket számláló Felsőőr ma Ausztria területén, Burgenland 

tartományban található. Szombathelytől 35 km-re nyugatra, Bécstől 

128 km-re délre, a szomszédos Alsóőrtől pedig 2 km-re, a Pinka part-

ján fekszik. Mára már szinte teljesen összeépült Alsó- és Felsőőr. Napja-

inkban a magyar nemzetiségűek száma 1000 fő körül van. Felsőőr jeles 

szülötte Imre Samu nyelvész, aki az 1960-as, 70-es években a magyar 

nyelvjáráskutatás és a nagyatlasz munkálatainak egyik főszervezője volt. 

1970-től az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatóhelyetteseként, 

majd 1987-től haláláig, 1990-ig ügyvezető igazgatójaként szervezte az 

intézet működését. Ma márvány emléktábla őrzi az emlékét. A hallga-

tókkal természetesen meglátogattuk ezt a nevezetes helyet.

Márványtábla Imre Samu szülőháza helyén
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2. Adattár

A címszók utáni szám a MNyA. térképlapjának a sorszáma. Amelyik 

címszó után nincs szám, azt a FTsz. alapján adtam meg. Megjegyzen-

dő, hogy Imre Samu a tájszótárában címszó rangjára emelte a valódi, 

a jelentésbeli és az alaki tájszókat is. A lexikai kérdések esetében ezt 

a módszert követtem. Tehát ott kövér betűvel jelezve közlöm a szótár 

címszavát is. Aktív indirekt módszerrel végeztük a gyűjtést, néhány 

esetben a rákérdezést alkalmaztuk. Ezt (rk) rövidítéssel jelzem az 

adat mellett.

Címszó FELSŐŐR
Adatközlők és adatok.

H. I. 1934. B. S. 1937. P. J. 1942. H. L. 1935.
HANGTAN

gyertya (227) gyërtya dzsërcsa gyërtya gyërtya
négy (668) nigy nigy négy nígy
legény (468) legin legin ifju legin
kéve (180) kívi kivë kívi kívi
kéz kéz kéz kézsfej kéz
keserű (696) keserü köserü keserü keserü
kiás kiás kiszánt krumplit ás krumplit ás
lóistálló lóëstállõ istálló istállõ istálló
lópokróc pakrõc pakrõc pokrõc píkróc
jóízű jõizü finom jõ, finom zamatos
jön (782) gyün ~ gyön dzsün jön jön
kan kíny kany kan kany

ALAKTAN
kapja kapcsa kapja kapja kapja
kérje kirje kérdzse kirje kérje
üsse üsse üti üti
eszünk ësznünk ëszünk, ësznünk ëszünk kell ënnünk
írunk írunk irunk írunk írunk
ludam ludam ludam ludam ludam
ludad ludad ludad ludad ludad
lúdja ludja luda luda ludja
lúdunk ludank ludank ludank ludank
ludaim ludamék sok ludam ludamék, 

ludamÌk (rk)
ludamék

ludaid lidadÌk (rk) ludaid ludatok
ludai luddzsaji (rk) ludjai ludai ludjai
ludaink ludankÌk (rk) ludjaink ludaink ludjaink
ludaitok ludatokÌk (rk) ludjaitok ludaitok ludaitok

ludaik ludzsokÌk (rk) ludjaik ludai ludjai
szekerem szekërem szekerem szekerem szekerem
szekered szekëred szekeréd szekered szekered
szekere szekëre szekere szekere szekere
szekerünk szekërenk szekerünk, 

szekerenk (rk)
szekerünk szekerünk

SZÓKINCS
meztelencsiga,
kágyola

kádzsoj(j)a csiga, kadzsolõ kágyolla, 
szőlőhetycsiga

kágyolla

sárgarigó, lufikó piror rigõ, lufikóbiró rigó, lufikóbiró
balkézzel dolgo-
zik, balogol

balogu balkezes balkezes balkezes

zivatar, béder zápor zivatar jégesső
kapaszkodik (a 
szekér végébe), 
csingól

csingul csingõl nyomórudon 
kapaszkodik

csingul

gyalul (tököt, 
uborkát), derzél

gyalul, reszel gyalul gyalul reszel

rendetlenke-
dik (gyerek), 
dühöszik

akaratos rosszalkodik

akaratoskodik 
(gyerek), durcol

mëgmérgësëdik duzzog, dacol

kikap (gyerek), 
faszol

kikap elverte kikap

kockára vágott 
levestészta, 
flekkelli

flëkkëlë, flëkkëli tÌszta málcsik, 
levesbetét

málcsik

fülkagyló felső 
része, 
füle gyüre
katicabogár, 
gincgönc

gincgönc gincgönc gincgönc gincgönc

fejkötő (pólyás-
ra), hájbelli
hízelgő, hájas kedves hájaskodik hejes
hársfa, hársokfa hársfa, hásfa hársikfa hársfa
padlás, héb hép hÌb héb híj ~ hé ~ héj
biceg, hoppicál dülög hopik sántit
hintázik, 
hujcsál

hujcsál hujcsál hujcsál

itt, ott, 
itteneg, ottanag

itteneg, ottanag itt, ottan itteneg, ottanag itt, ott

szeplős, 
kakukkszaros

fótos, anyajegyes kakukszaros kukoricás

szemerkél (eső), 
lajhádzik

csöpög hull az eső
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2.1. Az adatok elemzése

A korábban jelzett gyűjtési körülmények (ünnep közelsége, a dialek-

tológiai terepmunkával még csak ismerkedő hallgatók) nem tették 

lehetővé bővebb kérdőív kikérdezését, ugyanis 25-30 perces szöveg-

felvételek készítése is szerepelt a kitűzött feladatok között. A szöveg-

felvételekben megjelenő nyelvjárási jelenségeket is tartalmazza ez

a fejezet, bár csupán egyetlen szöveg dialektológiai és tudománytör-

téneti szempontból is tanulságos részeit teszem közzé. 

Imre Samu fent említett monográfiája és a FTsz. Előszavában té-

telesen felsorolt hangtani és alaktani jelenségek, valamint a szótárból 

kiemelt fogalmak megnevezései adják az összehasonlítás alapját.

Jelen mikrovizsgálat a változásvizsgálat körébe tartozik, azon 

belül is valóságosidő-vizsgálat, hiszen több mint 70 év (majd két 

emberöltőnyi idő) telt el a korábbi és a jelenlegi gyűjtések kö-

zött. Imre Samu első felsőőri szöveg- és szókincsgyűjtését 1937 és 

1940 között végezte. Ezt követően két évtizedig történelmi-poli-

tikai kényszerűségből szünetelt a helyszíni gyűjtés. Először 1960-

ban, majd 1964-ben a MNyA. anyagának a felvételezése céljából 

kerülhetett sor újabb terepmunkára. A nagyatlasz gyűjtésében 

Felsőőrben Lőrincze Lajos is közreműködött (vö. Imre 1973: 7).

A beszélgetésben az adatközlő többször is utal erre a tényre. Vizs-

gálatunk egyúttal követéses vizsgálat is, mert a kutatópont azonos, 

a kérdések és a gyűjtési módszerek tekintetében pedig hasonlókép-

pen jártunk el, mint annak idején Imre Samuék. A múlt és a jelen 

között kívánunk kapcsolatot teremteni ugyanazon nyelvi közösség 

hét évtizeddel korábbi és mai nyelvhasználatának az összehason-

lításával. Ebben a kis tanulmányban csak arra szorítkozhatunk, 

hogy hangtani, alaktani és lexikológiai szempontból vetjük össze 

a két korpuszt, s bizonyos tendenciákat jelezhetünk. Az alaposabb 

változásvizsgálathoz természetesen lényegesen nagyobb adatbá-

zisra van szükség. 

A) Hangtani jelenségek

Anyagunkból is megállapíthatók a következők: 

Ma is él 

− a kétféle e (e és ë) megkülönböztetése: gyërtya ~ gyertya mëgver, 

mënnyek, mëgmérgësëdik;

− főleg a szó első szótagjában az erős í-zés a kny. é helyén: nígy ~ négy, 

kíve ~ kéve ~ kívi, kík, nídzs, képzőkben is: -ség: szípsíg, -és: ütist 

kap;

− hangsúlytalan helyzetben a kny. é helyén i: legin, kertisz, ebid; 

− hangsúlyos helyzetben az ë helyén ö: böcsül, pör, föj (tehenet), 

befölhösödött, köserü, üssö, köllmëkpöröl ’megver’;

− kny. ó, ő, é helyén nyitódó diftongus: jõ, ´sz, r´ke ’kerti mu-

latság’, kÌz, tÌszta, hÌba ’padlás’, jó Îze van, jõiz´, istálõ, 

sárgarigõ, csingõl ’gyerek a szekér hátuljába kapaszkodik’;

− kny. a helyén ÷, í: p÷d ~píd, píkróc;

megver, 
megpuhol

ēver bever bever, mëkpöröl megver

merre, 
merrének

merre hova hová

felhő szürkévé 
válik, 
nekisikosul

befölhőzik befölh´södik befölhősödik

ég beborul, ne-
kiszomorodik

felhüslessz jön az es´

rókagomba, 
nyulica

nyulica mÌrgesgomba nyulica, fuksz nyulica

barka, 
barka

buri bárkó, buri bozó

kenyér 
becézése, kácsi

kácsi kácsi

búcsúféle kerti 
mulatság, rőke

r´ke, kertnyitás r´ke rőke, r´ke rőke

csavarog, 
strabancol

strabancõ dzsavarog strabancol strabancó

összenyom 
(főtt krumplit), 
szakogat

szakogat összenyomtat szakogat

bújócska, 
szúnyó

huno hunõ kiszámoló

tüskésborz, 
tüskésborz

tüskizsborz borz tüskizsborz tüskézsborz

kisliba, zsiba liba zsiba zsiba, liba zsiba
gyermekláncfű, 
gyermekláncfű

májusivirág májusifű májusivirág

(rk) = rákérdezésre adott válasz
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− kny. ú, ű, í helyén rövid u, ü, i: kut, tüz, víz, köserü ~ keserü legin, 

felhüs; lópokroc (az o helyén is ritkábban);

− kny. ty, gy helyén cs, dzs: kucsa, báccsa ’bátyja’, dzsönge, dzsërcsa, 

kadzslõ ’fülkagyló’; de cs helyett is: dzsavarog;

− kny. j helyett dzs, cs: bordzsu ’borjú’, dzsün ’jön’, dzsapcsi ’gyapjú’;

− a szótagzáró l gyakran kiesik: reggē, võt, f´d. 

Imre Samu megállapításai jórészt napjainkban is érvényesek.

A mai nyelvhasználatban azonban megjelennek a köznyelvi formák 

is. A magyar nyelv presztízse egyre kisebb. Az adatközlők szomorú-

an mondták, hogy Kőszegen, Szombathelyen vagy éppen Budapes-

ten is többször megszólták őket cigányos kiejtésük miatt: főképpen 

a dzs, cs hangoknak a ty, gy, j helyén történő ejtése következtében. 

Ezért aztán inkább németül beszélnek.

Együtt élnek a beszélők nyelvében a régebbi és a mai változatok. 

Az adatközlők korából látható, hogy az idősebb korosztályt kerestük 

meg. A fiatalabb nemzedék körében is érdemes lenne vizsgálódni, 

feltéve, hogy beszélik még a magyar nyelvet.

B) Alaktani jelenségek

Az alaktan köréből legtanulságosabb a lúd és a szekér birtokos sze-

mélyjelezése. Az egy birtokot jelölő -unk, -ünk személyjel helyett 

még gyűjtésünk idején is előfordult az -ank, -enk változat: ludank, 

szekërenk (ez már nagyon ritkán).

A több birtok kifejezésére – rákérdezésre − még találkoztunk

a ma már archaikusnak minősíthető ludamÌk, lidadÌk, luddzsaji, 

ludankÌk, ludatokÌk, ludzsokÌk paradigmasorral.

Még találkozhattunk az -unk, -ünk igei személyraggal: ësznünk. 

C) Lexikológiai jelenségek

A kérdőívet igyekeztünk egyrészt úgy összeállítani, hogy lehetőség sze-

rint több témakört is lefedjen, másrészt pedig, hogy adatközlőink és 

hallgatóink számára is valószínűsíthetően ismert fogalmak legyenek.

A kérdezett témakörök: állat (6), növény (4), időjárás (4), gyerek-

világ (8), háztartás (3), tulajdonság (2), cselekvés (3), házrész (1), 

testrész (1), egyéb (4).

A 36 fogalomból mindössze a fülkagyló felső részeés afejkötő 

(pólyásra)fogalmakra nem kaptunk választ. Ma már nem különböz-

tetik meg a fülnek ezt a részét a teljes fültől, a pólyás gyermekre pe-

dig sapkát tesznek.

A következő 23 fogalomnak él még a nyelvjárási megnevezése: 

meztelencsiga, sárgarigó, balkézzel, kapaszkodik (a szekér végébe), 

kockára vágott levestészta, katicabogár, hízelgő, hársfa, padlás, biceg, 

hintázik, itt, ott, szeplős, rókagomba, barka, kenyér becézése,búcsúféle 

kerti mulatság, csavarog, összenyom (főtt krumplit), bújócska, tüs-

késborz, kisliba, gyermekláncfű.

Az alábbi 11 fogalomnak felsőőri megnevezését nem jegyezhettük 

le: zivatar, gyalul (tököt, uborkát), rendetlenkedik (gyerek), akara-

toskodik (gyerek), kikap (gyerek), szemerkél (eső), megver, merre, 

felhő szürkévé válik, ég beborul, gyermekláncfű. 

3. Összegzés

Még az ilyen kis kérdőívre (55 kérdésre) adott válaszok elemzése 

is megmutatja, hogy hellyel-közzel mind a hangtan, mind pedig a 

szókészlet területén élnek még az archaikus (régebbi) változatok. Ez

a pillanatfelvétel indokolttá teszi a további terepmunkát, hogy a nyelv-

használati változásokat tüzetesebben megismerhessük. 
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Summary

The paper is based on the empirical material collected on the trip organ-

ized for the students of the Department of Hungarian Linguistics of the 

GáspárKároli Reformed Church University in Budapest, during which they 

visited Felsőőr/Oberwart in Burgenland and made recordings of spontane-

ous discourses and of the respondents’ answers to a questionnaire. The ques-

tionnaire consisted of 55 questions concerning phonology, morphology and 

lexicon. The questionnaire was based on SamuImre‘s monograph A felsőőri 

nyelvjárás (The Felsőőr/Oberwart Dialect), on his Felsőőri tájszótár (Felsőőr/

Oberwart Dialect Dictionary) and on The Atlas of Hungarian Dialects. The 

paper presents the phonological, morphological and lexicological results of 

the real-time study. This part of the paper is followed by the transcription of 

one of the recordings of the spontaneous discourse.
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melléklet

1. Kérdőív

A kérdések után a várható válaszok állnak, melyek Imre Samu felsőőri monog-

ráfiájából, tájszótárából vagy A magyar nyelvjárások atlasza megfelelő térkép-

lapjairól származnak, melyekkel a kérdezőket tájékoztattuk az egyes fogalmak 

megnevezéséről. A nagyatlaszban meglévő fogalmak kérdéseit jórészt egysze-

rűsítés nélkül vettem át, a Felsőőri tájszótárból való fogalmakra irányuló kér-

déseket pedig a szótár jelentésmeghatározása alapján szerkesztettem meg. 

Hangtani kérdések

 1. gyertya (227) – FON Mi a neve a könnyen olvadó anyagból készült, 

rúd alakú, kanóccal égő világítóeszköznek? dzsërcsa, gyërtya

 2. négy (668) – LEX Mennyi ez? (Mutatással.) nídzs, nígy

 3. legény (468) − LEX Hogy mondják, mi a húsz év körüli nősülendő 

fiatalember? legin, leginy

 4. kéve (180) – LEX Ha két-három markot összekötünk, mi lesz belőle? 

kívë, kívi

 5. kéz – FON Mi a neve a karnak a csuklótól az ujjak hegyéig terjedő 

folytatásának? kÌz

 6. keserű (696) – FON Ha a kávéba nem teszünk cukrot, az nem lesz 

édes, hanem … köser´, keserü

 7. kiás – FON Hogy mondják, ha valaki krumplit kapával kiszed a 

földből? küás

 8. lóistálló – FON Mi a neve annak a fedett helynek, ahol a lovak éjsza-

ka vannak? lúëstálõ
 9. lópokróc – FON Mi a neve a durva anyagból készült takarónak, 

mellyel télen letakarják a lovakat? lupakrõ
10. jóízű – FON Milyen a kellemes, élvezetes étel? jõüz´
11. jön (782) – MORF Kérdezem a gyerektől: itthon van az apád? Azt 

mondja: nincs, de nemsokára haza… dzsün, gyün

12. kan – FON Mi a neve az állat hímjének? kín, kíny, k÷n, k÷ny

Alaktani kérdések

Egészítse ki a következő mondatokat a megadott szavak megfelelő alak-

jaival!

13. kap – Ne sajnáld tőle, hadd ___ meg a gyerek a csokit! kapcsa 

14. kér – Engedély nélkül ne vegye el a könyvet, hanem ___ el. kírdzsë

15. üt – Óvatosan menjen, hogy ne ___ be a lábát! üssö

16. eszik – Ha megéhezünk, __ valamit. esznünk

17. ír – Délután mi levelet __. írnunk

Folytassa a sort!

18. lúd −  az én _______, a te ______:, az ő _______, a mi _______

 ludam ludad ludzsa ludank

19. szekér – az én _______, a te _______, az ő _______, a mi _______

 szekerem szekered szekere szekerenk

20. Ha több birtok van, tehát: ludak – 

az én ________, a te ________, az ő ________, a mi ________,

 ludamÌk ludadÌk luddzsaji ludankÌk

a ti ________, az ő (=övéké) ________

 ludatokÌk luddzsokÌk

Lexikológiai kérdések

21. kágyolya – LEX Mi a meztelen csiga neve? kádzsojja

22. lufikó – LEX Mi a neve a sárgarigónak? lufikõ
23. balogol – LEX Hogy mondják azt, ha valaki bal kézzel csinál vala-

mit? balogul

24. béder – LEX Mi a neve a viharnak, zivatarnak? bédër

25. csingól – LEX Hogy mondják, ha egy gyerek a szekér hátulján ka-

paszkodik? csingõl

26. derzél – LEX Hogy mondják, ha valaki tököt, uborkát gyalul háztar-

tási gyalun? dërzÌl

27. dühöszik – LEX Hogy mondják, ha a gyerek rendetlenkedik? 

dühöszik, dühödik 

28. durcol – LEX Hogy mondják, ha a gyerek dacol, akaratoskodik? 

druccol, druccáskodik

29. faszol – LEX Hogy mondják, ha a gyerek kikap? fasszul

30. flekkelli (411) – LEX Mi az a kockára vágott tészta, amelyet húsle-

vesbe szoktak tenni? kockatÌszta, flëkkëlli, pacal, pacõ
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31. füle gyüre – LEX Mi a fülkagyló felső részének a neve? fülödzürö

32. gincgönc – (649) LEX Mi az a kerek, fekete pöttyös bogárka, ami-

vel a gyerekek szoktak játszani? budbud, gindzgönc, gincgönc, gönc, 

göncöl

33. hájbelli– (958) LEX Mi az, amit a pólyásgyerek fejére tesznek, ha 

nem kötik be, vagy nem sapkát kap? hájbëlli, hájbli, fejköt´
34. hájas – LEX Hogy mondják, ha valaki kedveskedő, hízelgő? hájas

35. hársokfa – LEX Mi a neve a hársfának? hársokfí
36. héb – LEX Mi a neve a padlásnak? hÌb

37. hoppicál – LEX Hogy mondják, ha valaki biceg? hoppicál, hoppicá

38. hujcsál – LEX Hogy mondják, ha a gyerek hintázik? hujcsál, hujcsá

39. itteneg, ottanag – LEX Hogy mondják, hogy itt? és ott?  itteneg, 

ottanag

40. kakukkszaros – (535) LEX Milyen az az ember, akinek az arcán 

sok apró sárga vagy barna pötty van? kukukfostos, kukukszaros, 

fürmonyas, szepl´s

41. lajhádzik – LEX Hogy mondják, ha az eső lassan, szemerkélve esik? 

lajháddzik

42. meghupol – (835) LEX A gyerek rossz, azt mondja neki az anyja: 

vigyázz, mert apád hazajön, aztán jól …  mëgver, mëkhupul

43. merrének – MORF Ha az ember eltévedt, azt mondja: hát innen 

most ___ menjek? mërrának

44. nekisikosul – LEX Hogy mondják, ha a felhőzet az egész látóhatá-

ron szürkévé válik? nekisikosul, nekisikosu

45. nekiszomorodik – LEX Hogy mondják, ha az ég beborul? nekiszo-

morodik 

46. nyulica – LEX Mi a neve a rókagombának? nyulica

47. barka – Mi a neve annak a bokros növénynek, melynek a virága 

szürkés színű és bolyhos? Virágvasárnap szokták megszentelni. 

cicemuca

48. kácsi – LEX Hogy becézi a kisgyerek a kenyeret? kácsi

49. rőke – LEX Mi a neve a pünkösdkor tartott búcsúféle kerti mulat-

ságnak? r´ke

50. strabancol – LEX Hogy mondják, ha valaki egész nap csavarog, kó-

szál? strabancul, strabáncul, zalámpul, zalámpu

51. szakogat – LEX Hogy mondják, ha valaki főtt krumplit a markával 

szétnyomkod? szakogat

52. szúnyó – LEX Mi a neve a bújócskában a hunyónak? szunyõ
53. tüskésborz – LEX Mi az a tüskés hátú kis állat, amely tüskés gombóc-

cá húzódik össze, ha ember vagy állat közeledik hozzá? tüskÌzsborz, 

tüskÌzsdisznõ

54. zsiba – (367) LEX Mi kel ki a lúdtojásból? zsiba, lud

55. gyermekláncfű – Mi a neve annak a növénynek, melynek sárga vi-

rága van, a szára tejszerű folyadékot tartalmaz? A gyerekek láncot 

készítenek belőle zsibavirág

2. Szöveglejegyzés

A felvétel helye, ideje: Felsőőr, 2011. május 2.

Adatközlő: H. I. 77 éves nő

Iskolai végzettsége: 8 elemi (1−4. osztály magyarul, 5−8. osztály németül) 

Foglalkozása: háztartásbeli

Vallása: református

Lakhelye: Felsőőr

A felvételt készítette: Monostori Máté és Cs. Nagy Lajos

A felvételt lejegyezte: Cs. Nagy Lajos (2014. április 15.)

− Hol tetszett iskolába járni?

− It jártam Felsőörbe. Elöb magyaru felit, késöb németü. Igen, elemi isko-

la, nyócat mekcsinátam. Még akko nem vót annyira, hoty polgári, nem vót 

annyira. Csak a elemi iskola vót, annak is négy, négyet csinátam magyaru, 

négyet meg asztán akko németü, de inkább a magyarba mëntëm, mind

a nímëdbe. Mer vót itten ezen tanitónő ezen a tusó iskola, ebbe a házba,

s ot vót a ziskolánk, és it köze votam, be tuttam mindig gyöni gyalog, de

a katolikusokhoz, ot mindig vót, s akko nehéz vót emënyi ojan messzire 

télen. Máma eviszik a gyërëkëket iskolába mind autóva. De nálunk az nem 

vót, akármijen hideg vót, nekünk e kelët mënyi gyalog mindenhová.

− Mivel tetszett foglalkozni nyugdíj előtt?

− Nyugdij elött odahaza vutam a gyërëkëkkē, és autám meg doctor H.-ná 

dolgosztam.

− Azt szeretnénk megkérdezni, hogy Imre Samunak a rokona, sógornője 

tetszik lenni?

− Igen.

− Tíz évig dolgoztam az Új magyar tájszótárnál szócikkíróként, akkor 

ismertem meg Imre Samu tanár urat.

− Hát Samunak nehíz vot a kitanulása, mer a szülők nagyon szeginyek 

vutak, nem hoty szeinyek, hát nem vut az a világ, mind ma, hogy mindent 

mëg lehetett a gyërëknek vënni, hanëm inkább az, hogy nagyon szërëtët 

tanuni, és ő el akart mindig mënyi valahova kisegitni. És akkor ittëneg vot 

egy Bajcsi tiszteletü úr, s az röndözöt rajtok háromon: az én nénémnek és a 

Samunak és a tőpapnak [?], ezeket evitték Szombathelre. Nem, Budapëstre 

kerütek, odakerütek a zëgyëtëmre, továptanutak. [Az adatközlő nem jól em-
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lékszik, mert Imre Samu az életrajzi adatok szerint Debrecenben a Tisza 
István Tudományegyetemen szerzett magyar−latin szakos diplomát.] És a 
Samu ott, onnan tovább, ott is maradot, ot házasodot. Két szép lánya van neki, 
a Zs. mëg a K., unokáit mëk tutta még látni, miko mëkszülëttek még. Igën 
szërëtte őket. Mek hàt utyhogy nagyon jó írëszte magát. Évekig nëm szokot 
uty hazajönni, meg igy nëm lëhëtëtt otátajönni. Azután gyakran jöt mindig, 
és utyhoty szerëttë a rokonságot, testvérgyeit, öccsejit, pedig nem röndös 
tesvérek votak, hanem mostuhatesvérek. A zén aposom kéccer házasodot. 
Az ő annya igen korán mëkhāt, s it maradot árván. De hát a második 
mama is ippegugy fogatta, min a ēső mama. Csak hát, hogyam monygyam, 
amit a Samunak kölöt vóna az iskolát, mindënbe nem tutták mëg a fizet-
ni. S ekkor szeginy hàt emënt. Nagy ëmbër lët. Mindig evotunk hozzájok, 
mindëm mëglátogattuk. Meg mondom ittineg, ahol születët, nëm is messzi, 
fönn, ahol a tábla let tíve, ot vot a szülőháza. De a tesvérgye, a J. az átvëttë
a zöreg szülőházot, és azd beépítëttek egy nagy emelëtes házot. De Samu má 
oda is eljöttek látogatázsba, mëk hétszám it marattak, hogy mindig szerettek 
a feleségivē jönni, gyërëkëk is, mindën.

Samunak osztán, amiko vot a százéves születése, mëg lët csináva [emlék-
tábla]. Miko mëkhāt, miko szülëtët, hun vót, mëg mindën. És attól naptól ot 
van a szülőházáná. Nincs mësszi. Ha el tudnának mënnyi, mëg lehetne lát-
ni, me nagyon hejësen van mëkcsináva. It vótak a nagyok, akivé dógoztak, 
mind. Ha gyünek, én is mëgyek hazának, akko mëg is mutatom, hoty hun 
van az emlékkő, egy naty kő, mëg van csináva rea ara, hoty hun született
a Samu, eszt a kulturbarát csináta. 

Hát a Samunak a gyërekkora nem vot ojan ides szép mézes, mint máma 
van a fijataloknak. Mer akkor nëm vot az az izé, mikor Samu születet, mi-
kor a Samu it vót Felsöőrbe. Mer a szeginy népek vótak a zörëgëk mind 
ugyi. Nëm vót az az ílet, min máma van itteneg. Mer máma mindën örëg, 
mindnek mëgvan a nyugdija, mëk tudnak mindënt vënnyi, özvegyasszony-
ok éppegúgy. Akkor, abba a korba nëm kapták esztet, kölöt nekik egész örek 
korájig dógoznyi. És a Samu azér nagyon ádotta a szüleji eszét, mëk tutták 
csináni, hogy igy ennyire jutot, hoty ki tudot tanunyi.

− És a tanár úr szülei mivel foglalkoztak?
− Hogyam monygyam? Az édesapja vót a fakereskedő, fakereskedő vót. 

És azok azé kërëstek, mëgmindën, de csak nëm tuttak annyit, mer sok vót 
a gyërëk. Hét gyërëk vót. Két asszontu ugyi. Abba a zidőbe az sog gyërëk 
vót, héd gyërëket etartanyi. De ugy máskülömben a szülők nagyon kedve-
sek votak hozzá. Még a mostohaannya is igen szërëtte, mëg mindën. Ugy jó 
lélek vot hozzája.

− És a testvérei közül élnek még?
− Nëm. Az utosó hat mëg két évë. A M. hāt mëg natypíntëken, taval. 

Taval natypíntëken hātmëg az egyik utosó, a fijatalabbik, és a másik az 

mëgnígy íve, a zutóso vót. Az vót neki a rendes tesvéröccseji. Az üdősebbig 

báccsa előb mëkhāt, mint a Samu. A mossa, mosta [’mostoha’] itt él Őrbe.

A második anyátó van.

Samu szivesen jöt Félsöőrbe, ha el tudot gyűni. Örűtek Lőrincével [Lő-

rincze Lajossal], ha át tuttak gyönni. It marattak, templomba jártak, mëg

a népeket mindëgyik mëktutták, ismerték, mëkszërették református népet, 

őri népeket. Azok közül a Samu mëgértëttë asz, hoty hogyan be szítünk, pe-

dig ő is úgy nyőt fē. Miután asztán lekerűt Pesre, akkor oszt ugyi këzdët 

szípen beszini, mer ottang nekiszokot a népnek mëg a beszédnek. De it én 

nëm halok más beszídet, mint ahogyan mink beszitünk, he.

Részlet a kérdőív felvétele közben elhangzott beszélgetésből:

Mos má hetvenhat íves vagyok, és mos mán azé efelejtem má ezeket

a szókot rendesen beszínyi. Mer mind ugy beszílünk, ahogyan fönyötünk 

odahaza magyaru a gyërëkëkkē. Odahaza a gyërëkëk nëm tugyák, ha 

beszétek a nénéjim, mind aszonták, hugyan beszének ezek, hát nem is lehet 

mëgérteni. Hát igy itt Āsóőrbe emënnyi, hát etyszerű katsztrofa, azok igen 

rondán beszinek magyaru. A gërëblének aszonygyák, grábla, grábla. Hozd 

ide a ga ráblát! S akkor gyere ide, nëm aszt, hogy jöj ide, gyűj ide. Ezek egész 

máskép, a ruhának aszonygyák, rokli. Nëm, ezek egisz máskéb beszinek. 

Ezek a szigetijek is, azok is egisz máskép. S azér asztán nëm tuggyák máskép 

mon danyi, mer uty tanuták, s ugy nyöttek fe. Az öregebbek nëm beszinek 

máskép. A kiejtés nálunk mék szebb, mint ottonag a másik faluba. Ottonag 

nagyon ronda a kiejtésük. Jáccanak szindarabot, az nagyon jó mëgy nekik. 

Ott ugy vigyáznak a beszidekkel, s ojan jol kimonygyák, de mihánt hogy 

vëszëm át, má ugybeszènek, ahogyan ott Āsóörbe. Mindig a Imre Samu is 

aszonta, eszt nëm tudom mëgérteni, ha beszinek vele, akko ojan szépen. 

A másik beleszó, aszonygya, má megin máskép monygya. Na most nekem 

monygya maga nekem eszt így e, hogy én eszt fē tuggyam venni. Na most má 

akko örütek neki. It vótak sokszor hétszám. Hazajöttek ketten a Lőrincévē, 

ja. Igen kedves vót ő is, a Lőrince is, nagyon kedves vót, igen.
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Sebk Szilárd

Mit tehet az igekötő?1

Annotáció: Írásomban azt a nyelvészeti leírói gyakorlatot vizsgálom, ami-

kor elvont fogalmakról úgy ír egy szerző, mintha azok élőlények lennének. 

Ezen belül pedig azt próbálom meg egy konkrét szöveg elemzésén keresztül 

bemutatni, hogy ez a fogalmazásmódbeli gyakorlat fokozatos változás ered-

ménye. Az elemzés tárgyául az igekötő terminust választottam egy nyelv-

történeti leírásban. Ezen az anyagon pedig azt a folyamatot követtem végig, 

melynek során a terminus a nyelvi változások ágensévé válik – ezzel együtt 

pedig az említett változások alakító tényezőjévé.

Kulcsszavak: metanyelv, terminus, szöveg, ágencia, ágentív igék, non-

ágentív igék, fogalmazásmód, változás, igekötő.

1. Bevezetés

Egy-egy nyelvi jelenség leírását olvasva gyakran találkozhatunk 

olyan fogalmazásmódokkal, amelyek alapján azt gondolhatnánk, 

hogy a leírói terminusok „cselekvő erővel” bírnak. Olyan esetekről 

van szó, amelyekben a szerző élőlényekre jellemző tulajdonságokkal 

és képességekkel ruház föl egy tudományos fogalmat, amely ezáltal 

nem csupán a leírás eszközéül szolgál, hanem úgy tűnik, a leírt jelen-

ség természetére is kihatással van.

Nézzük például azt a két kijelentést, miszerint „az i̬>u labializáció 

a veláris i̬-nak a megszüntetésében vett részt”; vagy: hogy „az igekötő 

új vonzattal bővítheti az igét”. Mindkét esetben úgy látszik, mintha 

a labializáció és az igekötő nem csupán az értelmezett jelenség része, 

hanem egyben annak alakító tényezője is lenne: a labializáció „részt 

vesz” a veláris i̬ hang eltüntetését szorgalmazó törekvésben (ha van 

ilyen); az igekötő pedig új vonzatokhoz „segíti hozzá” az igét. Leg-

alábbis ez szűrődik le a leírás föntebbi módjából. Ugyanakkor tisztá-

ban vagyunk vele, hogy ezeket a kijelentéseket senki sem értelmezi 

így, teljesen szó szerint. Ehelyett: az ilyen megfogalmazásokat ellip-

tikus szerkesztésűekként szokás olvasni – vagyis két alapvető előfel-

tevéssel. Az egyik, hogy mikor a fentebb leírt módon fogalmazunk, 

akkor egy tudományos fogalomrendszeren belül mozgunk, ahol az 

egyes elemek jelentésével vélhetőleg az olvasó is tisztában van; ezek 

jelentése pedig alapvetően statikus, azaz nem függ a kontextustól 

és a különböző megfogalmazási módoktól. A másik előfeltevés sze-

rint pedig, mivel már az korábban úgyis elhangzott, hogy a nyelvi 

rendszer változását kutatjuk, és mert ennek leírása, mint köztudott, 

a beszélők kimondott vagy leírt megnyilatkozásain alapul, nem kell 

mindig utalni a beszélőkre, és azokra a körülményekre, amelyekben 

a megnyilatkozás megvalósul (vö. Van Leeuwen 2004: 111–113). 

A példánkban tehát úgy fogalmazhatjuk meg legegyszerűbben 

a változást, ha azt írjuk: „a labializáció vett részt a veláris i̬ eltű-

nésében”, mivel úgyis tudjuk, hogy valójában a beszélők nyelvi vi-

selkedése változott meg, ennek is az a része, amelyre a nyelvészeti 

szakirodalomban röviden „labializáció”-ként utalunk. És ugyanígy: 

egyszerűbb azt írni, hogy „az igekötő új vonzattal bővítheti az igét”, 

mint azt, hogy „amikor a beszélők egy a szakirodalomban igekötő-

nek nevezett elemet egy ún. igével együtt mondanak a beszédük-

ben, akkor egy olyan ún. vonzatot is szoktak mondani, amelyet ha 

nem mondták volna az igekötőt, nem mondanának” (az efféle egy-

szerűsítésekről l. Szilágyi 2004: 26; hasonló gyakorlat leírását pedig

l. még Searle-nél 1969/2007: 47).

Az ilyen jellegű leírások közös jegye, hogy kimarad belőlük

a beszélő – amit Van Leeuwen nyomán a beszélő elhallgat(tat)ásának 

(suppression) is nevezhetünk (1996: 39); vagy: a szöveg valamely pont-

ján megjelenik ugyan a beszélő, de csak említés szintjén, és ezt köve-

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0051/14. számú Ideológie, 
identity a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multi-
kulturálnom priestore c. Vega-projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. A szerző a tanszék nap-
pali tagozatos doktorandusza. 
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tően végig a nyelvi elemek hátterében marad (backgrounding i. h.). 

Ennek az a következménye, hogy a kutatói perspektíva megváltozik: 

a beszéd egységeiről a figyelem eltolódik a nyelv egységeire; a kérdés 

pedig nem az lesz, hogy milyen szabályszerűségek figyelhetők meg

a beszédben – amelyeket közös néven akár nyelvnek is nevezhetünk –,

hanem az, hogy hogyan valósulnak meg a nyelv elmei a beszédben 

(erről l. Dolník 2009: 35; vö. Szilágyi 2004: főleg 25–32).

Dolgozatomban annak az általános kérdésnek a megválaszolásához 

igyekszem hozzájárulni, hogy hogyan szokás a nyelvről beszélni olyan 

szövegekben, amelyek nem a beszélő, hanem a nyelvi elemek perspek-

tívájából szemlélik a nyelvi jelenségeket. A tanulmányban azt próbá-

lom meg kimutatni, hogy a perspektívaváltás a beszélő nyelvi viselke-

désétől a nyelvi elemek „viselkedéséig” fokozatos: minél gyakrabban 

fordul elő egy nyelvészeti terminus a szövegben, annál inkább önálló-

sul, és annál inkább a nyelvi jelenség „alakító tényezőjévé” válik.

2. A kutatás általános jellemzése

A mostani kérdésföltevésem nem új, a kutatás irányultsága mégis 

más, mint amilyen a korábbié volt. Az ezt megelőző esettanulmá-

nyomban arra próbáltam meg rámutatni, hogy egy nyelvészeti ter-

minus használata dinamikus: a kezdetben óvatosan körülhatárolt 

fogalom a gyakori használat során egyre megszokottabbá és „meg-

foghatóbbá” válik, mígnem olyannyira valóságos nem lesz, hogy kü-

lönböző cselekedeteket kezd végrehajtani (l. Sebők 2013). Előzőleg 

a nyelvi ideológia terminus használatát vizsgáltam egy saját szövege-

men, mert feltűnt, hogy a terminus a szöveg végére állandóan min-

denfélét „csinált”: elkezdett „képviselni valamit”, „láthatóvá tett bizo-

nyos dolgokat”, másokat viszont „eltakart” stb. A terminushasználat 

változásait gyakorisági mutatón ábrázoltam, amelyből elég egyértel-

műen látszott, hogy az a nyolcféle mód, amellyel a nyelvi ideológia 

fogalmára utaltam a szövegben, egy kivétellel, teljesen szabálytalanul 

váltakozik. Az egy kivétel pedig az a mód volt, amikor az ideológiára 

cselekvőként utaltam: a szöveg utolsó harmadában ez a fogalmazás-

mód vált a leggyakoribbá, nemcsak a többihez képest, hanem a szö-

veg előző részeiben való saját előfordulási gyakoriságához képest is. 

Vagyis ki lehetett mutatni egy olyan tendenciát, miszerint a terminus 

gyakori használata összefügg a fogalmazásmód változásával.

A jelenlegi kutatásban ezt a megállapítást próbálom meg pontosítani. 

De most nem az lesz a kérdés, hogy a szöveg mely részén válik a termi-

nus „cselekvőképessé”, hanem az, hogy ezeken a „képességeken” belül 

megfigyelhető-e valamilyen tendenciaszerű változás – például, hogy az 

említett „képességek” folyamatosan bővülnek-e, változnak-e stb.

A kutatás tárgyául egy olyan szöveget kerestem, amelyben a leg-

több terminusra való utalás annak „cselekvőképességével” függött 

össze. Konkrétan: a Kiss Jenő és Pusztai Ferenc által szerkesztett 

Magyar nyelvtörténetből választottam egy rövid alfejezetet, amely az 

igekötők kialakulását tárgyalja (Mátai 2005: 411–415). Az elemzést

a szöveg kulcsszavára, az igekötőre alapoztam.

2.1. A kutatás módszerei és menete

A kutatás módszereit és menetét egy, a választott szövegből szerzett 

olvasói benyomás határozta meg, melyet akár a munka hipotézise-

ként is számon tarthatunk. A Mátai-féle szöveg terminushasználatát 

figyelve érezhetővé vált, hogy az igekötő a szöveg elején másként van 

– úgymond – pozicionálva, mint annak későbbi szakaszaiban. Mikor 

a nyelvtörténetben az igekötő és a határozószó nyelvészeti kategóriái 

között a határ még elmosódik, úgy tűnt, az igekötő pozíciója is gyen-

gébb volt a szövegben, azaz „képességei” sokkal korlátozottabbak 

voltak, mint mikor a nyelvtörténetírásban már pontosan körülhatá-

rolt nyelvészeti kategóriaként lehetett kezelni. Ezenkívül az igekötő 

„képességein” belül is érezhető volt valamiféle változás. Például: míg 

a szöveg első felében csak „az irányjelentését tartotta meg (napjain-

kig)”, addig a szöveg vége felé már „az ige szintaktikai viszonyainak, 

kapcsolódási lehetőségeinek a megváltoztatására is képes” volt – így, 

szó szerint képességként utalva rá. 

Az ilyen észrevételek mellett viszont annak ellenére, hogy érdeke-

sek lehetnek, szilárd alap nélkül nem nagyon érvelhetünk. Nemcsak 

azért, mert ezzel semmi kézzelfoghatót vagy (meta)nyelvészetileg 

hasznosat nem mondunk, hanem azért is, mert könnyen előfordul-

hat, hogy túlértelmezzük az észrevételeinket, és olyat is mondunk 

a szöveg terminushasználatáról, ami valójában nem is jellemző rá, 
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csupán mi „látjuk bele”. A fő kérdésünk ezért a következő lesz: ho-

gyan lehet ezeket az észrevételeket szilárd alapra helyezni? És ezzel át 

is térünk a kutatás módszertani kérdéseire.

A kutatás irányultságából adódóan nyilvánvaló, hogy az elemzés-

nek kvalitatív jellegűnek kell lennie (hiszen minőségi változásokat 

próbálunk leírni). Mivel azonban az az alapfeltevésünk, hogy a mi-

nőségi változást a szóelőfordulás gyakorisága befolyásolja, vizsgá-

lódásunkat kvantitatív alapokra kell helyeznünk – vagyis a kétféle 

megközelítést nem határolhatjuk el élesen egymástól.

A munka első lépéseként azt a korpuszt kellett kialakítani, melyen 

az elemzés alapult. A gyűjtés során azt a Szilágyi N. Sándortól ismert 

módszertani elvet követtem, miszerint „szigorúan abból indulunk ki, 

ami a beszédben elhangzik – esetünkben: amit a szerző leír a szöveg-

ben –, és nem teszünk mást, mint hogy minden esetben komolyan 

vesszük mégoly »komolytalannak« tűnő kifejezéseinket is” (1996: 

15). Ez konkrét példán azt jelenti, hogy mikor azt olvassuk, hogy 

az igekötő „megváltoztathatja a cselekvés akcióminőségét”, akkor az 

igekötőt egy olyan valaminek képzeljük el, ami elég konkrét és való-

ságos dolog ahhoz, hogy valamit csináljon, ill. megváltoztasson.

A korpusz összeállításához először felgyűjtöttem az összes számí-

tásba vehető példát. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy listáztam 

minden olyan mondatot vagy mondatrészletet, amelyben szerepelt 

az igekötő szó. A keresett szónak 94 előfordulását találtam. A szám 

azokat az előfordulásokat is tartalmazza, amelyekben a szó a mondat 

elliptikus szerkesztése miatt kimaradt a szövegből, vagy amelyekben 

a szerző a szófajtani kategória megadása nélkül utalt egy konkrét 

igekötőre; továbbá azokat is, amikor valamilyen szövegbeli utalással 

volt helyettesítve az igekötő szó, például: „Ez utóbbiak [ti. a ki, be és 

fel igekötők] szabták meg az igekötős ige vonzatát”.2

Az összegyűjtött empirikus anyag azonban sok olyan példát tar-

talmazott, amely kutatásunk célja szempontjából mellékes volt. Ne-

künk csak azokra volt szükségünk, amelyek összefüggtek az igekötő 

„cselekvőképességével” a szövegben. Hogy ezeket kiszűrjem, négy 

csoportba osztottam a talált mondatokat, ill. mondatrészleteket.

Az elsőbe azok kerültek, amelyekkel az elemzés szempontjából 

nem lehetett mit kezdeni. Például: ha az igekötő címben szerepelt, 

vagy mikor a mondat alanya az igekötő volt ugyan, de állítmánya 

nem volt igei természetű.3 Összesen 15 ilyen esetet találtam. 

A második csoportot röviden a „külső perspektíva jelenléte”-ként 

jellemeztem. Ide az az 5 példa került, melyekből – ha egytől egyig 

személytelen fogalmazással is – a kutató/szövegíró szövegbeli jelen-

létére következtethetünk. Például: ha „az igekötő már az ómagyar 

korból adatolható”, akkor azt nyilván valakinek adatolnia kellett. És 

bár pontosan nincs megadva, kinek köszönhetjük a munka elvégzé-

sét, azt azért gondolhatjuk, hogy a szövegíró „keze ebben benne van” 

– ha másképp nem is, az adatgyűjtés eredményeinek népszerűsíté-

sében biztosan szerepet játszott. Vagyis: ennél a csoportnál sem az 

igekötő, sem más terminus nem végez cselekvést. 

A harmadik csoportba azt a 26 esetet soroltam, amelyekben

a cselekvést valamilyen terminus végzi, és az nem az igekötő – ehe-

lyett ez csak úgymond a cselekvés körülménye. Például: „az alapige 

bizonyos igekötőkkel ellátva elveszítheti a bővítményét”; vagy: „más 

határozószók is megindultak az igekötővé válás útján”.

A negyedik csoportba kerültek azok a példák, amelyek az igekötő 

„cselekvőképességével” voltak összefüggésben. Ide soroltam minden 

igei állítmányú mondatot vagy mondatrészletet, amelynek alanya az 

igekötő volt. Az elemzett anyag összeállításakor azonban nem ez volt 

az egyetlen szempont, amit figyelembe vettem. Úgy láttam jónak, 

hogy mivel a terminusok „cselekvőképességével” foglalkozunk, 

nem hagyatkozhatunk pusztán azokra a példákra, amelyekben az 2 Meg kell azonban említeni, hogy ezeknek a kihagyásoknak a kitöltése nem 
minden esetben volt problémamentes. Az igekötő-előzmények tárgyalásánál 
néhány esetben csupán sejteni lehetett, hogy a szerző az igekötőkről vagy ezek 
előzményéről, a határozószókról ír-e. A téma jellegéből kifolyólag ez érthető 
is, hiszen a pontatlan vagy hiányos utalással el lehet kerülni, hogy folyton ki 
kelljen rá térni, hogy a magyar nyelv történetének éppen tárgyalt időszaká-
ban bizonyos nyelvi elemeket nem lehetett minden kétséget kizáróan a mai 
„határozószó” vagy „igekötő” kategóriába sorolni.

3 A meghatározás a kategóriánkat ugyan pontosan jellemzi, olyan értelemben 
viszont félrevezető, hogy ennek alapján akár azt is gondolhatnánk, hogy az 
igekötő „cselekvőképességével” kapcsolatos kijelentéseket tartalmazó listába 
csak igei állítmányok kerültek. Ez a megállapítás azonban kiegészítésre szo-
rul, melyre alább, a negyedik csoport jellemzésénél térünk majd ki részlete-
sebben.
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igekötőhöz valamilyen igei állítmány kapcsolódik: olyan fogalma-

zásmódokkal is számolni kell, amelyekben az igekötő „cselekvő-

képességére” nem az igei állítmányból, hanem a megfogalmazás 

előfeltevései alapján következtethetünk. Eszerint: ha azt olvassuk, 

hogy „az igekötő segítségével jelentéssűrítés történhet”, akkor eb-

ből azt állapíthatjuk meg, hogy az igekötő „segíthet” valamiben, sőt

a sűrítés képességével is rendelkezik, ill. ha az ige nem ágentív, így 

mondjuk: a jelentés sűrítésére alkalmas. Röviden: az elemzés egy-

ségességének megőrzése céljából igévé alakítottam minden olyan 

megfogalmazást, amely az ige „cselekvőképességére” utalt. A 48 

példa közül 9 ilyen jellegű adat került a listára, melyet alább köz-

lök.4 Előtte azonban még szót kell ejtenünk magáról a listáról, és az 

összegyűjtött anyag elemzéséről.

A föntebbiek alapján összeállított listára nem csak azért volt szük-

ségünk, hogy az elemzésre szánt anyag egy helyen legyen, hanem 

azért is, mert a listával egymás mellé állíthattunk olyan elemeket, 

amelyek ilyen összefüggésbe aligha kerültek eddig egymással. A lis-

tán nem csupán az összegyűjtött példákat soroltuk föl, hanem egy-

ben azt a sorrendet is megadtuk, amelyben az igekötő „cselekvőké-

pességével” kapcsolatos megfogalmazások a szövegben előfordultak. 

Ezzel pedig új összefüggésben tudtuk szemlélni az eddig egymástól 

szinte teljesen függetlennek gondolt elemeket. Vagyis a lista amel-

lett, hogy az elemzés kiindulópontjaként szolgált, egyben a jelenség 

megismerésének eszközévé is vált (a lista ilyen előnyeiről l. Eco 2011: 

132–155). A listán egyszerre láthattuk azokat a fogalmazásmódbe-

li változásokat, amelyekre kutatásunk elején csak mint benyomásra 

tudtunk utalni. A kérdés ezek után így szólt: milyen eszközzel ragad-

hatjuk meg ezeket a fogalmazásmódbeli változásokat?

Olyan elemzési szempontra volt szükség, amellyel elkerülhet-

jük, hogy a példáinkat külön-külön jellemezni kelljen. Ezek száma 

ugyanis éppen elég nagy ahhoz, hogy jellemzésüknél elvesszünk

a részletekben; vagy épp ellenkezőleg: bizonyos részleteket túláltalá-

nosítsunk. 

A legkézenfekvőbb elemzési módnak az igék kategorizálása ígér-

kezett.5 Habár a megközelítés szintén nem problémamentes, mégis 

messze ez tűnt a legmegbízhatóbb megoldásnak. A módszer nagy 

előnye, hogy az egyes igéket különféle tesztek elvégzésével viszonylag 

megbízhatóan lehet kategorizálni (ezekről l. Németh 2011: 428–452). 

A tesztekkel viszont az a baj, hogy a legtöbb esetben erős pragma-

tikai meghatározottságúak, vagyis ahhoz, hogy a teszteket el tudjuk 

végezni, szükség van a beszédhelyzet ismeretére és egyfajta közös tu-

dásra a világról (vö. Németh 2011: 433). Ezzel persze csak akkor van 

különösebb baj, ha a teszteket olyan területen próbáljuk alkalmazni, 

mint mi, vagyis írott szövegen, amelyben a cselekvőnek (itt: az igekö-

tőnek) ugyan olyan „kompetenciái” vannak, mint az élőlényeknek, 

viszont valós „arcát” nem ismerhetjük, mert a fogalom nem létezik 

a valóságban (vö. Szilágyi 2004: 28–29). A gyakorlatban ez azt je-

lenti, hogy a tesztelés során előbb-utóbb biztosan ráakadunk olyan 

igékre, melyeket a vele kapcsolatos pragmatikai ismeretek híján nem 

fogunk tudni besorolni. Léteznek azonban olyan tesztek is, amelyek 

többé-kevésbé függetlenek a pragmatikai helyzettől. Ez utóbbiakat 

szokták nyelvi (szemantikai-jólformáltsági) teszteknek nevezni. Ide 

tartoznak például az ágentivitástesztek (ezek részletes ismertetését

l. Németh i. m.). A kutatáshoz ezeket találtam a legalkalmasabbaknak. 

A tesztek elvégzéséhez azt a reményt fűztem, hogy így az ágentív 

és non-ágentív igék előfordulási gyakorisága szerint nyomon fogjuk 

tudni követni a folyamatot, ahogyan az igekötő egy nyelvi változás 

leírása során annak „alakító tényezőjévé” válik; mindeközben pedig 

áttekinthetjük, hogy az milyen szerepeket „vállalt” a szövegben. Ez-

zel kapcsolatban viszont meg kell említeni, hogy az elemzés során el 

kellett tekintenünk az ágentív igék egyik fontos kritériumától. Mivel 

a vizsgált mondatok ágense az igekötő terminus volt, értelemszerűen 

nem vehettük figyelembe azt a pragmatikai megszorítást, miszerint 

az alanyi szereplőnek módjában kell, hogy álljon az igével/igés szer-

kezettel jelölt eseményszerűség előidézése (Németh 2011: 439; vö. 

Lengyel 2000: 86). Az elemzés során ezért az igekötőt pont olyan, 

nyelvileg valósnak ábrázolt entitásnak tekintettem, amilyennel

a vizsgált szövegben is találkoztam.
4 A táblázatban ez utóbbi eseteket *-gal jelöltem. – Ez a 9 példa egyébként

a kutatás végső eredményein semmit nem változtat, listázásukat csupán a tel-
jesség igényével indoklom (vö. alább a grafikonokat).

5 Ez a megoldás jól ismert eszköze az ágencia kérdését kutató nyelvészeti elem-
zéseknek (l. Duff: 2012: 419).
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A példák közül kettő olyan volt,6 amelynek az elemzése nem volt 

lehetséges, mivel a fogalmak csakis a nyelvészeti szakirodalomban 

léteznek, ezért megítélésükben sem a nyelvi-jólformáltsági, sem

a prag matikai tesztek nem nyújtanak megbízható segítséget. Az 

egyik esetben az igekötő „az igét perfektiválta”, a másikban pedig 

„az aspektust képezte” (vö. aspektusképző szerep).

3. Az adatok bemutatása

A fent leírt szempontok alapján végül az alább következő lista állt ösz-

sze. A táblázat első oszlopa tartalmazza az egyes példák sorszámát, 

a másodikban pedig az a sorszám szerepel, amely a szövegbeli elő-

fordulás helyére utal. Az ezeket követő oszlopban azokat a szövegré-

szeket közlöm rövidítve, amelyek az igekötő „cselekvőképességével” 

összefüggő igéket vagy más szavakat tartalmazzák. Arra, hogy a mon-

datrészlet alanya az igekötő, nem utalok külön. A negyedik oszlopban 

egyrészt azokat az igéket tüntettem fel alapalakjukban, amelyeket az 

előző oszlop szövegrészeiben is megtalálunk; másrészt azokat, ame-

lyeket az igekötő valamilyen cselekvésre utaló tulajdonságából alakí-

tottam igévé (vö. föntebb). Az utolsó oszlopban pedig azokat az ered-

ményeket tettem közzé, amelyeket az ágenciatesztek végkifejleteként 

kaptam: azaz, hogy ágentív (+) vagy non-ágentív-e (–) az ige, vagy 

szituációtól függően ágentív és non-ágentív egyszerre (+/–).

6 Az egyik példa kétszer fordult elő, így a lista a kihagyások után összesen há-
rom elemmel lett rövidebb.

Idézett szövegrész
Mit csinál az 

igekötő?
Ágen-

cia

1. *3. Rendszerré szerveződése szerveződik –
2. 5. Határozószókból keletkeztek keletkezik –
3. 6. Határozószóból lett lett –
4. 10. Ekkor még őrzik határozójuk latívuszragját őriz +
5. 14. Hasonló módon rövidült a fel igekötő rövidül –
6. 19. A ki a kí határozószóból rövidült rövidül –
7. 26. Alakilag nem változtak változik –
8. 27. Két szótagú maradt marad +/–
9. 29. Út valamely pontján helyezkedik el elhelyezkedik +

10. 33. Irányjelentésüket napjainkig megtartották megtart valamit +
11. 34. Szófajváltással keletkeztek keletkezik –
12. 40. A határozószóból igekötő keletkezett keletkezik –
13. 44. A vissza stb. az óm. korban voltak keletke-

zőben
keletkezik –

14. 47. A meg funkciójába lépett lép +
15. 49. A befejezettség jelölője lett jelölő lett –
16. *52. Funkciója a cselekvés irányának megjelö-

lése
megjelöl +

17. 54. Egy szótagúvá rövidült rövidül –
18. 55. Frissen őrizték irányjelentésüket őriz +
19. *57. Az aspektusnak az igekötők a legfőbb 

kifejezői
kifejez valamit +

20. 59. Az igekötő-használat egyre terjedt terjed –
21. 61. Megerősítéseképpen kapcsolódik hozzájuk kapcsolódik –
22. *62. Igekötő-használat terjedésében terjed –
23. 63. Megváltoztathatja a cselekvés akcióminő-

ségét
megváltoztat 
valamit

+

24. 64. Képes rá, hogy mozzanatos történésűvé 
tegye

tesz +

25. 65. Képes rá, hogy a cselekvés tartósságát 
erősítse

erősít +

26. 66. Képes rá, h. a cselekvés tartósságát nyoma-
tékosítsa

nyomatékosít +

27. 68. Szemantikailag specializálódott specializálódik –
28. 69. Többletet mutat mutat valamit +/–
29. 72. Jelentését a le leszűkíti leszűkít valamit +
30. 73. Jelentését a le specializálja specializál +
31. 74. Mely igéhez járul hozzá hozzájárul +
32. 75. Olyan jelentésűvé teheti az igét tesz +
33. *77. Segítségével jelentéssűrítés történhet segít +
34. *77. Segítségével jelentéssűrítés történhet sűrít +/–
35. *78. A szintaktikai viszonyok megváltoztatására 

képes
megváltoztat 
valamit

+

36. 80. Le is szűkítheti a bővítmények körét leszűkít +
37. 81. Új vonzattal bővítheti bővít valamit +
38. 84. Tipikusan igéhez kapcsolódott kapcsolódik 

valamihez
–

39. *85. Az igekötők keletkezési módja keletkezik –
40. *86. Összetett szót alkotva alkot +
41. 87. A szorosabb vagy lazább kapcsolatba 

kerülhetett
kerül –

42. 89. A ki stb. szabták meg az igekötős ige 
vonzatát

megszab valamit +

43. 90. Az ige mellett ellentétes jelentésű igekötő áll áll +/–
44. 91. Önállóan is állhatott áll +/–
45. 94. Az igekötős ige helyett állva tölti be a mon-

dat szerepét
betölt valamit +/–
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Az ágentív és non-ágentív igék előfordulását a szövegben a kö-

vetkező ábra szemlélteti. Az egyes értékeket az határozza meg, hogy 

öt egymást követő példára hány ágentív és non-ágentív, valamint 

ágentív/non-ágentív ige jutott.

1. ábra

Talán arra is érdemes egy pillantást vetni, hogy miként változnak 

ezek az eredmények, ha nem vesszük számításba azt a kilenc igét, 

amely nem közvetlenül a szövegből származik, hanem csak a szöveg 

bizonyos megfogalmazásaiból következtettünk rájuk (vö. föntebb).7

2. ábra

Az első ábrához hasonlóan ennél is az öt egymást követő példára 

jutó ágentív és non-ágentív, valamint ágentív/non-ágentív igék előfor-

dulási gyakorisága határozta meg az egyes értékeket. Meg kell azon-

ban említeni, hogy a példák száma itt 36 volt, ami nem osztható öttel. 

A jobb összehasonlíthatóság céljából azonban meghagytam az ötös 

osztót, amit az is indokolt, hogy a fennmaradó egy példa úgyis olyan 

ige volt, amely szituációtól függően ágentív és non-ágentív is lehet.

4. Az adatok értelmezése

Az ágenciatesztek eredményeinek grafikonos ábrázolása elsősorban azért 

volt hasznos, mert így vizuálisan is ábrázolni tudtuk az igekötő szöveg-

beli szerepének a változását; ugyanakkor formát is lehetett adni annak

a terminushasználattal kapcsolatos benyomásnak, melyet föntebb ismer-

tettem. Az ábra jól mutatja azt a tendenciát, miszerint az igekötő szerepe 

egyre erősödik a szövegben. Míg a szöveg elején az igekötő a diskurzus 

olyan „szereplőjeként” tűnik föl, akivel „csak úgy megtörténnek a dol-

gok” (vö. keletkezik, rövidül, szerveződik, változik), később már „tenni” is 

kezd valamit: „hozzájárul valamihez”, vagy éppen „segít valamiben”; de 

– mint láttuk – olyan „szerepet is betölthet”, melynek köszönhetően akár 

még „meg is szabhat ezt-azt” vagy „meg is változtathat valamit”.

A tendencia elég meggyőzőnek mutatkozik, feltűnő viszont, hogy

a grafikon utolsó két szakaszában törés áll be – a példasor 38-as sor-

számú elemével kezdődően. A két egymással szembeállított tendencia 

itt láthatóan elakad, és ellentétes irányba fordul: az ágentív igék elő-

fordulása nyílegyenesen zuhan lefelé, a non-ágentív igék száma pedig 

hirtelen megnő. És az sem mellékes, hogy az ágentív/non-ágentív igék 

gyakorisága itt éri el a legmagasabb értéket. Erre a jelenségre pontos 

magyarázatot nem tudok adni. Van azonban egy körülmény, melyet 

feltétlenül meg kell említenünk: a 38-as sorszámú példával kezdődik 

a szöveg utolsó alfejezete. A változás tehát egyértelműen egy forma-

ilag, tartalmilag és címmel elhatárolt szövegegységen belül jelentke-

zik. Az, hogy a szövegrész miben különbözik a többitől, és miért nem 

folytatódik benne a szöveg többi részeiben kimutatható tendencia, 

egyelőre nem világos. Az előző kutatásom során szerzett tapasztala-

taim alapján viszont azt a lehetőséget tartom valószínűnek, hogy ez 

a szövegrész nem az előző részek folytatásaként keletkezett, hanem 

utólag írták hozzá a többihez, esetleg ezt a részt a fejezet egy másik 

helyén írta meg a szerző, és az csak később került a munka végére.

7 A grafikont a listán ismétlődő elemek kihagyásával is megszerkesztettem. 
Ezen sem volt lényeges eltérés a két ábrán látható tendenciától. Helyszűke 
miatt ezért nem is mutatom be az eredményt.
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Korábbi esettanulmányom egyik példáján mutatom be, miért tar-

tom elképzelhetőnek ezt a megoldást (l. Sebők 2013). Amikor a saját 

szövegemben vizsgáltam, hogy a szöveg mely részén válik cselekvővé 

a nyelvi ideológia terminus, több más hasonló példa közt lettem fi-

gyelmes egy érdekes esetre, amely teljesen ellentmondott a szövegből 

kimutatott fogalmazásmódbeli tendenciának. A nyelvi ideológia már 

az elemzett munka legelején, az általános bevezetőben cselekvőként 

jelent meg, ráadásul nem is akármilyen „szerepben”: rögtön úgy, 

mint aki „jelentősen befolyásolja a nyelvi változásokat”. Ugyanakkor 

a terminust legközelebb csak a 96. előfordulásánál találtam hasonló 

szerepben, de akkor is sokkal visszafogottabb „kompetenciákkal”: itt 

a nyelvi ideológia csak „utalt valamire”. A magyarázatom erre a kö-

vetkező volt: az elemzett munka első fejezetének általános bevezetője 

utólag, azaz a fő szöveg befejezése után íródott (és ezt, saját írásról 

lévén szó, vissza is tudtam keresni a korábbi szövegváltozatokban). 

Vagyis azt mondhatjuk, hogy a szöveg elején kimutatható volt annak 

a szóhasználatnak a nyoma, amely a munka egy későbbi szakaszára 

volt jellemző. 

Mindemellett arról sem feledkezhetünk meg, hogy a szövegek 

egymással is kapcsolatban állnak, s feltehetőleg az, hogy a szer-

ző milyen szakirodalomból, és ennek milyen megfogalmazásaival 

dolgozott, szintén alakítottak vagy talán azt is mondhatjuk, hogy 

torzítottak azon a képen, amely a föntebbi grafikonokból épp emi-

att nem derül ki (vö. Bahtyin 1986a: 407; 1986b: 521–522). A be-

mutatott tendencia fényében például meglepően korainak tűnik az 

„őriz” ige 10-es sorszáma a szövegben. Itt azonban már az eddiginél 

is ingoványosabb talajra érkezünk, ezért nem is folytatjuk tovább

 a gondolatmenetet. A folytatáshoz újabb esettanulmányok elvégzé-

sére lesz szükség, amelyekben talán sikerül megint valami olyat ész-

revennünk és kimutatnunk, ami alapján a most felvetett kérdésekről 

is többet mondhatunk majd.

5. Összegzés

A nyelvészeti munkák írásának, más tudományterületekhez hason-

lóan, megvannak a maga konvenciói, jól bejáratott leírói techni-

kái. Olyan értelemben viszont különleges helyzetben vannak, hogy 

ezekben a nyelv nem csupán a leírás eszköze, hanem egyben an-

nak tárgya is. Érdemes ezért megvizsgálni, hogy milyen az a nyelv 

(metalanguage), amellyel a beszéd eseményeinek nyelvét szokás le-

írni (objectlanguage).

A fenti esettanulmányban a metanyelv jellegzetességeit kutattam, 

ezen belül pedig azt a jelenséget próbáltam jobban megérteni, amikor 

a nyelvészeti tanulmány egyik-másik terminusáról úgy kezd el írni

a szerző, mintha az élőlény lenne. Konkrétan: a Kiss Jenő és Pusztai 

Ferenc által szerkesztett Magyar nyelvtörténetből választottam egy 

rövid alfejezetet, amely az igekötők kialakulását tárgyalja.

A kutatás során egy korábbi esettanulmányom eredménye-

it pontosítottam, melyben gyakorisági mutatóval követtem nyo-

mon, ahogy a nyelvi ideológia terminus a szöveg végére – legalábbis

a megfogalmazás szerint – különböző cselekvések végrehajtására 

válik képessé. Ebben a munkában azt a tendenciát próbáltam meg 

empirikus anyaggal alátámasztani, amelyet korábban csak sejteni le-

hetett: hogy egy terminus – itt: az igekötő – ún. cselekvőképességén 

belül is vannak fokozatok. Az elemzett szöveg vége felé haladva az 

igekötő terminus egyre gyakrabban válik ágenssé, azok a cselekvések 

pedig, amelyeknek ez a terminus az ágense, egyre összetettebbé. Míg 

a szöveg elején a leírt nyelvi változások egyszerűen megtörténnek az 

igekötővel, addig a szöveg végére a terminus ezek alakító tényezőjévé 

válik.
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Zhrnutie

Pri čítaní jazykovednej literatúry nie je ťažké nájsť príklady na formulácie, 

v ktorých autor akoby pripisoval určitému lingvistickému termínu vlast-

nosti, resp. schopnosti príznačné pre živé bytosti. Ide o prípady, keď by na 

základe autorových formulácií mohol mať čitateľ dojem, že použitý odborný 

termín „vykonáva činnosť“.

V tomto príspevku som predpokladal, že takéto „schopnosti“ termín na-

dobúda postupne. Mojím cieľom preto bolo, aby som v jednej prípadovej 

štúdii poukázal na túto postupnosť. Predmetom výskumu boli formulácie 

súvisiace s termínom slovesná predpona (igekötő) v jednej podkapitole kni-

hy s názvom Dejiny maďarského jazyka.

Analýzou spomenutých formulácií sa na jednej strane preukázalo, že blí-

žiac sa ku koncu textu sa slovesná predpona čoraz častejšie stáva agensom 

vety; na strane druhej, že tomuto termínu bolo pripisované čím ďalej, tým 

viac „schopností“. Napríklad: kým na začiatku textu slovesná predpona bola 

niečím, čo je podriadené opísaným jazykovým zmenám, v druhej polovici 

textu sa stávala niečím, čo – podľa spôsobu formulácií – ovplyvňuje priebeh 

jazykových zmien.
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Bilász Boglárka

„De mondjuk tudom, hogy mi a helyes…”*

(Narratívák nyelvről és nyelvhasználatról
egy szlovákiai magyar középiskolában)

Annotáció: Dolgozatomban egy nyelvi témájú interjúkra épülő kutatás ered-

ményeit mutatom be. A rövid elméleti bevezető után ismertetem a vizsgálat 

módszertani kérdéseit és az adatközlő-csoportot, mely öt szlovákiai magyar 

középiskolai diákból áll. A dolgozat érdemi részében a diákokkal készített 

interjúk elemzését mutatom be két témakör köré csoportosítva: egyrészt

a nyelvi javítással kapcsolatos narratívákra térek ki, majd azzal foglalkozom, 

hogy az adatközlők mit értenek a „szép” beszéd kifejezés alatt, és hogyan 

vélekednek egyes nyelvváltozatokról. Az interjúrészletek elemzése a kritikai 

diskurzuselemzés módszereivel történik, különös tekintettek a metanyelvi 

diskurzust meghatározó nyelvi ideológiákra.

Kulcsszavak: metanyelvi diskurzus, nyelvi témájú interjú, nyelvi ideológiák, 

nyelvváltozatok

1. Bevezetés

A nyelvről való beszéd, vagyis a metanyelvi diskurzusok vizsgálata 

kisebbségi nyelvi közegben különösen fontos, mivel az, ahogyan az 

emberek a nyelvről beszélnek, meghatározza a nyelvről való gon-

dolkodásukat, az pedig hatással van a nyelvi változásokra, az egyén 

esetében pedig a nyelvválasztásra is, sőt szélsőséges esetben akár 

nyelvcserehelyzet kialakulásához is vezethet. Mivel a metanyelvi 

szocializáció elsődleges színtere az iskola – ahol a diákok tanáraik 

és tankönyveik sokszor ellentmondásos narratíváival találkozhatnak

(l. Bilász 2013) –, ezt a közeget választottam kutatásom helyszínéül. 

Az összegyűjtött nyelvi adatok elemzése során abból indulok ki, hogy 

minden metanyelvi diskurzus nyelvi ideológiákra épül (Laihonen 

2011: 21), és a két fogalmat valójában csak az különíti el egymás-

tól, hogy míg az ideológia az érvre, magyarázatra, addig a metanyelv

a diskurzus folyamatára vonatkozik (Szabó 2012: 14). A magyar 

nyelvhasználók nyelvről való vélekedéseit leginkább a standardista 

nyelvi ideológia határozza meg, mivel jellemzően a James Milroy ál-

tal leírt „standard nyelvi kultúrában” élnek (2001: 530, vö. Kontra 

2006). A homogén, invariábilis, megszilárdult nyelvi struktúrával 

rendelkező, ideális nyelvváltozatról kialakult képet más nyelvi ideo-

lógiák is támogatják (pl. a nyelvi purizmus, a nyelvi homogenizmus, 

a nyelvi nacionalizmus, a nyelvi platonizmus1). Az anyanyelvoktatás 

preskriptív attitűdjével még inkább megszilárdítja az ún. standard 

nyelvváltozat magas presztízsét, ezáltal pedig használóinak társa-

dalmi helyzetét (vö. Milroy 2001). Az, hogy a nyelvhasználók egy 

ideális nyelvváltozat eszméje alapján ítélik meg saját és mások nyelv-

használatát, nyelvi problémák kialakulásához vezethet. Ennek fő oka 

pedig az a tény, hogy a standardnak nevezett nyelvváltozat konk-

rét beszédhelyzettől elvonatkoztatott normái és a valós nyelvhasz-

nálat teljes mértékben sosem összeegyeztethető, és sokkal inkább

a nyelvhasználók elképzeléseiben létezik, mint a valóságban (Milroy, 

J.–Milroy, L. 1999: 19, vö. Cseresnyési 2004: 102, Kontra 2006). 

2. A kutatás módszertani kérdései

A kutatás helyszínéül egy Kelet-Szlovákiában található magyar tan-

nyelvű gimnáziumot választottam, mely egy magyar többségű város-

ban található. Az adatgyűjtés félig strukturált nyelvi témájú interjúk 

segítségével történt, melynek során az iskola 5 diákjával beszélgettem 

1 A nyelvi ideológiák megnevezéseit Lanstyák Istvántól vettem át (l. Lanstyák 
2011).

* Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na zá-
klade zmluvy č. APVV-0689-12 (A tanulmány elkészülését az Agentúra na pod-
poru výskumu a vývoja az APVV-0689-12 számú szerződés alapján támogatta.)
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(eggyel az 1., eggyel a 2., kettővel a 3. és eggyel a 4. osztályból), mi-

közben az elhangzottakat diktafon segítségével rögzítettem. Minden 

adatközlő esetében 45 perc állt a rendelkezésemre. 

Az interjú egy feladattal kezdődött, miszerint az adatközlőnek egy 

papírra nyomtatott emberfigurába kellett belerajzolnia saját nyelvi 

portréját – be kellett jelölnie minden olyan nyelvet, melyhez bármi-

lyen módon köze van. Ez a feladat nagyon hasznos beszélgetésindí-

tónak bizonyult, mivel amellett, hogy megtudtam, milyen nyelveket 

beszél/tanul az adott diák, az is kiderült a kommentárjaiból, hogy 

milyen beszédhelyzetekben használja a bejelölt nyelveket, sőt még 

a hozzájuk fűződő pozitív vagy negatív attitűdjeire is fény derült.

A továbbiakban néhány nyitott kérdés segítségével irányítottam

a beszélgetést, melyek főként a következő témakörökre vonatkoztak:

1. Ki szokta-e valaki javítani a nyelvhasználatukat? Milyen mód-

szerekkel? Ők ki szoktak-e javítani másokat? 

2. Mi a véleményük különböző nyelvváltozatokról? (nyelvjárás, 

határon túli nyelvváltozatok, szleng)

3. Hogyan vélekednek saját és mások nyelvhasználatáról? 

Az interjúk elemzése során a kritikai diskurzuselemzés módszer-

tanát alkalmaztam, melyre jellemző, hogy a figyelem középpontjába 

nem önmagában az adatközlők metanyelvi produkciója kerül, hanem 

az értelmezés a diskurzusalakító tényezőket – vagyis a diskurzus más 

objektumokhoz való viszonyát és a diskurzus belső viszonyait – is 

figyelembe veszi (Fairclough 2010: 4, vö. Laihonen 2009). 

Az interjúk elemzésénél figyelembe vettem, hogy a beszélgetések 

iskolai környezetben, tanítási időben zajlottak, tehát valószínű, hogy 

a diákok próbáltak megfelelni bizonyos iskolai elvárásoknak, melyek 

a nyelvről való beszédhez kötődnek, így ez is közrejátszik abban, 

hogy nem tudjuk megállapítani, saját meggyőződésük alapján nyilat-

koztak, vagy csak egy hasonló szituációkban elsajátított metanyelvi 

gyakorlatot érvényesítettek (vö. McKinney–Swann 2001).

3. Narratívák nyelvről és nyelvhasználatról

Jelen tanulmányban a nyelvi témájú interjúk alapján mutatok be né-

hány, az adatközlőknél gyakran előforduló narratívát különböző té-

makörök köré csoportosítva: Az első alfejezetben nyelvi javítással 

kapcsolatos példákat mutatok be és elemzek, a másodikban pedig arra 

térek ki, hogy az adatközlők mit értenek a „szép beszéd” kifejezés alatt, 

és ennek indoklása során milyen nyelvi ideológiákat használnak.

3.1. Nyelvi hibajavítás diákok narratíváiban

Az interjúk során minden esetben foglalkoztunk a nyelvi hibajaví-

tás kérdéskörével. Mivel a nyelvi portré kapcsán szó esett azokról

a nyelvekről, melyeket idegen nyelvként tanulnak az adatközlők, 

ezért a kérdést, hogy Szokta-e valaki javítani a nyelvhasználatukat? 

először ezekkel a nyelvekkel hozták kapcsolatba. Mikor konkrétan

a magyar nyelvhasználatukra irányuló javításokra kérdeztem rá, 

meglehetősen hevesen tiltakoztak a diákok – ennek valószínűleg 

az lehet az oka, hogy előzőleg az idegen nyelvekről beszéltünk, így

a javítás tényét a nyelvi kompetencia hiányával kapcsolták össze.

1. példa2:

T: Magyar nyelvben előfordul veled olyan, hogy valaki mond-

juk kijavít téged?

A1: Nem, nem szokott, nem.

T: Még sosem fordult veled elő?

A1: Hát, ha 18 év alatt ha tízszer kijavítottak…Tehát úgyhogy, így, 

hogy hibásan mondanám, vagy hogy például lássa. Vagy ilyen 

dolgokat. Nem tudom, ilyenekre gondolok. Ilyenek nekem nin-

csenek, tehát ez engemet nagyon tud idegesíteni engemet is, ami-

kor valaki így beszél, hogy lássa, halli meg ezek a dolgok, tehát…

T: Ühm.

A1: Az nagyon idegesít éngemet, úgyhogy én nagyon figyelek 

oda ilyenekre

T: És másokat te ki szoktál javítani? Mondtad, hogy idegesít…

A1: Hát igen, szoktam, szoktam, mer, mer vannak itt a környe-

zetembe olyanok, hogy akik így beszélnek, és akkor ez engem 

nagyon, nagyon idegesít. Enyem, tied, ezek a szavak ilyen, így…

2 Az interjúrészletekben a T az interjú készítőjét, az A1, A2, A3, A4 pedig az 
egyes adatközlőket jelöli.
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T: Nem sértődnek meg ilyenkor?

A1: Hát, valaki megsértődik, de aztán átmegy rajta. De hát ez 

most nem olyan, hogy most így…csak azért akarom, hogy be-

széljen ő is szebben, tehát…

Az 1. példából kitűnik, hogy az adatközlő hevesen tiltakozik az 

ellen a feltételezés ellen, hogy az ő magyar nyelvhasználata javításra 

szorul. Inkább nyelvileg kompetens személyként pozicionálja magát, 

aki mások nyelvhasználatát ki szokta javítani. Érdemes megfigyel-

ni, hogy míg az A1 adatközlő nyelvjárási elemeket hoz fel javítandó 

példaként (lássa, halli, enyem, tied), ő maga is használja az éngem 

nyelvjárási formát.

Mikor rákérdeztem, hogy kik szokták kijavítani őket, az adatköz-

lők főként a barátaikra (2. példa) és a szüleikre (3. példa) hivatkoztak 

autoritásként. Állításuk szerint nem jellemző, hogy tanáraik javít-

ják őket, mivel az iskolai környezetben különösen ügyelnek nyelv-

használatukra. Esetleg az alapiskolában, amikor még kevésbé voltak 

kompetens nyelvhasználók, előfordult, hogy tanáruk kijavította a be-

szédüket; narratíváikban a szülői javítást is inkább a fiatalabb gyer-

mekkorba helyezik (l. 3. példa)

2. példa:

T: És a magyart, ha magyarul beszélsz, azt szokta valaki javíta-

ni? Hogy valamit,…azt mondják neked, hogy nem jól mondod, 

vagy nem helyesen mondod…

A3: Hát szokták azt is a barátok is, meg mindenki, aki például 

jobban tudja.

T: És milyen dolgokat szoktak kijavítani?

A3: Hát, például, hogy aludnák, én mindig azt mondom, és 

hogy aludnék.

3. példa:

A1:...így neveltek, én kérdeztem is még anyutól, hogy miért 

beszélek így, azért, mert ha valamikor mondtam valami szót 

ő mindig kijavított éngemet kiskoromba, és annyira így meg-

tanultam ezt a nyelvet, így megszoktam, tehát már így beszé-

lek.

A beszélgetés során a diákok próbálnak jó benyomást tenni az 

interjú készítőjére, és igyekeznek alkalmazkodni az általuk vélt elvá-

rásaihoz. Bár beismerik, hogy ők sem beszélnek „hibátlanul” magya-

rul, hangsúlyozzák, hogy tisztában vannak a magyar nyelv „helyes” 

használatának szabályaival. Az A1 adatközlő a 4. példában arról be-

szél, hogy annak ellenére, hogy tisztában van a szlovák kölcsönsza-

vak helytelen voltával, mégis használ ilyen szavakat, de csak azért, 

hogy mások megértsék, és ne nézzenek rá ferde szemmel. 

4. példa:

A1: Ez már csak azért, hogy ő, őket  megértessem…vagy sok-

nak ez jobban tetszik, hogyha így mondom, de hát így beszél 

mindenki a környékünkön, viszont én valahol ezt tudom, hogy 

ez nem így helyes, meg hogy biztos nem így kellene, de hát már 

ez terjed el itt, ez a szlovák…

Ugyanígy indokolta a szlovák kölcsönszavak használatát az A2 

adatközlő is, aki saját elmondása szerint csak akkor használ szlovák 

szavakat magyar szövegkörnyezetben, ha annak kommunikációs 

funkciója van (5. példa). Később példaként említi, hogy ha szlovák 

anyanyelvű barátnőjével magyarul beszél, a megértés könnyítése mi-

att használ szlovák szavakat is. 

5. példa:

A2: Véletlenül nem szoktam szlovák szavakat használni magyar 

mondatokban, annak van oka, hogy úgy mondom.

A „helytelen”-nek minősített nyelvi formák használatát több eset-

ben indokolták azzal is, hogy – bár tisztában vannak azzal, hogyan 

kellene használni – mégis a „helytelen” alak jut elsőként eszükbe, 

mert a környezetükben mindenki azt használja (l. 6. példa).

6. példa:

A4: De mondjuk tudom, hogy mi a helyes, hogyha kell, akkor 

tudnám használni, de valahogy mielőtt belegondolok, hogy így 

kellene, már kimondom, hogy párki, hogy már annyira természe-

tesen jön, hogy így most mindenki így használja…szerintem.



102 103

3.2. Milyen az, amikor „szépen beszélünk”?

Az interjúk folyamán minden adatközlő használta a „szépen beszél-

ni” kifejezést. A sorok között olvasva a beszélgetésekből megállapít-

ható, hogy valószínűleg az ún. standard nyelvváltozatot értik alatta, 

de nagyon nehezen tudták megmagyarázni, milyen is az, amikor va-

laki „szépen beszél”, inkább abból a szempontból közelítették meg, 

hogy hogyan nem beszél az, akinek „szép” a nyelvhasználata. Ezek az 

érvelések leginkább három standardizmust támogató nyelvi ideoló-

gia köré csoportosultak: a nyelvi homogenizmus, a nyelvi purizmus 

és a nyelvi nacionalizmus dominált a diskurzusban.

7. példa: 

A1: Van sok ismerősöm, aki így beszél, hogy a mondat elejét 

elmondja magyarul, a másik felét szlovákul, utána megint ma-

gyarul, így összekevergeti, hát az milyen beszéd, tehát az, az 

megint annak mi értelme van? (…) Ha egy nyelvet beszélünk, 

akkor aztat beszéljük, tehát nem úgy most belekeverem még

a latint is, csak… csak egy nyelvet.

A 7. példában idézett adatközlő egyrészt a nyelvi homogenizmus 

szemléletmódját követve a nyelveket egységesnek tekinti, melyek 

nem keveredhetnek, de véleményében megfigyelhető a nyelvi puriz-

mus jelenléte is, mely szerint ha idegen nyelvi elemeket keverünk

a beszédünkbe, akkor az értelmetlenné válik. A következő interjú-

részletben megjelenik az egy nyelven belüli, egységes nyelvváltoza-

tokat feltételező homogenizmus eszméje, melynek kapcsán az egyik 

adatközlő a magyarországi magyarok nyelvhasználatát „rendes” ma-

gyarnak nevezi (8. példa).

8. példa:

A4: Akkor ott megvan a székelyeknek is a maguk szólása, ők na-

gyon sok s betűt használnak, és egy rendes magyar nem használ 

ennyi s betűt, hanem inkább és-t használ. Például ott a délvidé-

kiesek, ők megint olyan más akcentussal is beszélnek. Szerintem 

még a szlovákiai magyarság hasonlít a legjobban a rendes ma-

gyarhoz, ami olyan, hogy mi úgy használjuk, ahogy tényleg.

Bár a 8. példa adatközlője még a szlovákiai magyarok nyelvét te-

kinti leginkább hasonlónak a magyarországi magyarhoz, a beszélge-

tés folyamán mégis előkerül a „rendes” magyar nyelv és az „elszlová-

kosodott” magyar nyelv szembeállítása, mely utóbbi alatt a szlovákiai 

magyarok nyelvhasználatát érti.

Mivel az európai nemzetállamok esetében az egységes nyelv és 

nemzet fogalma összefonódik a nyelvi nacionalizmus ideológiája 

mentén kialakuló diskurzusokban, nem meglepő, hogy az adatköz-

lők is érvként használták a nemzeti identitásukat arra nézve, hogy 

miért kell „szépen” beszélni (9. példa), ez esetben morális kérdésként 

jelenik meg a standard normájához való igazodás.

9. példa:

A1: Ha magyar vagyok, akkor legalább tudjam a nyelvet töké-

letesen…Én magyarnak tartom magam, úgyhogy azért, azért 

vagyok ilyen, hogy mondom tökéletesen beszéljek, nem fogok 

belevinni szlovák szavakat, meg ezt a tájszólást, meg innét-on-

nét, tehát ezek, ezek nagyon zavarnak.

A 9. példában a nyelvi nacionalizmus és moralizmus ideológiája 

mellett megfigyelhetjük a nyelvi perfekcionizmust és a nyelvi plato-

nizmus ideológiáját is. A „tökéletes” beszéddel a nyelvjárásokat és 

a kölcsönszavak használatát állítja szembe, de egyes adatközlőknél 

megjelent a szleng is, mint nemkívánatos elem.

10. példa:

A2: Én amit szeretek, és amit megszoktam, az itt ez a mi kör-

nyékünkön a magyar, mert ugyanígy beszélik, mint én…

Egyetlen adatközlőnél figyelhető meg a nyelvi vernakularizmus, 

mely a helyi identitást kifejező nyelvi formák használatát támogatja 

(10. példa). Érdekes azonban, hogy az interjú más részeiben ez az 

adatközlő is negatívan nyilatkozik a környezetében élők nyelvjárásias 

beszédmódjáról és a szlovák kölcsönszavak használatáról.
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4. Összegzés és kitekintés

Az interjúk elemzése során egyértelművé vált, hogy a vizsgálatban 

részt vevő adatközlők metanyelvi megnyilvánulásaikban dominán-

san a közoktatásban és közbeszédben jelen lévő narratívákat alkal-

mazva beszélnek nyelvi és nyelvhasználati kérdésekről. Erre utal 

többek között a helyes–helytelen dichotómia alkalmazása, valamint

a nyelvi standardizmus és az őt támogató más nyelvi ideológiák 

erőteljes hatása is. Jelen tanulmányból nem tűnik ki, az interjúk-

ban azonban megfigyelhető, hogy a felsőbb évfolyamok felé haladva

a diákok sokkal nagyobb rutinnal kapcsolódnak bele metanyelvi té-

mákba, egyes esetekben már-már félkötött beszédként értelmeztem 

a megnyilvánulásaikat. Ez azért meglepő, mivel a szlovákiai közép-

iskolai oktatásban meglehetősen alacsony a nyelvtanórák száma, 

melynek következtében azt feltételeztem, hogy a diákoknak kevés 

lehetőségük nyílik arra, hogy jártasságot szerezzenek nyelvi témájú 

beszélgetésekben. Mivel írásomban csak öt adatközlőre vonatkozóan 

végeztem részletes elemzést, a fenti megállapítások akár a megkér-

dezettek személyiségéből is fakadhatnak, ezért a további vizsgálatok 

során különös hangsúlyt fektetek majd a kérdés szélesebb körű vizs-

gálatára.
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Németh Szilvási Andrea

Didaktikai és metodikai szemléletmódok 

az idegennyelv-oktatásban

Annotáció: Dolgozatomban a módszerfogalom tisztázása után a nyelvtaní-

tás-történetben felbukkanó legjelentősebb nyelvtanítási elméleteket és azok 

főbb jellemzőit tekintem át. Eközben kitérek a nyelvtani-fordító, a direkt, az 

olvastató, az intenzív, az audiovizuális, az audiolingvális, a kognitív és az ún. 

humanisztikus módszerek, továbbá a kommunikatív nyelvoktatás, ill. az ezt 

követő, tulajdonképpen ez utóbbi továbbfejlesztett változatainak tekinthető 

módszerek legfőbb jegyeinek bemutatására.

Kulcsszavak: idegen nyelv, idegennyelv-oktatás, didaktikai és metodikai 

szemléletmódok, nyelvtanítási módszer, nyelvtanítási elmélet, nyelvtani-

fordító módszer, direkt módszer, audiolingvális módszer, kognitív módszer, 

kommunikatív nyelvoktatás

1. Bevezetés

Ahogy az oktatásban általában véve, úgy az idegennyelv-oktatásban is 

fontos szerepet játszik – sok más, lényeges tényező mellett – a didak-

tika és a metodika, azaz az oktatás módszertana is. Ahhoz ugyanis, 

hogy az oktatás mint sikeres és célravezető folyamat végbemehessen, 

a személyi és tárgyi feltételeknek, vagyis egyrészt a tanároknak és

a diákoknak, másrészt pedig az oktatás színhelyének, idejének (amely 

érthető sokféleképpen: mint nyelvóraszám, tanulási/tanítási tempó, 

egy-egy tananyagra vagy anyagrészre szánt és fordítható idő stb.), 

szervezési módjának, munkaformáinak és eszközeinek, technikai 

újításainak a megléte önmagában nem elegendő. E viszonylagosan 

állandó tényezők mellett szükség van a tőlük objektíven függő di-

daktikai feltételekre is: a tananyagra, amely az aktuális tanulócsoport 

számára a lehető legérthetőbben és legátláthatóbban kidolgozott és 

prezentált kell, hogy legyen, valamint a mindezt biztosító metódu-

sokra, módszerekre (vö. Hegyi 1991: 5–8).

Az említett tényezők közül éppen a módszer fogalma az, amelyik 

a szakirodalomban nem következetesen használt, különböző jelen-

tései, valamint magának a kategóriának a sokrétűsége miatt nehe-

zen körülhatárolható, ill. gyakran problematikus annak eldöntése is, 

mikor mit takar pontosan. A következőkben ezért előbb a módszer-

fogalom tisztázására teszek kísérletet, majd pedig a nyelvtanítás-tör-

ténetben felbukkanó legjelentősebb nyelvtanítási elméleteket és azok 

főbb jellemzőit tekintem át.

2. A módszerfogalom tartalma

A módszerfogalmon belül a vonatkozó szakirodalomban több olyan 

kifejezéssel, kategóriával is találkozunk, amelyek a (nyelv)tanárnak 

azon tevékenységét írják le, nevezik meg, amellyel a tananyagot meg-

taníthatóvá, ill. megtanulhatóvá és befogadhatóvá igyekszik tenni,

s a nyelvoktatást befolyásoló tényezők figyelembevételével az aktuá-

lis tanulócsoport számára a nyelvtudás megszerzéséhez vezető utat 

próbálja megtalálni. A módszerfogalom belső hierarchiája alapján 

az említett kategóriák a következők: a különböző módszertani lépé-

sek, eljárások, nyelvtanítási módszerek és elméletek. A két előbbivel 

minden nyelvórán találkozunk: a módszertani lépés vagy más néven 

technikai fogás nevezhető a legkisebb, tovább már nem bontható 

egységnek, mely a didaktikailag logikus sorrendben ráépülő, hason-

ló egységekkel együtt képezi az adott (nyelv)oktatási cél elérésére 

törekvő ún. módszertani eljárást, s igazi funkcióját is csak ezen be-

lül tölti be, alkalmazása értelmet csak így nyer, miközben neutrális 

voltából kifolyólag mindkét említett egységet bármelyik módszer 

felmutathatja sajátjaként (vö. Bárdos 1997: 99–109; Bárdos 2000: 

25–26, 211–218; Medgyes 1997: 124).

A nyelvtanítási módszer a megtanítani kívánt redukált tananyag-

nak olyan egymást meghatározott sorrendben követő eljárásokba 
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való rendezése, amely az oktatás egésze folyamán különböző téma-

körök, nyelvi elemek, a lexika vagy a nyelvtani jelenségek bemuta-

tására, magyarázatára és elsajátíttatására irányul. A nyelvtanítási 

módszer tulajdonképpen az előzőekben említettekre vonatkozó terv, 

bizonyos szempontú előírás, amely azonban a valóságban soha nem 

realizálódik minden lépésével, eljárásával együtt, csak azokkal, ame-

lyekre a gyakorlatban éppen szükség van. A nyelvtanítási elmélet 

ennél annyival tekinthető többnek, hogy effektivitása tudományo-

san alátámasztható, hiszen egy nyelvészeti és az ennek megfelelte-

tett pszichológiai irányzat összekapcsolódására vezethető vissza. Ez 

utóbbi fogalom a szakirodalomban használt további kifejezésekkel,

a (címben is említett) szemlélet vagy megközelítés kategóriáival azo-

nosítható, amelyek tulajdonképpen a tananyagra vannak elsődlege-

sen hatással: kiemelik ugyanis annak leglényegesebbnek tartott ré-

szét, annak elsajátítására helyezik a hangsúlyt, s ezzel meghatározzák 

a nyelvtanár által alkalmazandó nyelvtanítási módszereket, eljáráso-

kat, feladattípusokat és munkaformákat is (vö. Bárdos 1997: 99–109; 

Bárdos 2000: 25–26, 211–218; Medgyes 1997: 124).

3. A nyelvtanítási elméletek történetének
és főbb jellemzőinek áttekintése

A módszerek, ill. a szemléletmód kérdése az oktatásban nagyon ösz-

szetett, sok lényeges tényező által befolyásolt problematika, éppen 

azért, mert egy idegen nyelv bármilyen szintű elsajátítása is egy ösz-

szetett folyamat: magunkévá kell tenni az adott nyelv szókincsét, ki-

ejtését, nyelvtanát, pragmatikai törvényszerűségeit, s mindezt az írás 

és a kommunikáció szintjén is, ezenkívül pedig az érintett nyelven 

való értési készségeknek (hallás- és olvasásértés) is ki kell fejlődniük. 

Mindezt természetesen a nyelvtanulók típusai, nyelvtanulási képes-

ségei, a tanár személyisége, ill. az oktatás tárgyi feltételei stb. is be-

folyásolják.

A nyelvtanulás és -tanítás összetettségéből kifolyólag az aktuáli-

san legmegfelelőbb módszert, eljárást vagy szemléletet, amely egy 

nyelv vagy bármely részterületének elsajátíttatásához általában véve 

szükséges, nem könnyű tehát megtalálni, éppen ezért foglalkoztat-

ja – és foglalkoztatta az idegen nyelvek tanulásának elterjedése óta 

mindig is – ez a kérdés az idegennyelv-oktatásban tevékenykedő 

szakemberek mindegyikét. A nagyfokú érdeklődésnek meg is lett az 

eredménye: a korszakról korszakra, társadalmi és szakmai igények-

kel változó, illetőleg egy adott módszer alkalmazásához kötődő ta-

nári és/vagy tanulói kudarcok miatt életre hívott újabb nyelvtanítási 

elméletek, szemléletmódok, melyek a nyelvészeti, pszichológiai és 

pedagógiai kutatásokra támaszkodva ezeknek az éppen aktuális né-

zeteit domborították ki, s erre építették felfogásukat, ill. eljárásaikat. 

Egyik kialakult módszer sem képes ezért minden nyelvi készséget 

és képességet egyenlő arányban fejleszteni, mivel a nyelvtanulásnak 

mindegyik csak egy általuk fontosnak tartott részére, s nem egészére 

koncentrál. Az idegennyelv-oktatás kb. 2500 éves története során kö-

zel negyven különböző nyelvtanítási módszer, elmélet kifejlesztésé-

ről van tudomásunk, melyek egy részének elemei, eljárásai még nap-

jainkban is használatosak (vö. Bárdos 1988: 115–118; Bárdos 1997: 

99–109; Bárdos 2000: 25–26, 211–218; Klein 2011).

3.1. A nyelvtani-fordító módszer

Az ún. nyelvtani-fordító módszer a legkorábban datált elmélet, 

amelynek lényegét elnevezése is jelzi: a nyelvtanulás középpontjá-

ba a grammatikai szabályok deduktív módon való elsajátítását he-

lyezi, s ennek következtében a nyelvórán ezek forrásnyelven törté-

nő magyarázata és gyakorlása dominál. A hibák ugyanis e felfogás 

szerint elfogadhatatlanok, elkerülésük pedig csak a nyelvi rendszer 

szabályszerűségeinek megértése és pontos ismerete révén lehetséges. 

Mivel eredetileg holt (az ógörög és a latin) nyelvek oktatására szánt 

módszerről van szó, a célnyelvi beszéd, a beszédértés, ill. a kiejtés

a nyelvtanulás során szinte teljesen leértékelődik, s az írás- és olva-

sási készség, valamint az anyanyelvről az idegen nyelvre és fordítva 

történő közvetítés, tehát a fordítási készség kerül előtérbe. A szó-

kincs elsajátíttatása egy előre meghatározott mennyiségű, alapvetően 

szükségesnek tartott szókészlet drilleztetésével történik, de ugyanez 

a módja más nyelvi elemek tanításának is. A fordítás tulajdonképpen 

kizárólag a tanár által bemutatott nyelvtani szabályok és bemagol-

tatott szavak gyakoroltatására szolgál, a lefordítandó mondatoknak 
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a módszeren belül ugyanis semmi közük a mindennapi nyelvhasz-

nálathoz. A temérdek nyelvelméleti ismeret átadása révén ráadásul 

a nyelvtanuló többet tud magáról a nyelvről, mint amennyire hasz-

nálni tudja azt arra, amire való: a kommunikációra (Bárdos 1988: 

48–59, 117; Bárdos 1997: 32–39; Bárdos 2005: 45–56; Holló 2006: 

1002; Klein 2011; Medgyes 1997: 15).

3.2. A direkt módszer

Az ún. direkt módszer az 1800-as évek végén törte meg a nyelvtani-

fordító módszer uralmát: a korszak meghatározó nyelvészei, foneti-

kusai által kezdeményezett reformmozgalom új szemléletmódjának 

eredményeként alakult ki. A felváltott módszerrel teljes mértékben 

ellentétes nézeteket vall: célja a tanulóknak az idegen nyelven történő 

gondolkodás szintjére való eljuttatása, valamint a célnyelvi kiejtés és 

beszédkészség fejlesztése, s ezen belül is a mindennapi beszélt nyelvre 

helyezi a hangsúlyt. Az idegennyelv-tanulás mintájául itt az anyanyelv 

elsajátításának természetes módja szolgál, melynek alapja a hallás 

utáni ismétlés, majd a tanultak használata mondatokban. A módszer 

elnevezése is utal az újításra: a nyelvórákon a forrásnyelv teljesen kiik-

tatódik, s ez meghatározza a szókincs és a nyelvtan tanításának mód-

ját is. Mivel az ismeretlen szavak értelmének felfedése nem történhet 

a forrásnyelvi ekvivalens megadásával, ezért ez a módszer képekkel, 

pantomimmal, mozdulatokkal, tárgyak bemutatásával láttatja a jelen-

tést, esetleg körülírást használ az előre meghatározott nagyságú, tuda-

tosan kiválogatott szókészlet tanítása során. A szókincs elsajátításánál 

e módszeren belül kevésbé lényegesnek tartott nyelvtant is az előző 

elmélethez képest ellenkező, vagyis induktív módon, mintapéldákon 

keresztül kell a tanulóknak megérteniük, ezek alapján tudják általáno-

sítani a szabályt. Mivel a forrásnyelv a nyelvórán tabunak számít, a for-

dítás is kerülendő eljárás vagy gyakorlat, csak a nyelvtudás magasabb 

szintjein megengedett. Ami viszont a direkt módszer feladattípusaira 

jellemző, az a kérdés-válasz technika, fogalmak célnyelvű körülírása, 

különféle kifejezések szövegkörnyezetbe helyezése, rokon értelmű és 

ellentétes jelentésű szavak keresése, fogalmazás, diktálás, behelyette-

sítés, átalakítás stb. (Bárdos 1988: 59–71, Bárdos 1997: 39–46, Bárdos 

2005: 65–74, Holló 2006: 1002, Klein 2011, Medgyes 1997: 15).

3.3. Átmenetet képező elméletek

Az 1900-as évektől olyan módszerek is megjelentek, amelyek nem 

álltak szöges ellentétben sem egymással, sem az őket megelőző 

szemléletekkel, bizonyos szempontból sokkal inkább azok valame-

lyikéhez közeledtek, vagy átmenetet képeztek az eddigi és későbbi, 

nagyobb horderejű elméletek között. Ilyenek például az ún. olvasta-

tó, az intenzív vagy az audiovizuális módszer. 

3.3.1. Az olvastató módszer

A nyelvórai tanulás eredményességét és az óraszámot keveslő ún. 

olvastató módszer kidolgozói az idegennyelv-tanulás alapvető mód-

jaként a célnyelven történő olvasást jelölik meg, méghozzá a tanuló 

számára minimális ismeretlen szóval a nyelvtani szerkezeteit tekint-

ve is (a lehetőségekhez mérten) egyszerűsített szövegekben. Ezáltal 

ugyanis a szóban forgó elmélet az olvasási készség mellett, fokoza-

tosan a célnyelvi szókincset is fejleszti és elmélyíti. Ezen a ponton 

rokon az olvastató módszer a nyelvtani-fordítóval, az előbbi azonban

a nyelvtani jelenségeknek az azonosításával és egymástól való meg-

különböztetésével is megelégszik. A szövegértést a módszer alapján 

az olvasást megelőző, valamint az azt követő kérdésekkel kell bizto-

sítani, ill. ellenőrizni (Bárdos 1988: 71–75, Bárdos 1997: 46–48, Bár-

dos 2004a: 61–62, Bárdos 2005: 75–77). 

3.3.2. Az intenzív módszer

Az ún. intenzív módszer a direkt és a modernebb módszerek közti 

átmenetnek tekinthető. Megnevezése is elárulja, hogy jellegzetessége 

a magas óraszám, a szituáció ugyanis, amely életre hívta, ezt kíván-

ta meg: a II. világháborúba bekapcsolódó USA legalább egy idegen 

nyelvnek a lehető legrövidebb idő alatti elsajátítását írta elő alapszin-

ten katonái számára. A szóban forgó megközelítés a készségek közül 

a kommunikációt, a képességek közül pedig a kiejtést helyezi előtér-

be, a nyelvtan jelentősége eltörpül. A módszer további sajátossága, 

hogy két tanárt alkalmaz: egy célnyelven beszélő nyelvészt, ill. egy, az 

előbbi által bemutatott nyelvi elemeket, jelenségeket forrásnyelven 
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magyarázó és a tanulókkal gyakoroltató anyanyelvit. A módszert jel-

lemző eljárások az utánzás, a tanult szókincs és mondatok ismétlése 

megfelelő kiejtéssel és intonációval, a magoltatás, a mondatfordítás 

és -forgatás, párbeszédgyakorlás stb. (Bárdos 1988: 75–79, Bárdos 

1997: 48–49, Bárdos 2005: 91–95).

3.3.3. Az audiovizuális módszer

Az ún. audiovizuális módszer szintén a direkt módszer és a moder-

nebb elméletek között helyezkedik el. Súlypontját a technikai újítá-

sok (magnetofon, diafilm, nyelvi laboratórium, az állókép új formái: 

a karikatúra, képregény stb.) nyújtotta erőteljesebb élmény képezi,

a különféle beszédhelyzetek, dialógusok gyakorlásával pedig, ame-

lyek a nyelvtudás különböző szintjein a mindennapi beszélt nyelv,

a sajtó- és a szaknyelv sajátosságait tükrözik, már napjaink kommu-

nikatív nyelvtanítási szemléletét vetíti előre. Képek és hangfelvételek 

egyidejű alkalmazásával automatizálódik a tananyag (egyszerre leg-

feljebb néhány mondat), s ez vezet a tanultak használatának szaka-

szához a nyelvórán. A nyelvtan tanításában a módszer kerüli a ma-

gyarázatot, csak a nyelvtani drillek kapnak szerepet, de ezek mindig 

kontextusba ágyazva, szituációhoz kötve, amely felől a tanuló értel-

mezni tudja az adott jelenséget (Bárdos 1988: 92–101, Bárdos 1997: 

56–60, Bárdos 2005: 104–111).

3.4. Az audiolingvális módszer

Az ún. audiolingvális módszer – időrendben a következőként – az 

1950-es években megjelenő, nagyobb horderejű nyelvtanítási elmé-

let, mely a strukturalista nyelvészet és a behaviorista pszichológia 

felfogásából indul ki. Ennélfogva mindegyik, így a forrás- és a cél-

nyelvet is az egy időben létező nyelvi formák egymást meghatározó 

szerkezeteként, rendszereként képzeli el, amelynek elsajátítási módja 

az utánzás, az ismétlés és az automatizálás, hiszen a behaviorizmus 

elméletére támaszkodva a nyelvet is a viselkedés egy formájának, 

szokásnak tekinti, melyet egy minta – pl. egy magnófelvételről leját-

szott hanganyag stb. – alapján tanulhatunk meg. A korszak technikai 

újításai, illetőleg magának a nyelvi laboratóriumnak a technikája le-

hetővé teszik, hogy a nyelvórán az egy tanulóra jutó gyakorlási idő 

megnyúljon, valamint hogy minden tanuló a saját tempójában gya-

korolja be és tegye magáévá a tananyagot. Nem mellékes szempont 

az sem, hogy a hangfelvételek révén a nyelvet tanulók anyanyelvi 

beszélők kommunikációjának lehetnek fültanúi, hiszen a hangsúlyt 

a nyelvoktatásban a tárgyalt elmélet elsődlegesen – de nem kizáró-

lagosan – a kiejtés, a beszédprodukció és -percepció fejlesztésére 

helyezi, a felvételek autentikussága, hitelessége pedig ennek során

a nyelvtanulóknak nagy segítségére van. Az audiolingvális módszer 

az olvasás- és íráskészség tanítását sem hanyagolja el, s az oktatás so-

rán a nyelvtan és rejtetten a pragmatika tanítására is sor kerül, még-

pedig olyan mondatminták drilleztetésével, amelyek tipikus nyelvi 

helyzetekben használatosak. Az erre alkalmazott feladattípusok

a szóban végzett kiegészítés, behelyettesítés, átalakítás vagy dialógu-

sok mondatainak utánzása, megjegyzése, majd a felvételen hiányzó 

részek kiegészítése. A nyelvtan elsajátíttatásának módja tehát induk-

tív, tömör tanári magyarázat után vagy anélkül kell a tanulóknak

a példamondatokból levezetniük a szabályt. A tárgyalt elmélet az 

első, amelyben a kontrasztivitás (s ezáltal – bár ez nem számít új-

donságnak – az anyanyelv használata) is megjelenik, még ha csak

a forrás- és célnyelv egyes jelenségeire, s nem egész nyelvi rendsze-

rekre vonatkozóan is (Bárdos 1988: 79–92, Bárdos 1997: 50–56, Bár-

dos 2004b: 16–19, Bárdos 2005: 95–104, Klein 2011, Medgyes 1997: 

50, Holló 2006: 1002).

3.5. A kognitív módszer

Az ún. kognitív vagy mentalista módszer az audiolingvális módszerrel 

szemben álló szemléletet képvisel, amely a nyelvre mint a probléma-

megoldó gondolkodás folyamatára tekint, s a beszédet ennek produk-

tumaként tartja számon. Elméleti alapját a transzformációs-generatív 

nyelvelmélet, valamint a kognitív pszichológia alkotja. A nyelvtanulás 

lényege e felfogás szerint ennélfogva az, hogy a tanulónak sok lehe-

tősége legyen a célnyelvvel való érintkezésre, s ennek során intelli-

gens megfigyeléssel következtessen a nyelv működésével kapcsolatos 

szabályszerűségekre, mivel ezek ismerete a nyelvi kompetenciával is 

egyenlő. A módszer képviselői szerint ugyanis, ha a nyelvtanuló érti
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a szabályokat, akkor használni is tudja őket, s az általa ismert véges 

számú nyelvi elemből a megfelelő szabályok ismeretében végtelen 

számú helyes mondatot generálhat. A kognitív módszer a hibákat 

nemcsak hogy megtűri, de szükségesnek is véli, hiszen ezek elkerü-

lése vagy elkövetése révén kap visszajelzést a nyelvtanuló a nyelv sza-

bályszerűségeivel kapcsolatos következtetéseinek helyességéről vagy 

helytelenségéről (Bárdos 1988: 101–107, Bárdos 1997: 60–63, Bárdos 

2004b: 16–19, Bárdos 2005: 112–116, Klein 2011).

3.6. Az ún. humanisztikus módszerek

A fentebb felsoroltakat az ún. humanisztikus vagy más néven 

személyiségcentrikus, pszichologizáló módszerek csoportja követ-

te, melyek közé például a tanácskozó (vagy közösségi), cselekedte-

tő (más néven teljes fizikai válasz), néma (vagy csendes), valamint

a szuggesztopédiai módszer sorolható. Az említettek mindegyi-

ke – az őket megelőzőekkel ellentétben – a tanár helyett a tanulót 

helyezi a középpontba, s az elméleti alapokat biztosító nyelvészeti 

és pszichológiai irányzatok közül erőteljesebben a pszichológiai fel-

fogásra támaszkodik. Elsődleges céljuk ugyanis általában az, hogy 

a tanulók oldottan, feszélyezettségtől mentesen tudjanak tanulni

a nyelvórán. Egyikük sem mondható igazán hosszú életűnek, any-

nyi viszont (méghozzá nem csekély vagy lebecsülendő) tanulságként 

a mai nyelvoktatási gyakorlatba átöröklődött, hogy annak a tanuló 

igényeihez kell igazodnia, s ha ez egyetlen tiszta módszerrel nem ér-

hető el, akkor a különböző módszerek eltérő eljárásainak ötvözésével 

kell erre a nyelvtanárnak törekednie (Bárdos 1988: 118–137; Bárdos 

1997: 63–71; Bárdos 2005: 119–138; Medgyes 1997: 100, 132, 156; 

Holló 2006: 1002–1003).

3.7. A kommunikatív nyelvoktatás

Az előbbiekkel szinte egy időben megjelenő kommunikatív nyelvok-

tatást is az eklekticizmus jellemzi, s ez biztosította, ill. biztosítja egy-

ben több évtizede tartó fennmaradását és sikerét is. Az a tény ugyan-

is, hogy sok, néha akár ellentétes nézeteket valló irányzat módszereit 

vegyíti magába és egyesíti, szükség esetén, a tanítás különböző té-

nyezőitől függő helyzetekben pedig az éppen megfelelőt alkalmazza, 

nagyon népszerűvé tette. Ami viszont a kommunikatív nyelvoktatást 

az ún. humanisztikus módszerektől megkülönbözteti, az az, hogy 

azokkal ellentétben elsősorban nyelvészeti (méghozzá alkalmazott 

nyelvészeti, pszicho- és szociolingvisztikai stb.), nem pedig pszicho-

lógiai ihletettségű irányzatról van szó, a tanár-, ill. tanulóközpon-

túság tekintetében azonban egy véleményen vannak (Bárdos 1988: 

138–159; Bárdos 1997: 71–80; Bárdos 2004b: 19–30; Bárdos 2005: 

139–181; Medgyes 1995: 24–108; Medgyes 1997: 124–125; Holló 

2006: 1003–1004, 1009–1015; Klein 2011).

A kommunikatív nyelvoktatás az eddig ismertetett módsze-

rek nyelvtanításra vonatkozó elképzeléseihez képest egy merőben 

új nézetet vezetett be a nyelvoktatási gyakorlatban: az eredményes 

nyelvtanulás alapvető feltételeként nevezte meg ugyanis a szókincs 

és a nyelvtan tanítása mellett – amely eddig a legnagyobb hangsúlyt 

kapta – a nyelvhasználati szabályok megismertetését is a nyelvtanu-

lókkal. Innentől kezdve tehát nem forma-, hanem nyelvhasználat-

központú nyelvoktatásról, vagy legalábbis az arra való törekvésről 

beszélhetünk, s mindez a módszerre jellemző autentikus, vagyis

a tényleges, mindennapi nyelvhasználatot tükröző szövegeiben, fel-

adataiban is megmutatkozik. A nyelv elsődleges megjelenési formá-

jának e felfogás ugyanis a beszédet, a kommunikációt, s nem az ed-

dig megszokott írást tartja. A nyelvoktatás célja ebből kifolyólag az 

ún. kommunikatív kompetencia kialakítása lett, amelynek minden 

összetevőjére szert kell tennie a nyelvtanulónak ahhoz, hogy sike-

resen kommunikálhasson a célnyelven. Az említett összetevők az 

eredeti felfogás szerint a következők: a nyelvi kompetencia (vagyis

a nyelvi elemek – nyelvtan, szókincs, kiejtés stb. – ismerete), a nyelvi 

performancia (a grammatikailag helyes mondatok megalkotásának 

képessége), valamint az interakciós készség (a nyelvi formákhoz 

tartozó funkciók ismerete, ill. a nyelvnek szituációtól és társadalmi 

helyzettől függő, megfelelő használata). E három összetevő bővült 

később a szövegszerkesztési, a stratégiai, a szocio-kulturális, vala-

mint a szociális kompetenciával. A szövegszerkesztési készség kiala-

kításának mint a nyelvtanuló célnyelvi kommunikációjához szük-

séges feltételnek a megjelenése is jelzi, hogy az eddigi nyelvtanítási 

módszerekre jellemző mondatközpontúságot a szöveg-, közlés- vagy 
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diskurzus-központúság váltja fel. Fontos szerephez jut a kontextus, 

hiszen a szavak, ill. mondatok jelentése szövegkörnyezetbe ágyazva 

különbözhet azok elsődleges, szövegtől független jelentésétől (Bár-

dos 1988: 138–159; Bárdos 1997: 71–80; Bárdos 2004b: 19–30; Bár-

dos 2005: 139–181; Medgyes 1995: 24–108; Medgyes 1997: 124–125; 

Holló 2006: 1003–1004, 1009–1015; Klein 2011).

A grammatika tanítása is fontos marad ugyan, de szerepe átérté-

kelődik: a nyelvi formák rendszeréhez funkciók rendszere társul, ami 

által a nyelvtanuló a grammatikai alakokat a nyelvhasználathoz köti, 

s egyfajta jelentéssel ruházza fel. A forma-funkció megfeleltetéssel 

nyelvoktatási szempontból az egyetlen gond az, hogy egy funkciót 

több alak is kifejezhet, és ugyanez fordítva is igaz: egy forma több 

funkcióban is megjelenhet. Éppen ezért a szóban forgó módszer 

szerint a forma-funkció összefüggéseket a fokozatosság és az egy-

másra építhetőség elve alapján ajánlatos tanítani (vö. Bárdos 1988: 

138–159; Bárdos 1997: 71–80; Bárdos 2004b: 19–30; Bárdos 2005: 

139–181; Medgyes 1995: 24–108; Medgyes 1997: 124–125; Holló 

2006: 1003–1004, 1009–1015; Klein 2011).

A kommunikáció, ill. annak folyamatosságára való törekvés miatt 

a kommunikatív nyelvoktatásban mérséklődik a hibajavítás fontossá-

ga. Mindez ugyan nem a teljes mértékű hibatűrést jelenti, de bevezeti 

a hibák típusai és fontossága szerinti rangsorolásukat, s ezzel együtt 

a tanár kezébe adja a döntés lehetőségét: bír-e olyan jelentőséggel

a hibára való figyelemfelhívás (pl. ha célja a tudatosítás, újbóli elkö-

vetésének elkerülése, s nem csak egy figyelmetlenségre, tévesztésre 

való rámutatás), hogy megakassza vele a tanuló folyamatos beszéd-

produkcióját. A nyelvtudás különböző szintjein a kommunikatív fel-

fogás szerint egyébként is más-más pontatlanság számít hibának (vö. 

Bárdos 1988: 138–159; Bárdos 1997: 71–80; Bárdos 2004b: 19–30; 

Bárdos 2005: 139–181; Medgyes 1995: 24–108; Medgyes 1997: 124–

125; Holló 2006: 1003–1004, 1009–1015; Klein 2011).

Ami a kommunikatív nyelvoktatás osztálytermi realizációját illeti, 

ezeken belül is a kommunikációt támogató munkaformák, módsze-

rek és feladattípusok kapnak hangsúlyt. A frontális munka helyett 

például a csoport- vagy pármunka kerül előtérbe, a szókincs vagy

a nyelvtan bemutatása, magyarázata pedig szövegkörnyezetbe ágyaz-

va történik, hogy a tanulók értsék, mire is valók a tanult nyelvi ele-

mek, s ezáltal értelmet nyerjen elsajátításuk. A metodika tekinteté-

ben a kommunikatív nyelvoktatásra a már fentebb említett eklektika 

a jellemző, hiszen minden esetben az aktuális tananyaghoz, tanuló-

csoporthoz stb. igazítja az alkalmazandó módszert. A kommunikatív 

feladatok leggyakoribb típusai a következők: csoportos beszélgetés, 

szerepjátszás, különféle nyelvi játékok, problémamegoldó beszélge-

tés, információhiányra épülő, különböző készségeket fejlesztő fel-

adatok, a kommunikatív nyelvoktatás ugyanis mind a négy nyelvi 

készség fejlesztését fontosnak tartja. Az írásbeli feladatok esetében

a valamilyen formában megbontott szöveget helyreállító gyakorlatok 

jellemzőek: az eredeti szövegből kitörölt szavak kiegészítése, a szöveg 

összekevert mondatainak helyes sorrendbe állítása stb. (vö. Bárdos 

1988: 138–159; Bárdos 1997: 71–80; Bárdos 2004b: 19–30; Bárdos 

2005: 139–181; Medgyes 1995: 24–108; Medgyes 1997: 124–125; 

Holló 2006: 1003–1004, 1009–1015; Klein 2011).

3.8. Nyelvtanítási elméletek a kommunikatív nyelvoktatás

megjelenése óta

A nyelvtanítási elméletek sora és története természetesen nem fejező-

dik be a kommunikatív nyelvoktatás kialakulásával és napjainkig tartó 

népszerűségével, csak éppen az ez után felbukkanó módszereket már 

csupán fenntartásokkal lehet az „új” jelzővel illetni. Ennek oka egyrészt 

az, hogy a nyelvtanítási módszereknek csak a leírt íve, feltűnése, fény-

kora, majd az esetleges kritikája miatti bizonyos szintű visszaszorulása 

(de nem teljes mértékű eltűnése) okán tűnhet úgy, hogy egymást di-

vatszerűen váltó irányzatokról van szó a nyelvtanítás egész története 

folyamán, miközben sokkal valósabb képet kapunk, ha őket egymás 

mellett élő, egymást kiegészítő elméletekként képzeljük el, amelyek 

közül az éppen aktuális társadalmi, szakmai és egyéb igényeket legin-

kább kielégítő kerül előtérbe. Tény emellett az is (s ez lehet a fenti állítás 

másik oka), hogy mindegyik, a kommunikatív irányzat megjelenése 

óta kialakult elmélet tulajdonképpen annak egyfajta továbbfejlesz-

tett változatának tekinthető. Ilyen az ún. neurolingvisztikai terápiák 

módszere (más néven neurolingvisztikai programozás), a természetes 

és a frazeológiai (vagy lexikai) módszer, ill. az ún. feladat-, valamint

a tartalomközpontú nyelvoktatás (vö. Bárdos 2005: 183–215).
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4. Összegzés

Ahhoz, hogy az oktatás sikeres és célravezető folyamat legyen,

a személyi és a tárgyi feltételek mellett szükség van a tőlük objektíven 

függő didaktikai feltételekre is: a tananyagra, valamint a mindenkori 

tanulócsoport számára azt érthetővé tevő metódusokra, módszerek-

re. A módszerek, ill. a szemléletmód kérdése az oktatásban nagyon 

összetett, sok lényeges tényező által befolyásolt problematika, éppen 

ezért foglalkoztatja – és foglalkoztatta az idegen nyelvek tanulásának 

elterjedése óta mindig is – ez a kérdés az idegennyelv-oktatásban te-

vékenykedő szakemberek mindegyikét. A nagyfokú érdeklődésnek 

meglett az eredménye: a korszakról korszakra, társadalmi és szak-

mai igényekkel változó, illetőleg egy adott módszer alkalmazásához 

kötődő tanári és/vagy tanulói kudarcok miatt életre hívott újabb 

nyelvtanítási elméletek, szemléletmódok, melyek a nyelvészeti, pszi-

chológiai és pedagógiai kutatásokra támaszkodva ezeknek az éppen 

aktuális nézeteit domborították ki, s erre építették felfogásukat és el-

járásaikat. Egyik kialakult módszer sem képes ezért minden nyelvi 

készséget és képességet egyenlő arányban fejleszteni, hiszen a nyelv-

tanulásnak mindegyik csak egy általuk fontosnak tartott részére,

s nem egészére koncentrál. Talán éppen ez okból vált az összes elmélet 

közül az ún. kommunikatív nyelvoktatás a legpopulárisabbá, hiszen 

magába vegyíti és egyesíti akár ellentétes nézeteket valló irányzatok 

módszereit is, és szükség esetén, a tanítás különböző tényezőitől füg-

gő helyzetekben az éppen megfelelőt alkalmazza.
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Zhrnutie

Aby sa vyučovanie stalo úspešným a efektívnym procesom, popri osobných 

a materiálnych podmienkach sú potrebné aj od nich objektívne závislé di-

daktické podmienky, ako sú učivo a taktiež vyučovacie metódy umožňujúce 

pre učiacich sa lepšie pochopenie učebnej látky. Otázka metód a postoja 

vo vyučovacom procese je veľmi komplexná, s viacerými podstatnými fak-

tormi ovplyvnená problematika, ktorá práve preto zaujala každého prísluš-

ného odborníka už od začiatku rozšírenia učenia sa cudzích jazykov. Veľký 

záujem o cudzie jazyky viedol k vzniku rôznych vyučovacích teórií a prin-

cípov zmeniacich sa z času na čas vplyvom spoločenských a odborných po-

žiadaviek, resp. v dôsledku neúspechu aktuálnej metódy. Spomenuté teórie 

a princípy vychádzali z lingvistických, psychologických a pedagogických 

výskumov, vyzdvihli ich aktuálne názory a využívali ich k vytváraniu svo-

jich postojov vo vyučovaní cudzích jazykov a tiež postupov a metód vyučo-

vania. Ani jedna metóda nedokázala však v rovnakej miere rozvíjať všetky 

jazykové zručnosti a znalosti, keďže každá z nich sa sústredila na rozvíjanie 

vybranej jazykovej zručnosti, považovanej za dôležitú a ani jedna z nich ne-

kládla dôraz na osvojenie si cudzieho jazyka celkovo. Možno práve z tohto 

dôvodu sa stala tzv. komunikatívna metóda zo všetkých najpopulárnejšou, 

lebo zjednotí postupy a metódy rôznych vyučovacích trendov mnohokrát 

s protikladnými názormi a to tak, že v situáciách ovplyvnených rôznymi 

faktormi používa práve tie aktuálne vhodné a najviac potrebné.

II.
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Polgár Anikó

„Lezbia, csókolj! éljen az élet!”
Catullus 5. carmenének magyar fordítás- és hatástörténete*

Annotáció: A tanulmány Catullus 5. carmenének magyar fordításait és átköl-

téseit vizsgálja, a 18. századtól a kortárs irodalomig. A bevezető rész a latin 

vers értelmezési problémáit tárgyalja. A magyar hatástörténetet nem időrend-

ben, hanem a közvetítés módozataiból kiindulva mutatja be. A két ellentétes 

véglet a rekonstrukció és az applikáció. A rekonstrukció a szoros fordításra 

törekvést jelenti, az applikáció pedig már csak bizonyos elemeiben emlé-

keztet a fordításra, bizonyos motívumok kiemelésén alapszik. E két végpont 

között található a transzpozíció, a domesztikáció és az integráció, melyek az 

ismerősség felmutatására építenek. A transzpozíció hasonló élethelyzeteket, 

a domesztikáció költői formákat párosít, az integráció pedig lelki rokonságot 

mutat be. Ez utóbbi módszereket a rekonstrukció provokációjának tarthatjuk,

a rekonstrukció célja ugyanis velük szemben éppen az idegenség felmutatása.

Kulcsszavak: latin műfordítás, magyar költészet, római irodalom, C. V. Ca-

tullus, domesztikáció, rekonstrukció, integráció, applikáció, transzpozíció.

„De nem csak az a’ kérdés, millyen a’ munka: hanem az is, millyen 

olvasó olvas.” Kazinczy Ferenc kijelentését1 mottóul választva két 

* Jelen tanulmány eredetileg előadásként hangzott el a Református Pedagógiai 
Intézet rendezvényén, a latintanárok részére szervezett szakmai napon, 2014. 
március 1-jén Budapesten. Mivel a rendezvény elsődleges célja a latintanári 
munka segítése volt, a tanulmányban vázolt értelmezési lehetőségek nyomon 
követésének szükségszerű kiegészítője volt a konkrét szövegekkel való szem-
besítés, melyeket az írásom függelékébe illesztett táblázatokban közlök.

1 Kazinczy Ferenc Jankovich Miklósnak, 1824. febr. 26. = KAZINCZY Ferenc 
levelezése, 23., 2. pótkötet, közzéteszi Berlász Jenő – Busa Margit – Cs. Gár-
donyi Klára – Fülöp Géza, Budapest, Akadémiai, 1960, 339.
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irányból szeretnék közelíteni egy elemzésre választott vershez, íze-

lítőt adva nemcsak a latin vers értelmezési hagyományából, hanem 

azokat az olvasati módokat is vázolva, melyek a magyar költészetben 

Catullus adott verse kapcsán kibontakoztak. Az új fordítások elkészí-

tői újraolvasói szerepbe kerülnek, s ez a pozíció különösen érdekes

a választott vers, Catullus egyik legismertebb költeménye viszonyla-

tában, melynek tudomásom szerint legalább 15 magyar újrafordítása 

létezik, miközben (mint ahogyan az a költészet fordítása esetében 

nem ritka jelenség) gyakran ugyanaz a fordító írja fölül, mintegy 

korrigálja saját korábbi olvasatát.

Mivel ezúttal nem a hatástörténet egyes állomásai,2 hanem egy 

konkrét szöveg értelmezési lehetőségei lesznek a középpontban, az 

olvasási folyamat (melyet az 5. carmen hatására született magyar ver-

sek dokumentálnak) nem kronológiai szempontból válik érdekessé. 

A saját olvasat megszövegezése természetesen individuális, ugyan-

akkor kortól függetlenül is kialakulhatnak hasonló olvasói attitű-

dök. „Egyébként joga van mindenkinek a maga Catullusához – írja 

Kerényi Károly –, az örök itáliaitól függetlenül is az örök emberinek 

ahhoz a képéhez, amely közvetlenül megragadja.”3 A továbbiakban 

ezeket a maguk egyediségében esetleges, ugyanakkor a versértelme-

zés szempontjából nagyon is sokatmondó saját Catullusokat fogjuk 

egy gócpont, egy 13 soros latin vers köré gyűjtve bemutatni.

Az 5. carmen értelmezései

Az 5. carmen a 7. carmennel együtt Catullus sokat elemzett csókver-

sei közé tartozik. Mindkét vers megszólítottja Lesbia,4 a 7. carmen 

Lesbia kérésére válaszként íródik. A két költemény közös eleme

a csókok megszámlálhatatlan volta: „conturbabimus illa, ne sciamus” 

(5, 11), „quae nec pernumerare curiosi / possint” (7, 11–12), s ez 

mindkét vers esetében az irigyek megtévesztésére szolgál („ne quis 

malus invidere possit, 5, 12, „nec mala fascinare lingua” 7, 12.).  Az 5. 

carmen a Lesbia-regény részeként a rövid ideig tartó boldog szerelem 

kifejeződése, ilyen értelemben ellentéte a 8. carmen. A Catullus köl-

tészetét élményköltészetként olvasó értelmezők szerint az 5. carmen 

az intenzív életigenlés verse,5 melyben a rövid élet és a végtelen örök 

halál ellentéte is kifejeződik (akárcsak pl. Horatiusnál, vö. Carm. 

I. 4.). A görög irodalomban gyakran előforduló toposzról van szó, 

mely a szerelmi felhívást, a kedves meggyőzését az élet rövidségére 

történő hivatkozással támasztja alá.6 

Értelmezték a költeményt a Rómában érvényes értékrend provo-

kációjaként is,7 hiszen a szerelem abszolutizálása a polgári értékrend-

del ellentétes. A vers szembefordul azokkal az elvárásokkal, melyeket 

egy római ifjúval kapcsolatban általában támasztottak (társadalmi 

integráció, társasági élet, hivatal vállalása, nyilvános szolgálat, erőde-

monstrálás, hatalom). A szerelmes Catullus életterve ezzel ellentétes, 

lényege a visszahúzódás a magánszférába, a párkapcsolat, a szerelmi 

szolgálat, a gyengéd csókolózás preferálása. 

A versnek a kötetkompozícióbeli szerepét, más Catullus-versekkel 

való rokonságát vizsgáló Holzberg szerint a csókversek férfiatlansá-

got, impotenciát jeleznek,8 s a 7. carmenben a „quot mihi basiationes 

/ tuae, Lesbia, sint satis superque” sorokat ironikusan értelmezhetjük. 

Holzberg szerint az 5. és 7. carmen ironikus értelmezését az is alátá-

masztja, hogy a kötetkompozícióban a két vers közé ékelt 6. carmen 

2 Erre épült a 20. századi olvasati módozatokat bemutató monográfiám: POL-
GÁR Anikó, Catullus noster. Catullus-olvasatok a 20. századi magyar költé-
szetben, Pozsony, Kalligram, 2003.

3 KERÉNYI Károly, Iter Catullianum. Út Catullushoz = Caius Valerius 
CATULLUS összes költeményei, ford. Devecseri Gábor, Budapest, Officina, 
1938, 13.

4 „Vivamus, mea Lesbia”, 5. carmen, 1. sor. „Quaeris, quot mihi basiationes / 
tuae, Lesbia, sint satis superque”, 7. carmen, 2. sor. A felhasznált latin szö-
vegkiadás: CATULLUS versei. Catulli Veronensis liber, Auctores Latini XV. 
Budapest, Tankönyvkiadó, 1987, 36, 38.

5 Ernst A. SCHMIDT, Catull, Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 
1985, 111–112.

6 Vö. pl. Philosztratosz, 17. levél: „A szépségnek is, a rózsának is megvan
a maga tavasza.” 55. levél: „A nő, ha vonakodik, elfonnyad, akár a rózsa. Ne 
habozz hát, szépségem: játsszunk együtt!” PHILOSZTRATOSZ, Erósz szár-
nyai. Ógörög szerelmes levelek, ford. Polgár Anikó, Pozsony, Kalligram, 2008, 
24, 70.

7 Hans Peter SYNDIKUS, Catull. Eine Interpretation, 1. Bd., Darmstadt, 1984, 
104.

8 Niklas HOLZBERG, Catull. Der Dichter und sein erotisches Werk, München, 
C. H. Beck, 2002, 24–28.
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alapszituációja ezekkel ellentétes. Ha a kötetet lineárisan olvassuk, 

az 5. carmenben fordul elő először Lesbia neve, a 6. carmenben elő-

ször olvasható a Catullus név, a 7. carmenben pedig egy versen belül 

mindkettő. A 6. carmen beszélője humoros hangnemben arra kér-

dez rá, hogy kivel tölti az éjszakáit barátja, Flavius. Kontraszt van az

5. carmenben említett örök éj, a halál örök éjszakája („nox est 

perpetua una dormienda”) és a 6. carmen szerelmi éjszakái között 

(„te non viduas iacere noctes”). Ugyanakkor szerepcserére is felfi-

gyelhetünk: az 5. és a 7. carmenben mások lesik irigyen Catullusék 

szerelmét („nequis malus invidere possit”, „rumoresque senum 

severiorum”, „nec pernumerare curiosi possunt”), a 6. carmenben 

viszont maga Catullus szerepel voyeurként, igaz, ellentétes előjellel, 

hiszen ő nem megszólni akarja a meglesett szerelmeseket, hanem 

megénekelni szerelmüket: „volo te ac tuos amores / ad caelum lepido 

vocare versu” (6. c.).

A Catullus-versek beszélőjének férfiatlanságát igazolja a 16. 

c. is: „vos, quod milia multa basiorum / legistis, male me marem 

putastis?” (16, 13–14.), „Qui me ex versiculis meis putastis, / quot 

sunt molliculi, parum pudicum.” (16, 3–4). A durva hangvételű in-

vektíva kiindulási alapja, hogy Furius és Aurelius kritizálták Catullus 

csókverseit. Holzberg hangsúlyozza, hogy neveik beszélő nevek 

(Furius ’tolvaj’, Aurelius ’aranykezű’), s Priapus, a kert őre a Catullus 

által leírt módon szokta a tolvajokat megbüntetni.

A Catullus-versek beszédmódjának feminin jellegét Holzberg ab-

ból kiindulva magyarázza, hogy a férfiasság Rómában nem biológiai 

adottság, hanem valami, amit ki kell vívni, meg kell szerezni, s ami 

ugyanakkor el is veszíthető. Az ókori Rómában ugyanis nem a hetero- 

és homoszexualitás, hanem a férfias és nőies jelleg közt tettek különb-

séget. Ebből fakad, hogy a nőkhöz és férfiakhoz írt szerelmes versek 

hangvétele hasonló: a 48. carmen is csókvers, de nem Lesbiához, ha-

nem egy fiúhoz, Juventiushoz íródott. A férfi és női csókversekben kö-

zös a csókszámlálás motívuma és a csókokkal való betelhetetlenség:

„Mellitos oculos tuos, Iuventi,

siquis me sinat usque basiare,

usque ad milia basiem trecenta,

nec mi unquam videar satur futurus” (48. c.)

„Da mi basia mille, deinde centum,

Dein mille altera, dein secunda centum,

Deinde usque altera mille, deinde centum” (5. c.)

„quot mihi basiationes / … sint satis superque” (7. c.) 

A hatástörténetből kirajzolódó olvasatok

A vázolt értelmezési stratégiák mellé érdemes odahelyezni a hatás-

történetből kirajzolódó olvasatokat is. A hatástörténet vizsgálatakor 

arra a kérdésre keressük a választ, hogyan olvasták Catullus versét 

a későbbi korok költői, illetve milyen módszerekkel közvetíthető az 

az olvasói élmény, amelyet a latin vers nyújt. Az elemzés során nem 

időrendben fogunk haladni, hiszen ha az egyes korszakokra jellemző 

Catullus-képet szeretnék bemutatni, nem elégedhetnénk meg egy ki-

választott vers hatástörténetével, s általános képet kellene rajzolnunk 

az adott kor antikvitásfelfogásáról is. A közvetítés módozataiból 

fogunk kiindulni, azt a rendszert alapul véve s némileg átalakítva, 

amelyet a 20. századi magyar költészet Catullus-olvasatait bemutató 

monográfiámban jellemeztem,9 ugyanakkor az egyes módszerekhez 

ezúttal nemcsak 20. századi, hanem régebbi korokból származó pél-

dákat is hozzárendelünk.

A kiindulási pont a rekonstrukció lesz, hiszen a szöveg szoros 

olvasása nyomán kialakult közvetítési módszerről van szó, s a szö-

vegértelmezésnél célszerű a közelebbitől a távolibb felé haladni.

A másik végpont, az applikáció a motívumok, hangulatok kieme-

lése, felerősítése révén irányítja rá figyelmünket a szöveg egy-egy 

lényeges pontjának értelmezésére. E két végpont között található

a rekonstrukció provokációjának tekinthető transzpozíció, domesz-

tikáció és integráció. 

Schleiermacher szerint a fordító „csak két utat követhet. Vagy 

az írót hagyja lehetőség szerint a maga eredeti helyén, és az olvasót 

mozdítja el feléje; vagy fordítva, az olvasót hagyja a helyén, és az írót 

9 POLGÁR, i. m., 29–38.
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vezeti feléje.”10 Ez a kettős beosztás természetesen tovább differenci-

álható, lényegében azonban ezt a kettősséget tükrözi a rekonstruk-

ciónak és a rekonstrukció provokációjának mint gyűjtőfogalomnak

a használata. 

A rekonstrukció célja az idegenség felmutatása, az olvasót (aki-

vel szemben elvárásokkal lép fel) fölmenti ugyan „az idegen nyelv 

megtanulása alól, de nem mentheti föl az idegen szellembe való el-

mélyedéstől”.11 

A rekonstrukció provokációja ezzel ellentétben az ismerősség 

felmutatására épít, segít a hasonló élethelyzetek felismerésében 

(transzpozíció), költői formákat párosít és feleltet meg egymásnak 

(domesztikáció) és lelki rokonságot mutat be (intergáció). 

A transzpozíció bizonyos elemek cseréjén alapul (pl. Kazinczynál 

Lesbia helyett a magyar versben Erzsi szerepel); miközben új dol-

gokat plántál, ültet át a magyar irodalomba, az ismerősség látsza-

tát kelti a valóságanyag megszokott jellege révén. A kriptográfiában

a transzpozíció az eredeti szöveg karaktereinek felcserélését jelenti, 

miközben a pozíciókat meg kell egymásnak matematikailag feleltet-

ni. Ehhez hasonló, de természetesen sokkal esetlegesebb, nem ennyi-

re precízen, matematikailag kiszámított a transzlatológiai transzpo-

zíció. A fogalom bevezetését azért tartottuk szükségesnek, mert ezzel 

a domesztikációtól és az integrációtól némileg különböző eljárással 

gyakran találkozunk a régi magyar műfordításokban. Ezt a módszert 

alkalmazta pl. Kazinczy a Bácsmegyeynek öszve-szedett leveleiben, 

melyről így ír a Pályám emlékezetében: „a történetet nem hagytam 

meg anyaföldén, hanem honunkba plántáltam által, s az olvasó így 

melegebben és közelebbről érezheté magát megilletve”.12

A domesztikáció a háziasítás egy fajtája, lényege a szöveg idegen-

ségének megszüntetése a fordításjelleg fenntartása mellett, az adott 

nemzeti formákhoz történő hozzáigazítás révén. Legfeltűnőbben

a verstani magyarosításban mutatkozik meg, jellemző rá pl. a ca tul-

lusi kisköltészetben használatos versformák helyettesítése magyaros 

dalformákkal (Csengeri János fordításai), miközben a latin nevek 

a fordításszerűség fenntartása érdekében megmaradnak.

Az integráció a lelki, költői alkatbeli rokonságból kiindulva ér-

telmezi át a szöveget. A versolvasás nyújtotta pillanatnyi hangulat 

megragadásáról van szó, lényege a saját életműbe történő beépítés.

Az 5. carmen magyar feldolgozásai –
időrendi áttekintés

A továbbiakban az egyes fordítói módszereket vesszük sorra, s ezek-

hez rendeljük majd az 5. carmen általam összegyűjtött magyar for-

dításait. Az applikáció fogalmához csatolt átköltéseket, motívumát-

vételeket a záró részben tárgyaljuk majd, visszautalva a bevezetésben 

összegzett filológiai értelmezésekre, illetve az azoktól való elmozdu-

lásokra. Az egyes felhasznált fordítások és átköltések adatait azonban 

az áttekinthetőség kedvéért időrendben is bemutatom, a vers első 

megjelenésének évszámát is megadva (a fordítások teljes szövege, 

illetve az átköltések részletei a tanulmány függelékében olvashatók,

a felhasznált kiadások adatai pedig a lábjegyzetekben): 

• Földi János 178813

• Kazinczy Ferenc 178814

• Petőfi Sándor 184415

• Reviczky Gyula 188916

• Csengeri János 1880, 190117

10 Friedrich SCHLEIERMACHER, A fordítás különféle módszereiről = Kettős 
megvilágítás. Fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 20. század végéig, 
szerk. Józan Ildikó, Jeney Éva, Hajdu Péter, Budapest, Balassi, 2007, 128.

11 DEVECSERI Gábor, Válasz Csengerynek, Egyetemes Philológiai Közlöny, 
1938, 404.

12 KAZINCZY Ferenc, Pályám emlékezete (III. Hatodik szak 344.). Sajtó alá ren-
dezte Orbán László, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, 641. 

13 RÁDAY Gedeon és FÖLDI János összes versei, RMKT XVIII. sz., XI. Buda-
pest, Universitas, 2009, 257–258. és Első folyóirataink: Orpheus. Sajtó alá ren-
dezte Debreczeni Attila, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001, 184.

14 Első folyóirataink: Orpheus. i. m., 184–185.
15 PETŐFI Sándor összes költeményei, II. kötet, Bratislava, Madách, 1986, 550–

551.
16 REVICZKY Gyula összes költeményei. Sajtó alá rendezte Koroda Pál, Buda-

pest, Franklin-Társulat, évszám nélkül, 197.
17 Gaius Valerius CATULLUS versei, ford. Csengeri János, Budapest, Franklin-

Társulat, 1880, 62–63. CATULLUS versei. Latinul és magyarul, ford. Csengeri 
János, Budapest, Franklin-Társulat, 1901, 9.
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• Rónay Pál 192718

• Gulyás Gábor 193619

• Devecseri Gábor 1938, 1942, 1958, 196720 

• Révay József 194321

• Vas István 194822

• Szabó Lőrinc 194823

• Kardos László 195924

• Rákos Sándor 198225

• Géher István 198426

• Kovács András Ferenc 200027 

Rekonstrukció – „szorosan ejtett fordítás”28

Az 5. carmennek az előző jegyzékben időrendben szereplő fordításai 

közül három fordító munkái készültek rekonstrukciós módszerrel, 

Földi János, Devecseri Gábor és Kardos László magyarításai. Idő-

rendben az első Földi János műve, mely a szoros fordítás szabályait 

következetesen alkalmazza, s a rekonstrukció korai példájának, il-

letve a 20. századi rekonstrukció előzményének tekinthető. Hogy 

ugyanabban az évben született Kazinczy ellentétes előjelű (a rekonst-

rukció provokációjának tartható) fordítása is, a kor fordításelméleti 

pluralizmusának tudható be. Az 5. carmen példája (s általában Földi 

fordítói munkássága) is igazolja, hogy Devecseri fejlődéselvű fordí-

tástörténeti elképzelése29 (mely szerint minden nemzet fordításiro-

dalma átköltésekkel kezdődik, s csak a fordításfelfogás egy magasabb 

fokán jut el a rekonstrukció szintjére) nem fogadható el, legalábbis 

akkor, ha a felvilágosodás korától tekintjük át a folyamatot. A re-

konstrukció alapvető jellemzői, melyek ennek a három fordítónak

a műveiből is kimutathatók, a következők:

• Verstani következetesség: Földi János, Devecseri Gábor és Kar-

dos László változatai formahűek, licentiák nélkül. Földinél ugyan 

az Orpheusban megjelent változatban vannak metrikailag hibás 

sorok, ezek azonban, amint arra a későbbiekben kitérünk, sajtó-

hibák.

• A szavak, mondatstruktúrák leképezése: a legkövetkezetesebb 

ebben, amint azt a későbbiekben egy konkrét példán is bemutat-

juk, Földi János.

• A csiszolgatás állandó kényszere: ez elsősorban Földi János és 

Devecseri variánsait jellemzi. Az elkészült fordításokat (melyeket 

sosem tekintettek befejezettnek) mindketten folyamatosan javít-

gatták, a lehető legideálisabb megoldást tartva szem előtt, műveik 

tehát ebből adódóan több párhuzamos szövegváltozatban élnek.

Földi János fordításából a kritikai kiadás30 két főszöveget is kö-

zöl egymás mellett. A két változat abból fakad, hogy Földi fordítását 

kétszer is elküldte Kazinczynak, s mindkét változat a Kazinczy-leve-

lezésben maradt fenn. Az Orpheusz-beli közlés31 Kazinczy saját dön-

tésén alapszik, a szövegben szereplő „fel-nő” azonban sajtóhiba „fel 

18 CATULLUS, Lesbiához, Új Idők 33 (1927), II., 694. Némileg módosított vál-
tozatban megjelent Rónai kétnyelvű antológiájában is: Anthologia Latina. La-
tin költők, ford. RÓNAI Pál, Budapest, Officina, 1941, 13.

19 CATULLUS, C. Valerius válogatott versei, ford. Gulyás Gábor, Debrecen, 
Lehotai Pál Könyvnyomdája, [1936], 16.

20 Csak azoknak a szövegkiadásoknak az évszámait tüntettem fel, amelyeknél 
Devecseri az előző kiadás szövegén változtatott. CATULLUS összes költemé-
nyei, i. m. 1938, 21–23. Caius Valerius CATULLUS összes költeményei, ford. 
Devecseri Gábor, Budapest, Officina, 1942, 21–22. CATULLUS költeményei, 
ford. Devecseri Gábor, Budapest, Európa, 1958, 10. CATULLUS összes versei, 
ford. Devecseri Gábor, Budapest, Magyar Helikon, 1967, 9. 

21 RÉVAY József, Megtanulok latinul, Budapest, Franklin Társulat, [1943], 59.
22 VAS István, Római pillanat, Budapest, Révai, 1948, 56.
23 SZABÓ Lőrinc, Örök barátaink. Kisebb lírai versfordítások második gyűjtemé-

nye, Budapest, Egyetemi Nyomda, 1948, 59.
24 KARDOS László, Ezer álarc mögül. Válogatott versfordítások, Budapest, Euró-

pa, 1959, 25.
25 RÁKOS Sándor, A tűz kérlelése. Egybegyűjtött versek, Budapest, Szépirodal-

mi, 1984, 152–153.
26 GÉHER István, Mi van, Catullus?, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 8.
27 KOVÁCS András Ferenc, Lázáry René Sándor: Léha catullusi lopkodások, 

Holmi, 2000/június, 639.
28 Földi János kifejezése, Kazinczyhoz írt levelében használja (Kazinczyhoz 

1788. október 2.). RÁDAY és FÖLDI, i. m., 475.

29 DEVECSERI Gábor, Levél Vas Istvánhoz. A kétnyelvű Horatius-kötet vitája = 
Uő, Műhely és varázs. Görög–római tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 
1973, 354–355.

30 RÁDAY és FÖLDI, i. m., 257–258. A szövegkiadás Borbély Szilárd munkája.
31 Első folyóirataink: Orpheus. i. m., 184.
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jő” helyett (erre Földi levélben figyelmeztette Kazinczyt32), akárcsak 

a „le mégyen” alak, mely metrikai szempontból hibás: „ez nékem: 

megyen, úgy kivánja a’ vers” – írja a fordító.33 

Földi szándéka szerint szoros fordítást készít, csak azt sajnálja, hogy 

az egyik sort nem tudja kellő pontossággal leképezni. A 10. sor válto-

zatait az egyre szorosabb fordításra törekvés igazolja. A „majd így ha 

sok ezerre pótolándjuk” sorváltozattal azért nem elégedett a fordító, 

mert metrikai licentia van benne, a ha szótag hosszúnak számít. Föl-

di levelében idézi Losonczy István szabályát: „Voces monosyllabae 

breves […] possunt esse communes.”34 Ennek a szabálynak az ér-

telmében szeretné az egy szótagú szavak közül a ha és de szavakat 

communeseknek tekinteni (melyek szükség szerint vehetők hosszú-

aknak vagy rövideknek), megoldásával azonban mégsem elégedett. 

A javított változatot viszont („Osztán majd ha sokakra pótolándjuk”), 

mely metrikailag kifogástalan, azért nem tartja megfelelőnek, mert 

hiányzik az ezer szó. „Ha valaki jobban tanátsolná, szeretném. Mert 

egyebekben az egész munka ugyan szorosan ejtett fordítás.”35 Egy 

további változatban („Osztán majd ha sok ezreket veéndek”) az ige 

a latin többes szám első személlyel szemben egyes számú, a szoros 

fordítás ideájának azonban megfelel az Orpheusban közölt variáns 

adott szakasza: „Osztán majd ha sok ezreket vejéndünk”.

Földi és Devecseri fordítása közt a legfőbb különbség a leképezés 

bátorsága. Trencsényi-Waldapfel Imre ezt a jelenséget (a latin szo-

ros követésének mértékét) az akkori nyelvállapotból magyarázza,

s a Horatius-fordítások kapcsán megállapítja, hogy a felvilágosodás 

kori fordítók „benne éltek a latin formakincsben, nemcsak metrikai 

tekintetben”, s hogy „nyelvüknek ez a latin átitatottsága képesítette 

őket arra, hogy Horatius formáinak belső ritmusát, a mondatformák 

sajátos dinamikáját, az inverziók súlyát oly hűséggel és erővel adják 

vissza, melyre nyelvünk – és nyelvről való felfogásunk – mai helyze-

tében mindenekelőtt a bátorság hiányzanék.”36 

Földi és Devecseri szoros fordításának mértékét szemlélteti az 

5. carmen 2–3. sorának fordítása. Földi a nyelvtani szerkezeteket 

is leképezi, Devecseri viszont két mellékmondatra bontja Catullus 

mondatát, miközben a rumores főnevet igével fordítja (a szerkezet 

ezáltal nem lesz annyira latinos, mint Földinél), s nála az omnes szó 

is kimarad.

„rumoresque senum severiorum

omnes unius aestimemus assis.” (2-3. sor)

„És a’ mord Öregek’ komor beszédit

Eggy fél Pénzre betsűljük öszvességgel.” (Földi)

„és a mord öregek fecsegjenek csak,

hisz nem ér locsogásuk egy garast sem.” (Devecseri, 1938, 1942)

„és a mord öregek fecsegjenek csak,

egy garasra se tartsuk ümmögésük.” (Devecseri, 1958, 1967)

Devecseri variánsai fordításának első kiadása 1938-ban jelent 

meg, ezt a változatot azonban már 1942-ben átdolgozta. „Még a má-

sodik kiadás előtt az a kivételes szerencse ért – írja az átdolgozással 

kapcsolatban37 –, hogy fordításom első kiadásának Babits Mihály sa-

játkezű jegyzeteivel sűrűn teleírt példánya mellett végezhettem az át-

dolgozást.” Még a negyvenes években tervezett egy harmadik kiadást 

is, fordítását átalakította a Baál-Szanatóriumban, lábadozás közben, 

1944 elején, ez a változat azonban, bár már az Officina nyomdájában 

volt, a háború alatt elveszett. A további átdolgozásokra az 1958-as és 

1967-es kiadások megjelenése előtt került sor. Az átdolgozás során 

Devecseri egy saját maga felállította szabályrendszerhez tartotta ma-

gát, melyet a fordításkéziratai között fellelhető kéziratos megjegyzé-

sek alapján38 az alábbiakban foglalhatunk össze: 

• „Általában a sztichikus, a kristályos megoldás megközelítése, 

most már megvalósítása az út és az új állomás.”

32 Első folyóirataink: Orpheus, i. m., 491–492.
33 RÁDAY és FÖLDI, i. m., 474.
34 RÁDAY és FÖLDI, i. m., 475.
35 RÁDAY és FÖLDI, i. m., 475.
36 TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, Magyar Horatius = Horatius Noster, 

2. kiadás, Budapest, Officina, 1940, 192.

37 DEVECSERI Gábor, Utószó = CATULLUS költeményei, i. m. 1958, 100.
38 Catullus-fordítások. PIM Kézirattár, Devecseri-hagyaték.
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• „Töltelékszavak kidobása.”

• „Hangutánzás (az eredetinek megfelelő hangzókkal)”

• A kommentárjellegű részek kihagyása, a főszöveg helyett a jegy-

zetekbe kerülése: „A két sapkás fivér és nem Castor temploma, 

mert ez már jegyzetbe tartozik.”

• „A disztichonos részek általában: kristályosabb és ez a legfonto-

sabb.” 

A sztichikussá tétel arra utal, hogy minden sor egy-egy külön 

gondolatot tartalmaz. Erre jó példa az 5. carmen 7–9. sora és az utol-

só három sor. Az idézett 2–3. sor esetében Devecseri szövegének 

sztichikussága a latin szöveg ellenében is érvényesül. 

Kardos László fordításai Devecseriével szemben nem sztichikusak, 

gyakoriak az enjembement-ok: „aztán / újra ezret” (8–9. sor), „ma-

gunk se / lássuk” (11–12. sor).

Transzpozíció, domesztikáció, integráció 

A három jelenséget egymással összehasonlítva tárgyaljuk: a transz-

pozícióra a példánk Kazinczy fordítása, a domesztikációra Csengeri 

Jánosé és Gulyás Gáboré, az integrációra pedig Révay József, Rónai 

Pál, Szabó Lőrinc és Vas István műveit hozzuk fel példaként. 

Mindhárom módszerre jellemző az eredeti szöveg metrikájától való 

kisebb-nagyobb mértékű eltérés. Amennyiben a fordítók az eredeti 

hendecasyllabust választják, kivétel nélkül licentiákkal élnek, nem rit-

ka azonban a versformának valamely ismertebb, magyarosabb formá-

val történő felváltása sem, ez különösen a domesztikációra jellemző.

A transzpozíció nem a verstani helyettesítésre, hanem a valóság-

anyag cseréjére épít. Kazinczy hendacasyllabusokban fordít, az álta-

la megszokott, részben a latin metrikából eredő licentiákkal, pl. a h 

nála nem számít mássalhangzónak:

„Erzsim hadd haragudjon, hadd eméssze”

 – – – v v – v – v – –

Az antik versforma és a latinos licentiák révén a versnek bizonyos 

szintű idegensége megmarad, ám a reáliák magyarok. A Lesbia neve 

helyett álló Erzsi név magyar környezetbe helyezi át a szituációt.

A catullusi, közelebbről nem behatárolt nyitó vershelyzet Kazin-

czynál konkretizálódik. Catullus a szigorú öregek mormogásairól 

beszél („rumoresque senum severiorum”), Kazinczynál az öregek 

azok a vendégek, akik a napa (anyós) dünnyögéseit és locsogásait 

hallgatják. Kazinczy a nyitó részt invektivikussá alakítja át, és az Er-

zsikét és szerelmesét, illetve másokat is megszóló anyós durva tá-

madásává bővíti. A fordítás első hat sorához tehát Catullus versének 

2–3. sora szolgált ugródeszkaként. A guzsaly mellett szidalmazott 

Erzsike esete hasonlít ugyan Lesbiáéhoz, aki feltehetőleg szintén fér-

jes asszony volt, ám erre a latin versben célzás sem történik, ott az 

öregek rosszallását nem a házasságtörés váltja ki, inkább irigységről, 

a fiatalság szertelenségének meg nem értéséről, az életet mohón hab-

zsoló fiataloknak a meggondolatlan cselekedetektől való óvásáról,

a túlzásoktól való tartózkodás szükségességéről van szó. Catullus 

verse, bár konkrét megszólítottja van, általánosságban beszél az élet 

és halál, a szerelem és a pillanatnyi öröm, a múló idő és az elszalasz-

tott lehetőségek kérdéseiről, a fiatalok és az idősek temperamentu-

mának különbségeiről, a számító racionalizmus és a szerelmi eksz-

tázis ellentétéről. A vers nem ad fogódzót azzal kapcsolatban, hogy 

városi vagy falusi környezetbe képzeljük-e el a csókjelenetet (bár

a Lesbia-regény kontextusában, a Lesbia–Clodia azonosításban gon-

dolkodó filológusok nyilván Rómához kötik), mondanivalója sokkal 

általánosabb ennél. Kazinczy azonban nemcsak a guzsaly mellett ülő 

falusi asszonyok közé helyezi és konkrét jelenetté, életképpé kerekíti 

a catullusi vershelyzetet, hanem azt is jelzi, hogy keresztény közeg-

ről van szó („zsóltárra szorultt Napád”). A filozofikus, gnómaszerű 

4–6. sorokat el is hagyja, s a verset az ugyanabban az időpontban 

játszódó két ellentétes jelenet ütközésére építi: az egyik helyszínen az 

anyósnak és vendégeinek a guzsaly melletti munkája és zsörtölődése, 

a másikon az öregek morgása ellenére az erkölcsi szabályokat „tsak-

azért is” felrúgó szerelmesek összebújása. A középpontba az izgatott 

csókolózás és a szerelmi zaklatottságból adódóan racionálisan követ-

hetetlen csókszámlálás kerül.  

A domesztikáció a transzpozícióval szemben elsősorban a vers-

tani helyettesítésre alapoz, miközben az antik nevek, valóságelemek 

használata révén megmarad a versek fordításjellege, valamiféle hibrid 
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minőséget hozva létre, egy magyaros versformában megszólaló, an-

tik tárgyú költeményt. (Természetesen ugyanígy hibridnek tarthat-

juk az antik versformában írt, magyar valóságelemekben bővelkedő 

költeményeket, ezek azonban költői hagyományunknak mára már 

olyannyira szerves részei, hogy kevert jellegüket kevésbé érzékeljük.) 

Csengeri első, 1880-ban kiadott változata strófikus, ütemhangsúlyos, 

4|4, abab rímeléssel. Bár ez eredeti vers sorszámát egyébként is túl-

lépi, valamiféle aszimmetriát próbál jelezni azzal, hogy a negyedik 

versszak nem 4, hanem 5 soros. Az 1901-es fordításváltozat jambi-

kus, páros rímmel. Mivel az eredeti vers sorszámát (13) megtartja, 

egy helyen páros rím helyett 3-as rímet alkalmaz (tkp. önrímről van 

szó: százat – százat – százat). Gulyás Gábor is ütemhangsúlyos for-

mát választ (5|5, 5|6 vagy 6|5-ös, következetlen szótagbeosztással), 

rímelése: aabccbddeffee.

Az integrációra törekvő fordítók vagy a hendecasyllabusból mint 

alapformából indulnak ki, ám azt meglehetősen sok licenciával hasz-

nálják, vagy az eredeti forma helyett jambikus formákat választanak. 

Rónai Pál hendecasyllabusokban fordít, miközben többször is él 

licentiákkal. A két alább idézett sor közül az egyik szabályos, a másik 

fellazítja a metrikát:

„Éljünk, Lesbia, édes és szeressünk”

                               –  –         –   v v  –    v  –     v   –   –  

„Hogy ne tudjuk a számot sem mi, sem más”

                         –       v   – v    v  –      –        –   v     –       –

Hasonlóan jár el Szabó Lőrinc: fordításának alapformája ugyan

a hendecasyllabus, ám inkább a versforma sejtetéséről beszélhetünk. 

A licentiák használata (pl. hosszúnak veszi az a névelőt, a szó eleji 

hangsúlyos szótagot) olyan nagy mértékű, hogy bizonyos pontokon 

az eredeti versforma felismerhetetlenné válik, a fordításban vannak 

trochaikus, sőt, jambikus sorok is. Lássunk néhány példát!

„föl nem ver soha örök éjszakánkból”

                             –      –     –    v  v  v  v  –  v     –   –

„ennyi csók is létezik a világon”

                                    –   v   –   –  –  v v     v   v – –

„s jobb ha nem sejti az irígy gonosz, hogy”

                          –       v     –      –   v v  v  –     v   –    –

Révay József és Vas István fordítása jambikus, ez utóbbi a szótag-

számot szabadon kezeli (verssorai 10 vagy 11 szótagosak). 

Az integráció módszerét a későbbi (ötvenes évekbeli) kritika ne-

gatívan értékelte, s az ilyen szellemben született alkotások kapcsán 

„impresszionista-szimbolista módszerről” beszélnek.39 A versforma 

fellazítását általában „a tartalmi hűség lazulásá”-val is összefüggésbe 

hozzák, s költői homályról, a jelzők impresszionista használatáról, 

költői szubjektivizmusról és individualizmusról beszélnek e művek 

kapcsán. Kardos László (aki műfordítóként maga is ennek az irány-

zatnak a képviselőjeként indult, az ötvenes években azonban elfor-

dult tőle) az „arányok eltorzulását” kárhoztatja, s jellemzése szerint 

az integrációs fordítók „belevitték saját lelkük színeit, elárasztották 

az idegen verset saját képzeletük elemeivel”.40 

Értelmezések, átértelmezések, elmozdulások

A fordítások közti hasonlóságok azonban nemcsak a választott for-

dítói módszerből adódnak, egyes jelenségek izolált vizsgálatakor 

párhuzamos megoldásokat találhatunk az integrációra, domesz-

tikációra, rekonstrukcióra törekvő fordítók műveiben. Ilyen jelen-

ség például a kulcsszavaknak tekintett szóismétlések azonos szóval 

fordítása, mely módszertől függetlenül több fordítónál is felbukkan. 

A Catullus-vers 4. sorában szereplő occidere és redire igék a napra 

(soles) vonatkoznak, majd az 5. sorban az ismétlődő occidit már az 

emberi életre (melyet metaforikusan a brevis lux kifejezés szemlél-

tet). A fordítások némelyike az occidit ismétlődésének leképezésére is 

ügyel (Gulyás: „a nap leszáll…”, „miránk szállott le az éj”, Devecseri: 

„eltűnvén” – „felragyoghat, tűnik a kurta fény”, Vas: „a nap lehúny” 

– „fel tud … kelni”, „lehúny rövid világunk”, Kardos: „ellobbanhat” 

– „fölizzik, a kurta fény kilobban”). 

39 Vö. KARDOS László, Műfordításunk mai kérdéseiről = Uő, Vázlatok, esszék, 
kritikák, Budapest, Szépirodalmi, 1959, 276–285.

40 KARDOS, Műfordításunk mai kérdéseiről, i. m., 279.
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A kihúnyást követő örök éjszaka a halál és az alvás összemosódása 

(„nox est perpetua una dormienda”). Csak két változatban, Csengeri 

és Gulyás fordításában értelmeződik az „una dormienda” a szerel-

mesek együtt alvásaként.

Földi:„’S Hosszú éjjet örökre kell aludnunk.”

Csengeri: „Örök éjbe szenderedünk.“ 

Csengeri: „Örökös éjben együtt alhatunk.”

Gulyás: „egymás mellett alszunk örök időkig.”

Devecseri: „s álmunkból sosem ébredünk utána.”

Devecseri: „s jő aztán örök éj, szünetlen alvás”

Rónai: „A hajnaltalan álmú éj fogad be.”

Révay: „Nincs virradat több: alszunk mindörökre”

Vas István: „már egyetlen örök éj vár.”

Szabó L.: „semmi többé / föl nem ver soha örök éjszakánkból”

Kardos: „már csak egy örök éj nagy álma vár ránk.”

Az applikációhoz tartozó átdolgozások azáltal segítik a kiindulási 

alapként szolgáló latin szöveg értelmezését, hogy egy-egy jellemző 

motívumot kiemelnek, felerősítenek, szétdolgoznak, vagy ellentét-

be fordításuk révén mutatnak rá a szövegértelmezés során fontos-

nak tartott jellegzetességekre. Az applikációk szerzői természetesen 

saját versformát választanak, ilyen szempontból kivételnek számít 

a hendecasyllabusokban íródott fordításimitáció, Kovács András 

Ferenc munkája, mely egy 19. század végi fiktív költő, Lázáry René 

Sándor szövegeként prezentálja magát, s a 2000-ben közzétett vers

a paratextusok segítségével visszadatálódik 1892-re. Az 5. carmen 

általam fellelt magyar átdolgozásai között 19. és 20. századi szövegek 

vannak: Petőfi Sándor, Reviczky Gyula, Rákos Sándor, Géher István, 

Kovács András Ferenc munkái. Ezeket a latin vers értelmezési prob-

lémáira visszatérve, az alábbiakban az átértelmezések, elmozdulások 

kontextusában tárgyaljuk.

A csókmotívum és az életigenlés a latin versnek kétségtelenül

a leghangsúlyozottabb része. A magyar fordítások és átdolgozások 

készítői közül többen ezt a motívumot mint a vers központi mag-

vát még inkább kiemelik. Kazinczy fordításából az élet rövidségére 

történő utalás elmarad, a csókszámlálás pedig terjedelmileg is hosz-

szabb lesz, mint a latinban: Catullusnál a 6-soros felvezetést követi 

a 7-soros csókmotívum, Kazinczy viszont a 7 soros felvezetés után 

11 sort szentel a csókmotívumnak. Petőfi átiratában a versből csak 

a csókmotívumot emeli ki, illetve a megszámlálhatóság–megszám-

lálhatatlanság ellentétét. Catullus monumentális mennyiségeihez 

képest nála reálisabb számadatokat találunk: 4 csók után jelenti ki, 

hogy a számlálás a végtelenségig folytatódhat. 

Reviczky Pán halála című, ismert költeményébe ékelt be egy az 

5. carmenre visszautaló dalt. A hajósok éneke Catullus versét a ró-

mai hedonizmus megszövegezéseként láttatja. A dalbetét első sora 

a két kulcsmotívumot, a csókot és az életigenlést emeli ki: „Lezbia, 

csókolj! éljen az élet!” A csók és az élet Reviczkynél szinonimák, 

további rokon fogalmaik a kedv, a vágy, a kéj. Ezzel ellentétes az 

alvilág, a halál képe: „Nincs zene, bor, lány, hol Koczitusz foly”.

A catullusi megszámlálhatatlan csókokkal szoros összefüggésben 

van szó Reviczky versében a mohó kéjvágyról, mely nem ismer raci-

onális mértéket (ugyanúgy, ahogy a csókok számokban nem konk-

retizálható mennyisége sem), s olyan mámorral és gőzzel áraszt 

el, amely Reviczkynél a duhajkodó hajósokat jellemzi. Mindez

(a Plutarkhosztól átvett Pán halála-motívummal összefüggésben41) 

azt a barbárságot, azt a keresztény szempontból tarthatatlan pogány 

életigenlést jellemzi, melynek kissé torzított bemutatása a költe-

mény megdöbbentő csattanóját, a megtérésre való felhívást készíti 

elő. Catullus versének ironikus átiratáról, az eredeti életprogram 

visszájára fordításáról van tehát szó, az antikvitást mintegy torz tü-

körben látjuk. A catullusi mondanivaló radikális eltorzulását a vers 

megkonstruált beszélőjének, personájának és megszólítottjának

a cseréje is okozza: míg az 5. carmenben egy szerelmes férfi beszél 

a kedveséhez, Reviczkynél a hajósok kollektív daláról van szó, akik 

a Lezbia névvel nem egy konkrét és helyettesíthetetlen kedvest szó-

lítanak meg, hanem általában a lányokat („Ölben a lányok, / Ing 

a ruhájok”). Ezekre a lányokra azért illik a Catullusra visszautaló 

Lezbia elnevezés, mert ők is mindenre kaphatók, s bennük testesül 

meg az a pogány féktelenség, amely keresztény szemszögből nézve

a császárkori Rómát jellemzi.  

41 A vers forrásaival, a további ide vonatkozó szakirodalommal kapcsolatban 
lásd: REVICZKY Gyula Összes verse. Kritikai kiadás II. jegyzetek. Sajtó alá 
rendezte Császtvay Tünde, Argumentum–OSZK, 2007, 849–854.
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Vas István a csókmotívumot ölelésre cseréli, ezáltal (ha elfogadjuk 

Holzberg fentebb idézett teóriáját a csókmotívum férfiatlanságáról) 

a verset mintegy férfiasabbá teszi. Ugyanígy jár el Babits a 7. carmen 

esetében:

„Quaeris, quot mihi basiationes…”

„Kérded, hány ölelésed kéne nékem” (Babits ford., 7. c.)

„Da mi basia mille, deinde centum” 

„Ölelj ezerszer, s hozzá százszor is” (Vas ford., 5. c.) 

Vas István számára az 1920-as években, pályakezdésének azon 

szakaszában, amikor elfordul az avantgárdtól, Catullus a modern-

séget jelenti: „hiába reméltem, hogy Catullus hozzásegít valamiféle 

modernséghez, még ha az másfajta is, mint amit meguntam: most 

mégis konzervativizmuson kaptak.”42 A modernség érzete nemcsak

a latin versek szókimondó merészségből, felszabadult életszemléleté-

ből fakadt, hanem az antik metrika sajátos értelmezéséből is. Vas Ist-

ván nem tudatosan tér el a vers eredeti ritmusképletétől, hanem (amint 

maga bevallja) azért, mert nem ismerte a hendecasyllabust: „ezeket

a verseit szabad verseknek olvastam, de azt is észrevettem, hogy köz-

ben van bennük valamilyen kemény, férfias zeneiség”.43 Feltehetőleg

a műfordítások verstani kérdéseiről és a megközelítőleges formahűség-

ről vallott későbbi nézetei járultak hozzá ahhoz, hogy ezt a Catullus-

fordítását műfordításainak későbbi gyűjteményeiben nem közölte.44 

A csókmotívum cseréjére kerül sor Géher István versében is, ott 

azonban a testi dimenzióból a lelkibe lépünk át. A szerelem mint-

egy középkorúsodik, elveszíti ifjúkori szertelenségét, a lelki mohóság 

azonban megmarad. A folyamatos csókolózás helyét a folyamatos 

beszélgetés veszi át: „mégis beszélgetünk. mindig, / megúnhatatlan.” 

42 VAS István, A félbeszakadt nyomozás, Budapest, Szépirodalmi, 1967, 119.
43 VAS, A félbeszakadt nyomozás, i. m. 80.
44 Az első kiadásban (VAS István, Hét tenger éneke. Versfordítások, Budapest, Új 

Magyar Könyvkiadó, 1955.) Catullus-fordítások egyáltalán nincsenek, a 2. ki-
adásban szerepel ugyan két Catullus-fordítás, de az 5. carmen fordítása nincs 
köztük (VAS István, Hét tenger éneke. Versfordítások kétezer év költészetéből, 
Budapest, Szépirodalmi, 1982, I. kötet, 16–17.). 

Kovács András Ferenc átirata ahhoz a klasszika-filológusok ál-

tal is hangoztatott értelmezéshez csatlakozik, mely szerint Catullus 

5. carmene a polgári értékrend provokációja. A 19. századi fordítás-

nak álcázott átiratban a szerelmi motívum háttérbe szorul, s a vers 

inkább invektivikussá lesz. Lázáry René a „papok, úrinék, kofák”, 

a „czifra, irígykedő czivisnép” értékrendjét támadja. 

Rákos Sándor, akinek átirata a Catullusi játékok ciklus részét 

képezi, a rövid élet és az örök halál filozofikus gondolatát emeli ki. 

A nap–éj motívumból az ezer reggel és az ezer éjszaka ellentétét al-

kotja meg: az ezer reggel és ezer éjszaka váltakozása, örök körforgása 

a szerelem örökkévalóságára vonatkoztatja. A vers mintegy Babits 

Esti kérdésére is válaszol, azzal érvelve, hogy a körforgás indokolt, 

hiszen a szerelem örökkévalóságát támasztja alá.

A vizsgált szövegek, melyeknek egy közös pretextushoz való vi-

szonyulását próbáltuk meg jellegzetes példákon megragadni, arra 

is felhívják a figyelmünket, hogy bár a rekonstrukció és applikáció

a szöveghez való viszonyulás két ellentétes pólusát képviselik, mű-

fordítások és átköltések között mégsem kell éles határt húznunk. 

A rekonstrukció által felvállalt tökéletes leképezés szükségszerűen 

csupán illúzió, a másik véglet, az applikáció pedig nem határolha-

tó körül egyértelműen, hiszen nagyon sokféle szövegmódozat és 

intertextuális eljárás belefér. Olvasóként épp ezt a pluralitást értékel-

hetjük a leginkább: ahogy mindenkinek joga van a saját Catullusához, 

úgy a költői műfordítás és az intertextuális szövegfelhasználás terü-

letén is mindenkinek joga van a saját módszeréhez. Vannak ugyan 

olyan kísérletek, amelyek az eredetiből kiindulva szeretnék kijelölni 

az egyetlen helyesnek vélt utat, ám a gyakorlatban ezek is a hatás-

történet sokszínűbbé tételéhez járulnak hozzá. A pluralitás szük-

ségességét, ha nem is tudatosan, de azok a fordítók (Földi János, 

Devecseri Gábor) is alátámasztják, akik a lehető legszorosabb for-

dítást próbálták elkészíteni. Az ideálisnak, tökéletesnek hitt fordítás 

felé irányuló variánsok megléte ugyanis a fordító szándéka ellenére 

éppen a műfordítás pluralitására hívja fel a figyelmet, mely által az 

olvasói élmény sokrétűvé, az eredeti vers értelmezése pedig sokirá-

nyúvá válhat. 
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Függelék

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus,
rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis.
Soles occidere et redire possunt:
nobis cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda.
Da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum.
Dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus,
aut ne quis malus invidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum. 
  (Catullus, 5. carmen)

Éljünk Lesbia Lelkem! és szeressünk,
És a’ mord Öregek’ komor beszédit
Eggy fél Pénzre betsűljük öszvességgel.
Lám a’ Nap lemegyen, ’s meg újra feljő;
Nékünk eggyszer enyész’ rövid világunk,
’S Hosszú éjjet örökre kell aludnunk.
Adj tsókot nekem ezret, újra százat,
Osztán adj ezeret, meg’ újra százat,
Osztán más ezeret, meg’ újra százat;
Osztán majd ha sokakra pótolandjuk,
Tévesszük mi is eggybe, hogy ne tudjuk,
Vagy hogy meg ne sokallya már irígy szem,
Számát tudva mi ennyi tsókjainknak.
  (Földi János, 1788)

Üss’ a kő dudogó Napádat, édes
Erzsim, hadd haragudjon, hadd eméssze
Dünnyögésivel hectikás tüdőjét.
Ne gondolj vele mit lotsog felőlünk
Ha Vendégeivel guzsalynak űlvén
Minket ’s másokat ízre porrá nyelvel.
Tsússz hozzám tsak-azért is; ő moroghat!
’S nyomd bátran ajakomra gyenge

szátskád’.
Adj egy csókot – hamar! – meg’ eggyet – újra.
Nem lát most – hamar eggyet! – ah ne rettegj
Nyomd jobban! szaporázd! ’s ne kapd-el

ajkad’.
Adj százat! – hamar, – ezret! – s újra százat;
Ismét más ezeret; meg’ újra százat
Adj adj harmadik ezret; – újra százat:
Add számláltalan’; hogy se mí ne tudjuk
Számban tartani mennyi tsókot adtál,
Sem zsóltárra szorúltt Napád ne győzze
Édes vétkeimet rovásra róvni.
  (Kazinczy Ferenc, 1788)

Csak éljünk és szeressünk, Lesbiám,
S mogorva vének megrovó szaván
Ne induljunk el: egy batkát sem ér!
A nap lenyugszik s újra visszatér:
Nekünk ha elhunyt arasznyi napunk,
Örökös éjben együtt alhatunk.
Adj hát ezernyi csókot s rája százat,
Aztán egy másik ezret s másik százat,
Aztán megint új ezret s újra százat.
S ekkép ha szert teszünk sok-sok ezerre,
Hogy elfelejtsük: hány? zavarjuk össze,
És ellenségünk meg ne irigyelje,
Nem tudva, mennyi csókjaink özönje.
  (Csengeri János, 1901)

Resume

The author examines the Hungarian translations and adaptations of Catull’s 

5. carmen from the 18th to the 20th century. The introductory part deals 

mainly with the interpretation and examination of the mentioned Latin 

poem. Then the study draws the attention on the different translation meth-

ods: the most extreme attitudes to the source text represent the reconstruc-

tion and the application. While reconstruction means the striving after close 

translation, application only reminds us of some elements of the resource 

reusing the main motives. Between them take up a place transposition, do-

mestication and integration, which all utilize the phenomenon of the famili-

arity. The transposition combines similar life-situations, the domestication 

combines poetical forms, the integration prerents spiritual affinity. All these 

methods provoke the conception of the reconstruction, which sets the de-

mostration and conservation of the strangeness as an aim.
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Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást,
és a mord öregek fecsegjenek csak,
hisz nem ér locsogásuk egy garast sem.
Eltűnvén a nap, ujra felragyoghat:
egyszer tűnik a kurta fény szemünkből,
s álmunkból sosem ébredünk utána.
Adj hát csókot ezerszer, és ha adtál,
adj még százszor, utána ezret adj és
százat s újra csak ezret, ujra százat.
Aztán majd, ha sok ezreket cseréltünk,
akkor összezavarjuk, elfelejtjük
számukat, hogy a rosszemű irígy se
tudja ujrasorolni csókjainkat.
  (Devecseri Gábor, 1938)

Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást,
és a mord öregek fecsegjenek csak,
hisz nem ér locsogásuk egy garast sem.
Eltűnvén a nap, ujra felragyoghat:
egyszer tűnik a kurta fény szemünkből,
s álmunkból sosem ébredünk utána.
Adj hát csókot ezerszer, és ha adtál,
adj még százszor, utána ezret adj és
százat s újra csak ezret, ujra százat.
Aztán majd, ha sok ezreket cseréltünk,
akkor összezavarjuk, elfelejtjük
számukat: ne akadjon egy gonosz se,
sok csókunk aki tudja és irigyli.
  (Devecseri Gábor, 1942)

Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást,
és a mord öregek fecsegjenek csak,
egy garasra se tartsuk ümmögésük.
Eltűnvén a nap, újra felragyoghat:
egyszer tűnik a kurta fény szemünkből
s álmunkból sosem ébredünk utána.
Adj hát csókokat, ezret, újra százat,
aztán újra csak ezret, újra százat,
s még, még, újra csak ezret, újra százat.
Aztán majd, ha sok ezreket cseréltünk,
számuk összezavarjuk, elfelejtjük:
hogy kilesni irígy gonosz ne tudja,
sem megártani, tudva ennyi csókról.
  (Devecseri Gábor, 1958)

Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást,
és a mord öregek fecsegjenek csak,
egy garasra se tartsuk ümmögésük.
Eltűnvén a nap, újra felragyoghat:
egyszer tűnik a kurta fény szemünkből
s álmunkból sosem ébredünk utána.
Adj hát csókokat, ezret, újra százat,
aztán újra csak ezret, újra százat,
s még, még, újra csak ezret, újra százat.
Aztán majd, ha sok ezreket cseréltünk,
számuk összezavarjuk, elfelejtjük:
egy gonosz se legyen, ki tudva számát
csókjainknak, irígyen árthat értük!
  (Devecseri Gábor, 1967)

Éljük világunk, Lesbiám s szeressünk,
Rosszmájú vének hadd pletykázzanak ránk,
Fütyülünk rájuk, valahányan vannak.
A nap kigyúl s kihúny sok ezredévig,
De hogyha percnyi életünk kilobban,
 Nincs virradat több: alszunk mindörökre.
Adj hát ezer csókot s utána százat,
Megint ezret s utána újra százat,
Mégegyszer ezret és megújra százat.
És hogyha már a csókunk millió lesz,
Zavarjuk össze, a számát se tudjuk,
Nehogy sajnálják tőlünk a kajánok,
Hogy milliószám csattan a mi csókunk.
  (Révay József, 1943)

Csak éljünk és szeressünk, Lesbiám,
mert egy garasnál többet úgysem ér
a szigorú öregek csárogása.
A nap lehúny és fel tud újra kelni,
de ha nekünk egyszer lehúny rövid
világunk, már egyetlen örök éj vár.
Ölelj ezerszer s hozzá százszor is,
s megint ezerszer, aztán újra százszor,
s harmadik százszor s harmadik ezerszer,
aztán, mikor sok ezren túl leszünk,
összezavarjuk majd, hogy mi se tudjuk,
s a gonoszok sem irígyelhetik,
ha nem tudják, hogy mennyi ölelés volt.
  (Vas István, 1948)

Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást;
hadd zsörtöljenek a mogorva vének:
nem ér a szavuk egy lyukas fityinget!
A Nap megteheti, hogy nyugszik és kel:
bennünket, ha kihúnytunk, semmi többé
föl nem ver soha örök éjszakánkból.
Csókot ezret előbb, utána százat,
s ezret másikat adj, és ujra százat,
ezret ujra utána, s ujra százat,
s ezrek ezre ha csattant már a szánkon,
belezavarodunk a számolásba,
s jobb, ha nem sejti az irígy gonosz, hogy
ennyi csók is létezik a világon.
  (Szabó Lőrinc, 1948)

Éljünk, Lesbia-édes, és szeressünk,
házsártos nagyapók ha zsörtölődnek,
egyetlen garas ára sincs szavuknak.
Ellobbanhat a nap, megint fölizzik:
bennünk hogyha a kurta fény kilobban,
már csak egy örök éj nagy álma vár ránk.
Adj hát csókot, ezert, s utána százat –
s ezret újra, utána százat, aztán
újra ezret, utána újra százat.
S majd ha már sok ezerre nőtt a számuk,
elkeverjük a nagy csomót: magunk se
lássuk, mennyi – s irígy gazok se tudják
számon tartani csókjaink özönjét.
  (Kardos László, 1958)

Catullusi játékok (részlet)

olyan fiatal Lesbia-Catullus
s házasoknak is oly fiatalok
nem is kívánnék mást az égiektől
csak még ezerszer ezer reggelt  
még ezerszer ezer éjszakát 
 örök szomjunknak csókjainknak 
vége hogy ne szakadjon addig 
 amíg a fű újra s újra kizöldül 
 amíg a tenger újra s újra árad
  (Rákos Sándor, 1982)

lxix és szeressünk: choliambus, bel canto

nem is tudom, mi lennék, hogyha nem lennél.
úgy összenőttünk, hogy közöttünk érzésre
alig maradt hely. mondanám, s te gyorsabban
már mondtad is. mégis beszélgetünk.

mindig,
megúnhatatlan. meddig bírni? végére
még nem jutottunk. képzelem, hogy

megcsallak,
de nehezen. magam csalatni nincs kedvem,
sem ráérő időm. kitöltve estéink 
és napjaink. milyennek ismersz: kedvesnek,
elég erősnek? elfogadhatók, egymás
előtt: vagyunk. szerelmesek. lehet rajtunk
nevetni. szép pár. lennél, hogyha nem

lennék?
  (Géher István, 1984)

Éljünk, Lesbia édes és szeressünk
S bármit mormog is a mogorva vénség,
Hányjunk fittyet a sok beszédre vígan.
A nap fénye kihuny, de reggel éled:
Minket, hogyha kis életünk kilobban,
A hajnaltalan álmú éj fogad be.
Csókot hints ajakamra százat, ezret,
Aztán ezret előlről, újra százat,
Ezret, százat, ezerre százat ismét,
És majd, hogyha ezernyi ezret adtál
S eltévesztjük a számítást a végén,
Hogy ne tudjuk a számot sem mi, sem más:
Tán úgy nem lesz irígye csókjainknak.
  (Rónai Pál, 1927) 

Éljünk, Lesbiám, szeressünk vakon,
mit törődjünk  a komor szavakon,
mellyel a sok vén mivélünk kötődik.
A nap leszáll és újra visszatér,
de ha már miránk szállott le az éj, 
egymás mellett alszunk örök időkig.
Adj ezer csókot s százat ráadást,
adj újra ezret és százat újra mást,
adj megint ezret és még százat rája!
S ha csókunk száma már sok-sok ezer,
zavarjuk össze és feledjük el,
hogy irígyen senki se kiabálja,
hányszor csókolt meg kedvesem kis szája. 
  (Gulyás Gábor, 1936)
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Petőfi Sándor

Így ni, látod ennyi az egész,
Mi van ebben?... Nemde megy?
No de hogy páratlan ne legyen,
Nesze hát még ez az egy.

Jaj! Te kis csík, már elsiklanál?
A világért sem szabad!
Három a tánc s minden, ami jó!
S így vedd három csókomat.

Ráadásul még a többihez
Tedd el a negyediket!
Bizony isten örömest adom!
Édesörömest neked!

Végre - azt mondják, úgy jó a pénz,
Hogyha megszámlálva van;
Hanem a csók csak nem pénz talán?...
Hadd legyen hát számtalan.

Debrecen, 1844. január-február

Catullus

Én Lesbiám, csak szeressünk,
Világunkat vigan éljük!
Öregekre csak nevessünk:
Batkát sem ér a beszédjük.

Nap ha lement, jöhet vissza;
De borúljon be csak egünk
 –  Nem is lehet folyvást tiszta –
Örök éjbe szenderedünk.

Adj hát nekem ezer csókot,
Százat, ezret, megint százat.
Más ezer, meg ezer csókot
S ráadásul ujra százat.

Sok ezerre ha szert teszünk,
zavarjuk fel egyre-másra,
És feledje bódult eszünk
Meg ne lesse az irigyünk,
Hány ezeret raktál számra?
  (Csengeri János ford., 1880)

Éljünk, Júlia, végre!… És szeressük
Egymást öszszeborulva, mint a lombok,
Suttogva s kavarogva is bolondul,
Megbolydultan a záporos tavaszban!
És a zord öregek zörögjenek csak,
Hadd rázzák zötyögős tökük s fukar görcs
Öklük ránk papok, úrinék, kofák… Csak
Pletykálkodjanak uczcza-sárt dagasztva,
Hadd dohogjanak – egy likas fityinget
Sem ér dög locsogásuk. Adj ezer-száz
Csókot, drága, de száz-ezerszer anynyit
Kapsz majd viszsza te ingyen! Ám ha vétek,
Ismét kezdjük el… És keverjük úgy meg:
Végszámát ki se sejtse csókjainknak,
Nemhogy czifra, irígykedő czivisnép!
Maros-Vásárhelyt, 1892. április 19-én 
  (Kovács András Ferenc –
  Lázáry René Sándor, 2000)

Pán halála (részlet)

Ölben a lányok,
Ing a ruhájok,
Szív az ajak hiblájai mézet.
»Lezbia, csókolj! éljen az élet!
Éljen a kedvnek mámora, gőze
Éljen a vágy, mely minden időbe’Inni 
mohón kéjserleget unszol.
Nincs zene, bor, lány, hol Koczitusz foly!«
S még hangosabb lesz a hajófenék.
  (Reviczky Gyula, 1889)

Kuklis Katalin

Szobor – az emlékezés kényszere1

Annotáció: Tanulmányomban a Káva Kulturális Műhely Szobor c. színházi 

nevelési foglalkozását vizsgálom meg, elsősorban abból a szempontból, mi-

ként dolgozik az emlékezés jelenségével/aktusával. Emellett kitérek egyéb 

(irodalomelméleti) aspektusokra, amelyek nélkül lehetetlen is lenne megra-

gadni az adott kérdést – úgy, mint a színházi nevelés mibenlétére, az ókori 

színházzal való rokonságára, a fokalizáció kérdésére, valamint az emlékezés 

elméleti kérdéseire. S annak ellenére, hogy volt lehetőségem látni az elő-

adást, jelen esetben elsősorban annak írott változatára (az előadás forgató-

könyvére) támaszkodom.

Kulcsszavak: színházi nevelés, ókori színház, fokalizáció, az emlékezés he-

lyei, a történelem helyei, Pierre Nora

A színházi nevelésről

Elsőként a színházi nevelés fogalmát világítanám meg röviden. Ta-

kács Gábor Padlóváza a színpadon c. tanulmányában2 tömören ösz-

1 Írásom a Doktoranduszok Országos Szövetségének Irodalomtudományi 
Osztálya által szervezett, 2014. május 25–26-án lezajlott Identitás, történelem, 
emlékezet c. konferencián elhangzott előadásom szerkesztett változata. A ta-
nulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0051/14. számú Ideológie, identity 
a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom 
priestore c. Vega-projekt keretében folytak a szerző munkahelyén, a pozsonyi 
Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.

2 Takács Gábor: Padlóváza a színpadon. Színház, 2009/2 (online),  http://
www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=35069:
padlovaza-a-szinpadon&catid=27:2009-februar&Itemid=7 [utolsó letöltés: 
2014. május 25.].
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szefoglalja, mit kell érteni színházi nevelés (avagy TIE – Theatre In 

Education) alatt: 

Hétköznap délelőtt, tanítási időben egy általános vagy középiskolai osz-

tály érkezik látogatóba a színházi nevelési társulathoz,3 és három-négy 

óra hosszúságú színházi programon vesz részt (a tanár külső megfigye-

lői szerepet kap), melynek során a TIE-csoport egy – színházi eleme-

ket használó – előadáson „vezeti végig” a résztvevőket. Ebben a fiatalok 

nemcsak megfigyelői, hanem sokszor írói is a történetnek, mely a hely-

zetek végiggondolásával, elemzésével, sűrítésével, átalakításával és adott 

esetben megjelenítésével születik.

A fent említett tanulmány címe utal a színházi nevelés mai hely-

zetére, megítélésére: a színházi padlóvázát ugyanis a kellékesek dísz-

letként, a díszletesek kellékként értelmezik. Hasonlóképpen marad 

magára a színházi nevelés a színházművészet és pedagógia közti 

„senkiföldjén” – otthontalanul. Holott maga a műfaj a színházeszté-

tikának, valamint a reformpedagógiáknak a legjavát hasznosítja, re-

agálva mindig a legújabb kihívásokra. Hiszen éppen az a lényege, 

hogy mindig aktuális legyen, hogy a résztvevők kellőképpen moti-

váltak legyenek a részvételre, hiszen ezek nélkül az interakció nem 

elvárható – vagyis „megdöglik a lagzi”.

Témájukat tekintve az egyes színházi nevelési programok a diákok 

mikro- , ill. a mindannyiunkat körülvevő makrotársadalmi problé-

mákat járják körül.4 A jelen esetben vizsgált, valamint a Szobor c. 

előadás által vállaltan is megközelíteni kívánt témakör: az emlékezés 

kényszere és a cigány–magyar együttélés. Történelmi kapcsolódá-

sai is vannak az előadásnak: a 2008–2009-es romák ellen elkövetett 

gyilkosságsorozat,5 ill. Alexander Schikowski Róbert és Robika c. 

szobrának története.6 A Káva Kulturális Műhely előadásában mind-

ez fikcionalizálódik:7 egy (név nélküli) kis faluban, valahol Magyar-

országon a polgármester egy nap hatalmas csomagot és egy kísérő 

levelet kap, amelyben a faluban meggyilkolt roma fiú, ugyanakkor 

„az értelmetlenül, vaktában elpusztított emberi élet emlékére”8 egy 

szobrász felajánlja alkotását a közösség javára. A szobrász a levelet 

egyidejűleg eljuttatja néhány sajtóorgánum képviselőjének, tehát az 

ügy nyilvánosságot kap, de a szobor tényleges megérkezéséről csu-

pán hárman tudnak: Kálmán (a polgármester), Anna (a polgármes-

ter lánya) és Marci (Anna barátja).9 Kálmán a szobrot a pincéjében 

rejtegeti, mert úgy érzi, a szobor felállítása megosztaná a faluközös-

séget. Marci, aki az áldozat közeli barátja volt, úgy gondolja, nem 

lehet a falut kihagyni a döntésből, fel kell kínálni számukra a válasz-

tás lehetőségét: szeretnék-e a szobrot vagy sem. Anna is átérzi Marci 

igazát, ugyanakkor nem annyira elkötelezett a kérdést illetően, mint 

a fiú. Marci úgy dönt, hogy felhozza a szobrot a pincéből, kiállítja

a faluban, hadd döntsenek a lakosok a szobor további sorsáról.

Az ókori színház

Jól látható a szerkezetből az Antigonéval való rokonság, s az előadás 

forgatókönyvéből kiderül (szerzője Sebők Bori), hogy az alkotók10 

számára inspirációt jelentett Szophoklész drámája, illetve az ókori 

3 Megj.: Az is működő jelenség, hogy az adott társulat utazik ki egy osztálykö-
zösséghez, amennyiben ezt az előadás (díszlet, kellék) megengedi.

4 Uo.
5 A téma „aktualitását” jelzi, hogy nemrégiben (2014  májusában) mutatták be 

a magyarországi mozikban Hajdú Eszter rendezőnő Ítélet Magyarországon c. 
dokumentumfilmjét, amely a gyilkosságsorozat bírósági tárgyalását dolgoz-
za fel.

    6 Az említett szobrász felajánlotta alkotását az érintett falu(k)nak, akik azon-
ban nem kértek a szoborból, mondván, a gyilkosságokat inkább elfelejteni 
szeretnék, mintsem emlékezni rájuk. A történetről bővebben: Czene Gá-
bor: Tatárszentgyörgy, ahol nem akarnak emlékezni. Népszava (online) 2010. 
május 14., http://nol.hu/belfold/20100514-ahol_nem_akarnak_emlekezni-
661621 [utolsó letöltés: 2014. május 25.].

    7 Sebők Bori: Szobor – résztvevő színházi előadás az emlékezés szükségességének 
kérdéséről középiskolások számára. (Kézirat)

    8 Részlet az előadáson megjelenő levélből.
    9 Színész-drámatanárok: Kardos János (Marci), Kőszegi Mara (Anna), Takács 

Gábor (Kálmán).
10 Író, dramaturg: Sebők Bori; látványtervező: Kiss Gabriella; kivitelező: Iszlai 

Zoltán; technika: Pintér István / Bodzsár Gáspár; rendező: Perényi Balázs; 
szakmai konzulensek: Alexander Schikowski, Kárpáti Péter.
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színház maga. Sebők felhívja a figyelmet arra, hogy csakúgy, mint az 

ókori színházban, a nézőknek a játékban felvetett probléma ismerős 

kell, hogy legyen. A Káva Kulturális Műhely (de ez érvényes bármely 

színházi neveléssel foglalkozó társulatra) úgy tervezi foglalkozásait, 

hogy számba veszi az adott célcsoport (korosztály) pszichológiai jel-

lemzőit, ill. azokat a társadalmi témákat, amelyek őket foglalkoztatják. 

Továbbá Sebők párhuzamot von az ókori színház és a színházi nevelé-

si foglalkozások szereplői/résztvevői között a következőképpen: 

 kar = néző-résztvevő (spectactor11),

 színész = színész-drámatanár,

 karvezető = színész-drámatanár.

A színházi nevelési programok néző-résztvevőinek tulajdonkép-

pen hasonló szerepük van, mint az ókori karnak – véleményeznek, 

reflektálnak a történtekre, ugyanakkor alakíthatják is a történéseket; 

a programot vezető színész-drámatanárok pedig hol a színész, hol 

pedig a drámatanár (karvezető, játékvezető) szerepébe bújva vezetik 

végig a diákokat a foglalkozáson. 

További párhozamok is felfedezhetők az ókori színházzal, amire 

Simon Attila hívja fel figyelmünket Antigoné és Kreón törvénye12 c. 

tanulmányában:

A korabeli13 színházi előadásokon a nézők – akik egyben a közvetlen 

részvételen alapuló demokráciában maguk is gyakorló „politikusok” 

voltak – nem egyszerűen a mitikus kor jelentős nemzetségeinek tragi-

kus történeteire voltak kíváncsiak, hanem e történetek megalkotásától és 

színrevitelétől a saját koruk társadalmi-politikai kérdéseinek megjelení-

tését is várták. A dráma színpada alkalmas volt arra, hogy a társadalmi 

feszültségeket és konfliktusokat artikulálja és színre vigye, és ily módon

a fikció világában átélhető és reflektálható jelenségekké formálja őket.

A színházi nevelési programok tehát a dráma színpadát és a szín-

ház nyelvét használják arra, hogy égető társadalmi és általános 

emberi problémákat, kérdéseket járjanak körül. A színház nyelve 

ugyanis kiválóan alkalmas erre, képzettségtől függetlenül tudja azt 

bárki alkalmazni. Ezért tudta Augusto Boal fórumszínházát (Forum 

Theatre) az analfabetizmus megszüntetésére vagy törvényhozói szín-

házát (Legislative Theatre) törvények megalkotására alkalmazni.

Az általam vizsgált közel háromórás foglalkozás fókuszában egy 

cigány fiú halálára való emlékezés kérdése áll, amelynek kapcsán 

olyan más fontos kérdések is felmerülnek, hogy vajon ugyanannyit 

ér-e minden ember? Mi a „dolga” egy emlékműnek? Miért van szük-

ségünk rájuk, miért nem „használjuk őket”? Mire/kikre akarunk és 

mire/kikre nem akarunk emlékezni? Van-e és ha igen, milyen hosz-

szabb távú következménye van a felejtésnek és az emlékezésnek?14 

Fontos hangsúlyozni, hogy mindezekre a kérdésekre a színészek/al-

kotók nem maguk mondják ki, hanem a diákokkal keresik közösen

a lehetséges válaszokat. A színházi nevelési programok ilyen értelem-

ben provokációk – együttgondolkodásra késztetik  résztvevőiket.

A kérdések több szempontú vizsgálatát segíti elő, hogy mindhá-

rom szereplő szemével látjuk az eseményeket. Lényegében három 

fokalizálója van a történetnek (Mieke Bal kifejezésével élve: belső 

vagy szereplőhöz kötött fokalizációról beszélhetünk15), s ahhoz, hogy 

a résztvevők a szereplők nevében tudjanak érvelni, elsősorban értel-

mezniük kell, meg kell érteniük az adott szereplő nézőpontját. Még 

az előadásban szereplő szobrot is általában valamelyik szereplő sze-

mével látjuk – tehát az is fokalizált. A foglalkozás egyik erénye, hogy 

egyik szereplő sem kap a másikhoz képest kitüntetettebb figyelmet 

– a színészek/alkotók figyelnek arra is, hogy az egészcsoportos és kis-

csoportos munkák során a résztvevők mindhárom szereplővel azo-

nosulhassanak, ugyanakkor Mieke Baltól tudjuk, hogy a fokalizáció 

már önmagában is „igen erős manipulációs hatással bír”.16

11 Az angol kifejezés Augusto Boal brazil színházi szakember találmánya: egyi-
dejűleg jelenik meg benne a spectator (néző) és az actor (színész).

12 Simon Attila: Antigoné és Kreón törvénye. In: Hét kérdés (Kortárs filozófiai 
írások). (Sorozatszerk.: Széplaky Gerda – Vajda Mihály), Pozsony, Kalligram, 
2008, 196. 

13 Értsd Kr. e. 5. századi.

14 Egyebek mellett ezek a kérdések is olvashatók az előadás forgatókönyvének 
módszertani részében.

15 Mieke Bal: Fokalizáció. (Ford. Ferencz Anna) (online) http://mmi.elte.hu/
szabadbolcseszet/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/bal/index.html [utolsó le-
töltés: 2014. május 25.].

16 Uo.
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Miután a résztvevők alaposan körüljárták a fenti kérdéseket, a falu 

lakosaiként titkos szavazással dönthetnek a szobor sorsáról – sze-

retnék-e felállítani azt a faluban vagy sem. Tehát minden foglalko-

zás egy döntéssel zárul, amely az adott osztályközösség véleményét 

tükrözi a kérdésről. Mindezek után – a játékot, esetleges feszültséget 

feloldandó – a foglalkozás rövid jelenettel zárul, amelyben a három 

szereplő (Kálmán, Anna és Marci) minden mellékes magyarázat, 

helyzetmegjelölés nélkül monologizálva egy-egy történetet monda-

nak el, amely az áldozathoz köti őket – emlékeznek.

Az emlékezés kérdése

Tulajdonképpen az egyéni- és kollektív emlékezet kérdése ütközik

a játék során, amelyeket más-más emlékezési stratégia jellemez. 

A társadalomban zajló, a társadalmat szervező emlékezet és emlékezés 

az egyéni emlékezés spontaneitásával szemben a szervezettséget érvé-

nyesíti, ebből következően helyszínei, tárgyai, aktorai vannak, jelentések, 

jelentés-összefüggések (…) erdőjében jön létre és változik, társadalmi 

politikai és kulturális kontextusok teremtik és azokra hat vissza.17 

Jakab Albert Zsolt a kollektív emlékezet jellemzésekor Maurice 

Halbwachsra, a fogalom megalkotójára utal, aki szerint akkor lesz az 

emléknek kollektív jellege, ha az egyfajta közös tudásra utal, ill. egy 

adott társadalmi környezethez való tartozás mutatkozik meg benne 

– így ad az emlékezetnek társadalmi keretet a család, egy adott val-

lási csoporthoz, vagy társadalmi osztályhoz való tartozás. Felmerül 

a kérdés: elvárható-e az emlékezés „kollektivizálására” való törekvés 

egy olyan közösségben, amely területileg meghatározott (egy falu 

lakosai), de benne különböző társadalmi osztályok reprezentálód-

nak? Ha igen, milyen következményekkel járhat ez a folyamat? Ha 

nem, elítélendő-e az ilyesfajta „széthúzás”? Tulajdonképpen ezeken 

a kérdéseken gondolkoznak el a foglalkozás résztvevői, amikor arra 

próbálnak választ találni, hogy milyen következményekkel járna

a szobor felállítása, ill. eltávolítása.

Jakab az emlékezés további elméleti kérdéseit vizsgálva jut el Pierre 

Norahoz, aki nyíltan kimondja, hogy emlékezet nincs – a történelem 

felgyorsulásával az emlékezetnek már nincs valódi közege, csupán 

az emlékezet helyeiről18 beszélhetünk. Ezek a helyek különféleképpen 

kategorizálhatók: lehetnek anyagi (pl. levéltári raktár), funkcionális 

(pl. iskolai tankönyv) vagy szimbolikus természetűek (pl. egyperces 

néma csend), jellemzően azonban mindhárom jegyet magukon vi-

selik valamilyen mértékben. Nora egyértelműen szembeállítja egy-

mással az emlékezést és történelmet. Azt is mondhatnánk, hogy az 

emlékezést az irodalommal rokonítja. Rávilágít, hogy olyan korban 

élünk, amelyet áthat a mindent dokumentálás szándéka, amelynek 

szinte rögeszméje az archiválás, s ezt a hatalmas adathalmazt tekint-

jük emlékezetnek, amire tulajdonképpen lehetetlen is emlékezni. Az 

emlékezés helyei emlékezet és történelem interakciójából jönnek lét-

re, egy valami azonban elsődleges: az emlékezés akarása. Amennyi-

ben ez a szándék hiányzik, az emlékezet helyei a történelem helyeivé 

válnak.

Az emlékezet maga az élet, melyet élő csoportok hordoznak, s ekkép-

pen folyamatos fejlődésben áll, kitéve az emlékezés és a felejtés dialek-

tikájának, nem törődve szükségszerű deformációjával, védtelen minden 

használat és manipuláció ellen, hajlamos hosszú rejtőzködésre és hirte-

len új életre kelésre. A történelem mindig problematikus és tökéletlen 

rekonstrukciója annak, ami már nincs. Az emlékezet mindig időszerű 

jelenség, megélt kötődés az örök jelenhez; a történelem a múlt megjele-

nítése. (…) Az emlékezet természeténél fogva sokféle és sokszorozódó, 

kollektív, többes számú, mégis individualizált. A történelem – épp el-

lenkezőleg – mindenkihez és senkihez sem tartozik, ez adja egyetemes 

elhivatottságát. 

17 Jakab Albert Zsolt: Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet 
reprezentációi Kolozsváron. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság – Nem-
zeti Kisebbségkutató Intézet, 2012, 17.

18 Pierre Nora: Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája. Aetas 
1999/3, 3–10, (online) http://www.aetas.hu/1999_3/99-3-10.htm, [utolsó le-
töltés: 2014. május 25.].
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Zárszó

Ha a fentieket számba véve tekintünk a Szobor c. színházi nevelé-

si előadásra, láthatjuk, hogy az egyes szereplők (Kálmán, Marci és 

Anna) másként viszonyulnak a szoborhoz s az emlékezés aktusá-

hoz. Egyesek a történelem-, mások az emlékezet helyét látják benne. 

Ugyanígy osztja meg az adott osztályközösségeket a probléma: egye-

sek akarnak emlékezni, mások nem – mindenestre a (S)zobor haté-

konyan jelképezi az emlékezés kényszerét, a kényszert, hogy ezekről 

a kérdésekről elgondolkozzunk. 

Resume

This paper studies the different aspects of memory through a TIE-perform-

ance, titled Szobor and presented by Káva Kulturális Műhely. The perform-

ance has adapted and fictionalized the serial murders that were committed 

in Hungary in 2008 and 2009, where 6 Romani people were killed and 5 

others seriously injured – among them children, too. It also gives a brief ac-

count of what TIE (Theatre in Education) is, how it is linked with the theatre 

of ancient Greece, why focalization is a dominant question in terms of TIE. 

However, this study focuses on the phenomenon of memory and how this 

particular performance presents its several aspects – e.g. how personal and 

collective memory or the realms of memory and the realms of history (de-

fined by Pierre Nora) appear in the performance.
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Száz Pál

Szibilla szavai és a médiumok
A történetmotívumok médiumváltásai hagyományozódásuk során

Annotáció: Jelen tanulmányomban Ordódy József érsekvadkerti mese-

mondó egyik történetével foglalkozom, melyben a világvége-hiedelmek és 

eszkatológikus mondák körébe sorolható motívumok találkoznak. Mint az 

elemzésből kiderül, a történetében egy olvasmányélmény (egy két világhá-

ború közti cseh Szibilla-könyv) és a magyar folklór szóbeliségben hagyomá-

nyozódó hiedelmei keverednek. Tanulmányomban a szóbeli és írott forrás 

szöveghagyományát igyekszem feltárni motívumtörténeti szempontból, 

így az Oródy által emlegetett cseh Szibilla-könyvek szöveghagyományán át

a késő-középkori Szent Kereszt legendakört érintve egészen késő-antik Sába 

királynőéről szóló, a bibliai narratíván alapuló mondákig, valamint a ma-

gyar folklór eszkatológikus hagyományain át az antik Oracula Sibyllináig 

vezet vissza a hagyományozódás folyama.

Elemzésemben különös figyelmet szentelek a kulturális emlékezet és 

hagyományozódás azon eseteinek, amikor a szövegek, motívumok a ha-

gyományozódás során médiumváltáson esnek át, valamint annak, hogy 

az új médium hogyan befolyásolja a szöveg és a narratíva alakulását. Az 

elsődleges oralitásból a chirografikus, majd tipografikus kultúrába való mé-

diumváltások során egészen a mai kor másodlagos szóbeliségéig és virtuális 

kultúrájáig követem nyomon Szibilla, a médium, autonóm diskurzusként 

hagyományozódó szavait.

Kulcsszavak: motívumtörténet, kulturális emlékezet, szóbeliség, írásbe-

liség, cseh kultúra, magyar folklór, próféciák, Szibilla-könyvek, legenda, 

eszkatológia, apokaliptikus és poszt-apokaliptikus irodalom

I. Szibilla jóslata

(1)

a. Nekem volt egy könyvem, a könyvet ellopták tőlem. 

b.  Ezt a könyvet Szibilla királyné írta, amikor Salamon király-

nál volt látogatóban.

(2) Mert Szibilla királyné az egy keleti bölcs asszony volt, Salamon 

király is bölcs ember volt.

(3) Tehát ez a Szibilla királyné hallotta Salamon királynak a hírit. 

Aztán sok kocsit fölrakott, sok ajándékot vitt néki, mindent. 

Nagy katonasággal elment Salamon királyhoz és vitte neki az 

ajándékot. 

(4) Egy reggel azt mondja Salamonnak Szibilla királyné:

 – Salamon, gyerünk most a kertbe – épp akkor kelt a nap –, 

hozzál egy írnokot és asztalt és széket. Így aztán Salamon meg-

tett mindent, leültek, ott volt az írnok is. Szibilla királyné éppen

a kelő napra nézett. Azt mondja Salamon királynak:

(5)

a. Hát Salamon király, itt nagy bajok lesznek. 

b. De még nem most, majd az 1914-es évekbe. Akkor lesz egy 

háború, amit a nép világháborúnak fog nevezni. 

c. De még nem ez lesz a világháború. 1920 és 60 között. Az lesz 

az igazi világháború. 

d. És már akkor Salamon, már akkor nem itt lenn lesz a hábo-

rú, már akkor fönt lesz, a népek úgy fognak járni akkor fönt, 

mint most mink a földön. 

e. És az 1914-es években sok fejedelem el fogja hagyni a helit, 

és sok hivatalnok, már a főurak ki lesznek végezve. 

f. És ha meglesz a tizennégyes háború, akkor még a húsz és 

hatvan között lesz egy háború. 

g. De lesz egy Prága nevű város, és egy utolsó királya lesz Prá-

gának és Magyarországnak. De Prága úgy szét lesz verve, 

hogy kő kövön nem marad. 

h. Hát így van, szóval ez igaz is, mert én ezt mind szememmel 

kísértem ezeket a dolgokat, minden megvolt. 

i.   – De már akkor Salamon, csak az marad meg, aki megtér.
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(6)

a. Nagyon kevés nép fog megmaradni. 

b. Úgy hogy mérföldeket fog menni egy asszony, míg találko-

zik egy másikkal, vagy valakivel. 

c. És ha talál egy forgácsot, fölveszi és megcsókolja és elsírja 

magát, az jut eszibe, hogy még ezt ember faragta. És ha ta-

lálkozik valakivel, akkor azt kérdezi: „Te honnan maradtál 

meg?”

(7) És látja… – megálljon csak, megmondom magának, csak zárja 

el ezt a masinát – a népek többféleképpen, tűzeső által, aztán 

döghalál által, éhínség által, meg aztán vízözön által pusztul-

nak el.

A fent olvasható szöveget Ordódy József mondta el Dobos Iloná-

nak Érsekvadkerten 1960-61-ben, vagy 65-ben. Az Ordódy József és 

Kovács Károly meséit tartalmazó kötet 1981-ben jelent meg (Dobos, 

1981; 451.). (A szöveget az átláthatóság és a könnyebb idézhetőség 

miatt részekre osztottam.)

Tanulmányomban ezt a szöveget járom körül a szöveg specifikus 

helyzete és kontextusa miatt a szóbeli és írásbeli kultúra találkozásá-

nak példájaként, valamint a szöveghagyomány kulturális médium-

váltásokon keresztül megvalósuló emlékezetének és hagyományozó-

dásnak egy különös eseteként. 

II. Ordódy József – az olvasó mesemondó

Ordódy 1880-ban született Alsósztregován. Élete során Nógrád és 

Hont vármegye vidékén belül sokfelé megfordult (Csesztve, Tereske, 

Bánk), gyakran került szlovák környezetbe („Volt úgy, hogy jobban 

tudtam tótul, mint magyarul.”), a húszas években pedig Pesten dol-

gozott. A harmincas években betlehemező csoportjával járta a vidé-

ket (Érsekvadkert környéke, Romány, Vác, Széchény, Maros), végül 

Érsekvadkerten telepedett meg, itt halt meg 1966-ban. (id. 11–16.)

Dobos Ilona szempontunkból két fontos említést tesz a mesemon-

dó írott kultúrához való viszonyáról. „Csak három elemit végzett, 

annak ellenére, hogy jól tanult. Olvasni tudott, írni is, nehézkesen.” 

Majd egy későbbi tanulmányában írástudatlannak mondja (Dobos, 

1986, 225.)

Walter J. Ong Orality and Literacy c. művében kutatótársai és elő-

dei eredményeit felhasználva mutatott rá az írott és szóbeli kultúra 

alapvető különbségeire, valamint arra, hogy hogyan formálja át az 

írás(tudás), az írott majd nyomtatott kultúra, a vizualizálódó és tech-

nologizálódó szó az emberi tudatot. Ordódy orális és írott kultúra 

közötti „átmeneti” esete – hiszen a betűket ismeri, olvasni tud, ám 

írni nem, vagy csak nehézkesen –, az Ong által másodlagos szóbeli-

ségként (secondary orality) meghatározott fogalomhoz kapcsolható, 

amely az egyéb médiumok (írás, nyomtatás, rádió, televízió) mellett 

tovább élő szóbeliséget jelenti. (Ong, 11.)

III. Szóbeliség és írásbeliség Ordódynál

Dobos Ilona másik számunkra fontos megjegyzése Ordódy köny-

vekhez való viszonyát (írott, pontosabban nyomtatott kultúra) érinti: 

„Gyakran adott mondandójának nyomatékot azzal, hogy »ezt vala-

mi könyvből olvastam«. A mesemondó könyvei nem mindennapi 

dolgokról tudósítottak. »Olvastam, hogy az emberiség történelme 

harmincnyolcezer éves.« Ugyanígy könyvből olvasta Szibilla jóslatát 

a világ végéről, amely egyébként a nép között széles körben elter-

jedt hiedelmeket is tartalmazza. Meséit azonban sohasem merítette 

olvasmányaiból: »Csak olyat mesélek, amit hallottam, egyiket sem 

olvastam«.” (Dobos, 1981; 16.)

Dobos Ilona értelmezése Ordódyval kapcsolatban azonban csak 

egy lehetőség. Ong az említett könyvében Albert Lord kutatásait (The 

Singer of Tales c. művét) idézve – arról, hogy a jugoszláv (írásos kul-

túrában, társadalomban élő) írástudatlan epikus énekesek csodálják 

az írástudó embereket, akiket tőlük sokkal jobb költőnek gondolnak 

– nem minden iróniától mentesen jegyzi meg: „As literates attribute 

literate kinds of achievement to oral performers, so oral performers 

attribute oral kinds of achievement to literates.”(Ong, 60.) Lord azt 

is kimutatta, hogy a jugoszláv epikus énekesek képességeire nega-

tív hatással van az írni és olvasni tudás. „…it introduces into his 

mind the concept of a text as controlling the narrative and thereby 
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interfereswith the oral composing processes, which have nothing to 

do with texts but are ‘the remembrance of songs sung’” (id. 58.)

Az írott szó, mint maradandó, reziduum, a szóbeliség pillanatnyi, 

időben való léte szempontjából éppen e különbség miatt csodálat 

tárgya. Mivel a szöveg maradandó, megfogható formában létezik, 

könnyen fogadható el „igaz”-nak. Ordódy esetében valóban szó le-

het erről a „hiteladási” szándékról, s hogy a könyvre azért hivatkozik, 

hogy „mondandójának nyomatékot adjon.” (lásd: 1. a, 5. h). 

Ordódy kijelentéseit ugyanakkor „igaznak” azaz tényszerűnek is 

elfogadhatjuk. Forrásai valóban lehettek írottak, ám ebben az eset-

ben azzal is számolnunk kell, hogy forrásának információi már az

ő értelmezésében (és a szövegre való vissza-emlékezésében) kerülnek 

elénk. 

Ordódy „Olvastam…” kijelentése szintén igazolhatatlan. Akár ne-

hézkesen is, de olvasott, ugyanakkor az a lehetőség is felmerül, hogy 

valaki más olvasta az adott információt, és adta tovább Ordódynak, 

aki ezt a közvetítőt véletlenül elfelejtette megemlíteni: „Csak olyat 

mesélek, amit hallottam, egyiket sem olvastam”. Az az orális kultúrá-

ban gyakori helyzet a pusztán befogadott történetek, információk sa-

ját élményként való továbbadása. (Ordódynál is találunk erre példát 

– Dobos 1981; 12.) Ong ezt a jelenséget hozza fel példának, amikor

a szóbeli kultúra beleérző és résztvevő jellegét elemzi az írásos kultúra 

objektív távolságtartásával szemben. („Empathetic and participatory 

rather than objectively distanced” – Ong, 45.)

A lehetőségeket latolgatva sajnos meg kell elégednünk azzal, hogy 

Ordódy szavainak „igazsága” ellenőrizhetetlen. A szavahihetőség fo-

galma a szóbeli és írásbeli kultúrában különben is erősen különböző 

jelentéstartalmakat fed le. 

IV. A könyv története

Nézzük meg a fent idézett történetet kezdetét (1), ahol az említett 

probléma szintén előkerül. A mesemondó azt állítja, birtokolt egy 

könyvet – nyilván ebből származik az elmondásra kerülő történet 

–, amelyet eltulajdonítottak tőle. A fentebb latolgatott kételyek (ol-

vasatok) fényében ez az állítás akár átlátszó hazugságnak is látszhat. 

Igaznak ugyanúgy elfogadható, ahogy féligazságnak (Ordódy vala-

hol látta a könyvet, kölcsön kapta, valaki mesélt róla neki). Hogy az 

elmondásra kerülő információk nevezhetők-e olvasmányélmény-

nek, tehát nem igazolható, ám tulajdonképpen mellékes is. Ordódy  

forrásmegjelöléssel kezdi a történetet. Mindeközben azt nem állítja, 

hogy „Olvastam…” pusztán hogy „Volt”, azaz valahol ma is megvan 

a következő történet. 

A következő kijelentése a könyvről a saját szemszögéből szintén 

tényszerű, noha emlékezetre hagyatkozó forrásmegadásként is olvas-

ható, hiszen megnevezi a könyv szerzőjét, és megírásának alkalmát. 

A mondat máris elárulja, hogy pszeudepigráfiával van dolgunk, és 

a késő ókortól a középkoron át egészen a 19–20. századig öröklődő 

népi ponyvanyomtatványok szöveghagyományát leplezi le, amelyek-

kel Ordódy könnyen találkozhatott. 

Miután ismerteti a történet két kulcsszereplőjét, Szibillát és Sa-

lamont, belefog a történetbe. A történet nem elsősorban Salamon 

meglátogatásáról szól, sem pedig a jövendőmondásról – ami pedig 

a történetmondás célja. Az Ordódy által mesélt történet valójában 

a könyv megírásáról, a jóslatok lejegyzéséről szól – ezért von be egy 

harmadik szereplőt, az írnokot. Minden más, ami a lejegyzés aktusán 

kívül áll a könyv megnevezésének és egyben a mesélés kezdőpont-

jának szempontjából – a látogatás, az ajándékok, Salamon, a kert,

a kelő nap, és végső soron a próféciák és maga az írnok is – pusztán 

másodlagos. Ez a történet tehát elsősorban a könyv (megírásának) 

történeteként olvasható.

Noha Ordódy ezt nem mondja ki, egy dolgot mégis fontos meg-

jegyezni azokról a Szibilla-könyvekről, amelyekhez Ordódy hozzá-

juthatott, tehát azokról, amelyek a 19–20. század fordulóján Hont 

és Nógrád vármegyében közkézen foroghattak. A késő középkori 

Szibilla könyvek – ahonnét ez a szöveghagyomány részben eredez-

tethető – ugyanis a kései hellenizmus örökségeként átvett, Szibilla 

könyveiként összeszerkesztett, Oracula Sibyllina címen ismerté vált 

próféciagyűjteményeket a Salamon és Sába királynőjéről szóló le-

genda narratív keretébe illesztették. Eszerint a már előzetesen Sába 

királynőjével azonosított Szibilla (akikből egy másik hellenisztikus 

majd koraközépkori hagyomány többet is számot tart) a Salamon-

hoz tett látogatás alkalmával mondta el próféciáit, egyes narratívák 
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szerint naponta egy-egy könyvet mondott tollba az írnoknak. A le-

gendatípus a Szent Kereszt legendák füzérré szerkesztett változatába 

is bekerült.

Ordódy ezt a legendai, narratív keretet veszi át, melybe eredetileg 

(tehát a századfordulós Szibilla-könyvekben) a próféciák ágyazódtak 

– ezekből a próféciákból pedig nagyon keveset közöl. A próféciák és 

az elé szerkesztett legenda ezekben a könyvekben gyakran a Szent 

Kereszt legendafüzér több epizódját is átvette – ezen túl beépítette 

az antikvitásból hagyományozott, átszerkesztett, aktualizált jósla-

tokat (Oracula Sibyllina). Szibilla, azaz Sába királynője tehát a világ 

szent történelmét, az üdvtörténetet mondta tollba Salamon írnoká-

nak, a Kezdetből kiindulva – a teremtés, az első emberpár, a bábeli 

torony, a történelem születésén keresztül a megváltó eljövetelével,

a jeruzsálemi templom pusztulásával, a diadalmas egyház és a keresz-

tény királyságok történetével folytatva – a jelen nagy eseményeit (az 

„aktuális idő”, a kiadás, megírás ideje, vagyis a vaticinium ex eventu) 

értelmezve a végidőkre, az eszkatológiára fő témaként összponto-

sítva. Egy olyan könyv volt tehát (valamiféle alternatív-népi biblia), 

amelyben minden benne van, az egész „emberiség történelme”. Eb-

ből fakadhatott az emberek vonzalma a Szibilla könyvek iránt, és 

ezért tulajdoníthatott fontosságot magának a könyvnek is (nemcsak 

a „tartalmának”) Ordódy József az 1960-as évek elején, amely egykor 

a birtokában lehetett.

Minden pszeudepigrafikus mű egyben önmaga történetét is tar-

talmazza (s ezzel egy hagyománykörhöz rendeli magát) az abszolút 

totalizálás, a világ átfogására törő tartalom „hitelesítése” és „igaznak” 

elfogadása reményében. A pszeudepigrafikus művek ön re fe ren cia-

li tása, „önfikcionalizálása” az adott Könyvről szóló legendák meg-

teremtésén vagy rögzítésén keresztül az Írás vagy a Könyv legendai 

történeteként válnak értelmezhetővé a fikciós világ részeként.

V. Az írás története

A Sába királynője történetmotívumát korokon és kultúrákon átívelő 

hagyományozódását a kutatás már többször feldolgozta. (Legtömö-

rebben és legkörültekintőbben talán André Chastel, lásd: Chastel, 

1984.) Számunkra ebből a genealógiából most a késő-középkori 

Szibilla-hagyomány azon pontja fontos, amikor a Sába-legenda ösz-

szeolvadt az Oracula az antikvitástól ismert szövegelemeivel. Ezen

a ponton térhetünk vissza Ordódy „meséjéhez”, és könyvéhez, amely 

szöveghagyományának forrását itt találjuk meg.

De mit árul el ez a szöveghagyomány?  Először is annyi bizonyos, 

hogy egyetlen ma ismert, a történelem folyamán Szibilla neve alatt 

hagyományozódott írást sem Szibilla írt. Szerzőik szinte mindig 

ismeretlenek, így a pszeudonim fikciója mögött láthatatlan(ok) az 

ontologikus, valós szerző(k).

Ordódy története, az 1. a rész a könyv személyes történetével in-

dul, amely aztán 1. b-ben már az Írás, a könyv médiumában meg-

jelenő szöveg történetére vált. Az Ordódy által közölt történetben 

kulcsszerepet kap a próféciák lejegyzésének motívuma. A könyv 

története Ordódynál tehát az Írás történetét rejti. Így többszörös 

médiumváltással álunk szemben. Ön, Olvasó, az előbbi sorokban 

olvasta Ordódy egykori szavait, aki elmondta, hogy olvasott egy 

könyvben egy történetet arról, hogy jegyezték le Szibilla szavait, aki 

az inspirationak köszönhetően meg tudta fogalmazni azt, ami isteni 

és rejtett, és aki Isten szavainak médiuma volt. Isten szavaitól tehát az 

Ön által most olvasott szavakig meglehetősen hosszú az út.

Szibilla, Sába királynője egyszerre a történet része és a jóslatok 

szerzője s a legenda így a próféciák keretéül szolgál. Az említett pon-

ton, az összeolvasztásnál (és a koraújkori Szibilla-könyvek megszüle-

tésénél) figyelemre méltó új elem kerül be a történetbe. Míg a Szent 

Kereszt legenda részeként Szibilla királyné szóban jövendölt, addig

a nyomtatott könyvkultúra elterjedésének kezdetén került be a szó-

beli jóslatok lejegyzésének motívuma. Ez egyrészt pszeudepigráfia 

műfajának természetével, önlegitimáló szándékával magyarázható. 

Attól, hogy a szöveg a hagyomány hitelességére apellálva a fikció 

eszközeit alkalmazza, talán még fontosabb e szöveg médiumának 

megváltozása, a tipografikus kultúra terjedése. A sokszorosítható 

nyomtatott könyv hitelét még inkább növelte a Szibilla szavaival való 

közvetlen, „igaz”, „hiteles” kapcsolat hangsúlyozása, a lejegyzés és az 

írnok szerepeltetése.

Mindez valamikor a 14. században történt meg német nyelvterü-

leten, s itt találjuk meg az Ordódy által közölt történet első olyan vál-
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tozatát, melyben Ordódy meséjének főelemei együtt vannak (2–5.) 
– és amelyet nem tollba, de magnetofonra mondott Dobos Ilonának 
a 60-as évek elején. 

A Szent Kereszt legenda és az Oracula Sibyllina összeolvasztása 
fokozatosan történet. Például az 1492-ben Jacob Köbel által kiadott 
(és talán írt, vagy legalábbis szerkesztett) Sibillen Weissagung a már 
említett, a Szent Kereszt legendában megismert motívumokon túl,
a próféciákat az ún. Tizenöt csodajel legendájával, a császárjóslat-
tal, az Antikrisztus eljövetelével, Illés és Hénoch visszatérésével,
a feltámadással, a második eljövetellel és az utolsó ítélettel bővíti.
A hangsúly jócskán az eszkhatológia felé tolódik, természetesen az 
Újszövetség ide vágó elemeit is felhasználja.

Nem sokkal később, 1516-ban kinyomtatott Zwölf Sibyllen-
Weissagungen c. könyv tovább szaporítja a próféciák számát, és el-
sőként alkalmazza a Szibilla legenda narratíváját a 12 könyvbe szer-
kesztett Oracula Sibyllina kereteként. Itt jelenik meg az Írás története, 
vagyis az írnoknak diktáló Szibilla.

Gyirwa Vencel Az Sybillanak Jövendöleseröl, Es Salamon Kiralynak 
Böltsesegerölc. epikus költeménye, melyet 1649-ben adtak ki Lőcsén, 
éppen az előbb említett, Köbel-i szöveghagyományból merít. György 
Lajos valószínűsíti, hogy Gyirwa fordítása-átdolgozása az említett 
szöveg egy 1583-as magdeburgi kiadását használhatta. (Rajka, 97–
98.; RMKT XVII/7, 660–661.)

Gyirwa könyvének ma ismert egyetlen példánya csonka. Noha 
a 60-as évek elejéig a verset többször újra kiadták, nem valószínű, 
ezek, vagy György Lajos 1929-ben publikált, Egy középkori Sibylla-
vers régi magyar irodalmunkban c. székfoglaló értekezése Ordódy 
könyveként azonosítható. Gyirwánál ráadásul a lejegyzés motívu-
ma sincs meg, Ordódy könyve tehát a későbbi 12 könyvre bővülő és 
eszerint szerkesztett szöveghagyományhoz kapcsolható.

VI. Szibilla szavainak kinyomtatása

György Lajos az említett császárjóslat alapján az eredeti és később 
újra és újra kinyomtatott Sibillen Weissagung-ot IV. Károly idejére 
(1347–1378) datálja „egy 1321-ből való s később kibővített mester-

dal felhasználásával” (idézi: RMKT, 660.)

A császárjóslat gyökerét már az antik Oraculaban megtalálunk 

(Néró visszatérte és antikrisztusi uralma), világos, hogy ezeknek

a próféciáknak az aktualizálása, pontosabban a jelen történelmi kö-

rülmények apokaliptikus értelmezése történik bennük. A császárjós-

lat mindig az aktuális Szibilla-könyv vaticinium ex eventu-ját adja,

s így megállapítható a kézirat keletkezésének ideje. 

Ha az európai Szibilla szöveghagyományt a szóbeliség és az írásbe-

liség (a lejegyzés motívuma) szempontjából vizsgáljuk, mindenképp 

figyelmet kell szentelnünk a nyomtatás elterjedését híven tükröző 

Szibilla népkönyveknek. Az egyik legősibb európai nyomtatványból 

származik a Sibyllenbuch fragmentum, amelyet 1454-ben nyomtat-

tak. A népszerűséget nemcsak az tükrözi, hogy az egyik első nyom-

tatott könyvek egyike volt, hanem azt is, hogy időben megelőzte

a Gutemberg-biblia kinyomtatását. Nos, az immár népnyelvű „alter-

natív” biblia egyrészt nem igényelt gondos filológiai munkálatokat, 

másrészt rövidebb is volt, és mindenről szólt a Kezdettől a Végig.

A Bibliával szemben az az előnye is megvolt, hogy az aktuális esemé-

nyekre dekódolható formában reflektált (császárjóslat) – éppen „el-

lenzéki” hangoltsága miatt tiltották be többször is, ami megint csak 

emelte a népszerűségét – és látomásos nyelvezete ellenére közérthető 

volt. Az írásos magaskultúrával szemben állt tehát a Szibilla-könyek 

kánonon kívüli, népi ellenkultúrája. Ezen népkönyvek szöveghagyo-

mánya, melyben folyton átszerkesztik, átírják a próféciákat, a késő 

középkortól a 20. századig és napjaink new age kultúrájáig töret-

lenek, és olyan átláthatatlan szöveglabirintust alkotnak, hogy még

a legjobb intertextusokra vadászó irodalmárt is a falhoz állítják. 

Walter J. Ong a korai írásos kultúráról megjegyzi: „Early writing 

provides the reader with conspicuous help for situating himself 

imaginatively.” (Ong, 100.) A népkönyvek a másodlagos oralitás 

olvasóközönségére számító tipografikus kultúrájára ez szintén vo-

natkozik. Ong az olvasó helyzetbehozásának tipikus eseteként

a dialógusformát vagy disputációt említi, illetve a beszédaktus hely-

zetének megadását. Gyirwa Vencel történetében, ahogy forrásában, 

a Sibillen Weissagung-ban sem szerepel Szibilla szavainak írnok ál-

tali lejegyzése, mégis árulkodó, hogy a kezdősorok után a ritmust 

megtörve tisztázza a beszédhelyzetet: „Igy következik Sybillanak Sa-

lamon kirallyal valo beszélgetése.” (RMKT, 288.) A nyomtatott Szi-
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billa-könyvek az oralitás kultúrájának törvényszerűségeire épülnek: 

„Spoken utterance is addressed by a real, living person to another 

real, living person or real, living persons, at a specific time in a real 

setting which includes always much more than mere words. Spoken 

words are always modifications of a total situation which is more 

than verbal. They never occur alone, in a context simply of words.” 

(Ong, 99.) Ebben a másodlagos oralitásban az írás inkább segéd-

anyagnak számított, és arra szolgált, hogy az újrahasznosított tudást 

visszajuttassa az oralitásba (Ong, 117.)

Az írás lehetővé tette, hogy a jóslatokat listaszerűen összeszerkesz-

szék (ez már az antik Oracula esetére érvényes), és rögzítsék, amivel 

a szóbeliség nem birkózna meg, hiszen a lista, mint szerkezet, amint 

azt Jack Goody kutatásai kimutatták, az írás maradandóságában lé-

tezik, s az oralitásban a listáknak nincs megfelelőjük (Ong, 121.). 

Megfigyelhetjük, hogy a nyomtatás elterjedésével egyre nő a Szibil-

la-könyvek próféciáinak száma, s végül a Szent Kereszt legendából 

ismert bonyolult, de kompakt narratíva (amely az üdvtörténetet má-

soló próféciák sorrendjére való visszaemlékezést segítette a szóbeli-

ségben) fokozatosan, ezzel arányosan szorul háttérbe. 

De térjünk vissza Ordódy meséjéhez. Nála az első világháborút 

követő rendszerváltozás(oka)t („hivatalnokok” 5. e.) találjuk a csá-

szárjóslat helyén, és az apokaliptikus utolsó királyként Magyarország 

és Prága valós, történelmi utolsó királyát (5. g.) – mindez megfelel

a császárjóslat formájának, keretének, amely mint az aktualizálás 

helye vaticinium ex eventu, és amely „üres” formulává válik, és min-

dig új tartalmakkal töltődhet. (Érdekes egybeesés a nevek egyezése

a Sibillen Weissagung utolsó királyának és Magyarország és Prága 

utolsó királyának esetében – IV. Károly.)

Ha a Szibilla könyvek császárjóslatait a chirografikus és tipografikus 

kultúra szempontjából vizsgáljuk, különös dologra figyelhetünk fel. 

A kézirat, amelyből a Sibillen Weissagung és így Gyirwa Vencel műve 

is ered, a vaticinium ex eventu értelmében IV. Károly idejére tehető. 

A Szibilla könyvek ugyan azt a mechanizmust működtetik, mint pél-

dául a 2010-ben elterjedő állítólagos maja jóslat a 2012-es világvé-

géről. Amikor a szinte mindig réginek mondott prófécia felbukkan, 

először a múlt, a történelem eseményeinek megjövendölésével bizo-

nyítják „hitelét” – a konkrét megnevezéstől akár a szofisztikáltabb, 

szimbolikus kódolásig. Minden esetben az eszkatológikus hangnem 

dominál: a mai kor a történelem legsötétebb és legbűnösebb kora,

a végidők holnap beköszöntenek. A mai kor szükséges kritikája avat-

ja tehát a regnáló politikai rendszerrel szemben ellenzékivé a Szibil-

la-könyveket. A messiási kor majd a megtisztult földön, az antikrisz-

tusi zsarnok veszte után köszönt majd be.

IV. Luxemburgi Károly német-római ellenkirályként kezdte politi-

kai pályafutását, majd évek munkájának és viszályainak hála végül né-

met-római császárként és cseh királyként halt meg (halála után nem 

sokkal megkezdődnek a zavargások és a huszita háborúk). A kézirat 

lejegyzése (és valószínűleg terjesztése), tehát a császárjóslat aktualizá-

lása egyben a Wittelsbach-házat támogató lázító tettnek minősülhet. 

A tipografikus terjesztés az aktualizálatlan királyjóslat miatt 1492-

ben Jacob Köbelnek éppúgy nem jelentett veszélyt, mint 1649-ben 

Gyirwa Vencelnek. Egyikőjüket sem vezette társadalomkritikai szán-

dék, vagy ellenzéki politizálás – pláne Gyirwát, aki a múlt homályába 

veszett idegen uralkodókat szépen sorban átveszi.

És éppen ez a szépen sorban átvevés mutatja meg kéziratos kul-

túráról a nyomtatottra való átállás lényegét. A nyomdatechnika el-

terjedése és fejlődése magával vonta, hogy a cenzúra mai fogalma 

is megszületett. A nyomdatechnika fejlődése, az olcsóbb nyomtatás,

a sokszorosíthatóságból fakadó nagy példányszám, a kialakult 

könyvpiac a 16. sz. folyamán népkönyvet formált a Szibilla-köny-

vekből. Szibilla lejegyzett szavai tehát (nyomda)termékké váltak. Ez

a médiumváltás felelős a későbbi szövegek televényszerűségéért, mo-

tívumainak egymásba gabalyodott mutációiért. 

VII. Ordódy könyve és a cseh Szibillák

A magyar nép körében keringő világvége-hiedelmekkel már Kálmány 

Lajos foglalkozott a 19. sz. végén, aki tanulmányában az Oracula 

Sibyllinák egyes részeit forrásként is megadta. Napjainkban az esz-

katológikus mondák és a világvége-hiedelmek kutatásában Törőcsik 

István kutatásai jelentősek, valamint Magyar Zoltán: Mondák a végső 

időkről c. később idézendő összefoglaló tanulmánya, amelyben e hi-

edelmeket katalogizálja is. 



170 171

A hiedelmeknek a Szibilla könyvektől való eredetét filológiai pon-

tossággal nagyon nehéz, szinte lehetetlen megadni, noha magyar 

nyelvterületen csak a 19–20. században jelentek meg népkönyv-

ként, vagy vásári ponyvanyomtatványokként. Nagy karriert futott be 

a Hont és Nógrád megyében is elterjedt Fortuna jóskönyv, melyet 

Mikszáth Kálmán is ismert. Ezek a jóskönyvek azonban kockadobás-

sal, és némi kombinatorika segítségével a 12 ókori Szibilla az ember 

személyes jövőjére nézve kínáltak választ, a világ végéről szó sincs 

bennük. Sem itt, sem más magyar nyomtatványok, vásári jóscédulák 

között hiába keresnénk Ordódy könyvét.

A szlovákul jól tudó Ordódy Prágát emlegeti, s ezzel kapcsolato-

san jegyzi meg Dobos Ilona: „Prága városának emlegetése valószínű-

síti a feltevést, hogy az ország északi, szlovákokkal vegyes megyéibe

a szlovák ponyvafüzetek is eljutottak.” (Dobos 1981, 456.)

A cseh kultúrában a Szibilla könyvek központi szerepet játszottak. 

Először a 15. században bukkan fel, ugyanarra a Sibillen Weissagungra 

vezethető vissza, mint Gyirwa változata. A IV. Károly német-római 

császárral és cseh királlyal végződő császárjóslatot itt ugyanúgy meg-

találjuk, ahogy aktualizálva a Vak ifjú jóslataiban (Proroctví Slepého 

mládenca) is, ahol a királylista Károllyal kezdődik, s nem pedig vég-

ződik – ezt 1462-re keltezik, és először 1616-ban nyomtatták ki. 

A Szibilla pályafutása az első népkönyv-kiadásokkal 1586-ban 

(Proroctví Sibylino, ktoréž jest králi Šalamounovi předpovedala, co se 

divno v světě do dne soudního státi má. Přitom písnička o též Sibyle

i o životu jejím) majd 1685-ben (Dvanácté Sibylino proroctví. Odvod 

Začátku až ku konczy Světa, krále ze Sába, krále Šalomouna Poslyšené 

Proroctví Skutečných Velkých a Budouczich Wieczy…) folytatódott, 

mindig a német, vagy az előzőleg megjelent hazai Szibilla-könyvek-

ből merítve. 

A Szibilla könyvek és más próféciák kezdeti népszerűségét a cseh 

kultúrában többek között a nemzeti felszabadító mozgalomként is 

felfogható huszita háborúkkal és az zavaros politikai helyzettel ma-

gyarázható, valamint a nemzeti mítoszokhoz, konkrétan a szintén 

jövendőmondó Libusához való hasonlósággal (Már Kosmas a Cse-

hek Krónikájában a Cumaei Sibyllához hasonlítja Libušát, akit lati-

nul Lubusa Sibyllának neveztek. Enea Silvio Piccolomini a Historia 

Bohemicaban Libušát a Szibillák egyikének tartja). A nyomdatechni-

ka fejlődésének és a népszerűségnek köszönhetően a Szibilla köny-

vek nemcsak egyre bővebbek lettek, de egyre erőteljesebben aktuali-

zálták és adaptálták a végidőket a cseh föld aktuális körülményeire.

A középkori, nép számára kedvelt motívumok, a feudális elnyo-

más, az igazságtalan uralkodás, a nagy adók és a nép kizsákmányo-

lása mellett – melyek a Szibilla könyveket az elesettek reményének 

megtestesítőjévé avatták – mellett az apokaliptikus uralkodó is ál-

landóan aktualizálódik (pl. II. József), az ókori, Babilon pusztulását 

megjövendölő elemek Prága veszésére változtak. A jóslatokba beol-

vad egy nemzeti mítosz is, a Blaník hegyében Szent Vencel király 

titkos felszabadító seregéről. 

Az 1861-es Spravedlivé proroctví Sibyly, královny ze Sáby. Se zvlášt-

ním ohledem k naší České zemi című népkönyv, melyet Prágában és 

Bécsben nyomtattak, már kizárólag a cseh földön belül bekövetkező 

végidőkről számol be. Emellett külön figyelemre méltó a politikai 

szándék, a próféciák között ugyanis a kor romlott és bűnös világának, 

az igazságtalanság a kizsákmányolás szokásos hangsúlyozása mellett 

a Habsburg uralom ellen lázítanak – az idegen földesurakon kívül 

a cseh nyelv hivatalos használatának tilalma, valamint az uralkodó-

nak, aki nem hagyta magát Prágában megkoronáztatni (II. Jó zsef) és 

a népre nézve kárhozatos reformjainak kritikája is helyet kap. A Szi-

billa könyvek így az elnyomás ellen küzdő cseh nemzeti ébredésnek 

is szócsövéül szolgáltak. 

Ebben a könyvben már egyáltalán nem találjuk meg a Szent Ke-

reszt legendájának motívumait, kizárólag a közelmúlt politikai ese-

ményeire, a kor új találmányaira (pl. zenedoboz) és divatjára (furcsa 

viselet, a nők és férfiak megkülönböztethetetlensége) reflektál konk-

rét megnevezés nélkül, de könnyen dekódolhatóan. 

Bár a Kereszt-legendának Ordódy esetében sincs nyoma, mégsem 

valószínű, hogy ez a kiadás lett volna az általa emlegetett könyv. Noha 

nem könnyű Ordódy történetének eredetét megtalálni a minden Szi-

billa-könyvben helyet kapó nagy apokaliptikus háború miatt, ennek 

azonosítása az első világháborúval és a második, igazi világméretű 

háború megjövendölése már a forrásában meg kell, hogy legyen. 

Ordódy pontosan említi 1914-et a z I. világháború kezdetét, ám

a másodikat illetően csak óvatosan az 1920–60 közötti időszakot adja 

meg. Azt, hogy az időpontok megadásánál a forrását parafrazeálja, 
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az is mutatja, hogy a hatvanas évek elején, amikor a történetet el-

mondja, nem aktualizálja az immár múlthoz tartozó második vi-

lágháború idejét. Ebből arra lehet következtetni, hogy könyvét a két 

világháború között adták ki.

Az 1922-es Proroctví Sibyly szintén nem tartalmazza a Kereszt-

legenda motívumait, ám Szibilla dörgedelmes szavai mellett a vul gár-

asztrológiába, az álomértelmezésbe és a gyógynövények alkalmazá-

sába is bevezet. A szöveg azonban túl kevés konkrétumot tartalmaz, 

és az időpontokat is csak évszázadokra kerekítve adja meg. Ha köl-

tőien is, azért az első világháború kiérezhető a szövegből, és noha

a tökély és boldogság kora előtt a még egy háborút megjövendöl a 20. 

századnak, semmi konkrétumot nem közöl róla.

Teljesen más a helyzet az 1938-ban kiadott Szibilla-könyvvel, 

amely a fülszöveg szerint 1936-ban arabból készült fordítás. Alois 

Krčma – nyilván pszeudonim – „fordítása” szintén a „hitelesség” 

jegyében történet: „Jedině v Arabii se zachovala původní proroctví 

královny Sibyly, odkud je přivezl autor. Vždyť dnešné velké národní 

hnutí v Arábii není ničím jiným podněcováno, nežli proroctvím 

královny Sibyly.” A mondat rejtetten az egész könyv hangoltságát is 

tartalmazza, amely tulajdonképpen háborúellenes antifasiszta pro-

pagandaként is olvasható:

„Celý svět nebude o ničem jiném mluvit, jen o příští válce! 

Svojí mluvou si přímo tuto válku přivolá. 

Když Evropa jenom a jenom o válčení a pří pravách k válčení 

mluviti bude, pak se může jen války nadíti! 

První válku Evropa přecká! 

Několik let bude hojiti rány, kterou válkou utrpěla, ale když 

přestanou rány bolet, tak začne znovu! 

Každému malému dítěti bude říkano, že válka musí býti. 

Medzi lidem zavládnou bojové a válečné písničky! Zásobárne 

budou naplněny zbranemi!”

Az 1922-es Szibilla-könyv óvatoskodásának, irodalmias kör-

mondatainak nyoma sincs. 1936-ban vagy 38-ban a fasiszta veszély 

már annyira reális volt, hogy egyértelművé vált, hogy ki kerül az 

antikrisztusi szerepkörbe. 1938-ban az Anschluss után a münche-

ni egyezményt követően Hitler a Harmadik Birodalomhoz csatol-

ja a Szudéta-vidéket, 1939-ben pedig bevonul Prágába. Ezen is túl

a könyv stílusa a megszállásig virágzó cseh avantgárd felől is értel-

mezhető, szinte tankönyvszerűen szerepelteti az egyébként is apoka-

liptikus hangoltságú expresszionista stíluselemeket. 

Az óvatoskodó 22-es könyvtől eltérően ráadásul pontos éveket is 

szerepeltet: „Rok 1914—1918 – 1938 — — — 1954 ako léta tragická 

pro celou zemi Evropu!” Az elő világháború idejét tehát pontosan 

adja meg, és világos, hogy az „utolsó európai háború”-ként aposzt-

rofált apokaliptikus harcnak a küszöbön lévő második világháború 

feleltethető meg. 

Noha a második világháború akkor, amikor Ordódy a meséjét el-

mondta, már a múlté volt, az első világháborúhoz hasonlóan pontos 

időpontokat is megadhatott volna a 20 és 60 közötti intervallum he-

lyett. Hogy miért nem tette, és miért nem aktualizálta a forrásában 

szereplő jóslatot, pszichológiailag lehet magyarázni. Ordódy nyilván 

nagy becsben tartotta a könyvet, hinnie kellett Szibilla szavaiban: 

„Hát így van, szóval ez igaz is, mert én ezt mind szememmel kísér-

tem ezeket a dolgokat, minden megvolt.” (5. h) Ebből a tiszteletből 

valószínűsíthető, hogy nem akarta „meghamisítani” Szibilla „igaz” 

szavait, annak ellenére, hogy a jövendölés már bekövetkezett. 

A jövő technikai vívmányainak megjövendölése általános elterjedt 

toposz (a magyar népi hiedelmek között a ló nélkül húzott kocsit, vagy 

a vasmadarakat találjuk). A Velké proroctví Sibyly szintén megemlíti

a vasmadarakat, az emberek által gyártott mű állatokat, az égen lebe-

gő erődöket és a víz alatt úszó hajókat. Talán innét eredhet Ordódy 

megjegyzése arról, hogy a világháború fent folyik majd (5. d).

A Velké proroctví Sibyly nyomdatörténeti szempontból is érde-

kes jelenség. A vaskos, igényes könyv igencsak drága (100 Kč) volt 

a maga korában ahhoz, hogy népkönyvé válhasson. A fejlett nyom-

datechnika azonban lehetővé tette egy új könyvkereskedelmi trükk 

bevetését. Az egész könyv ugyanis megjelent „low cost” verzióban 

a Československá lidová knihovna sorozatában, 15 db brosúrában  

olcsó papíron, puha borítóval, ugyan azzal a szöveggel, mintegy 

folytatásosan. Egy brosúra ára 2 Kč volt, így aki akarta, 30 kč-ért 

megvehette ugyan azt a szöveget, amit a könyv tartalmazott. A bro-

súra egyben reklámfunkciót is ellátott, és megrendelőszelvényt is 

tartalmazott. Ordódy ellopott könyve így lehet, hogy sosem volt

a tulajdonában. Birtokában lehetett azonban egy a harminc-negyven 
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oldalas brosúrák közül, s tudhatott a könyvről, amely így meséjében 

fikcióvá vált. A „brosúra-hipotézis” lehetséges magyarázatot ad arra 

is, miért közöl Ordódy olyan kevés próféciát. A brosúra eleje persze 

tartalmazta Sába királynőjének történetét a Szent Kereszt-motívum 

nélkül. A látszólag ártalmatlan brosúra, az antifasiszta propaganda 

röplapjaként is felfogható, s bárki polcára eljuthatott, Ordódyét is 

beleértve. 

VIII. A Szibillák és a szóbeliség 

Hogy e népkönyveknek köszönhetően Szibilla a cseh (népi) kultú-

rában mennyire fontos volt, jól érzékelteti a magas irodalomból vett 

két példa, Božena Němcová Babička (1853) c. kisregényének idevágó 

passzusa, valamint Alois Jirásek Staré pověsti české(1894) c. műve, 

melyben egyéb nemzeti mítoszok mellett a Szibilla-hiedelmek a szó-

beliségből és a nyomtatványokból gyűjtött anyagát dolgozza fel, és 

amely később iskolai kötelező olvasmánnyá vált. 

Ezen népkönyvek kapcsán érdemes megjegyezni, amire Walter J. 

Ong figyelmeztet, hogy a másodlagos oralitásában az írás, nyomtatás 

arra szolgált, hogy újrahasznosítsa a tudást, és visszaadja az orális 

világnak (Ong, 117). A Szibilla könyvek mindig a szóbeli és a nyom-

tatott kultúra határterületén mozogtak, a későbbi változatokba a nép 

körében keringő hiedelmek éppúgy bekerültek, mint az előzőleg 

kinyomtatott Szibilla könyvek, vagy a kanonizált szövegek (Biblia) 

elemei. 

A másodlagos oralitás felől vizsgálva azt látjuk, hogy Ordódy

a könyv kapcsán (akár ellopták, akár nem) az emlékezetére hagyat-

kozik. Ong kutatásaiban meghatározta a szóbeli és írásbeli kultúra 

tulajdonságainak alapvető különbségeit. Ezeknek segítségével köny-

nyen magyarázható, hogy Ordódy forrásából miért csak az említett 

jóslatokat közli. Az emlékezetre hagyatkozó szóbeli kultúrát nem 

igazán érdekli, hogy az egyes tudásanyagot absztrakt és lezárt formá-

ban tovább hagyományozza (id. 43.) 

A két világháborút illető jóslat, amelyre az eredeti forrás összpon-

tosított, Ordódynál már tapasztalattá, Szibilla szavainak „igazolásá-

vá” vált – s így nem valamiféle absztrakt metaforikus, de nagyon is 

konkrét értelemmel bírtak. Ong a szóbeli és írásbeli kultúra különb-

ségeinek meghatározásaiból merítve a következő tulajdonságokkal 

magyarázható, hogy Ordódy miért ezeket a jóslatokat közli: 1. az 

oralitás természetes világhoz való közelsége (id. 42.) 2. a rá jellemző 

empátia, beleérzés és participáció az írásos kultúra objektív távolság-

tartásával szemben(id. 45.), és 3. az írásosság absztraktsága helyett

a szóbeliség helyzetbelisége, szituativitása. (id. 48-56.)

Szibilla jóslatainak kreatív és szabad hagyományozásában minden 

változatosság ellenére is világosan látjuk az antik Oracula Sibyllina 

óta alkalmazódó toposzokat, pontosabban formulákat. Már Miliman 

Parry kimutatta Homérosz-tanulmányaiban, hogy a szóbeli kultúra 

formulákat használva hagyományozódik. (id., 20–27.) Ezeket a for-

mulákat/toposzokat aztán a jelen körülményekre alkalmazzák (ak-

tualizálják, adaptálják) – pl. az apokaliptikus háború, az Antikrisztus 

személye, az emberiség kihalása, stb. Jack Goody és Ian Watt: Az írás-

beliség következményei c. klasszikus esszéjében az orális kultúrákban 

a genealógiákra való emlékezés példáján kidolgozott homeosztázis 

fogalmát alkalmazza Ong az oralitás e jelenségre: „Word meanings 

come continuously out of the present, though past meanings of 

course have shaped the present meaning in many and varied ways, 

no longer recognized.” (id. 46.)

A formulák flexibilis használata, aktualizálása Ordódy esetében, 

mint láttuk, ugyanúgy fennáll, ahogy a Szibilla-népkönyvek eseté-

ben is, amelyek olvasóközönségét éppen a másodlagos oralitás kul-

túrájában élő emberek alkották. Hiába tartozik Szibilla termékké vált 

szava a tipografikus kultúrába, a szerkesztés elve az orális kultúra 

alaptendenciáját alkalmazza. A különbség az emlékezetben rejlik: 

a könyvnyomtatásnak hála, nincs határa a próféciák sorjázásának, 

tehát az emberi emlékezet korlátai fel sem merülnek. Az írott-nyom-

tatott, tárgyiasult szavak azonban reziduumok, s így a vaticinium 

ex eventu miatt a Szibilla-könyv hamar elavul, amint megváltoznak

a körülmények, pusztán toposzok és formulák gyűjteményeként le-

het érdekes. Az orális kultúrában azonban Szibilla szavaira emlékez-

ni annyi, mint a homeosztázis elvének megfelelően minden átadással 

aktualizálni és adaptálni az öröklött formulát. Ez történik Ordódynál 

is, amikor egy másik forrásból átvett elemet ékelve be viszi tovább az 

eredeti narratívát (6). Ordódy szövege két részre osztható: a könyv és 
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Szibilla történetére és próféciáira (5.), valamint a poszt-apokaliptikus 

állapotleírásra (6). Erre a cezúrára utal a visszatérő személyes hang 

– ugyan az, amely a történetet bevezeti – mely így keretbe foglalja 

Szibilla történetét és próféciáit. A második rész a posztapokaliptikus 

látomással túl általános a világvége-jövendölésekben – a cseh Szi-

billa könyveknél is megtalálható. Ami ezt a részt „lokalizálja” az

a forgács megtalálásának és megcsókolásának motívuma (további-

akban csak forgácscsók), amely a magyar népi hiedelemvilágból kö-

vetkezik. Ordódy a történet indításával ellentétben (a könyv) nem 

jelöli meg a forrást, hanem hirtelen fordulattal veszi fel az eredeti 

Szibilla történet fonalát, s így tulajdonképpen a Szibilla népkönyvek 

szöveghagyományozásához hasonlóan ebbe a keretbe ágyazza be

a más forrásból származó próféciát.

Különös, hogy Ordódy nem ennyire kreatív, amikor a könyvben 

olvasott dolgokra emlékezik. Miután forrásaként jelölte meg az ello-

pott könyvet, igyekszik pontosan idézni – noha az emlékezetére ha-

gyatkozik. Ez a viszonyulás az írásos kultúrában élő ember tudatát 

tükrözi. Az időpontok megadásán túl erre utal Prága lerombolásának 

próféciája is. Ordódy, bár valószínűleg sosem járt ott, mégis meg-

tartja Prágát, ami szintén arra utal, hogy forrása, a könyv tisztelete 

miatt igyekszik annyira pontos lenni, amennyire emlékezete engedi. 

Amikor a későbbiekben lezárja, majd újrakezdi a Szibilla-narratívát,

a köztes, személyes megszólalásban egy fontos váltás történik: A könyv 

története lezárul, és tőle függetlenül a világvége történetére összpon-

tosít – új, nem írott, könyvből vett szavakat adva Szibilla szájába. 

A forgácscsók motívumát Ordódy inkább hallhatta, s nem olvas-

ta, így ebben a szakadásban Ordódy másodlagos oralitásbeli „köztes 

állapota” is megmutatkozik. A könyv reziduum, a leírt szó igaz, plá-

ne akkor, ha a könyv a tisztelet tárgya (írta: Szibilla királyné). Ezért 

egyrészt igyekszik pontosan hivatkozni, másrészt azokat a próféciá-

kat választja ki, amelyek tapasztalatilag igazoltak (Már Szibilla leír-

ta/megmondta) a homeosztázis elvei szerint. A könyvben az elmúlt 

első és a közeljövően hamarosan bekövetkező második világháború 

adja a vaticinium ex eventu-t, ám ez a könyv kiadásakor még a jövő-

be tartozik, míg Ordódy közlésében már a múlt része. 

A világ vége azonban a háború ellenére sem következett be. 

Ordódynál a 60-as évek eleje, a közlés ideje nem a vaticinium ex 

eventu, mivel forrásának jövőre megadott információját az iránta való 

tisztelet miatt nem aktualizálja. Ordódy itt ugyanúgy az írásbeliség 

logikája szerint gondolkodik, mint az 1492-es Szibilla Weissagung, 

vagy Gyirwa Vencel, akik az aktualitását vesztett császárjóslatot 

megtartják – ez az elsődleges orális kultúrában a homeosztázis miatt 

nem fordulhatna elő.

E különbségtétel nyomán válik láthatóvá a történelmi tudat és 

az írott vs. szóbeli kultúra kapcsolata. A történelmi idő tudatát az 

chirografikus és tipografikus kultúra jellemvonásaként határozhatjuk 

meg, míg az elsődleges orális kultúra a mitikus idő tudatát képviseli. 

Az eszkatológikus írások általában, így a Szibilla-könyvek is, mint 

azt Rudolf Bultmann kimutatta, a kettő közötti átmenetet képviselik 

(Bultmann, 33–68). Ordódy esete is erről a mitikus és történelmi idő 

tudatának átmeneti, eszkatológikus állapotról tanúskodik. A világ-

háborúk említése a személyes történelmi tudatról, Sába királynőjé-

nek legendája a mitikus, míg a közölt próféciák az eszkatológikus idő 

tudatára utalnak.

Érdekes adalék Ordódy szóbeli kultúrához való viszonyához a szö-

veg lezárása (7). Címszavakban további szóbeliségben élő világvége-

hiedelmeket említ, ám azok közlésétől a gramofon miatt ódzkodik. 

Az ördögi találmánnyal, a gramofonnal megszülető replay culture 

alapjaiban változtatja meg a szóbeliséget. A gramofon azért ördögi 

masina, mert a pillanatnyiságban létező kimondott szót rögzíti, s így 

az íráshoz hasonlóan reziduumot csinál belőle. Ordódy ódzkodása 

nem példa nélküli. A 60-as évek elején, falun, a gramofon még ritka-

ságnak számított, Dobos Ilona sajnálkozik, hogy a mesélések alkal-

mával megjelenő emberek, gyerekek nem a mesemondás, hanem az 

új, szót rögzítő és visszajátszó találmány meghallgatása miatt gyűltek 

Ordódy köré – akinek már évek óta nem volt hallgatósága.  

IX. A forgácscsók, avagy
a magyar folk-posztapokalipszis

Magyar Zoltán Mondák a végső időkről című összefoglaló tanulmá-

nyában a magyar folklór eszkatológikus mondáit vizsgálja, és a népi 

világvége-hiedelmek katalógusát adja – megjegyzi: „A Biblia vonat-
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kozó eszkhatologikus részein kívül elsősorban a hasonló tartalmú 

ponyvairodalom gyakorolt kimutatható hatást a magyar folklórból 

ismert narratív hagyományokra és hiedelmekre. Ez a hatás azonban, 

mint látni fogjuk – hasonlóan a mondahagyomány teljes spektrumá-

hoz –, nem jelenik meg a magyar nyelvterület egészén, mindössze 

eseti kiegészítésként, „tudálékos” magyarázatát képezi az oralitásból 

származó hagyományoknak.” Mint azt láthattuk, ennek a tudálékos 

kiegészítésnek egyik képviselője lehet Ordódy meséjével. A szóbeli 

és írásos kultúra határterületén mozgó mesemondó (akit Magyar is 

említ a későbbiekben) a nyomtatott és szóbeli hagyománynak éppúgy 

médiuma, mint az interkulturális kommunikációnak (cseh(szlovák), 

magyar).

Vessünk még egy felszínes pillantást a cseh és magyar hagyomány 

hasonlóságaira és különbségeire. Magyar Zoltán a Szibilla-könyvek 

magyarországi elterjedését a 18. századra teszi, míg a cseh nyelvte-

rületen ez a 16. századra tehető. A 19. században a magyar Szibillák 

mellé egyéb ponyvanyomtatványok sorakoztak, ám a cseheknél ezek 

az új, Szibillától független (a Proroctví slepého mládence tehát nem 

sorolható ide) népi lelkiségi füzetek, vásári jóscédulák, „világvége-

ponyvák”sosem érhettél el a Szibillák renoméját. 

A magyar eszkatológikus hiedelmeket Kálmány Lajos szintén 

a kibogozhatatlan motívumhagyományozódás forrásául szolgáló 

Oracula Sibyllinára vezeti vissza. Ezekkel a közszájon forgó prófé-

ciákkal találkozhatunk a népi jövendőmondók esetében is, akikre a 

szóhagyomány sokkal gyakrabban hivatkozik, mint bármiféle kiad-

ványra (Ordódy ebből a szempontból is kivétel). Gondolhatunk itt 

Polner Zoltán által a szóhagyományból felgyűjtött, Teknőkaparónak 

nevezett csongrádi jós próféciáira, vagy Pénzásó Pista jövendölései-

re, amelyeket Füvessy Anikó ismertetett, esetleg Trucza Péter Pál és 

tanítványai (Bakáiné), Orbán Balázs (Úz Bence), vagy Gagyi József 

gyűjtéseire. 

Az Ordódy által emlegetett posztapokaliptikus vízió általánosan 

elterjedt népi hiedelem volt. Magyar Zoltán a Maroknyi túlélő cím 

és N91-es jelölés alatt ismerteti verzióit. Nagyapám (sz.1937. Pered) 

szóbeli közlése alapján is igazolható a dolog. Mint mondja, a „régi 

világban” a repülők (vasmadarak) megjövendölése még azok meg-

jelenése előtt közszájon forgott, az egy, univerzális vallás eljövetele 

(„Egy pásztor és egy akol lesz.”) csakúgy, mint a maroknyi, „ponyva 

alatt” elférő túlélő. Állítása szerint a „már Szibilla megmondta” for-

dulat is sokszor elhangzott. 

A végtelen pusztaságban való vándorlás (Magyar: N93), az össze-

találkozó emberek (N94), a férfiak kihalása szintén ismert motívum 

(Ordódy: 6. b). A forgács megcsókolásának motívumát (Ordódy: 

6. c; Magyar: 4.95.4) Magyar Zolán katalógusa szerint a kutatás 

23 községben találta meg. A motívum eredete az Oracula Sibyllina 

II.könyvének 25–26. sorában található meg. Itt nincs szó forgács-

ról, pusztán emberi nyomról, és a túlélők rácsodálkozásáról (Dus, 

377.) – ez is remek példa Ong meghatározására, miszerint az orális 

kultúrát az életközeliség, a konkrétság, a szituativitás, az empátia és

a participáció jellemzi az írásos kultúra absztraktságával, objektív tá-

volságtartásával szemben. (Ong, 42, 45, 48–56.)

A popkultúrában napjainkban virágzó post-apocaliptic fiction is 

ezekből a motívumokból válogat. John Hillcoat The road c., Cormac 

McCarthy regényéből készült filmje a maroknyi túlélő motívumra 

épül. Narratívája – a világvége utáni pusztaságban vándorló apa és fia, 

az apa megmutatja fiának egykori szülőházát – verzióját az emlege-

tett huszadik századi cseh Szibilla-könyvekben is megtaláljuk. A film 

egyik jelenetében, amikor a főszereplő egy dobozos kólát halászik ki 

egy régi automatából – és hasonló érzések kerítik hatalmába, mint

a forgácsot csókoló asszonyt, miközben fia életében először ihat kólát 

– felfedezhetjük a forgácscsók motívumának aktualizált változatát. 

Itt merül fel az a kérdés, hogy mennyire élő ma a Szibilla-ha-

gyomány. A magyar könyvpiac a csehvel és szlovákkal ellentétben, 

hasonlóan a szöveghagyomány diakrón vizsgálatának tanúságához, 

nem sok Szibilla-könyvvel bővelkedik. A könyveknek nem kedvezett 

a szocializmus – a múltban már több példája volt a Szibilla-köny-

vek tiltólistára kerülésének. Ennek a felvilágosult népnevelő propa-

ganda és a lehetséges ellenzékiség, valamint a kommunista ideával 

abszolút ellentétes jövőkép lehetett az oka. A rendszerváltás utáni 

Csehszlovákiában azonban szinte rögtön megindult kiadásuk (míg 

Magyarországon feledésbe merültek), a kilencvenes évek első felé-

ben évente legalább egy Szibilla-könyvet kiadtak, s ez alapozta meg

a cseh és szlovák new age könyvpiacot. A könyvek szerkesztői-ösz-

szeállítói zömmel a 19. század végétől a II. világháborúig megjele-



180 181

nő cseh Szibilla-könyvekből, és Jirásekből merítenek. Elődeikhez 

hasonlóan az átvevés és aktualizálás szerkesztési elveit használják,

s hozzájuk hasonlóan egészítik ki a könyvet némi vulgáris számmisz-

tikával, természetgyógyászattal vagy asztrológiával. 

Ám Szibilla szavai mára mintha elvesztették volna fényüket.

A rendszerváltás utáni kiadáshullám megcsappant, és a maják sokkal 

érdekesebbek lettek a sábaiaknál. Az ezredforduló után viszont ki-

adták az Oracula Sibyllina filológiailag alapos cseh fordítását görög-

ből (a játszma megint a csehek javára dől el, mivel máig nincs teljes 

magyar fordítás). Ha Olvasóm a nyomtatott kultúrán kívül keresné 

Szibilla szavainak visszhangját, ha nem vesztette el őket, kérdezze 

meg nagyszüleit. Esetleg nézze meg a http://mathiesz.blog.cz/rubri-

ka/proroctvi-kralovny-ze-saby-o-zemi-ceske című blogot. Mindkét 

eset érdekes tanúságokkal jár. 

Nagyapám emlékei most már az én emlékeim is, így ha Szibilla és 

a világvége felől kérdeznek, az ő szavai éppúgy eszembe jutnak majd, 

mint a The Road képei, s egy konferencián esetleg Kőrösi Károlyra 

éppúgy hivatkozhatok majd, mint Walter J. Ongra. 

A 2008-ban írt blog a romantikus trash és az archaikus szövegkul-

túrát bizarr módon ötvözi, és egy fiktív chatelés formájában írja újra 

Szibilla történetét és a próféciákat (még trash-ebb youtube-videókat 

linkelve közéjük). Hogy ironikus-e, vagy sem, eldönthetetlen – annyi 

viszont bizonyos, hogy alkotó módon nyúl a témához, ellentétben 

más blogbejegyzésekkel, amelyek a 1492-es kiadáshoz, vagy Gyirwa 

Vencelhez hasonlóan pusztán átveszik a nyomtatott forrás szövegét. 

A blog a virtualitásra, mint médiumra vonatkozó kérdéseket példáz-

za. A blog tovább írható, átírható, stb., ám az írás abbahagyása után, 

frissítés hiányában hamar virtuális szemétté válik. Hiába van meg, 

hiába tárolódik és hiába hívható elő, a google 10. oldalán túl kevesen 

keresik. Az új médium tehát újabb kihívás elé állítja Szibilla egyre 

terjengősebb jóslatait, amelyek közül sok máig él az idősebb generá-

ció emlékezetében.
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Resume

The essay is concerned with one tale of József Ordódy, the storyteller from 

Érsekvadkert, in which he elaborately uses motifs about the end of the word 

and narratives of eschatological legends. According to my analysis this story 

is derived from his reading (a Czech Sibylline book published in interwar 

period Czechoslovakia) and, on the other hand, from the oral tradition of 

Hungarian folklore concerned with the end of the word. The excavation of 

the oral and written textual tradition of its source follows the trace of motif ’s 

history through the textual tradition of Czech Sibylline books via the late 

medieval period (the Legend of the True Cross) to the late antique legends 

of the Queen of Sheba which originated from the biblical narrative – as well 

as the oral tradition of Hungarian folk-eschatology and the textual tradition 

of antique Oracula Sibyllina. In this research are marked the occurrences 

of medium-changes of motifs during their inheritance by cultural memory. 

The object of analysis are the cases of changes in narratives due to change 

of medium. We can follow these changes and inheritance of autonomous 

discourse of the words of Sibyll, the medium, from primary orality via chi-

rographic and typographic culture to the contemporary secondary orality 

and virtual culture.

Keywords:  motif ’s history,cultural memory, oral tradition, textual tradi-

tion, Czech culture, Hungarian folklore, prophecy, Sibylline books, legend, 

eschatology, apocalyptic literature, post-apocalyptic fiction
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Zuzana Drábeková

Malý veľký svet príbehov o Muminovcoch

Anotácia: Príspevok načrtáva rozdielne prístupy literatúry pre deti a mlá-

dež vo Fínsku k detskému čitateľovi pred 2. svetovou vojnou a po nej. Fín-

skošvédsku autorku Tove Jansson priviedol k písaniu kníh o rodinke Mumi-

novcov tragický pocit v čase vojny, keď písanie rozprávky pre ňu znamenalo 

únik z krutej reality. Napriek tomu, že mýtický svet, ktorý autorka v svojom 

cykle vytvorila, Muminovské údolie, je v prevažnej miere harmonickým, 

bezpečným zázemím rodiny a jej priateľov i neznámych (a zároveň symbo-

lom fínskošvédskej menšiny), v prvých dvoch knihách o Muminovcoch sú 

v podobe prírodných katastrof – kométy a potopy – alegorizované hrozby 

vojny a aj niektoré postavy sa snažia dostať z existenciálnej úzkosti a vlast-

nými silami formujú svoju novú identitu. 

Kľúčové slová: Tove Jansson, knihy o Muminovcoch, povojnové obdobie, 

existencializmus, úzkosť, tesný priestor, literatúra pre deti a mládež. 

Fínsko a s ním celý svet si v tomto roku pripomína 100. výročie na-

rodenia jednej z najvýznamnejších a najprekladanejších fínsko švéds-

kych autoriek Tove Jansson (1914-2001). Jej meno si čitatelia doma 

aj v zahraničí spájajú najmä s cyklom knižiek o rodine Muminov-

cov, menej známe je, že ich autorka písala aj majstrovskú prózu pre 

dospelých, neraz so silnými autobiografickými prvkami, z ktorých 

dve diela, Bildhuggarens dotter (1968)1 a Sommarboken (1972)2, sú 

preložené aj do češtiny. Ona sa však považovala predovšetkým za 

výtvarníčku, bola karikaturistkou a maliarkou. Vďaka všestrannému 

talentu v svojich knižkách o Muminovcoch vytvorila slovami aj ob-

razom fantastický svet zaľudnený originálnymi postavičkami, ktorý 

je akousi paródiou sveta dospelých, a preto je zaujímavý (aj v ko-

miksovej podobe, animovanom seriáli či vo forme opery) nielen pre 

deti, ale aj pre tých skôr narodených, čitateľov i bádateľov. Na domá-

cich a zahraničných fórach sa knižky o Muminovcoch Tove Jansson 

analyzujú z tých najrozličnejších aspektov a sú  nevyčerpatelným 

zdrojom inšpirácie. 

Po fínskošvédskych modernistoch začiatku 20. storočia s Edith Sö-

dergran, Elmerom Diktoniom a ďalšími znamenali v 40.-50. rokoch 

diela Tove Jansson, Bo Carpelana a Solveig von Schoultz druhý vrchol 

menšinovej fínskošvédskej literatúry, svojim významom ďaleko pre-

kračujúci hranice Fínska. Tove Jansson je okrem iných významných 

ocenení laureátkou najprestížnejšej medaily Hansa Christiana An-

dersena, akejsi „nobelovej“ ceny za literatúru pre deti a mládež.

1. Etablovanie modernej fínskošvédskej literatúry
pre deti a mládež

Až do začiatku päťdesiatych rokov dominovala v literatúre pre deti 

a mládež vo Fínsku výchovná, didaktická a v období vojny aj pro-

pagandistická úloha, až na druhom mieste sa vyzdvihovali estetické 

hodnoty diel. Literatúra pre deti a mládež sa stáva v rámci národnej 

bibliografie súčasťou krásnej literatúry až v roku 1949, dovtedy sa za-

raďovala k pedagogickým textom.3 Staršia literatúra pre deti a mlá-

dež si kládla za cieľ vychovávať a dávať dobrý príklad, alebo naopak, 

zabávať, v oboch prípadoch tu však išlo o protektorský postoj k de-

ťom ako k a priori podriadenej kategórii.

Naproti tomu povojnová generácia sa obracia k emóciám, k fan-

tázii a táto nová literatúra určená deťom sa snaží stavať na ich stranu 

proti utláčajúcim dospelým. Staršiu literatúru pre deti a mládež pí-

sali „múdri a chápajúci“ dospelí pre „naivné a nevinné deti“. Nový 

autor kníh pre deti hľadá dieťa sám v sebe a opisuje s nadhľadom 

1 JANSSON, Tove 2002: Dcera sochaře. Praha: Argo.
2 JANSSON, Tove 2011: Kniha léta. Praha: Plus.

3 HEIKKILÄ-HALTTUNEN, Päivi 1999: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden ke-
hitys. In: LASSILA, Pertti (red.): Suomen kirjallisuushistoria 3. Rintamakir-
jeistä tietoverkkoihin. Helsinki: SKS. s. 133.
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tieto zážitky z detstva, skutočné alebo fiktívne. Takto ide vo výrazne 

vyššej miere ako v medzivojnových knihách pre deti a mládež o po-

kus zrekonštruovať vlastné detstvo a stratenú idylu. 

V tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia vychádzalo ročne 

až 10-15 titulov z fínskošvédskej literatúry pre deti a mládež. Naj-

obľúbenejšou bola tradičná rozprávka, ale objavujú sa aj autorské 

rozprávky s prvkami fantasy a nonsensu, zrejme pod vplyvom ang-

losaskej literatúry. Okrem rozprávok vychádzali obrázkové knihy, 

knihy pre dievčatá a knihy pre chlapcov a leporelá pre najmenšie 

deti. Fínskošvédske knihy pre chlapcov sa od fínskojazyčných líšili 

tým, že namiesto vojnových tém uprednostňovali rozprávania o cu-

dzích, exotických krajinách. Kníh o vojne bolo vo fínskošvédskej li-

teratúre pre deti a mládež oveľa menej ako vo fínskojazyčnej. 

2. „Časopriestor“ knižiek o Muminovcoch

2.1 Čas

Rok 1945 sa považuje v švédskojazyčnej literatúre pre deti a mládež 

za významný medzník, pretože znamenal nástup modernizmu aj zá-

sluhou kľúčových diel dvoch najuznávanejších a najprekladanejších 

severských autoriek literatúry pre deti a mládež, Astrid Lindgren 

a Tove Jansson. V Pipi Dlhej Pančuche Astrid Lindgren sa prejavil 

modernizmus 40. rokov a aj záujem o psychológiu dieťaťa. Tove 

Jansson debutovala v tom istom roku prvou knižkou z budúcej série 

o rodine Muminovcoch, Småtrollen och den stora översvämningen 

(Malí škriatkovia a veľká potopa). Vo Fínsku sú však príčiny nástupu 

modernizmu v literatúre pre deti a mládež odlišné ako vo Švédsku, 

ktoré sa vojny nezúčastnilo. 

Tove Jansson začala písať svoj prvý príbeh o rodine Muminovcoch 

už počas vojnovej zimy 1939, keď mala pocit, že sa ako výtvarníčka 

dostala do slepej uličky. Proces písania bol pre ňu „útekom do sveta, 

kde všetko bolo ´prívetivé a bezpečné´, bolo pre ňu eskapizmom, 

únikom z reality do sveta detstva.4 

Fínski autori sa aj v literatúre snažili spracovať traumatické zážit-

ky z vojny. Prvá „muminovská“ knižka  reagovala na nezmyselnosť 

vojny. Túto rozprávku o tom, ako sa svet po potope znova narodí 

a ako sa členovia rodiny, ktorí sa predtým stratili, opäť nájdu, je mož-

né vnímať ako alegóriu povojnového obdobia.5 

Zatiaľ čo „ríšskošvédsku“6 knihu pre deti a mládež po vojne zau-

jíma všedný deň a každodenné problémy, a zároveň sa opiera o no-

vé výsledky v psychológii dieťaťa a pedagogike, fínskošvédski autori 

kníh pre deti a mládež vychádzajú z vnútornej potreby reflektovať 

pozíciu seba a svojej krajiny vo svete. Vojna a straty ľudské aj územ-

né iba posilnili snahy o nové hľadanie národnej identity. 

Jednou z najúspešnejších fínskojazyčných rozprávkových kníh, 

ktoré sa zrodili počas vojny bola Pessi ja Illusia (1944) o škriatkovi 

Pesim a víle Ilúzii od autora Yrjö Kokko, pôvodne určená dospelému 

čitateľovi. Podobne ako túto knihu, aj prvé knižky Tove Jansson o ro-

dinke Muminovcov Småtrollen och den stora översvämningen (1945, 

Malí škriatkovia a veľká potopa) a Kometjakten (1946, Blíži sa komé-

ta) je možné čítať ako alegórie vojny. Tam, kde Kokko včlenil do svo-

jej knihy svoje zážitky z frontu a z kruhu rodiny, Jansson zobrazuje 

nebezpečenstvá vojny z hľadiska zázemia, keď zvonka prichádzajúca 

hrozba vyženie aj muminovskú rodinu preč zo svojej idyly… Svojimi 

muminovskými knižkami vytvorila Tove Jansson svojrázny svet fan-

tázie… Aj keď knižky o Muminovcoch vyšli ako knihy pre deti, verej-

nosť ich skoro označila za literatúru všetkých vekových kategórií.7 

2.1.1 Existencializmus a Muminovci

Druhá svetová vojna spochybnila dovtedajšie hodnoty a filozofiu 

začali zaujímať človek ako bytosť v neusporiadanom svete, ktorý sa 

4 WESTIN, Boel 2007. Tove Jansson. Ord, bild, liv. Schildts, Helsinki. s. 179-180.

5 ORLOV, Janina 2003. Pieni suuri maailma: suomenruotsalainen lastenkirjal-
lisuus. Runsauden aika. In:  HUHTALA, Liisi–GRÜNN, Karl–LOIVAMAA, 
Ismo–LAUKKA, Maria: PIENI SUURI MAAILMA. Suomalaisen lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden historia. Helsinki: Tammi. s. 179. 

6 „rikssvenska“ – t. j. ktorá vznikla vo Švédsku
7 HEIKKILÄ-HALTTUNEN, Päivi 1999. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden ke-

hitys. In: LASSILA, Pertti (red.): Suomen kirjallisuushistoria 3. Rintamakir-
jeistä tietoverkkoihin. Helsinki: SKS. s. 134.
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snaží v svojej existencii nájsť zmysel. Druhá polovica štyridsiatych 

rokov 20. storočia bola obdobím chaosu, úzkosti, neistoty, veľkých 

rozporov, ale aj nového hľadania a prehodnocovania. 

„Pomocou fantázie autori vytvárajú svety metamorfózy, fantázie 

a rozprávky otvárajú brány do iných svetov. Takéto fantázie slobody, 

s hlavnými postavami, ktoré sú často akési zmiešané podoby zvierat 

a človeka, predstavujú Muminovci Tove Jansson, hrochy Eevy-Lii-

sy Manner, rozprávkové bytosti básní Lauriho Viitu a Kirsi Kunnas 

alebo poviedky o metamorfózach Penttiho Holappu, v ktorých psovi 

narastú krídla, tanečníkom zlaté podkovy a účtovník Matti sa zmení 

na kentaura.“8

V tejto situácii aj vo fínskošvédskej literatúre a v neposlednom 

rade aj v knižkách o Muminovcoch Tove Jansson nachádzame typic-

ké znaky existencializmu. Táto filozofia vyjadrovala autentický život-

ný pocit celej generácie, ktorý bol dôsledkom ničivej vojny a hrozby, 

ktorú predstavovala. Aj pre tento filozofický a psychologický aspekt 

sú knižky o rodinke Muminovcov (najmä Otecko a more a Neskoro 

v novembri, ale aj Neviditeľné dieťa a Čarovná zima) považované za 

literatúru (aj) pre dospelých.

„Existenciální člověk si uvědomuje smrt jako nutný konec; odtud 

jej provázejí pocity úzkosti, starosti, vědomí dočasnosti a absolutní 

osamělosti. Z tezí o sebepoznání a zodpovědnosti za vlastní osobnost 

čerpá e. etický podtext a právo považovat se za formu humanismu, bo-

jujícího proti odcizení a degradaci člověka (Sartre). Ze svého tragické-

ho údělu se člověk vykupuje sebepoznáním a sebeuskutečněním jako 

bytost rozhodující volbou činu svobodně o svém osudu, je vlastně „od-

souzen k svobodě… Ožívají v nich situace problematizovaného jedin-

ce, pitvajícího své nitro, temata osamělosti, absurdity, bezvýchodnosti, 

úzkosti, smrti, rozhodování a činu, jak je deklarovala e. filozofie.“9 

Na jednej strane predstavuje Muminovské údolie bezstarostný 

pocit bezpečia, na druhej strane pociťujú niektoré postavy nevysvet-

liteľnú úzkosť a prežívajú krízu. 

Uvedieme aspoň niekoľko príkladov (skúmanie Muminovských 

knižiek z hľadiska existencializmu by si zaslúžila aj celú štúdiu): 

Zaujímavé je v knihách o Muminovcoch na jednotlivých posta-

vách sledovať, ako sa u nich prejavuje pocit odcudzenia a akými 

prostriedkami ho prekonávajú, ako postavy postupujú smerom k au-

tentickejšiemu bytiu, či sa činy a voľby jednotlivých postáv môžu po-

važovať za autentické alebo neautentické. Inými slovami, čo v svo-

jom vnútri pociťujú ako pre seba prirodzené a kedy konajú podľa 

noriem určených zvonka. 

K tým najautentickejším, najslobodnejším postavám série kníh 

o Muminovcoch patrí svetobežník, umelec a filozof Snusmumrik, 

ktorý síce často prichádza do Muminovského údolia, ale keď sa mu 

zachce, znova odíde. Neznáša príkazy, neznáša tabule, ktoré niečo 

zakazujú. Keď však v Jarnej pesničke zo zbierky noviel Neviditeľné 

dieťa chce byť sám a hľadá námet na pesničku, ale jeho obdivovateľ, 

drobček bez mena ho prosí, aby mu meno vymyslel, mrzuto ho od-

bije, ale potom ho to mrzí a vráti sa. Uvedomí si, že človek je zodpo-

vedný nielen za seba, ale aj za iných. Drobčekovi, ktorému dal meno 

Ti-ti-ú povie: „Ak niekoho príliš obdivujeme, nikdy nemôžeme byť 

skutočne slobodní.“10

Skúsenosť s pocitom nezmyselnosti života, súvisiacim s exis ten-

ciálnou krízou, sa v Muminovských dielach prejavuje často tak, že 

postavy majú pocit, že ich život je zbytočný a snažia sa vytrhnúť 

z obvyklého „ja“. Napríklad v knihe Otecko a more má Muminkov 

otecko pocit, že je zbytočný. Prvá kapitola knihy sa začína slovami: 

„V jedno popoludnie koncom augusta chodil Muminkov otecko po 

záhrade a cítil sa zbytočný.“11 Rovnaký pocit má aj v poviedke Tajom-

stvo Hatifnatov z knihy Neviditeľné dieťa: „Kedysi za dávnych čias 

odišiel Mumintrollov otecko z domu bez vysvetlenia. Ani sám vlastne 

nechápal, prečo musí odísť.“12 „A vtedy sa otecka zmocnila nepreko-

nateľná túžba a melanchólia a vedel jedine to že v žiadnom prípade 

nemá chuť piť čaj na verande. Ani v ten večer, ani v nijaký iný.“13

8 HÖKKÄ, Tuula 1999. Modernismi – uusi alku – vanhan valtaus. In: LASSILA, 
Pertti (red.): Suomen kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin. 
Helsinki: SKS. s. 72.

9 VLAŠÍN, Štěpán a kolektív 1976. Slovník literárních směru a skupin. Praha: 
Orbis. s. 60-61.

10 JANSSON, Tove 2008. Neviditeľné dieťa. Bratislava: Slovart. s. 11.
11 JANSSON, Tove 2009. Otecko a more. Bratislava: Slovart. s. 7.
12 JANSSON, Tove 2008. Neviditeľné dieťa. Bratislava: Slovart 2008. s. 125.
13 JANSSON, Tove 2008. Neviditeľné dieťa. Bratislava: Slovart 2008. s. 126.
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Aj v knihe Otecko a more aj v Tajomstve Hatifnatov sa otecko  
vzdáva svojej bývalej identity tým, že odchádza na more. Na poza-
dí Camusovho ponímania slobody môže byť usadenie sa na malom 
ostrove v mori v týchto príbehoch interpretované ako akési dobro-
voľné väzenie, ktoré jedinec považuje za jedinú možnosť, ako do-
siahnuť subjektívnu slobodu a nezávislosť. V Mýte o Sizyfovi Camus  
zobrazuje uväznenie ako stav, kde vonkajšie hodnoty a normy už 
nemôžu riadiť život jedinca. Porovnáva slobodu s otroctvom: otroci 
antického obdobia, hoci  nevlastnili ani sami seba, pociťovali slobo-
du, ktorá vyplývala z toho, že nemuseli cítiť za nič zodpovednosť.

V knihe Otecko a more sa však Muminkov otecko netúži zbaviť zod-
povednosti, naopak, chce jej viac. Hľadá nové prostredie, more a ostrov 
a s nimi nové zodpovedné postavenie v úlohe ochrancu svojej rodiny 
a hrdinu, aby sa znova mohol cítiť užitočným. A tak má jeho cesta jas-
ný cieľ na rozdiel od nepokojného hľadača v Tajomstve hatifnatov. 

Pri riešení problému je v muminovských knihách ako najčastejší 
model zvyčane odchod do nového prostredia. Napríklad v Čarovnej 
zime sa Mumintroll rozhodne napriek svojej neistote odísť z mumi-
novského domu von do zimy, do veľkej neznámej. Odchod je lepšou 
alternatívou ako zostať v izolácii, mimo spoločenských vzťahov v do-
me, kde všetci ostatní spia zimným spánkom. 

Mumintroll je vrhnutý do života, ktorý nepoznal, a nemôže sa spo-
liehať na nič iné, iba na seba. Tak ako človek je determinovaný iba 
svojimi činmi. 

Ústredným motívom literatúry zaoberajúcej sa modernistickými, 
existencialistickými otázkami, súvisiacim s rozbitím bývalej identi-
ty a obrazu sveta jedinca aj kolektívu je ocitnutie sa v neobvyklom, 
neznámom prostredí. Do takéhoto prostredia, do zimy, sa dostáva 
Mumintroll, ktorý celý život prežil v lete, pretože muminkovia v zime 
spia zimný spánok.

Muminko je otrasený, celý svet zmizol. „Údolie však nebolo zele-
né, ale biele. Všetko, čo sa v lete hýbalo, bolo teraz nehybné. Všetky 
živé zvuky sa stratili. A všetko hranaté bolo teraz guľaté… Pozrel na 
jazmínový krík, ktorý bol teraz iba spleťou holých konárov, a zhro-
zene si pomyslel: Je mŕtvy. Celý svet umrel, kým som ja spal. Tento 
svet patrí niekomu inému koho nepoznám. Možno Vrčuli. Ten nie je 
stvorený pre mumintrollov.“ 14

Obvyklá identita postáv sa spochybňuje a ich príbeh sa buduje vo 

veľkej miere na tom, že sa snažia zistiť, kto vlastne sú. Ako výsle-

dok procesu hľadania identity postavy nachádzajú niečo podstatné 

v svojej vlastnej existencii. 

V knihách o Muminovcoch je otázka identity vždy aj otázkou 

o tom, aké má jedinec miesto v kolektíve a jedinec môže žiť auten-

tickejšie iba prostredníctvom ostatných postáv. S týmto pocitom 

spolupatričnosti súvisí aj útulnosť, srdečnosť a bezpečie, ktoré ide 

bok po boku s úzkosťou. Obraz spolupatričnosti je v knihách o Mu-

minovcoch veľmi pozitívny a je do istej miery opozíciou k tradícii 

tesného priestoru, ktorý sa v súvislosti s fínskošvédskou literatúrou 

neraz spomína.

K najmenej „autentickým“ postavám patrí Filifionka, zmietaná 

nekonečnými pochybnosťami, úzkosťou a strachom. Jedným z naj-

lepších zobrazení úzkosti v literatúre je príbeh „Filifionka, ktorá ve-

rila na katastrofy“ v Neviditeľnom dieťati. 

Podobných príkladov z muminovských knižiek by bolo neúre-

kom, uviedli sme len na ilustráciu zopár z nich.

3. Muminovské údolie a tesný priestor
fínskošvédskej literatúry

Už pri zbežnom porovnaní „ríšskošvédskej“ a fínskošvédskej litera-

túry pre deti a mládež po roku 1945 zistíme, že fínskošvédska je vo 

veľmi veľkej miere mýtotvorná spôsobom, ktorý by sa dal prirovnať 

k latinskoamerickému „magickému realizmu“. Dve z najznámejších 

fínskošvédskych autoriek kníh pre deti a mládež, Tove Jansson a Ir-

melin Sandman Lilius vytvorili vlastné mýtické univerzum, ktoré 

nemá obdobu v „ríšskošvédskej“ literatúre. Môže to súvisieť so seba-

definovaním fínskošvédskej literatúry, jej snahou vytvoriť si vlastné 

hranice, do slova a do písmena vytvoriť sa ako vlastný svet, vlastný 

priestor, aj keď „tesný“.

Jedným z najdôležitejších aspektov pri sebadefinícii človeka je 

priestor, geografický aj psychologický. Podľa modernej psycholó-

gie sa malé dieťa začína vnímať ako indivíduum, keď dokáže robiť 

rozdiel medzi sebou a svojou matkou. Menšinová kultúra sa môže 14 JANSSON, Tove 2008. Čarovná zima. Bratislava: Slovart. s. 14.
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vnímať ako samostatná, keď sa zreteľne vymedzí od kultúry metro-

pol. Preto je priestor fínskošvédskej literatúry pre deti a mládež, t. j. 

špecifický spôsob konštruovania priestoru v knihe pre deti a mládež 

významnou súčasťou národného mýtu.15

V súvislosti s literatúrou Fínska sa občas spomína stereotyp, že 

diela písané fínskojazyčnými autormi sa v prevažnej väčšine odo-

hrávajú v povestnej „krajine tisícich jazier“ a vo vnútrozemí, zatiaľ 

čo fínskošvédski spisovatelia   častejšie opisujú more, súostrovie, 

šéry.  V literatúre Fínska nie je zriedkavosťou, že si autori vytvárajú 

vlastné imaginárne mesto, miesto, univerzum, ktoré síce môže evo-

kovať skutočnú geografickú lokalitu, je to ale predovšetkým literárny 

priestor, prostredníctvom ktorého autori vyjadrujú svoje myšlienky.

Muminovský svet je nadčasový, je to svojrázne univerzum, ktoré 

vonkajší svet nemôže zasiahnuť a ohroziť.  Muminovské údolie je 

domovom šťastnej ucelenej  rodiny a jej priateľov.

Idylický svet v Muminovskom údolí predstavuje symbol fínsko-

švédskej menšiny, je však aj výrazom paradoxu, ktorý literárna ved-

kyňa Merete Mazzarella formuluje neraz v súvislosti s fínskošvéd-

skou literatúrou: je to tesný priestor, obmedzovaný stiesnenosťou 

malých fínskošvédskych pomerov, alebo tento malý priestor posky-

tuje bezpečie a istotu útulného miesta, kde sú všetci chránení pred 

útokmi zvonka? 

Z celkovej perspektívy je Muminovské údolie skôr tým bezpeč-

ným kruhom, azylom pred hrozbami a nebezpečenstvom, aj keď ho 

- najmä v prvých knihách - ohrozia prírodné nebezpečenstvá zvonka 

(kométa, potopa), ktoré sú alegóriou vojny.  Príznačné však je, že až 

na posledné knihy série v Muminovskom údolí vládne večné leto. 

Na zimu sa rodinka ukladá na zimný spánok a kruté zimné obdobie 

prespí. Zima pre nich znamená niečo cudzie.

Súdržnosť rodiny je hlavnou hodnotou série kníh. Rodičia Mu-

minovci sa nestarajú s láskou len o vlastné dieťa Mumintrolla, ale 

združujú okolo seba aj iné postavy, ktorým poskytujú fyzickú aj du-

ševnú potravu. Štedrosť a pohostinnosť sú dve základné vlastnosti 

Muminovcov. Tento svet charakterizuje tolerancia. Je tam priestor 

pre všetkých: silných a samostatných, plachých a neistých, ľudí činu 

aj pre  snilkov odtrhnutých od reality. Tesným priestorom sa idyla 

Muminovského údolia stáva pre putujúceho filozofa Snusmumrika, 

ktorý síce patrí do kruhu priateľov rodiny, nikdy sa však dlhšie ne-

zdrží. Vždy sa ale vracia späť. Podobne vníma občas  priestor Mumi-

novského údolia, Muminovského domu ako stiesňujúci aj Mumin-

kov otecko, aby napokon zistil, že život v salóne, každodenné pitie 

čaju s rodinou a priateľmi na verande má tiež svoje čaro.

Identita Muminovského údolia sa mení, keď sa Muminovská ro-

dina vydá na vzdialený ostrov s majákom a do predtým prívetivého 

údolia sa v knihe Neskoro v novembri vyberú priatelia a známi po-

hostinných Muminovcov s nádejou po príjemne strávených chvíľach 

v útulnom prostredí. Údolie bez rodinky je zrazu pusté a nepríjem-

né, celkom odlišné od toho, na ktoré boli priatelia zvyknutí.

Merete Mazzarella a Thomas Warburton charakterizovali fínsko-

švédsku literatúru pomocou pojmu priestor. Warburton hovorí 

o dvojnásobnom provincializme, pod ktorým má na mysli to, že fín-

skošvédska literatúra vytvára svoju vlastnú provinciu v kultúrnom 

živote Fínska. Mazzarella zas používa výraz tesný priestor ako meta-

foru pre meštiansku fínskošvédsku rozprávačskú tradíciu. 

Súostrovie a pobrežie ovláda opis prírody fínskošvédskej literatú-

ry, a muminovský svet nie je výnimkou. Pre literatúru pre deti a mlá-

dež je tiež príznačné zobrazovanie leta. Zmena sa obyčajne zobrazuje 

symbolikou ročných období. Aj Mumintroll z idylického leta detstva 

prechádza do zimy, symbolizujúcej dospievanie a oslobodenie zo zá-

vislosti od rodičov. 

More je pre Muminovcov nesmierne dôležité, spomína to otecko 

už v diele Otecko píše pamäti. Nie je náhoda, že Muminkova budú-

ca mamička, „najľúbeznejšia medzi mumintrollmi“ v jednu búrlivú 

noc vkotúľala do oteckovho života ako Afrodita z vĺn. Nadšenie mo-

rom vrcholí v diele Otecko a more, kde nadobúda nové odtiene a aj 

ničivé účinky…16 

15 NIKOLAJEVA, Maria 2000. Barnlitteraturen efter krigen (b). In: ZILLIA-
CUS, Claus et al. FINLANDS SVENSKA LITTERATURHISTORIA. Andra 
delen. 1900-talet. Helsinki: SLS. s. 304.

16 ORLOV, Janina 2003. Pieni suuri maailma: suomenruotsalainen lastenkirjal-
lisuus. Runsauden aika. In:  HUHTALA, Liisi–GRÜNN, Karl–LOIVAMAA, 
Ismo–LAUKKA, Maria: PIENI SUURI MAAILMA. Suomalaisen lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden historia. Helsinki: Tammi. s. 182.
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Rozprávka mala vždy silnú pozíciu vo fínskošvédskej literatúre 

pre deti a mládež, či už to bola tradičná rozprávka, moderná fantasy 

alebo zobrazenie mýtických svetov. Aspoň do istej miery túto obľubu 

rozprávok vysvetľuje spoločenské a kultúrne postavenie švédskeho 

jazyka vo Fínsku, keďže bol priestor preň tesný zaujali možnosti roz-

právky vytvárať iné, alternatívne svety. 

Hlavnou hodnotou muminovských knižiek je súdržnosť rodiny, 

kde sa odlúčenie vždy považuje za tragédiu a nové stretnutie je dô-

vodom na oslavu.17

Muminovské údolie je chránené miesto. Vytvára „štát v štáte“, 

akési mýtické miesto. V diele Neskoro v novembri do údolia prichá-

dzajú hostia. 18 Muminovci tam však nie sú a ich dom zíva prázdno-

tou. Domov stratil svoj význam ako bezpečné miesto, stal sa takmer 

cudzím. Rôzne postavy sa snažia dostať do Muminovského údolia, 

pretože sú zvyknutí nachádzať tam srdečnosť a lásku, ale čaká ich 

veľké sklamanie. Chaos, ktorý zavládne v muminovskom dome už 

nie je ten kreatívny chaos, ale deštruktívny, paralyzujúci. Namiesto 

radosti vznikajú neustále problémy. Neskoro v novembri je teda 

nostalgický pohľad na obdobie, keď detská bezstarostná existencia je 

spojená s hojnosťou, večným letom a večným bezpečím. 

Dve posledné knihy sú stále spochybňované, či sú vhodné ako 

literatúra pre deti.19 (Nikolajeva b 2000, 308)

Napriek tomu, že muminovské postavičky sú vymyslené, pripo-

mínajú väčšmi ľudí s ich kladmi a zápormi, ako rozprávkové postavy 

škriatkov, víly a trpaslíkov. S výnimočne málo výnimkami, ako v Ča-

rodejnom klobúku sa v Muminovskom údolí nevyskytuje mágia a tá 

troška mágie, ktorá sa tam vyskytuje, je v zásade dobrá a kreatívna. 

Keď je muminovský svet ohrozovaný, hrozbou nie sú draci alebo 

zlí dobyvatelia, ale nejaká  prírodná katastrofa: kométa v knihe Blíži 

sa kométa, potopa v knihe Povodeň u Muminovcov alebo typicky 

severské – výnimočne chladná zima v Čarovnej zime. 

Muminovské údolie je utopický svet večného detstva, raj na zemi 

a vyvoláva viac pozitívnych pocitov ako tých negatívnych.

17 NIKOLAJEVA, Maria 2000. Barnlitteraturen efter krigen (b). In: ZILLIACUS, 
Claus et al. FINLANDS SVENSKA LITTERATURHISTORIA. Andra delen. 
1900-talet. Helsinki: SLS. s. 304.

18 ORLOV, Janina 2003. Pieni suuri maailma: suomenruotsalainen lastenkirjal-
lisuus. Runsauden aika. In:  HUHTALA, Liisi–GRÜNN, Karl–LOIVAMAA, 
Ismo–LAUKKA, Maria: PIENI SUURI MAAILMA. Suomalaisen lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden historia. Helsinki: Tammi. s. 183.

19 NIKOLAJEVA, Maria 2000. Barnlitteraturen efter krigen (b). In: ZILLIA-
CUS, Claus et al. FINLANDS SVENSKA LITTERATURHISTORIA. Andra 
delen. 1900-talet. Helsinki: SLS. s. 308. 
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Tiivistelmä

Artikkeli käsittelee Suomen lasten- ja nuortenkirjallisuuden murrosta so-

tien jälkeen ja Tove Janssonin Muumi-kirjojen osuutta tässä prosessissa. 

Muumilaakso kuvataan perinteisesti idyllisenä maailmana, jossa Muumi-

mamma ottaa vastaan ja pitää huolta ei pelkästään omasta pojasta vaan 

kaikkista jotka tarvitsevat sitä. Muumilaakson idyllin vastakohtana on 

myös tässä harmonisessa maailmassa hahmoja, jotka tuntevat eksistentialis-

ta ahdistusta erilaisista syistä. Esimerkkeinä on Muumipappa joka kyllästyy 

ja lähtee merelle ensin hattivattien kanssa, myöhemmin koko perheineen 

etsimään uutta identiteettiä jossa hän itse haluaa huolehtia perheestään. 

Nuuskamuikkunen taas on vapaa ja tekee mitä itse haluaa, ei kukaan muu 

määrää hänelle mitä hänen pitää tehdä.  Paras esimerkki eksistentialiselle 

ahdistukselle on Villijonka joka pelkäsi katastrofia. 
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Csehy Zoltán

A gyurmától a fiókig: kvintesszencia, 

instabilitás, önazonosság1

(Cselényi László Aleatória avagy a megírhatatlan költemény / 
tartomány. Dunatáji téridő-mítosz című kötete mint partitúra)

Annotáció: A tanulmány partitúraként vagy speciális versgenerátorként 
értelmezi Cselényi László Aleatória avagy a megírhatatlan költemény/ tar-
tomány című kötetét. Külön figyelmet kap a kötet grafikai-tipográfia arcu-
lata, döntés és automatizmus viszonya, a költemény térszerkezete, Bruno 
Maderna és Pierre Boulez zeneesztétikájának hatása. 

Kulcsszavak: Cselényi László, kortárs magyar költészet, aleatória, nyitott 
mű, avantgárd opera, Bruno Maderna

Cselényi László Aleatória avagy a megírhatatlan költemény/ tarto-
mány című kötetének2 grafikai-tipográfiai szerkezete radikálisan 
eltér korábbi munkáinak strukturáltságától: a lineáris struktúrákból
a térbe lépő szöveg azonban nem alakul át hagyományos értelemben 
vett vizuális költeménnyé, még akkor sem, ha a vizualitás minden 
eddiginél erőteljesebben jelentkezik. Én ezt a képiséget nem első-
sorban vizualitás felől látom izgalmasnak, sokkal inkább tudok úgy 
tekinteni rá, mint a zenei grafika egy különös, metaforikus szövegva-
riánsára, egy különleges partitúrára vagy speciális versgenerátorra.

Az aleatória cím mintegy beteljesítőleg nevezi meg azt a zenei 

megszólalási formát, melyet a kötet metaforikusan modellálni ké-

pes: az improvizáló olvasás kívánalma csak bizonyos paraméterek 

megadása mellett mehet végbe, vagyis bizonyos fokig az irodalmi 

történés maga is láthatatlanná válik, azaz maga a műalkotás létmód-

ja válik kiszolgáltatottá vagy egyenesen kétségessé. Az önazonos-

ság épp e bizonyos paraméterrendszer révén érzékelhető, a meg-

valósulás azonban csak az önazonosság egy laza formációja. A mű 

performativitása az épp aktuálisan ébren tartott jelentés mozzanata-

it erősíti. A paraméterhálózaton belüli mozgás Cselényi e kötetében 

minden eddiginél nagyobb és jelentésesebb lehet, s ez nem kis rész-

ben a grafikailag, azaz nyomdatechnikailag jelzett szólamirányok 

mellett a grafikai effektusok minden korábbinál radikálisabb jelen-

létéből adódik. Nem látható jó előre a mű pontos „megtörténése”, 

az egyes folyamatok további sorsa: ez szokatlan kihívás az olvasó 

számára, s megkockáztatja akár annak lehetőségét is, hogy a para-

méterhálózatból képtelen kiolvasni a művet magát. A véletlen mint 

komponens az aleatória esetében azonban ennél kissé szabályozot-

tabb: a véletlen ugyanis integráns része az intenciónak, paradox 

módon bizonyos fokú funkcionális rendezettség és jól körülhatárolt 

szerepkör jellemzi. 

Nézzük először a szöveg- és egyszersmind vizuális tömbök tipo-

lógiáját! A gondos szimmetrikus térszerkezetbe tagozódó kompo-

zíció a négyosztatú rendszer szokásos Cselényi-féle paradigmájára 

épül,3 ám mindez az aleatóriára jellemző paramétertartományok 

radikalizálódásával társul. Vagyis: míg a szöveg struktúrája az

1-1-1 fázisból fokozatosan felpörög a 4-4-4-es fázisig (minden fázis 

két modulból áll), majd megfordul, és szinte tükörszimmetrikusan 

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0051/14. számú Ideológie, identity 
a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom 
priestore c. Vega-projekt keretében folytak a szerző munkahelyén, a pozsonyi 
Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. 

2 CSELÉNYI László, Aleatória avagy a megírhatatlan költemény / tartomány. 
Dunatáji téridő-mítosz, Pozsony, Madách–Posonium, 1998.

3 Lásd erről bővebben: CSEHY Zoltán, Nyulak kővel kivert fogsora. Cselényi 
László Elvetélt szivárvány című művének zenei olvasata = On the Road. 
Zwischen Kulturen Unterwegs, ed. ÁGOSTON Zénó Bernárd, Márta CSIRE, 
Andrea SEIDLER, Wien, Berlin, Lit Verlag, 2009, 93–106. A boulez-i zenepo-
étikával való rokonságról: CSEHY Zoltán, „Minek zene minek fog minek oboa”. 
Vázlatos eszmefuttatás Cselényi László költészetének zenei értelmezhetőségéről 
= A Cs-tartomány – pro és kontra. Cselényi László költészete kritikák és ér-
telmezések tükrében, szerk. KÖVESDI Károly, Pozsony, Madách–Posonium, 
2009, 233–256.
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visszalényegül 4/4/4-ből 1/1/1-be, a textuális beosztás nem kö-

veti ezt a tagolást, hanem alternatív fejezetek szabadabb tárházát 

kínálja. Míg a nyitó struktúra szabályosan építkezik (I. Krétakor, 

II. Kiegészítések Hérakleitoszhoz, III. Téridő-szonáta, IV. Sokk-

nyomozó történelem), a kompozíció felénél, a tüköroldalon IV. 

fejezetből (szövegegységből) két darab is van (IV. Acetilén ágyak, 

IV. Az eggyé vált sok/k), sőt: az Acetilén ágyak és a Sokknyomo-

zó történelem szövegteste ugyanaz, csak fordított sorrendben, ha 

tetszik, rákmenetben. A tükörtérfél III. fázisból is kettőt kínál (III. 

Sokknyomozó történelem, III. Elvetélt szivárvány), melyek egyi-

ke ráadásul azonos című az első térfél IV. egységével, s nincs ez 

másként a II. sorszámot viselő tömbökkel sem (II. Téridő-szonáta, 

II. A megíratlan költemény). Mire lehet mindebből következtetni? 

A szövegegységek, nevezzük így: tételek, a paraméterhálózatnak 

megfelelően felcserélhetők: az I. tétel stabilitásával szemben az 

összes többi kombinatorikus lehetőségként jöhet számba, sőt, az 

egyes tételek önazonossága ellenkező irányból is kikezdhető, va-

gyis a „fordítás” lehetősége is interpretációs, olvasati lehetőségként 

működik. Kötött paraméter a montázstömbök rendszere, a tömbök

a tételek tekintetében viszont többirányú mozgást is végezhetnek. 

Ez a szokatlan szerkezet, mely hol reduplikálja, hol önmaga ellenté-

tébe fordítja, hol átértelmezi vagy eltörli önmagát, az aleatória elve-

ire épülő epikus kompozíciók sémáit idézi: pl. Maderna Hyperiónja 

vagy Henri Pousseur Votre Faustja4 éppúgy számba jön e tekintet-

ben, mint Mauricio Kagel szokatlan dramaturgiája.

Az összevetés kedvéért vegyük például Maderna Hyperiónját.5

A nem hagyományos opera cselekménye lényegében poétikus szim-

bólumok sorozatában merül ki, melyek a hagyományos elvárások-

hoz igazodva nyernek értelmet. A tiszta, elementáris líraiság mint 

a modern ember lehetséges menedéke jelenik meg, s a hölderlini 

mélységek feltárulása is a köznapiságtól teljesen elszakadó ember 

számára válik csupán lehetségessé. A modern ember tiszta, lírai 

gesztusai elveszítik jelentőségüket a külső világban. A folyamatos ké-

szülődésben, változásban és szerepelni vágyásban felőrlődő ember és 

a társadalom által meg nem értett zseniális művész nevetséges meg-

semmisülését ragyogóan példázza már a nyitójelenet is.

Az opera elején egy frakkba öltözött fuvolást, azaz a költőt szim-

bolizáló alak vontatott előkészületei zajlanak (a hangszer kisza-

badítása a tokból, összeszerelése stb.), ám mire zenélni kezdene,

a magnószalagról hirtelen bejátszott durva hangeffektusok ellehe-

tetlenítik, s végül ketrecbe zárják. Egy későbbi jelenetben Maderna

a zenekar és a szólista kontrasztját teszi allegorikus értelművé: a szó-

lista hiába próbál érvényesülni, csak másodjára sikerül neki, akkor 

is köznevetség tárgya lesz. A színpadot egy gépprostituált foglalja el, 

mely fényjátékot mutat be, s a férfi–nő kapcsolat elértéktelenedését, 

a meztelen szexualitás gépies érzéketlenségét jeleníti meg. Miután 

a gép eltűnik, fekvő férfiak maradnak a színen, akik próbálnak fel-

egyenesedni. Megjelenik egy nő, aki Hölderlin Hyperionjának ver-

ses részeiből énekel. A frakkos férfi fuvolán kíséri, majd a jelenet 

fokozatosan visszatér a nyitóképhez. A darab a Dimenzioni II–III. 

címen ismert Maderna-művekkel kezdődik: az első hangszalagra 

komponált alkotás, mely nem verbális hanganyagot tartalmaz, ha-

nem impresszív és expresszív hangmegnyilvánulások, közbevetések 

rendkívül eleven elegyét, a másik zenekarra, fuvolára és piccolóra írt 

mű. Ezután Hölderlin Hüperión és Hüperión ifjúsága című művében 

következnek csupasz, prózai részletek a létbölcselet nagy kérdéseiről, 

bámulatosan poétikus és kiegyensúlyozott mondatok a világbazárt 

ember szorongásairól, a feledésről, a világ kiismerhetetlenségéről, 

majd a Dimensioni III. harmadik része keretezi a kompozíciót. Utá-

na az 1966-ban komponált Amanda (Serenata VI) hangzik fel, mely 

kamarazenekarra írt szerenád, majd az opera egyik fénypontja egy 

ragyogó, hölderlin-fragmentumokra komponált szopránária hang-

zik fel („Wie eine lange entsetzliche Wüste lag die Vergangenheit da 

vor mir“). A múlt rettenetes sivatagként jelenik meg, melybe vissza-

visszaréved az önértés hiányával küszködő lélek. Az áriát megszakítja 

Hüperión sorsdalának első két versszaka egy szín- és képzeletgazdag 

zenét kínáló kórus előadásában („Ihr wandelt droben im Licht”), 

mintha csak megvalósulna a hölderlini költői kép: „fénylő fuvalmak 

4 A mű bravúros elemzését lásd a Cselényi-életműre meghatározó jelentőség-
gel bíró Luciano Berio tollából: Luciano BERIO, Notre Faust, Contrechamps 
N 1, 1983, szeptember, 51–56.  

5 Bruno MADERNA, Hyperion, Párizs, Audivis, 1994. A felvételt EÖTVÖS Pé-
ter vezényli. Előadók: Jacques Zoon, Penelope Walmsley-Clark, Bruno Ganz, 
Les Jeunes Solistes, Asko Ensemble. (Montaigne MO 782014).
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/ játszanak véletek, / akár a hárfáslány / ujja a húron.”6 A szoprán-

ária befejezése után a Stele per Diotima című, 1964-ben és 65-ben 

komponált feszes zenekari darab szólal meg, majd a szintén zene-

karra komponált Entrópia I–III. következik, melyek első darabjába 

beépülnek Hölderlin Kenyér és bor című költeményének egyes vers-

szakai, melynek alaptónusát így érzékelteti maga a költő: „Kertek-

ből zöng csak húros zene: tán szerelemnek / hangja, talán valamely 

férfi idézi a múlt / ifjúságot”. Az opera Hüperion sorsdalának utolsó 

versszakával zárul: „Ránk az szabatott, / hogy nyugtot sose leljünk 

– / hull, hányódik az ember, / vaksin, a szenvedő, / hull le az órák / 

hosszu során át, / mint vízhab szirttől / szirtnek omolva, / éveken át

a bizonytalan űrbe.” (Az idézett versek Bernáth István fordításai.)

Maderna műve avantgárd alkotás: úgynevezett nyitott mű, mely

a klasszikus operakonvenciók ellenében építkezik, ráadásul Maderna 

különféle korábban komponált alkotásait is felhasználó zenei kong-

lomerátum. Magát a művet nem lehet igazán karakterisztikusan le-

írni, legfeljebb az egyes előadásokat. Maderna tudatosan engedett 

nagyobb teret a szokásosnál az előadók, a rendező és a szereplők 

számára, s ezáltal az előadások egyediségét is maximálisan sikerült 

biztosítania. Az opera számára mindvégig work in progress maradt.7 

Az opera előadásának sikere nagymértékben függ az előadók és

a rendező kreativitásától.

Cselényi Aleatóriája hasonló módon olvasódik partitúraként bi-

zonyos paraméterek alapján, hasonlóképpen válik minden korábbi 

kötetnél líraibbá és poétikusabbá, miközben az epikus szélesség il-

lúzióját is felkelti, hasonló módon növekszik meg a szimbólumok 

szerepe, s ugyancsak hasonló módon komponálódnak bele különféle 

korábbi Cselényi-művek a maguk eklektikus sokféleségében. A köl-

tői szerep devalválódásának kérdésköre Cselényi költészetének is 

egyik mértékadó problémája: az avantgárd alkotó szövegkonstrukciói

a hagyományos ihletcentrikus vallomáslírával szemben próbálnak ér-

vényt szerezni a nyelv szabad mozgásának, miközben az elvárási rend 

a poézist a maga árkádiai álomvilágába száműzi. Cselényi szövegé-

nek hölderlini elementumai is vannak: a szövegmintázatok mögött az

ő költészete is potens. A kenyér és bor hölderlini motívuma Cselényinél 

pl. a kereszt és hegedű motívumában teljesedik ki (3-1-2).

Az Aleatóriáról Mekis D. János joggal állapítja meg, hogy „kvin-

tesszenciális” alkotás (ahogy Maderna operája is), melyekben a sze-

lekció és kiemelés elve a „szövegdobozok” grafikai elrendezésében,

a linealitásból való kitörésben is realizálódik. A folyamat eredmé-

nyét így összegzi: „Az eredmény: vizuális tekintetben diszharmo-

nikus, szövegpoétikai vonatkozások tekintetében pedig jelentés-

korlátozó hatáseffektusok létrejötte”.8 A termékeny sokirányúság 

aleatórikus helyzetéből kilépő fragmentumokban Mekis gnómák, 

illetve aforizmák merev megképződését látja, melyek poétikai érte-

lemben lefokozzák, illetve korlátozzák a szövegkopuláció lehetséges 

alakváltozatait. Szövegszerveződési tekintetben Mekisnek igazat le-

het adni, ám ha a Cselényi-kötetre a maga vizuális vonatkozásaival 

egyetemben úgy tekintünk, mint a zenei grafika metaforikus szö-

vegpartitúrájára, ez a lefokozás érvényét látszik veszteni. E tanul-

mány legalábbis e mellett próbál meg érveket felsorakoztatni. Bohár 

András szintetizáló műként tekint az Aleatóriára, mely részint új 

„amorf és organikus formák” kidolgozásával, részint a destrukció 

agressziójának feltérképezésével, részint az újrakonstruálás lehető-

ségeivel, részint pedig az intermediális szintézis aspektusával gaz-

dagítja a Cselényi-univerzumot.9 Bohár észrevételei jelentékenyek 

és fontosak, ugyanakkor vitára is késztetnek: az amorf és organikus 

formák kettőssége Cselényi bartóki modelljének applikálási techni-

káiban korábban is megjelent,10 az intermediális lehetőségeket pe-

6 HÖLDERLIN, Versek. Levelek. Hüperión. Empedoklész, Budapest, Magyar 
Helikon, 1961, 94.

7 Cselényi egy Szondi Györgynek adott interjúban a művet maga is work in 
progressnek nevezi. SZONDY György, Őserdei ösvényen = CSELÉNYI László, 
A riporttól a mítoszig, Pozsony, Madách–Posonium, 2001, 147–150.

    8 MEKIS D. János, Félszázad, szövegfolyam, Cselényi László = CSELÉNYI Lász-
ló, A kezdet s az egész, Pozsony, Madách –Posonium, 2008, 146–147.

    9 BOHÁR András, A megírhatatlan költemény. Hermeneutikai kísérletek Cse lényi 
László költészetéről, Budapest, Ráció, Magyar Műhely Kiadó, 2005, 97–98.

10 Erről bővebben: CSEHY Zoltán, Aritmikus képzelet, disszonancia, szimmetriaél-
mény (A bartóki hídforma és kromatika hatása Cselényi László költészetére A kép-
zelet aritmiái című kötet kulcsszövegeiben) = Speculum varietatis. Jazykový a liter-
árny manažment v multikulturálnom priestore a (pseudo)identita textov, szerk. 
MISAD Katalin, CSEHY Zoltán, Pozsony, Comenius Egyetem, 2014, 110–127. 
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dig korlátozottnak látom, hiszen a szövegek vizuális energiái min-
den látványosságuk ellenére nem hoznak létre képzőművészetileg 
vagy tipográfiailag jelentékeny esztétikumot: e vizualitást sokkal 
inkább a szövegpartitúrák és a zenei grafikai struktúráival látom ro-
koníthatónak. Ráadásul e formák korlátozott grafikai jelenléte sok-
kal szabályozottabbnak tűnik, mint amennyire diszharmonikusnak.
A Mekis D. által szorgalmazott diskurzív játéktér erővonalai zeneileg 
is erőteljesebbek, mint ahogy azt Bohár látja. Ez a diskurzív kon-
cepció a választás lehetőségének felértékelődése mentén válik zenei 
értelemben izgalmassá: ahogy Maderna operájának elemei felcserél-
hetőek, illetve az előadó kedvének kiszolgáltatott entitásokká válnak,
s számítanak az értelmezés provokációjára és intellektuális izgal-
mára, Cselényi szövege sem kíván egyetlen lehetséges értelmezésre 
fókuszálni, ugyanakkor az iránytalanság is csak illúzió marad, mivel
a szövegolvasás lehetséges paramétereit partitúraszerűen rögzíti.

A négy tétel Cselényinél stacionárius jelleggel építhető fel: a téte-
lek, mint bizonyos zenei akciót kiteljesítő időpontok és időegységek 
akcióideje szabályos és megváltoztathatatlan. Legalábbis ezt sugallja 
a számozás racionalizmusa. Mindig ugyanannyi hangzik, de mindig 
másként. 

Milyen kisebb egységekkel kell számolni egy-egy tételen belül? Az 
alábbi struktúrákat célszerű elkülöníteni:

a) Szólamkijelöléses montázstömbök – ezek a struktúrák nyolcso-

ros, szimmetrikus vagy jobban mondva fordításos szerkezetek 

(1/2/3/4/4/3/2/1), melyek szólamait nyomdatechnikai megkü-

lönböztetés, betűtípusból fakadó diverzitás jelöli. A szólamvá-

lasztás nyitott (amennyiben nem kollektív egymásnak eresztett, 

zenei előadást képzelünk el, hanem klasszikus olvasási folya-

matot): a betűtípus az értelemtulajdonítás mechanizmusait se-

gíti. Minden oldal szabályosan három ilyen tömböt tartalmaz. 

b) Világos keretekbe foglalt motívumnévjegyek – ezek a szöveg-

struktúrák (vers-, interjú-, naplórészletek stb.) a montázsok-

hoz viszonyítva koherensebb eligazító szövegek, gyakorta 

egyszólamú monódiák vagy a nyelv terheléspróbáját végző 

akusztikus gyakorlatok.

c) Halmazok – olyan, fekete alapra felvitt szövegtömbök, melyek 

a montázstömbök értelemkonstruáló egységeit erősítik fel 

vagy szorítják háttérbe.

d) Elszabadult sorok – olyan magányos sorok, foszlányok, melyek 

váratlanul bukkannak fel a szövegszerkezet egyes stigmatizált 

helyein, hogy jellegzetes Cselényi-verscímet vagy fordulatot 

mozgás közben integráljanak a szövegfolyamba.

Szólamkijelöléses montázstömbök

A montázstömbök more geometrico szerkezete a Cselényi-kötetek 

többségében állandósultnak tekinthető. Egy önmaga közepe felé 

mélyülő sziromszerkezet aránytanilag pontos leképezéséről van szó, 

melyet időnként a motívumokból adódó egyéb akusztikus vagy vizu-

ális gesztus is cizellálhat, mint pl. a 2-3-2-es lap harmadik tömbjét:

ahová e gondolat s ütött

   avas házak közül a tél árnya űzött

ténylegesen arra kényszerít hogy

   sikong a híd alól felbőgve zúz roham

miként tavaszidőn megárad csősz folyam

   egy napon szinte az új vil ággal

vámok tetves dühök regényének mögötte

   petézett tükörben Oh a hÓ 

A tükörmotívum strukturáló-metaforikus vonatkozása az Oh

a hÓ szerkezet mikrostruktúrájában is megvalósul, ahogy a dodeka-

fóniából örökölt fordítástechnika modellálása kicsiben is megtörté-

nik. A fraktálszerűen viselkedő séma az egész modellálásával rokon 

mintázatokat és dinamikát sejtet. A szöveg ráadásul három lazább 

metrikájú, de jól felismerhető jambikus trimetert is tartalmaz.

A montázstömbök elsődleges hordozói a költői szövegáramlás-

nak, s így funkciójuk az értelemtulajdonító játékban elsődleges. Az 

Aleatória összegző jellegét mutatja a kompozíció felidéző funkciója 

is: a nyitó struktúra például korántsem a Krétakor11 sémáit reprodu-

11 CSELÉNYI László, Krétakor avagy lehetőségek egy elképzelt szöveghez, 
Bratislava, Madách, 1978. A kötet kitűnő értelmezését adja az utószóíró 
ZALABAI Zsigmond (163–174.).
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kálja, hanem egy bizonyos ideig az Acetilén ágyak című kötet mon-

tázsverseit követi, majd átvált az Elvetélt szivárvány hasonló tömb-

jeinek beépítésére. Az életmű tehát nem önazonos egységek stabil 

rendszere, hanem dinamikus elemek sorozata, s így az újra felbukka-

nás nem pusztán a felidézés gesztusa, hanem a modifikáció luxusa is 

lesz. Pongrácz Zoltán az aleatórikus zene három jellegzetességeként 

a mobilitást, a flexibilitást és a variabilitást jelöli meg.12 A mobilitás 

a sorrend elmozdíthatóságára vonatkozó alaptulajdonság: minden 

szövegtömb érvényes valóság, ám az egyes elemek összeolvasható-

sági sorrendje tetszőleges. A szövegtömbök szólamjelzései hagyo-

mányos értelemben nem a partitúra egészét érintő olvasatban rele-

vánsak, hanem az interpretációs szándék aktuális megvalósulásában. 

Az Acetilén ágyak szövegtömbjei nélkülözik a szólamkijelöléseket: 

a lehetséges és kézenfekvő értelemtulajdonítási mechanizmus feltér-

képezése így az olvasóra marad. Az Aleatória szövegei ezt viszont 

készen kínálják: ez a gesztus a felfejtés gesztusa is, az enigma felol-

dásának lehetséges módozata. A monolit tömb egyszerre instabil 

struktúra, és egyszerre enigmatikus hálózat: ezáltal megnövekszik

a koherencia szerepe.

A flexibilitás az oda-vissza struktúrák tárházára vonatkoztatható, 

a variálható olvasási irány, a belekódolt esetleges torzulás felől ér-

telmeződik. Az olvasás során kialakuló irányulások térszerkezete az 

Aleatóriában nyilvánvalóbb utakat kínál: az Acetilén ágyak e tekin-

tetben a flexibilitást szinte fetisizálja. 

A variabilitás a kombinatorikus lehetőségek eshetőségeinek szám-

bavételét jelenti. E tekintetben a Cselényi-korpusz kimeríthetetlen 

aranybánya. A provokáció és a reakció dinamikáját feltételező érte-

lemtulajdonító játék csúcspontjai e vonatkoztatási rendszerben mu-

tatkoznak meg a leginkább.

Amennyiben az Aleatória című kötet teljes anyagát az életmű kon-

textusába ágyazzuk, külön jelentőségre tesz szert részint a narráció 

célzatossága, illetve a módosulások karaktere. A Krétakor címet vi-

selő stabil és egyalakú tétel például az Acetilén ágyak szövegtömbje-

ivel indul, ám apróbb módosulások következnek be a szöveg testén:

e módosulások kevéssé érintik a sorrendiséget, sokkal inkább hat-

nak ki a szövegtagolás alapstruktúráira. Nézzük például az első oldal

(1-1-1) szövegtömbjeinek módosulatait a két kötet szövegpárbeszéd-

ének tükrében. Cselényi szinte a palimpszesztus-logika filológiai pa-

radoxonjait exponálja: a szöveg olvasati tekintetben kiszolgáltatott, 

s értelmezhetősége a hagyományozódás rétegezettségétől is függ, 

miközben a hibás vagy a rossz olvasat, az esetleges interpoláció akár 

önazonossági vagy szövegidentitásbeli kérdéssé válhat. 

Az Aleatória első montázstömbje a következő szólamszerkezetet 

mutatja:

amikor először sötét

    a szél a dunamenti szél

pusztító tüzek árvizek

    itt állok a férfikor

harmincesztendős dzsungelében

    ki bamba hasonlatokért

odadobtam az ifjúságom

    hitét az ára: hit-tetem

Ennek ősváltozata tipográfiai nyomra vezetés nélkül az Acetilén 

ágyakban:

amikor először sötét

    a szél a dunamenti szél

pusztító tüzek árvizek

    itt állok a férfikor

harminc esztendős dzsungel-éden

    ki kába hasonlatokért

odadobtam az ifjúságom

    hegyek hordái rím-perem13

Mindkét szöveg a teremtés kozmikus képeivel indít, a sötétség 

kaotikus elrendezetlenségével, majd a mikrotáj és mikrotörténelem 

otthon- és térteremtő földrajzi koordinátái jelennek meg. A szél ha-

12 PONGRÁCZ Zoltán, Mai zene – mai hangjegyírás, Budapest, Zeneműkiadó, 
1971, 54. 13 CSELÉNYI László, Acetilén ágyak, Pozsony, Madách, 1991, 6.
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gyományosan, Pindarosztól Sandro Pennáig a teremtő akarat költői 

jelképe is, de egyszersmind a romboló újraformálás katasztro fiz-

musának gesztusrendszeréhez is hozzátartozik. Cselényi a harma-

dik tömbben („századok óta fúj a szél”) a történelmi, történeti tér 

ironikus metaforájává teszi. A könyv imperatívusza Dante poklának 

feliratát parafrazálja („Ki itt belépsz, hagyj fel minden iránnyal”),

s így egyszerre irányítja rá a figyelmet a kozmikus és lokális kataszt-

rófára (a csallóközi árvíz kiemelt szerepet kap a narrációban) és

a nyelvi kifejezhetetlenség, a pontos leírás lehetetlenségének és az 

elbeszélhetőség nyelvfilozófiai korlátainak csapdáira. Noha az irány-

talanság imperatívuszos deklaráltsága első pillantásra az Acetilén 

ágyak szövegeire érvényesebbnek látszik, e kötet szabad tételhasz-

nálata legalább annyira dinamikus, mint a montázstömbök szabad 

megnyitása. 

A szöveg négy szólamához négy idő- és térszerkezet rendelődik 

hozzá:

a) A kozmikus idő mitikus tere – a teremtésmítoszok kardinális 

szerepet játszanak Cselényi költészetében, a világkeletkezés-magya-

rázatok a poétikus tudás primátusát hirdetve metaforizálódnak, s te-

remtik meg költői világa egyik alapvető háttérmintázatát.

b) A történeti idő behatárolható tere – a csallóközi árvíz katak-

lizmája, az 1956-os vagy 1968-as események hangsúlyosan jelennek 

meg az Aleatória testén is (lásd pl. Az elvetélt szivárvány és a Sokk-

nyomozó történelem című modulokat).

c) A személyes lét metapoétikus / önreflexív tere – az énre, iden-

titásra vonatkoztatható valós vagy valósnak tetsző, személyes meg-

nyilvánulások, illetve külső dokumentumok (interjúk, egykori cik-

kek, tanulmánymorzsák stb.) beiktatásai is rendre felbukkannak.

d) Az irodalmi hagyomány idejével és szövegtereivel űzött já-

ték részint intertextusok, paratextusok, illetve roncsolt, csonkolt 

idézetek, sőt önidézetek létrehozásában ölt testet, de a holisztikus 

értelemben vett kompozíciós elgondolást is alapjaiban határozza 

meg. 

Érdemes lenne még elkülöníteni egy zenei tér-idő konstrukciót is, 

melyben a kompozíciós és a metaforikusan a zenei grafikára emlé-

keztető hangzás- és olvasásirányok szólamozása, illetve a paraméter-

struktúrák kialakulása megtörténik. Ez a partitúraszerűen elgondolt 

tér-idő struktúra azonban inkább összegző jellegű, s hierarchikusan 

jóval a fenti négy fölött áll.

A fenti idézet szélszálazása további megfigyelésekig vezet el:

a harmadik sor egészen az első Cselényi-kötet Históriás ének című 

szövegéig,14 a második pedig a Rapszódia a bodrogközi szélről című 

vers nyitósorának variánsa.15 Mindkét sor tehát egy-egy konkrét 

hagyományos Cselényi-textust is előhív, s a fenn jelzett idő- és tér-

konstrukciók labirintusszerű rendszerévé alakítja a szöveg háttér-

mintázatát. Az „itt állok a férfikor” kezdetű szakasz szintén számos 

módosulásban van jelen Cselényinél: a K-montázsban pl. harminc-

hat éves dzsungel jelenik meg, A képzelet aritmiáiban pedig a kö-

vetkező sort találjuk „Itt állok a férfikor 62 éves dzsungelében”. Ez 

utóbbi vers címe (A meggörbült téridő) pontosan jelzi azt a görbíté-

si mechanizmust, ahogy a szabályosan felvázolt koordinátarendsze-

rek elhajlanak és térbeli alakzatokká görbülve fokozatosan elveszítik 

eredeti jelentőségüket. A szöveg variánsaiban tehát modifikáló-

dik, torzul, vagy ha úgy akarjuk: épphogy egyre pontosabbá válik.

A két szövegrészletben a „dzsungelében”: „dzsungel-éden” aránypár 

érdemel komolyabb figyelmet. Az Acetilén ágyakban még éden-

ként megjelenített átláthatatlan dzsungellét az Aleatóriában már 

kiismerhetetlen káosztérré változik át. A „rím-perem”: „hit-tetem” 

aránypár is jelentékeny torzulásról tanúskodik: a kába / bamba ha-

sonlatokért odadobott ifjúság metapoétikus felvillanása nem pusz-

tán egy költészetesztétikai váltás dokumentuma, hanem a rím: hit, 

illetve a perem: tetem aránypárokban tükröződő devalválódás és 

értékválság dokumentuma is. A következő közös szakasz azonos:

a dantei intertextussal induló tömb („az emberélet útjának felén”) 

az Acetilén ágyakban szereplő „hegyek hordái” gondolatot viszi to-

vább megidézve az Ararát hegyét, illetve a „koponyák hegyét”. A 

14 CSELÉNYI László, Keselylábú csikókorom. Versek (1956–1961), Pozsony, Szlo-
vákiai Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961, 65. Figyelemreméltó a kötet szerkesz-
tői ajánlójának alábbi mondata: „a Nap-ének egyes részei már úgy hatnak, 
mint az erőművi zsilipeken konstruktívvá szelídített, fegyelmezetten zúduló 
víztömegek”. A Nap-ének négyesosztatú struktúrája és zeneisége mintegy elő-
képe a Cselényi-féle zenei elvű komponálásnak.

15 CSELÉNYI László, Erők, Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 
1965, 24.



210 211

bibliai tér-idő szakrális auráját ellenpontozza a radikális földi realiz-

mus dokumentarista vonulata, mely az egyik legismertebb Cselényi-

verset, A vonat este Prága felé indul című, még az Erőkben megje-

lent opuszt idézi („vasárnap este zsongó pályaudvar”), mely egyike

a költő legkorábbi polifón, repetitív zenei struktúrákra épített ver-

seinek.16 Ez idézet kurziválva folytatódik a tükörszerkezet megfelelő 

pontján („munkások katonák lányok ifjak vének”). A változások, 

szövegromlások vagy bizonytalanságok megjelenése ritkán hagy 

érintetlenül szövegtömböt: a kötetről kötetre vándorló egységek ez-

által olyan szövegpárbeszédet indukálnak, mely a szöveggenerálás 

és szöveghagyományozódás filológiai és bölcseleti aspektusaira is 

rámutat. Az olvasati bizonytalanságot indukáló forma olykor épp 

az átmenetiséget ragadja meg (pl.: „s ő csak mereng lapuló ág/y/

on”). Ez a jelzés mintegy bátorítás arra is, hogy a nagyobb egységek 

aleatórikus szerkezetének megfelelően a kisebb mozzanatok aktuá-

lis performativitását is megválaszthassuk. 

Érdemes itt elgondolkodni a predetermináltság és az automa-

tizmus viszonyáról, mely a szeriális zene egyik alapkérdése. Ligeti 

György nyomán érdemes bevezetni a diszpergálódás metaforáját, 

melyet ő az „elemi szeriális zeneszerzés” kísérőjelenségeként érzé-

kelt. Az ilyen komponálást a gyurmázáshoz hasonlító Ligeti pon-

tosan leírja azt a jelenséget, melynek csapdája az Acetilén ágyak 

azonos sűrűségű és súlyú elemeit is visszafordíthatatlan nivelláló-

dással fenyegeti: „olyan konglomerátum alakul ki, amelyben még 

megkülönböztethetők ugyan az egyes színfoltok, de egészében 

mégis kontraszt nélkülinek hat. Ha tovább gyúrjuk, akkor teljesen 

eltűnnek a színfoltok: egységes szürke jön létre.”17 A szeriális jelleg 

épp a montázstömbök szólamkijelöléseinek dinamikájában válik 

aleatórikussá.

Ha alaposabban megnézzük pl. az 1-1-2 ikermodul tükörszerke-

zetét, a montázstömbök dinamikája az olvasási irányok precíz arány-

tanát rajzolja ki. 

  ABC A’B’C’

 1 aea aea

 2 bfb bfb

 3 cbc cbc

 4 ddd ddd

 4’ ddd ddd

 3’ cbc cbc

 2’ bfb bfb

 1’ aeE aeE 

A vertikális és horizontális tengelyes szimmetria (tükörpozíció) evi-

densen formateremtő erejű. E sémában mozognak az olvasási irányok: 

ha az a-szakaszokat követjük, a sorrendiséget tekintve hat sort kell egy-

beértenünk (grafikailag két háromszög rajzolódik ki), ha a b-szakaszokat 

vesszük alapul, 12 „összefüggő” sort kapunk hat-hat elemből, a c-elemek 

nyolc sort alkotnak (két szimmetrikus négyzetet rajzolva a fenti vázlatos 

térbe). A d-elemek stabilitása a kötet egészét tekintve a legegyértelműbb: 

hat-hat sort érint (két szimmetrikus téglalapot a fenti rendszerben), az 

e-elemekhez inklináló (csupán a betűméret miatt eltérő) E-elemek hat 

sornyi szöveg kohézióját sugallják (fenn két tengely szerint tükrözött há-

romszög), az f-elemek négyese grafikailag szabályos négyzetet alkot. Az 

f-fel jelölt szakaszok egyszerre kettős természetűek: egyszerre csatlakoz-

tathatók a kövérrel és a kurzívval szedett sorokhoz is. 

Az arányok a hat típusú szólamkijelölés tekintetében tehát így ala-

kulnak: a 6, b 12, c, 8, d 12, e 6, f 4 (+4). Gyorsan tegyük hozzá azt 

is, hogy ez a szimmetrikus tükörjáték még mindig csak féloldalas, 

hiszen a kötet másik felében egy ugyanilyen szerkezetű, ezzel ismét 

szimmetrikus konstrukciót alkot az 1/1/2-es modul két változata.

Természetesen ez az aránytan csak abban az esetben működőképes, 

ha elfogadjuk az olvasási ajánlatot, és az értelemtulajdonítás klasszikus 

effektusát kissé fetisizáljuk, mindamellett, hogy lényegében a megérté-

si folyamat ösztönös irányulásáról van szó. Az ilyen értelemtulajdonító 

szövegdinamika a könyv teljes felépítését tekintve leírható hasonló tü-

kör- és szimmetriarendszerekként, s nem egy esetben klasszikus érte-

lemben vett hagyományos vers lesz az eredmény. Ha pl. a d elemeket 

vesszük, az 1-1-2 szakaszban, a kihasított vers így indul:

16 CSELÉNYI, Erők, i. m., 29–33. Mai magyar költők antológiája, szerk. E. FE-
HÉR Pál, GARAI Gábor, Budapest, 1966, 426–130.

17 LIGETI György, A zenei formai változásai = Uő, Válogatott írásai, ford. 
KERÉKFY Márton, Budapest, Rózsavölgyi, 2010, 173.
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„csontos szikár idő ami most kinn ragyog

az égen karmazsin-pillájú csillagok

mikor egymásra leltek

szikrázott a magasság

a földön óriás áradat hömpölyög

uralkodnak e táj fölött a nagy ködök

kinn most az ég alatt szigorú a hiány

kevély az éj ledér az értelem a fák’

Ha a d-pozíció szöveghelyeit az e szakasszal szimmetrikus 1/1/2-es 

modullal vetjük egybe, igencsak hasonló szöveget kapunk:

„csontos szikár idő ami most kinn ragyog

az égen karmazsin-pillájú csillagok

nagyon szerették egymást

mindig nagyon szerették

a földön óriás áradat hömpölyög

uralkodnak e táj fölött a nagy ködök

az ember nem lehet félénk vad égre néz

nem kérdi szabad-e nem kérdi mit miért”

Természetesen a szólamszétszálazás nem mindig teremt ilyen 

koherens szöveget: a koherenciafok variabilitása stiláris-esztétikai 

kihívás is. A szövegek elrendezése evidens módon inkább csak 

megengedi, mintsem megköveteli ezeket a széttagoló technikákat, 

hiszen a tömbök lényege az együttes polifón hangzás, egy elkép-

zelt szimultán olvasás korántsem értelemcentrikus kibontakozása. 

A javasolt irányok szimmetria- és aránytana a kompozíció egé-

szének divergenciáit összeolvasztó formális harmóniába rendező-

dik. Ismét Ligeti egyik plasztikus hasonlatához érdemes fordulni, 

mellyel saját, San Francisco Poliphony című munkáját jellemezte: 

„képzeljük el, hogy különböző tárgyak vannak óriási rendetlen-

séggel bedobálva egy fiókba, amelynek a formája viszont pontos 

körvonalú: benne a káosz uralkodik, ő maga azonban jól van meg-

formálva”.18

Ugyancsak e ponton érdemes feltenni a kérdést, hogy vajon 

Cselényi aleatóriája miként vonja be az olvasót. Luciano Berio egy 

interjúban elmarasztalja az aleatóriát mint a közönséget kirekesztő 

effektust, szerinte ugyanis az aleatória olyan, „mintha becsapnánk

a közönséget, hiszen nincs módja részt venni az aleatorikus folyamat-

ban. A közönségnek az aleatóriától függetlenül sincs választása. Azt 

kell hallgatnia, amit elébe tárnak. Azonkívül az aleatória azt jelenti, 

hogy a zeneszerző lemond bizonyos felelősségről”.19 Recepciós vagy 

interpretációs lehetőségként kell-e tehát elgondolni az aleatóriát és 

annak irodalmi metaforaként alkalmazott módszerét? Cselényi épp 

azt teszi meg a szövegek univerzumában, amit a zene világában az 

interpretátor, vagyis az olvasó és az alkotó pozícióját minden eddi-

ginél közelebb hozza egymáshoz, s noha a paraméterek megterem-

tésében a szerzői intenció érvényesül, s a választás szabadsága végső 

értelemben illuzórikus (a két fogalom messzemenően nem szinoni-

mája egymásnak), az alkotás, a formálás lehetőségét mégiscsak fel-

kínálja. A társszerzővé előléptetett olvasó egy diszkurzív folyamatba 

csöppen: döntései, reakciói nyomán a szövegkonglomerátum hatá-

rozott vagy fakóbb színei nyomán kiolvashat akár egy hagyományos 

értelemben vett verset is, de montázsszerű szövegeket is előállíthat.

Ligeti Boulez Structure 1a című művének elemzésekor a kom-

pozíciós folyamatot három munkafolyamatra egyszerűsíti le.20

E fo lyamatsor (1. döntés, automatizmus, 2. döntés) a Cselényi szö-

vegtengerben verset kereső, illetve a versgenerátort működtető befo-

gadó munkamódszerét is modellálni látszik: az első döntés a szerzői 

paraméterek elfogadására, felismerésére fókuszál, mely főként az 

elemkiválasztásban, illetve az elemek sorrendjének meghatározá-

sában realizálódik, sőt a sorrendiség hierarchiájának és menetének, 

összefüggésrendszerének feltárását is bevállalja. Az automatizmus

a szabad kapcsolatok és kapacitások felismerésében érvényesül:

a mű a választott sorrend és összefüggésrend szerint különféle „struk-

túrákat sző”, azaz automatikusan működésbe lép a szöveggenerátor.

18 LIGETI György, San Francisco Poliphony = Uő válogatott írásai, i. m., 414.

19 VARGA Bálint András, Beszélgetések Luciano Berióval, Budapest, Zeneműki-
adó, 1981, 80–81.

20 LIGETI György, Döntés és automatizmus Pierre Boulez Structure 1a című mű-
vében = Uő válogatott írásai, i. m., 135 –166.
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A második döntés a struktúra elvetésére vagy elfogadására, finomí-

tására irányul, s abban realizálódik, hogy képesek vagyunk-e létre-

hozni bizonyos összefüggéseket, illetve mi az, amit nem szeretnénk 

kialakítani, mit bízunk a véletlenre. 

Érdemes megnézni az Acetilén ágyak után egy másik szövegván-

dorlást is. Az 1-1-3 szakaszban a montázstömbök vezérfonala már az 

Elvetélt szivárvány sémája mentén halad. Idézzük itt is a felütést:

széles kop ár mező sehol

   amerre jár lét-szalmaláng

tavasz iramban árad

   amidőn szolimán e föld

a dunamellék kilakolt

   roncs bikaként bőg a folyó

tankok puhakék nyári lék

   egy domb sehol egy v öl gy se h ol t 

„Ugyanez” az Elvetélt szivárványban, kissé más szólamkijelölési 

tipográfiával:

széles kopár mező sehol

   amerre jár vadalmafák

tavasz iramban árad

   AMIDŐN SZOLIMÁN E FÖLD

A DUNAMELLÉKI KILAKOLT

   vak bikaként bőg a folyó

dombok puhakék nyári l ék

   egy domb sehol egy völgy se hol t 

A szavak elváltozásának, oszlásnak indulásának, széttrancsíro-

zásának dinamikája látványosan eltérő. A roncs: vak aránypár jel-

zi a szöveggenerálás modalitását is. Cselényi szinte kibernetikai 

programszimulációs technikával jelöli ki azt a territóriumot, mely

a korábbi szövegeket új létmódba kényszeríti. Soha nem repetícióról 

van szó, ugyanakkor a térkonstrukció végletesen matematikai szerke-

zetű, határozott arányérzékről tanúskodó elrendezésű. Az Aleatória 

tételvariálhatósága e tekintetben szabálytalanabb, mint minden ko-

rábbi konstrukció: a lecserélhetőség és az intencionális mellérende-

lődés viszont a maga performativitásában mégis csak a szabályos, 

a paraméterek által szabályozott, arányos kompozíciót szólaltathatja 

meg. E kompozíciók formai sémarendje azonos, ugyanakkor az, ami 

kitölti, nem más, mint a mobilitás, a flexibilitás és a variabilitás hár-

masságának kiszolgáltatott szövegtöltet.

Motívumnévjegyek

Az Aleatória egy-egy modulon belül tartalmaz több fehér keretbe 

foglalt szövegrészt is, melyek a Cselényi-szövegkorpusz más helyeire 

irányuló indexekként éppúgy értelmeződnek (egyfajta örvénypoé-

tikának engedve, mely során az intertextus örvénnyé tágulva ragad 

vissza korábbi kötetek szövegmélységeibe), mint a montázsszövegek 

egyes szólamait felerősítő motivikus amplifikációkként. Az 1-1-1-es 

modulban az első montázsvers sötétségképzeteit egy tahiti terem-

tésmítosz foszlánya erősíti föl. E mítosz teljes változatát Cselényi

A káosz korszaka címmel magyarította A pitypang mítosza című 

műfordításkötetében.21 A kozmikus-mitikus idő párhuzamaként

a történeti időt képviselő riporttöredék kerül ilyen funkcióba az

1-1-1-es modul B változatában: az idézet tulajdonképpen Az acetilén 

ágyak A pusztulás képei (1/1/2) című szövegének központozás nél-

kül megidézett három mondata, bár itt sem marad el a modifikálás, 

igaz ugyan, hogy szinonimikus természetű, ám a szintaktikai viszo-

nyokat megnyitja:

„Most jövök a Duna mellől, szememben még az út porával, lá-

bamon a föld sarával, s nem tudok szóhoz jutni. Megállítanak itt is, 

ott is, érdeklődnek, hogy mi újság, sürgetnek, hogy beszélj, de nem 

vagyok képes másra, csak legyintek, mást mit is tehetnék. Ott, ahol 

jártam, a pokol uralkodik.”

„Most jövök a Duna mellől szememben még az út porával talpa-

mon a föld sarával s nem bírok lenyugodni Leállítanak itt is ott is 

21 CSELÉNYI László, A pitypang mítosza, Budapest, Európa, 1986, 10–12.
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érdeklődnek hogy mi újság sürgetnek hogy beszélj de nem vagyok 

képes többre csak legyintek mi mást tehetnék. Ott ahol jártam az 

ördög uralkodik”

A dantei felütés és a pokol metaforikus képei szintén hihetetlenül 

erős koherenciát kölcsönöznek a Cselényi-szövegvilágnak, miköz-

ben minden látszat arra vall, hogy a konstrukció széttart. Ez a feszí-

tés és túláradás adja egy-egy modul zenei dinamikáját.

A prózai jelzések, stigmák mellett hatványozottan lírai szövegek is 

megjelennek ugyanilyen szerepkörben: az 1-1-1 modul A és B vari-

ánsában a minimális modifikációk poétikai erejét kiemelő  szimmet-

rikus tükörpozícióba helyezett hangolások is lezajlanak:

„virágok a víz alatt

sirályok a víz alatt

cigányok a víz alatt”

„kettészakadt füvek

kettészakadt füzek

kettészakadt szüzek”

Hasonló tükörpozíciókat szép számmal találunk másutt is (pl. 

az 1-4-4 vagy a 2-1-1 variánsaiban), sőt ez a szerkesztés tipikusnak 

mondható.

Különleges figyelmet érdemelnek az üres vagy kiürített terek:

a kötet több pontján is szerepelnek kitöltetlen fehér négyszögek

(a 2-3-1 B változatában vagy a 2-1-1 B-ben). Ez lehet a saját szöveg-

alkotás terepe éppúgy, mint a kitörölt vagy kitörölhető hagyomány 

metaforája. Vizuális értelemben a Malevics-asszociációktól sem vo-

natkoztathatunk el.  

Halmazok

Azokat a szövegtömböket, melyek a kötet grafikai diverzitását te-

remtik meg, célszerű halmazoknak nevezni: zenei értelemben sű-

rűn egymás mellé rakott hangtömegek, melyek nem a harmónia 

kialakításában érdekeltek, hanem a zenei színhatásban.22 Ha a kö-

tet lapjait egy képzeletbeli kottás füzetnek képzeljük, ezek a foltok 

(halmazok) a négyszög és a kör alakváltozatait, torzulásait (rom-

busz, romboid, ovális formák) testesítik meg, s egy-egy szabályos 

geometriai forma hangzásszínhatását jelzik. Mintha a szélső határ-

hangok lehatárolt terepén belül egyszerre akarnának megszólalni: 

szembeötlő vizualitásuk a standard szólamozott szövegtengeren

a bóják biztonságát adja. Ha rávetítünk egy-egy vizuális konfigurációt

a mellé- (fölé- vagy alá-) helyezett szövegtömb hangzásrendszerére, 

ez a kijelölés még világosabban megmutatkozik. Ezeket a halmazo-

kat afféle sávzúgásként célszerű belehallani a szövegtömbök zenei 

struktúráiba, illetve a szöveg-hangzásvilágra rágördíthető zavaref-

fektusokként, agresszív struktúrákként is értelmezhetők. Példa:

a 2-3-1 szakasz teljes grafikai elrendezését kitölti a „közös a kezdet 

és a vég a kör kerületén” feliratú, mellé helyezett fekete kör. E sávzú-

gás a gondosan kijelölt négy szólam mögött hallatszik permanens 

jelleggel a kijelölt sorok határai között.

MÁR ELINDULT SŰRŰ FÜSTKERÉK

   megszületik a lányka és ha felnő

leveled megkaptam mondd mire jó hogy még

   bölcső avagy nem bölcső kérdezik

immár több évezrede e vidék

találkozni akarsz velem hát jó ez

szépsége beragyogja a világot

MÁR ELINDULT SŰRŰ FÜSTKERÉK

A füstkerék képzetéhez a kör motívuma társul, a kezdet pedig

a bölcső szót metaforikus és konkrét értelemben is asszociatív terébe 

vonja. A kövérrel szedett köznapi nyelven megszólaló társalgási betét 

(leveled megkaptam) a kezdet és a vég folytonos egybemosásának 

gesztusát hangsúlyozza: a történésből nincs kilépés, körszerű folya-

matként tér vissza önmagába akár konkrétan, akár metaforikusan. 

A megszülető lányka képe, illetve az ehhez rendelt mitikus-pateti-

kus megszólalás háttérhangzásként szintén remekül építi magába

22 PONGRÁCZ, Mai zene – mai hangjegyírás, i. m., 93–96.
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a kezdetről és a végről szóló szentenciát. E halmazok hatóköre nem 

mindig terjed ki. A 3-1-1 szakaszban egy fekete téglalapban a követ-

kező szöveg található: „miniszoknyás lányokkal feküdt aki e verseket 

mind ellenírta”. Ez a rész a négyszólamú szövegtömbből mindössze 

az utolsó hat sornyi részt színezi privát hanghatással:

képzelt tövis rigómező

   ki tudja milyen áramok

mit bánja ő a képzelet

   fityula-éber a pohár

végén anyamadár-sebészet

   gondja-vágya egy marék szalma

teszik szeszélyessé a nőt

   meszelt gerincek pán-szögek

A miniszoknyás lányok és a szeszélyes nő közti viszony épp olyan 

evidens, mint az írás vagy ellenírás rokonaként mutatkozó meszelés 

képe. A „marék szalma” és a fekvés képe hasonlóan egybetartozik.

A halmaz tehát a zenei színhatást erősítő tényezőként bukkan fel

a szövegek szólamszálazásaival párhuzamosan, kiemelt és limitált ható-

körben. Olykor ezek a grafikusan elkülönített halmazok egy-egy tömb 

részletét színezik, máskor több tömb összekötésére is alkalmasak, s csak 

a legritkább esetben festik alá egy-egy teljes tömb szólamszerkezeteit. 

Egészen különleges a 3-1-2-es modul halmazkonstrukciója: itt

a halmaz lényegét adó szöveg csonka, mintegy kimozdul a reflektor-

fényből, a kijelölt ellipszisből, és Ezra Pound Papyrus című versét23 

megidéző palimpszesztus-morzsává válik:

...zon

..ény

..iben

Ez a technika jelzi, hogy a könyv zenei halmazainak esetleges 

akusztikus megvalósulásaival is érdemes számolni: az elharapás vagy 

csonkolás szószínháza mellett a betűtípus nagysága (akárcsak a kép-

regényeknél) a hangerőt is jelölheti. 

Elszabadult sorok

Az elszabadult sorok felhasználhatósága zenei szabad kapacitások-

ra enged következtetni. A 3-1-2 B változatában szereplő „kirakatok 

vallatószobái” sor derékszögben keretezi a szövegkonstrukciót, s így 

mintegy „kirakatba teszi” magát a szöveget, s az írás nyilvános és in-

tim tereit problematizálja, a vallomásként elgondolt költészet kicsi-

kart és spontán természetét vizsgálja. A 2/4/4 A variánsában szereplő 

„kozmikus szélmenü” a tér-idő aspektusok korábban már elemzett 

vonatkozásaihoz illeszkedve aknázza ki ironikusan a szélmetaforát. 

A 4/4/4 A változatában a fekete körhalmaz szövegét tagolja vagy 

takarja el a „Koanna Lívia Plurabella” sor Joyce-intertextusa, hogy

a már emlegetett örvényesztétikának megfelelően a szöveg dimenzi-

óit elmélyítse ebbe az irányba is. 

Összegzésként elmondható, hogy Cselényi László a szerializmus 

irányából mozdult el az aleatória felé, s miközben műve analitikusan 

a determinált, szabályos paraméterek nyomán megkonstruált szö-

vegkonglomerátumnak tetszik, távolabbról szemlélve igen variábilis 

és flexibilis konstrukcióról van szó, mely éppúgy számít a szabályo-

zott „véletlen” poétikájára, illetve a potenciális intim versgenerálásra, 

mint egy partitúra sokszólamú, szimultán megszólaltathatóságára.

23 Ezra POUND versei, Budapest, Európa, 1991, 20.
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Resume

This study maps the traces of the (neo) avantgarde musical influences (Bru-

no Maderna, Pierre Boulez) in the poetry of László Cselényi. His collec-

tion of poems intitulated Aleatória is a special mixture of the musical and 

textual score. Cselényi uses an unusual visual surface and peculiar space 

arrangement, which multiplay and proliferate the textual and combinatori-

cal meanings of the poems.

Hizsnyai Tóth Ildikó

Dunán innen1

Dunai reprezentációk a kortárs szlovák irodalomban

Annotáció: A tanulmány négy kortárs szlovák szerző – Pavel Vilikovský, 

Peter Pišťanek, Michal Hvorecký és Juraj Špitzer – egy-egy szövegét vizsgál-

va a szlovák kulturális közgondolkodásban beágyazódott Duna-reprezentá-

ciókkal foglalkozik, illetve ezzel összefüggésben a romantikus magyarság-

szemlélettel kapcsolatos szimbolikus konstitúciós folyamatok módosulásait, 

újraírásait követi nyomon. 

Kulcsszavak: szimbolikus konstitúciós folyamatok, kulturális emlékezet, 

Dunán innen és túl, kortárs szlovák irodalom

Bevezető

Jelen írás egy hosszabb tanulmány része, amely a romantikában 

gyökerező Tátrától a Dunáig (od Tatier k Dunaju) fogalmi metafora 

továbbélését követi nyomon az impériumváltást követő időszakban 

született szövegekben, tehát miután a Duna lehetséges határból tény-

leges politikai határrá válik. A szlovák Duna „magyar árterébe” érke-

ző szlovák telepesek (Habaj, Kolonisti) számára a folyó véderődként 

funkcionál, amely mögé az alkalmazkodásra képtelenek utasítandók 

(Maďari za Dunaj, ’magyarok a Dunán túlra’). A duna-táji irodal-

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0051/14. számú Ideológie, identity 
a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom 
priestore c. Vega-projekt keretében folytak a szerző munkahelyén, a pozsonyi 
Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. 
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makban egyébként kiterjedt toposzrendszerrel bíró folyó – út, médi-

um, közvetítő, etnikai vízgyűjtőterület stb. – határfunkciója a közbe-

szédben is mély gyökeret vert, sőt, mintha az itteni és odaáti között 

folyó párbeszéd médiumai, a „hidak“ is befelé ívelnének (matičné 

mosty, nemzetiségi hidak), a tömbben, illetve a Dél-Szlovákiában ki-

sebbségben élő szlovákság közötti dialógus szervezőelemeiként.

A Tátrától a Dunáig kijelölt térnek a romantikában gyökerező új-

raírásai figyelhetők meg a szélesebb kontextust megmozgató szövegek 

szimbolikus konstitúciós folyamataiban, amelyek nem önmagában 

véve a helyre koncentrálnak, hanem a térre vonatkoztatott és a társada-

lomban való orientáció céljából végrehajtott cselekvésekre. Az elemzett 

szövegek korántsem adnak teljes képet a kortárs szlovák irodalom du-

nai reprezentációjáról, hiszen számos más mű is említést érdemelne. 

Ugyanakkor úgy vélem, hogy mindegyik példa felvet egy-egy olyan jel-

lemzően új aspektust, amely árnyalja, sőt módosítja a közgondolkodás-

ba beágyazódott képet. A választott szövegeknek van még egy közös ne-

vezője: valamilyen módon meghatározó a kapcsolatuk a referenciálisan 

megidézett szociokulturális térrel, a hármashatár közelében fekvő Po-

zsonnyal. És itt most nem feltétlenül a (szintén) legendaként továbbélő 

Pozsony–Pressburg–Bratislava háromnyelvűségére gondolok, hanem 

arra a kézen fekvő tényre (amelyet sok elemző is figyelmen kívül hagy), 

hogy a Dévényi-kapunál betörő Duna, amely 172 kilométeren alkot 

földrajzi és politikai határt, jobb partja csak ezen a rövidke 22 kilomé-

teres pozsonyi szakaszon tartozik az országhoz. A birtokosi jogviszony 

természetesen korántsem jelent mentális birtokba vételt, ugyanakkor 

meghatározó lehet a folyó egészéhez való viszonyulásban: a Pozsonyt 

átszelő Duna városrészeket választ ketté, a folyón áttekintő szemlélő 

pedig az odaátit sajátként, a városképbe ágyazódva látja.

A Duna hiánya – a tájseb mint az emlékezet helye

Pavel Vilikovský kortárs posztmodern író Vlastný životopis zla

(A gonosz önéletrajza)2 című regényében az észak–dél dichotómia 

mögött álló konceptualizáció értelemképző funkciója nyilvánul meg, 

amikor a Pozsonyban zajló cselekmény egy epizód erejéig a magya-

rok lakta délre helyeződik át.

Az egyébként összetett kompozíciójú, ikerregényként is jellemez-

hető mű szövevényes cselekménybonyolításában a térség nemze-

tiségi összetétele nem játszik szerepet, funkciója mindössze annyi, 

hogy a hosszúra nyúlt, változatos helyszíneken zajló nyomozáshoz 

egy újabb, jellegzetes – ez esetben – nyelvi-etnikai szignálokkal ren-

delkező terepet biztosítson. A földrajzi-kulturális kontextus releváns 

identitáselemei is szokványosak, mint pl. a helyet reprezentáló sze-

mély neve (Etelka asszony), beszédjellemzője (magyar akcentus), 

lakhelye (Akácfa utca), a hely reprezentatív épülete mint a cselek-

mény helyszíne (Bonbon Szálloda).

Utazási szándékát az elbeszélő-főszereplő így vezeti fel:

„Hogy én mennyi helyen nem jártam még! Nem voltam még példá-

ul az Északi-sarkon, Új-Guineában, Monte-Carlóban, sőt még Du na-

szerdahelyen se.“ (179.)

A Pozsonyból Dunaszerdahelyre való utazás olyan távoli, egzoti-

kus helyszínek együtt említésével történik, amelyekre egy átlagem-

ber élete során nem valószínű, hogy ellátogat. Az egymástól mind-

össze ötven kilométerre lévő két végpont ilyetén kijelölése a Tőlünk 

Hozzátok menni aktusát a világ körüli utazás, tehát a rendkívüli 

életesemények körébe utalja. Az észak–dél ellentétpáron belül a reá-

lis, sőt sajátnak tartott (miénk), de általunk be nem lakott Dunajská 

Streda / Dunaszerdahely áll szemben egy irreálisan távoli, egzotikus, 

emberek által nem lakott földrajzi ponttal, az Északi-sarkkal. A saját 

déli fertályát északról szemlélő olvasót a lakatlan, lakhatatlannak vélt 

tartalommal szembesíti. A pólusok pedig az észak–dél szembenál-

lás antagonisztikusságát, esetleges ideológiai töltetét is értelmezésbe 

vonják. A tér kijelölését szolgáló polarizálás egyébként Vilikovský 

egyik kedvelt eljárása.

A lokalitás kérdésének problematizálása szempontjából ugyanak-

kor az is jelentéses lehet, hogy releváns információk birtokába jut-e 

a kérdező, illetve hogy a megszerzett ismeretek a hely szellemének 

megértéséből fakadnak-e.

2 Az elemzett szövegrészletek a magyar fordításból származnak, az idézetek 
után zárójelben feltüntetett oldalszámok is erre a kiadásra utalnak.
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A nyomozó szerepében tetszelgő elbeszélő-főszereplő valójában 

pótcselekvést végez, amikor frissen nyugdíjazott tanár létére vadide-

gen emberek magánéletében kurkászik, hiszen elsősorban a rejtélyes 

körülmények között eltűnt apjának története érdekelné, ám a hozzá 

vezető nyomok a családi emlékezet homályába vezetnek. Mivel apját 

még kiskorában veszítette el, az öregedést, a halálra való felkészülést is

a gyerekszoba, a gyerekkor színterének tárgyiasságából kiinduló he-

urisztikus műveletként fogalmazza meg a retrospektív attitűddel ren-

delkező elbeszélő („Rendet szeretnék rakni a fejemben – biztos téged is 

úgy tanítottak, hogy elalvás előtt rakd el szépen a játékaidat”), amelynek 

eredményességét a cselekmény színtere határozza meg („mivel Pozsony-

ban éltem le a fiatalságomat, itt könnyebben megy az emlékezés.”).

Az apával kapcsolatos emléktöredékek, amelyek önmagukban álló 

elemek diszkontinuus hálózataként jelennek meg, csak a tett színhe-

lyén képesek egységbe rendeződni. Ebben a felfogásban a hely nem-

csak emlékezésre alkalmas tér, hanem az emlékek őrzője is egyben.

A pozsonyi elbeszélő dunaszerdahelyi utazása tehát eleve kudarcra 

van ítélve; az ott szerzett tapasztalatait ekképpen összegzi:

„Dunaszerdahelyről is csak annyi maradt meg bennem, hogy olyan, 

mint egy gyerekeknek szánt építőjáték, fakockákból. Mást vártam, 

földszagúbb valamit, levegőben terjengő trágyaszagot, több lófogatot 

és lócitromot az út közepén, sárosabb járdákat. Több Dunát a szerda 

helyett.“ (179.)

A helységnév etimológiai jelentését értelmezésbe hívó szójáték 

(„viac Dunaja a menej stredy“, ‚több Duna kevesebb szerda‘) a kétfaj-

ta diskurzus integrálódását eredményezi. 

A város nevében előforduló identifikációs elem (Duna) a semmi-

be mutat, hiányát tájsebként érzékeljük, a név emlékeztető funkci-

ójának köszönhetően a város egy Duna-emlékhelyként kerül fel az 

elbeszélő térképére. A névviselő (város) és a névadó (folyó) közötti 

földrajzi távolság, valamint az emlékeket őrző helytől való távolság 

együttemlítése az itt szerzett információk érvényességére irányítja

a figyelmet, ugyanakkor a hely szempontjából relevánssá vált telített 

tér – üres tér bináris oppozíció a történelmi emlékezet megőrzésé-

nek igényével is konfrontálódik.

Dévény–Budapest, retúr

Peter Pišťanek kortárs szlovák író 90-es évek végén magyar fordí-

tásban megjelent prózakötetéhez írott előszavában (Valamit hoz

a víz) szinte mitikus idő- és térbeli távolságból szólítja meg ma-

gyarországi magyar olvasóját. A megkülönböztetés (magyarországi) 

azért is fontos, mert a szerző írásaiban referenciálisan megidézett 

szociokulturális térben (Pozsony és vidéke) időnként egy-egy nem-

zetiségi magyar is megjelenik, akinek a többi szereplő között nincs 

megkülönböztetett státusza, a figura megformálása, illetve annak 

motivációi a valószínűség keretei között értelmezhetők.

Már eleve az a tény is külön figyelmet érdemel, hogy egy magyar 

nyelven debütáló szlovák szerző paratexusban nyilvánul meg, hiszen 

ezzel azt a képzetet kelti olvasójában, hogy a vitathatatlanul meglévő 

földrajzi, történelmi, kulturális közelség, valamint a fordítások útján 

működő irodalmi folyamatok ellenére nem bízik saját szövegei élet-

képességében, és személyesen veszi kézbe a befogadás irányítását.

A szerző önprezentációját egyfajta Budapest felől megfogalmazott 

önéletrajzként is olvashatjuk:

„Életemben először 1973-ban, egy forró júliusi napon értem el Buda-

pest partjait.“

Első és egyben utolsó, tehát egyetlen budapesti látogatásának tör-

ténetét az odaáti világból való érkezés élménye szervezi, a folyó által 

kettészelt városrészek egységes (kikötő)városként való láttatása (Bu-

dapest partjai!) pedig egy távoli sziget, esetleg egy ismeretlen föld-

rész felfedezésének képzetét kelti, amelyet még csak nem is hajóval, 

hanem úszva közelít meg a kamasz Pišťanek, akit egy dunakanyarbeli 

családi nyaraláson fürdés közben ragadott el az ár, majd miután egy 

uszadékfába kapaszkodva órákig sodródott lefelé a Dunán, valahol 

az Árpád hídnál sikerült kievickélnie a partra. A hajótörött perspek-

tívájából láttatott folyó a karikaturisztikus ábrázolásra egyébként is 

hajlamos szerző leírásában tengernyivé duzzad, amit a Bounty ten-

gerjárón történt lázadás említése is támogat.

Budapesti kamaszkori kalandja szülőfalujában, Dévényújfalun 

(Devínska Nová Ves) a helyi folklór szerves részévé vált, saját idő-
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számításukban viszonyítási pontként („akkor“ történt) jelenik meg. 

A szülőhely említése nemcsak az író közismerten erős dévényi kö-

tődése okán indokolt, bár ez sem elhanyagolható tényező, hiszen

a osztrák–szlovák határ mellett fekvő, néhány évtizede Pozsonyhoz 

csatolt, egykor horvát többségű település folyamatosan küzd újbóli 

önállóságáért.

A szlovák irodalmi hagyományt felettébb kritikus távolságtar-

tással szemlélő Pišťanek egyedül a mesterének tekintett, idősebb 

pályatárs, a szintén dévényújfalui Rudolf Sloboda életművét tekinti 

olyan követendő mércének, amely egy romantikus formajegyektől 

mentes rurális szemlélettel képes megújítani a regionális prózai 

köznyelvet.3

Az előszó zárlatában tett ígéret – „Amikor majd könyvem magya-

rul is megjelenik (...), ragaszkodni fogok a budapesti könyvbemutató-

hoz.“ – tehát többféleképpen is érthető. Egyrészt, mint maga is állítja, 

erős késztetést érez, hogy rendbe hozza elfuserált első látogatását. Ezt 

a fentiek értelmében vehetjük egy belső szemléletváltás dokumen-

tumának: a szlovák közgondolkodásban gyökeret vert, romantikus 

magyarságszemlélet Óperenciás tengerében bukdácsoló tizenéves 

Pišťanek helyett ezúttal egy „tőrőlmetszett monarchista“ lép majd 

színre, aki Pozsony és szeretett Prágája mellett egy kicsit Budapestet 

is saját fővárosának érzi. (Bécset nem említi.)

Ugyanakkor ez az önmaga köré rajzolt új kontextus (Valamit hoz 

a víz) nem csupán az önprezentáció része, kissé direktebben fogal-

mazva: nem pusztán azt a cél szolgálja, hogy pozícionálja magát

a nyájas olvasó mentális térképén. Az egykori közös hazára való 

hivatkozással ugyanis a magyar recepció is érintve érezheti magát, 

hiszen áttételesen a magyar olvasó szlovák irodalom iránti érdekte-

lenségét, közömbösségét is megcélozza (L. például az említett Rudolf 

Sloboda magyarul megjelent köteteinek teljes visszhangtalanságát). 

Elvégre egy (újabb) dévényi író döngeti itt az érdektelenség kapuit, 

falait. Új időknek régi „dalaival“.

A Duna mint transzeurópai vízi útvonal 

Michal Hvorecký Dunaj v Amerike (‚A Duna Amerikában‘) című 

regénye szintén az identitáskultúra, valamint a történelmi és kultu-

rális emlékezet összefüggéseit veti fel Cladio Magris esszéregényének 

megidézésével. A Duna környezetét sejtető, címbeli Amerika valójá-

ban egy folyami luxushajó neve, amelynek fedélzetén kizárólag ame-

rikai turisták utaznak Regensburgtól a deltáig.

A Dunaj v Amerike kalandos úti regényként4 is jellemezhető: húsz 

nap történése – szerelmi szállal bonyolítva, valamint a hajón zajló 

különös eseményeket belengő misztikus rejtélyekkel fűszerezve –,

amelynek egyes fejezetei a Duna menti régió kulturális emlékezeté-

nek felelevenítése köré szerveződnek. A regény főszereplője, a böl-

csész végzettségű Martin Roy menedzserként dolgozik a hajón, és 

miközben amerikai nyugdíjasok szabadidős programjait és ügyes-

bajos dolgait intézi, Magris kultikus Duna-könyvét fordítja. A fordí-

tásban még járatlan, friss diplomás Martin egykori tanára, a Dante-

fordító Rovan professzor ösztönzésére lát neki az erejét meghaladó 

munkának, aki nem sokkal tragikus hirtelenséggel bekövetkezett 

halála előtt hívja fel a figyelmét a szlovákul még nem létező Magris-

műre, és ezzel összefüggésben arra a tényre, hogy a Duna teljesen 

hiányzik a szlovákság kulturális térképéről.

A fordítás apropóján idézett Magris-szövegek – a főhős-fordító 

intellektuális különállásának (európaiságának) kellékei – személyes 

emlékekkel vegyülve egy belső emlékezetfolyammá szerveződnek. 

A magrisi szövegvilág egy olyan kultúrtörténeti horizontot bizto-

sít, amely eltávolítja a szerzői elbeszélő értékrendjét a jelentől, eb-

ből a perspektívából nézve a közép-európai kultúrtájban kanyargó 

magrisi folyó az amerikai fogyasztói szemlélettel konfrontálódik. 

Ugyanakkor – mivel az evokált szövegvilág a főhős önmagáról ki-

alakított, képzelt világának zárványába utalódik – hatóköre idézője-

lek között marad, nem nyit a magrisi kontextus felé, így mindössze 

a földrajzi entitásként jelenlévő folyamnak biztosít kultúrtörténeti 

kulisszát.
3 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a magyarul egyébként nem beszélő 

Peter Pišťanek és Rudolf Sloboda a magyar kisebbség iránti szolidaritásuk 
jeléül évekig a Szlovákiai Magyar Írótársaság tagjai voltak, így tiltakozva
a szlovák írószövetségekben zajló nemzeti radikálizálódás ellen a kilencvenes 
évek elején.

4 Ezt az olvasatot preferálja a német fordítás is, amely Tod auf der Donau cím-
mel jelent meg.
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A regénybeli fiktív fordítás langyos fogadtatása komoly csalódást 

okoz a főhős-fordítónak. A kudarc okát elsősorban a Duna identi-

tásképző szerepének elutasításában látja. Rurális szemléletű olvasói 

szemében a folyó csupán egy természeti képződmény, nem pedig

a közép-európai közgondolkodás egyik fontos metaforája.

Fordítói szemléletének egyik legjellemzőbb vonása, hogy a nyel-

vi-kulturális közvetítést a főhajtás, a tiszteletadás gesztusa szervezi. 

A tudást birtokló személy (Rovan, Magris) által megismert világra 

olyan értéktöbblettel bíró objektumként tekint, amelyhez az egyén-

nek nincs hozzáférése. Ebben a felfogásban a fordítás is csupán

a jelentések megőrzésén alapuló nyelvi-kulturális transzfer, amely-

nek eredményeit – az értelemképzés híján inaktív, műtárgy jellegű 

értékeket – mint egy múzeumi üvegtárlóba zárt identitáselemeket 

kezeli, így a saját hagyományban betöltött funkciójuk is csak az ide-

gen objektumok megcsodálhatóságában merül ki.

Mindemellett a regény két fontos vonatkozásban is érinti a kor-

társ szlovák irodalomban formálódó Duna-képet. Az egyik, hogy

a Duna határjellegét felszámoló narratíva érvényre juttatásával exp-

licit módon szembemegy a hagyományban mélyen beágyazódott 

képzettel, és ezt a törekvését publicisztikai írásaiban, interjúiban is 

megerősíti. Ez utóbbi azért is érdemel említést, mert a szerző maga 

is nyíltan vállalja, hogy szoros kapcsolat fűzi regénye főhőséhez. 

Két évig dolgozott programmenedzserként egy dunai luxushajón, 

és mint mondja: „Ha meglátom a Dunát, mindjárt otthon érzem 

magamat, legyek akár Újvidéken, akár Linzben.“5 Ugyanakkor

a szlovák közgondolkodásra kifejezetten jellemző, hogy hátat fordít 

a Dunának: 

„A szlovák Duna mint határ – egyfajta átokként ül rajtunk.“ Míg 

német nyelvterületen elsősorban a folyó összekötő szerepét hangsú-

lyozzák, addig a mi választott politikusaink inkább a határjellegét 

erősítik, „mert mögötte ott a magyar veszély“6. 

Hvorecký Dunája tehát egy transzeurópai vízi útvonal, egy „epikus 

folyó, telis-tele történettel“,7 amelyet azért mindmáig érzékelhetően 

kettészel egy ma már nem létező határ, az egykori vasfüggöny. A hi-

degháború idején a részben nyugati, illetve részben keleti blokkhoz 

tartozó Duna alsó, vadregényes szakasza nehezen volt hozzáférhető. 

„Sokszor még az útikönyvek leírásai sem tárgyalják a Budapesten 

túli világot, mintha ott érne véget a Duna, holott Magyarországon 

kezdődik a második, szerintem izgalmasabb szakasza.“

A hagyományos geográfiai kategóriák mellőzésével (pont a Dé-

vényi-kapunál kezdődő középső szakasz marad ki) a dunai hajózás-

ban jártas Hvorecký implicit módon a régiségben használatos sza-

kasznevek – Danuvius, (H)ister – által jelölt kétosztatú Duna képét 

eleveníti fel. Ezek az egymástól elszigetelt, zárt közösségek mentális 

térképeihez tartozó korai folyószakasznevek egyúttal arra is felhívják 

a figyelmet, hogy az általuk jelölt egyetlen denotátum (Duna), tehát 

a folyó egészének fizikai észlelése nem feltétlenül eredményez egysé-

ges, egészelvű reprezentációkat.

Amennyiben a mű keletkezéstörténetét taglaló szövegeket

(a szerző blogbejegyzései, interjúk) együtt olvassuk a regénnyel, 

több feltűnően közös elemet találunk bennük. Nemcsak a regény-

beli fiktív fordítás, hanem Hvorecký regénye is langyos fogadtatás-

ban részesül, majd Martin Royhoz hasonlóan a szerző is díjat kap 

érte. A hatástörténeti egyezéseken túl a narrátori pozíciót vagy

a retorikai stratégiákat tekintve is teljes az összhang Hvorecký és 

Roy között. Ily módon a két általuk közreadott történet egymás 

tükörképeként (mise en abyme) is felfogható, legalábbis abban 

a tekintetben, hogy a személyes tudás mindaddig nem nyitott

a közvetített tudás integrálására, amíg viszonyuk nem a megértés 

kölcsönösségén alapul.

A saját kulturális örökség iránti közömbösség (túl)hangsúlyozása 

pedig Hvorecký esetében akár önbeteljesítő jóslatnak is nevezhető. 

Több esetben is külön hangsúlyozza, hogy a regény megírását hosz-

szas könyvtári előkészületek előzték meg, amely során meglepődve 

tapasztalta, hogy a Duna irodalmi feldolgozása mennyire hiányzik 

irodalmainkból (egyedül Jules Verne A dunai hajósát említi), ezzel 

szemben – hogy csak hazai példát említsek – a szlovák irodalom 

egyetlen monotematikus Duna-könyve, Juraj Špitzer Letná nedeľa 

című műve elkerülte a figyelmét.

5 http://hvorecky.sk/2012/09/20/dva-roky-na-dunaji/#more-5727
6 http://kultura.sme.sk/c/5374232/hvorecky-dunaj-bol-mrtvou-riekou.html
7 http://hvorecky.sk/2010/05/04/dunaj-je-plny-pribehov/
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A Duna mint időfolyam

Juraj Špitzer Letná nedeľa (Egy nyári vasárnap) című lírai hangvételű, 

versbetétekkel meg-megszakított esszénovellája egyetlen tanulmányt 

kivéve teljesen reflektálatlan maradt a szlovák irodalmi recepcióban.8 

Ennek egyik lehetséges oka a szerző személyét övező irodalompoli-

tikai kontextusok változó megítélése(i) – a szerző ötvenes évekbeli 

politikai szerepvállalása, majd az 1968-at követő marginalizálódása, 

végül a rendszerváltást követően a társadalmi szerepvállalás önkén-

tes korlátozása –, a másik feltételezhető oka pedig az, hogy a szlovák 

emlékezetirodalom legfajsúlyosabb esszéit publikáló irodalomtudós 

teljesítménye, illetve az azt követő élénk társadalmi diskurzus szo-

rította az életmű perifériájára egyetlen prózai alkotását, amely még

a 70-es évek elején keletkezett, nyomtatásban viszont csak a rend-

szerváltás után, esszéköteteivel9 egy időben jelenhetett meg.

A Letná nedeľa egyetlen lélegzetre elbeszélt – hol lírai hangvételű, 

hol esszéisztikus prózában, hol pedig versben megszólaló –, Luci-

ához címzett, metafizikus emlékezetfolyam, így a cselekmény ideje 

(egyetlen vasárnap délután), valamint helye (pozsonyi Duna-part) 

csupán annyiban játszik szerepet, amennyiben az emlékezés aktusa

a konkrét térhez és időhöz kötődik. A főszereplő Rafael egyetlen tár-

sa egy zsebében lapuló, a második világháború befejezése óta rejte-

getett, illegálisan tartott revolver, amelytől szabadulnia kellene, de 

nem tud, és valójában nem is akar.

„Minden elmúlt, minden csak régvolt, minden a múltba veszett (...) 

Mindent csak az én emlékezetem lebegtet (...) úgy létezik, mint egy 

legenda vagy monda (...) Csak a folyó a régi. Folyton-folyvást ismétel-

getve az örvénylő kavargást.” 

A narrációt a víz örökös körforgásának kiterjedt metaforarend-

szere szervezi. A nyitókép a születésé: a belvárosi utcasarkon ácsorgó 

Rafael feje fölött megjelennek dél felől, a Duna menti vadonerdők 

felől érkező felhők, amelyek az „Adriai- vagy a Földközi-tengerből 

születnek“, a záróképben pedig egy emberi test földi maradványainak 

végső – dunai utazásként megjelenített – útját követhetjük egészen

a tengerig:

„Hamvai szétáradtak, mint a virágpor, mint a virágzó nyárfa 

pelyhei, mint a szökdécselő, apró szemű esőcseppek a víz színén. És 

vándorútra kelt. Vontató- és tolóhajókkal találkozott, gőzösökkel, ha-

lászbárkákkal. Megkerülte a zátonyokat, betekintett a folyóágakba. 

Érintette a Duna menti fővárosokat, szerencsésen átjutott a zuha-

tagokon, hogy személyesen vigye meg halálhírét a tengernek – mint

a maratoni futó.“ 

Ebben a zárt rendszerben a folyó(víz) csak egy rövid epizódja an-

nak a folyamatnak, amely a születéstől a halálig tart, és amely so-

rán az elpusztíthatatlan és örök anyag átadja az öröklétnek azt, ami 

egyébként elveszne: a személyest, az egyedit. Az emberi hamvak pe-

dig az utazás médiumaként működnek közre, amelynek végső célja 

a győzelmi hír átadása.

Az emlékezés helyét, a pozsonyi Duna-partot nemzeti narratívák 

felett álló perspektívából szemléli a történelemtanár Rafael, akiben 

felmerül, hogy a felkelésben vele együtt harcoló bajtársát, a revolve-

rét esetleg a vízbe dobhatná.

„Miféle vidék ez itt előttem? Kelta, római, germán vagy szláv? (…) 

Megállította az avarokat, a hunokat, a magyarokat, a germánokat és 

előttük még a rómaiakat is. Innen vagy a túloldalról.“

Az egymással szemben álló folyópartok lakosainak történelmi 

időket átívelő egymás mellé rendelése a parton maradók helyét jelöli 

ki a történelem ciklikusan ismétlődő körforgásában, amelynek csak 

a kulisszái változnak.

„Peremvidék ez, mindig valamely birodalom peremén élő lakosság-

gal, hol az egyik, hol a másik parton, de mindig a valami peremén.“ 

(Špitzer 1991: 108)

Špitzer Dunája – mint azt a bevezetőben említett egyetlen tanul-

mány írója, Miloš Žiak megjegyezte – birodalmak határán folyik, 

az odaáti jobb parton az ókori Nagy Római Birodalom (távolban

a Gerulátával), az ideáti bal parton pedig a jelenlegi Nagy Szocialista 

Birodalom partjait mossa. A két történelmi korszak, amit a Duna 

8 A könyv utóéletének egyetlen említésre méltó eseménye még, hogy a szerző 
halálának első évfordulóján a Kalligram folyóirat tematikus  lapszáma ma-
gyar fordításban is közöl részleteket a műből. A tanulmányban felhasznált 
jelöletlen magyar nyelvű idézetek az adott forrásból származnak.

9 Nechcel som byt žid, Svitá, až keď je celkom tma. 



232 233

mint időfolyam köt össze, és amely Marcus Aurelius Dunáját idézi10, 

egy olyan metafizikai platformot biztosít az örökkévalóság pers-

pektíváját (sub specie aeternitas) működtető elbeszélőnek, amelyen

a bűntől való szabadulás, a megtisztulás szertartását elvégezheti 

(Žiak 2011: 199).

A bűn, amelyre Žiak céloz (a szerző ötvenes évekbeli irodalom-

politikai szerepvállalása), és az azt követő megtisztulási folyamat, 

amelynek keretei között Špitzer életművét értelmezi, nem feltétlenül 

állja meg a helyét egy fiktív elbeszélő motivációinak boncolgatása 

esetében. A szöveg által értelmezésbe hívott valós történelmi esemé-

nyek, amelyek a szerzői életrajzzal is egyezéseket mutatnak, inkább 

a nyitranováki gyűjtőtáborban fegyveres felkelést szervező, majd 

partizánként harcoló zsidó származású szerzőnek a narrációban is 

érvényesülő traumanyelvéhez kínálnak értelmezési fogódzót. („Ha-

marabb öltem embert, minthogy nőt ölelhettem volna.“11)

A folyó természeti környezetének leírásában a hadviselt és a folya-

mi hajózásban is jártas partizánparancsnok-elbeszélő a fizikai térre 

vonatkoztatott szimbolikus tartalmakkal a burjánzó természet és

a megszálló haderő offenzívájának leírását egyszerre működteti. „Ha 

kilép a folyó a medréből, és elönti az ártereket (...), a víz és a dzsungel 

mint egy jól szervezett hadsereg, támadásba lendül. Előbb kiküldi az 

előőrsöt – a csalánt, mely magasabbra nő a jól megtermett harcosnál is 

(...). A második hadoszloppal érkeznek a bokrok és a fák (...) A vadon-

erdő megfontoltan támad, mint a római legionáriusok…“

A špitzeri időfolyam árterében a természet kiapadhatatlan vi-

talitású önmegújulása és a történelem ciklikusan ismétlődő kör-

forgása íródik egymásba. A történelem változó kulisszái között 

megjelenő újabb és újabb honfoglalók területeket birtokolnak el, 

birodalmakat virágoztatnak fel, amelyeket visszavesz a természet 

ősereje, „hajlékaikból semmi sem maradt, minden a vadonerdő 

martalékává vált“.

Ami mégis marad, az a parton álló emlékezőnek köszönhetően 

van; csak az van, amit az ő emlékezete lebegtet. Az emlékezés irá-

nya, mozgása az időfolyam leírásában válik láthatóvá: „A part men-

tén felfelé folyik, a meder közepén pedig, a legrövidebb úton, nagy 

tömegben özönlik a fősodor, visszacsatolva magához a part menti 

visszáramlást.“

Az elbeszélő metapozíciójából láttatott küzdőtéren Rafael hábo-

rús emlékei (gyilkosságok, öngyilkosságok, kivégzések) válnak való-

ságossá az emlékezés aktusához választott térben – a Szlovák Állam 

és a Harmadik Birodalom határán fekvő pozsonyi Duna-parton.

A valóságossá (vissza)teremtett múlt az emlékezés folyamán – fő-

sodorhoz visszacsatolt visszáramlás – mégiscsak belekerül a főso-

dorba, hogy elérve a torkolatot átadják a „hírt” (a személyest) a vi-

lágmindenséget mozgató örökös körforgásnak. Mert az „ember akkor 

örök, ha már nem él“, és ténylegesen akkor hal meg, amikor elfelejtik, 

amikor már nincs kinek emlékeznie. Az elbeszélésnek ez a minden-

séget átfogó igénye az emlékezés helyét, a pozsonyi Duna-partot az 

emlékezetirodalom világtérkén helyezi el.

Összegzés 

A Nyugati-Kárpátok északi karéja egy olyan dél felé nyitott területet 

zár magába, amely a szlovák mentális térképeken autochton térként 

jelenik meg, a mobilitás déli irányú, a Duna pedig egy lehetséges 

határ. Az impériumváltást követően olyan szimbolikus cselekvések 

is tetten érhetők, amelyek egyértelműen azt jelzik, hogy térhez való 

viszony újradefiniálása a társadalomban való orientáció célját szol-

gálja; a külső térben lezajló változásokat a belső térben is értelmez-

ni kell. A Duna-partján élő embernek közvetlen, élő kapcsolata van

a folyóval, amely jellegénél fogva vagy határnak (peremnek), vagy 

pedig útvonalnak minősül, attól függően, hogy széltében (át, túl, ke-

resztül, által), vagy hosszában (vele, rajta, általa) szemléli-e. A folyót 

útvonalként integráló szemléletben – például a Duna teljes hosszát 

végighajózó elbeszélők narratívájában – az is megmutatkozik, hogy 

egy folyó hidakkal sem feltétlenül áthidalható akadály, és nemcsak 

a partról szemlélve képezhet határt, hanem folyásirányban – a for-

10 Vö: „Az idő a történések folyama és sodró árja. Minden, mihelyt feltűnt, már 
el is sodródott. Majd másutt bukkan fel, de az is csakhamar elsodródik.“ 
Marcus Aurelius: Elmélkedések (Huszti József fordítása) http://mek.oszk.
hu/00600/00606/00606.htm

11 http://www.kritika.sk/#document(1_99)
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rástól a torkolatig –  haladva is kulturális, civilizációs jelzőbólyák 

emlékeztetnek a régiségbe visszanyúló szakaszhatárokra. A közép-

európai kulturális közgondolkodásban nemzeteket összekötő meta-

foraként tekintünk a Dunára. Az egyes nemzetek közötti párbeszé-

dek ugyanakkor nyelvek, kultúrák és nem utolsósorban, szemléletek 

párbeszédei is. A magyar olvasó szempontjából a kortárs szlovák 

irodalomban megjelenő dunai reprezentációkat értékelhetjük úgy is, 

hogy egyfajta „átpillantást” engednek a túlpartra, és az ott látottakon 

kívül arra is lehetőséget kapunk, hogy a másik nyelvén, a másik által 

is megismerhessük önmagunkat.
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Zhrnutie

Štúdia Dunai reprezentációk a kortárs szlovák irodalomban (Reprezentácie 

Dunaja v súčasnej slovenskej literatúre) sa zaoberá s interpretačnými mož-

nostami diel súčasných slovenských autorov na báze diskurznej analýzy. 

Interpretácia diel Vlastný životopis zla (Pavel Vilikovský), Dunaj v Amerike 

(Michal Hvorecký), Letná nedeľa (Juraj Špitzer) a predslovu (Valamit hoz 

a víz) Petra Pišťaneka k maďarskému vydaniu zbierky próz Különcök pood-

krýva zmenu diskurzotvornej metafory z obdobia romantizmu (od Tatier 

k Dunaju).

Dusík Anikó

Ahol az utak összeérnek1

Ján Kalinčiak prózája és a magyar irodalom

Annotáció: A tanulmány célja, hogy rámutasson Kalinčiak prózája és a 19. 

századi magyar irodalom egyes alkotásainak a szövegek szintjén kimutat-

ható párhuzamaira, elsősorban Kisfaludy Károly és Vörösmarty Mihály 

szövegeire fókuszálva; Kalinčiak életművét – a sokáig kivételnek tekintett 

Reštavráciát is beleértve – a legújabb szlovák kutatások eredményeire tá-

maszkodva teljes egészében  a romantika körén belül értelmezve.

Kulcsszavak: Kalinčiak, történelmi próza, Reštavrácia, romantika, Kisfa-

ludy Károly, Vörösmarty, diszharmónia.

Kalinčiak a Štúr-iskola egyik meghatározó képviselője, a 19. száza-

di szlovák próza kiemelkedő alakja. Különutasnak számít, számos 

vonatkozásban. Ha kortársai közéleti szerepvállalása felől tekintünk 

rá, akkor azt láthatjuk, hogy Kalinčiak visszafogottan, a háttérben 

maradva követi az eseményeket. Ha az irodalomról vallott elképze-

léseit konfrontáljuk Štúr, illetve a Štúr-iskola jellemzőjének tartott 

koncepcióval, akkor az válik szembetűnővé, hogy nála az irodalom 

eszköz-jellege sohasem válik domináns szövegszervező elemmé.

A szlovák próza története tulajdonképpen Kalinčiakkal kezdődik. 

Reštavrácia (Tisztújítás – Lipa, 1860) című elbeszélése (kisregénye) 

a szlovák nyelvű próza első olyan darabja, amely nemcsak az iroda-

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0051/14. számú Ideológie, iden-
tity a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikultu-
rálnom priestore c. Vega-projekt keretében folytak a szerző munkahelyén,
a pozsonyi Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.
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lomtudomány, hanem az olvasói reakciók tükrében is egyértelmű és 

tartós sikerként könyvelhető el. Ugyanakkor a Reštavrácia az a mű, 

amely az életműben magányosan, társtalanul áll, hiszen a válasz-

tások eseményeit vígjátéki bonyodalmakat idézően mesélő szöveg 

könnyed humora távol áll az életmű gerincét alkotó történelmi próza 

inkább komoly szenvedélyességétől.

A Reštavráciát nemcsak műfaji jellegzetességei választják el 

a többi Kalinčiak-szövegtől, hanem az a tény is, hogy a többi mű 

múltbatekintése helyett Kalinčiak a közelmúlt (saját kora) jellemző 

eseményeire irányítja a figyelmet. Ez, illetve a prózának a népnyelv-

hez (beszélt nyelvhez) közelítő nyelvi világára való hivatkozások let-

tek alapjaivá annak a szlovák irodalomtudományban sokáig jelenlévő 

koncepciónak, melynek értelmében Kalinčiakot a realizmusba való 

átmenet szerzőjének látták, aki történelmi tárgyú írásaiban jellemző-

en romantikus, míg  Reštavrácia c. prózája már a szlovák realizmus 

kiindulópontja.2 

A René Bílik nevéhez fűződő „újraolvasás“ azonban azt látszik 

igazolni, hogy az egész életmű a romantikán belül valósul meg és

a két, a felszínen eltérőként megjelenő elem közötti összekötő kapocs 

az irónia.3 Érdemes közelebbről is megvizsgálni Bílik Kalinčiakra 

vonatkoztatott romantika-koncepciójának lényegi jegyeit. Kulcsfo-

galmai (a már említett irónián túl) a szabadság/szabadságvágy, az 

én (az önmagától eltávolodó és önmagába visszatérő), a természet 

(mint szabad lény) – és a harmónia feltételeként jelen lévő diszhar-

mónia mint a szabadság és kötöttség (rabság?), mint a természet és 

az ember közötti feltételezett ellentét (a természet mint örök, az em-

ber mint múlandó értelmében).

Bílik az elsőként még csehül megjelent Bozkovci c. történelmi el-

beszélés (1842) szövegét elemezve fejti ki nézeteit. A Bozkovcit in-

dító, az örökkévalóságot sugalló természeti kép a szenvedéssel teli, 

a végül szabadságától megfosztott emberi lét kontrasztjaként van 

jelen. Bílik olvasatában az erős természet és a természet nem szabad 

urának szembeállítása – egyfajta szkepszistől sem mentes – ironikus 

színezetű interpretációhoz vezet.4 A történet így arról szól, hogyan 

bukik el a szabadságra vágyó ember. 

Bílik azonban azt is hangsúlyozza, hogy bár Kalinčiak koncep-

ciójának lényegi eleme a kontraszt, ez még nem jelenti azt, hogy 

szükségét érezné az egyértelmű állásfoglalásnak. Látásmódja nem 

fekete-fehér. Bílik kiemeli, hogy a természetként megjelenő táj egyes 

elemei, nevesített földrajzi helyei jelentésalakító (és értelmezői) sze-

reppel bírnak. A Duna és a „magas hegyek“ (Kárpátok) között kije-

lölt térben (a Duna a válaszvonal, a Kárpátok az azonosulás eleme) 

játszódó történetek – a Štúr-iskola más képviselőitől eltérve – soha-

sem szerveződnek a miénk – övék ellentéte köré5, még azokban az 

elbeszélésekben sem, amelyekben Kalinčiak a legközelebb kerül az 

iskola másik ismert prózaírója, Jozef Miloslav Hurban szemlélet-

módjához. Az Orava című történelmi próza (1870) a Bozkovci még 

csupán magas hegyekként megjelenő terét már a Kárpátokként ne-

vesíti. A Kárpátok mint magas hegyek az örökkévalóság, állandóság, 

szilárdság (rendíthetetlenség) attribútumaival rendelkeznek.6 Ebben 

a prózájában Kalinčiak is megteremti a természet és  a nemzeti jel-

leg közötti harmóniát abban a štúri, hurbani értelemben, amely azt 

feltételezi, hogy a természeti elemek étosza a cselekvés étosza által 

valósul meg (nemes táj = nemes jellem).7

Ennek ellenére a képzelt határvonalat az Oravában sem lépi át 

Kalinčiak, és a miénk nem válik univerzális értékhordozóvá (!), el-

lentétben pl. Hurban koncepciójával, amely az egyik legismertebb, 

Olejkár című történelmi elbeszélését (1846) is működteti. A Csák 

Máté korában játszódó történetben a szlovákság (szlávság) a Vág-

menti tájhoz kötött abszolút értékként jelenik meg. A Tátrát és a Vág-

mentét (a Csák Máté uralma alá tartozó területet) Hurban úgy mu-

tatja be mint (egy viharos, zaklatott korban) a biztonság szigetét: „On 

vládol na Tatrách, a v Tatrách jeho bol pokoj a panovala spravodlivosť 

a šťastie“.8 A biztonságot, nyugalmat, stabilitást sugallva jelenik meg 

2 Részletesebben lásd: NOGE Július, Slovenská romantická próza, Bratislava, 
Vydavateľstvo SAV, 1969, 364. 

3 Részletesebben lásd: BÍLIK René, Skeptický ironik = KALINČIAK Ján, Rešta-
vrácia a iné, Bratislava, Kalligram/Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009, 530.

4 BÍLIK René, Skeptický ironik, i. m., 533.
5 BÍLIK René, Skeptický ironik, i. m., 535.
6 BÍLIK René, uo.
7 BÍLIK René, Skeptický ironik, i. m., 529.
8 HURBAN Jozef Miloslav, Olejkár, Bratislava, Tatran, 1968, 39.



240 241

– Csák Máté szavai által – a szlávság is: „Slovan je dobrý; on otvára 

kostoly pokoja, keď sa svet búri, a chráni sem aj tam metané srdcia.“9

Hurbantól eltérően Kalinčiak prózáit nem az ítéletalkotás szándé-

ka motiválja. Az irodalomhoz, a szöveghez való viszonyára a nemze-

ti érdekek közvetlen szolgálata nem jellemző.10 Ebben az értelemben 

Kalinčiak a szlovák romantika talán legeurópaibb szerzője.

A szlovák összehasonlító irodalomtudomány (különösen a 20. 

század 70-es éveiben) kiemelt figyelmet fordított a Kalinčiakot ért 

hatások feltárására. A lengyel, horvát, cseh, orosz irodalmi kapcsola-

tok és a Walter Scott-i mintára való rámutatás a kérdéssel foglalkozó 

szakirodalom visszatérő elemei. Az emigráns lengyel író, Czajkowsky 

(Mickiewicz-epigon) kötelező említése már-már közhelynek számít.11 

Kiemelten hívja fel rá a figyelmet Kalinčiak is (önéletrajzában – Vlastný 

životopis Jána Kalinčiaka), mikor azt írja, hogy ez a szerző ösztönözte 

első prózája megírására. Ugyanakkor el is határolódik tőle: „Czajkowski 

líči život ľudu svojho živo, človek s prírodou je to isté, ale má veľkú chybu 

– je básnik tendencie.“12 A Czajkowskyval foglalkozó rész után kö-

vetkezik az önéletrajz legtöbbet idézett mondata. Szinte nincs olyan, 

Kalinčiakkal foglalkozó szöveg, tanulmány, monográfia, amely valami-

lyen formában ne idézné fel: „Tak som ja z mojej strany nikdy nechcel, 

líčiac život uhorský, preháňať vec podľa vlastného kopyta, ani englizovať 

ako Józsika, ani francúzovať ako Jókay: ale som sa vynasnažoval líčiť tak, 

aký je a aký bol, t.j. ako my v Uhrách dýchame a myslíme.“13

Olvasható az idézet Andrej Mráz Ján Kalinčiak című, 1936-ban 

megjelent monográfiájában is, amelyet a Kalinčiak szakirodalmat 

megalapozó műnek szokás tekinteni. Érdekessége, hogy Mráz  Jósika 

és Jókai említését kihagyja (a szöveghiányt pontokkal jelöli).14 Fel-

tételezhetően azért, mert a magyar irodalom felől érkező hatásokat 

– hiszen maga Kalinčiak állítja, hogy szándékosan kerülte a két em-

lített magyar szerzővel való összehasonlítás lehetőségét – nem tar-

totta fontosnak a szövegkorpusz egésze szempontjából. A feltételezés 

igazát láthatjuk igazolva abban a tényben, hogy bár a szlovák szak-

irodalom a későbbiekben nem kerüli azt, hogy eredeti teljességében 

idézze a fentebbi Kalinčiak-mondatot, tehát a nevekkel együtt,15 az 

idézetben megfogalmazott elutasítás alapján (Mráz szellemében) 

nem foglalkozik az életmű a magyar irodalomhoz kapcsolható ele-

meinek kérdésével. Igazat adva ezzel Mráznak,  aki nagyon határo-

zottan utasítja el akár annak a gondolatát is, hogy Kalinčiaknál eset-

leg a „hungarus“ hazaszeretet elemei jelenhetnének meg.16

Nem téma a magyar hatás kérdése Július Noge monográfiájában 

sem, aki a szlovák romantika prózájáról írva csupán túlzó általáno-

sítással mutat rá az esetleges külföldi (értsd: nyugati) mintákra,17 

egyébként viszont ő is azt emeli ki, hogy a szláv irodalmakkal ápolt 

kapcsolatok élveznek abszolút prioritást: „Keď slovenský romantizmus 

hodnotíme aj v inonárodnom kontexte, prioritu, niekde až absolútnu, 

majú vzťahy k slovanským literatúram a idea slovanskej vzájomnosti 

je akousi nepísanou absolútnou mierou vecí.“18 

Cyril Kraus a Kalinčiakot ért hatásokat illetően azt tartja kieme-

lendőnek, hogy a szlovák irodalomtudomány által számon tartott 

hatások csupán orientációs pontként értelmezendőek. Konstatálja, 

hogy sor került e hatások túlértékelésére is. Érvelésének lényege an-

nak hangsúlyozása, hogy Kalinčiak önállóan alkotott, tehát eredeti 

szerző, nem idegen minták követője.19 

S bár nem áll szándékomban megkérdőjelezni Kalinčiak szlovák-

ságának kizárólagosságát, a szerzőt ért hatásokat figyelembe véve, 

Kalinčiak szövegeinek a magyar irodalommal, egyes szerzőkkel, 

alkotásokkal kapcsolatban elképzelhetőnek tartott kapcsolatát ér-
    9 HURBAN Jozef Miloslav, Olejkár, i.m., 45.
10 CHMEL Rudolf, Paralely a konfrontácie, Bratislava, Slovenský spisovateľ, 

1986, 36.
11 Részletesebben lásd: HVIŠČ Jozef, Vzťahy k poľskej literatúre = Litteraria 

XVIII. Historická novela, Bratislava, Veda – Vydavateľstvo SAV , 1975, 43. 
12 KALINČIAK Ján, Vlastný životopis Jána Kalinčiaka = Uő, Reštavrácia a iné, 

i. m. 415.
13 KALINČIAK Ján, Vlastný životopis Jána Kalinčiaka = Uő, Reštavrácia a iné, 

i. m. 416.
14 MRÁZ Andrej, Ján Kalinčiak, Vydala Matica slovenská, 1936, 188.

15 L. pl. Dejiny slovenskej literatúry, Bratislava, Osveta, 1960, 267.; CHMEL Ru-
dolf, Literatúry v kontaktoch, Bratislava, Vydavateľstvo SAV, 1972, 69. 

16 MRÁZ Andrej, Ján Kalinčiak, i. m., 190.
17 NOGE Július, Slovenská romantická próza, i. m., 496.
18 NOGE Július, Slovenská romantická próza, i. m., 476.
19 KRAUS Cyril, Slovenský literárny romantizmus, Martin, Vydavateľstvo Matice 

slovenskej, 1999, 95.
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demesnek tartom közelebbről is megvizsgálni. Részben foglalkozott 

már a témával Rudolf Chmel, aki két tanulmánykötetében is kitér 

a Kalinčiakot ért esetleges magyar hatások kérdésére. Az 1986-os 

Paralely a konfrontácie kötet azonban nem tartalmaz részletekre ki-

térő elemzéseket. A szöveg (témánkra vonatkozó részei) a 19. századi 

szlovák és magyar irodalom nemzeti specifikumainak, műfajainak, 

domináns alkotóinak (paralell) bemutatására koncentrál – párhuza-

mokat felállító fejlődéstörténeti áttekintést kínál fel. A szlovák olvasó 

számára megbízható alapot biztosítva ahhoz, hogy saját irodalmát 

ismerve fogódzói legyenk a magyar irodalomban való tájékozódás-

hoz, de ezen túl viszonylag kevés kiindulási pontot kínál fel a szlo-

vák irodalmat, az egyes alkotókat ért esetleges (konkrét) magyar 

irodalmi hatások kérdésében. A témaválasztásból eredően is számos 

közös ponttal rendelkező történelmi próza esetében is leginkább

a bemutató-leíró jellegű felsorolás eszközével él.20 A korábbi, 1972-

ben megjelent Literatúry v kontaktoch c. tanulmánygyűjteményé-

ben ugyanakkor már rámutatott néhány konkrét hatás lehetőségére 

(éppen a tisztújítás, a megyei választások témája kapcsán) és lapalji 

jegyzetben utal Jozef Hudec írására is, aki a Reštavrácia és Nagy Ig-

nác Tisztújítás c. vígjátéka (1842) egymást átfedő motívumaira hívta 

fel a figyelmet, amelyek Hudec szerint arra engednek következtetni, 

hogy Kalinčiak látta vagy olvasta a magyar darabot.21 

A hatások kérdését érintve – szélesebb kontextusban – említi 

Hudec megállapítását Sziklay László is: „Minden bizonnyal ismerte 

[Kalinčiak] azokat a magyar műveket is, amelyek abban az időben

 a vármegyei nemesség életét bírálták. Az elveszett alkotmányon és Eöt-

vös A falu jegyzőjén kívül itt elsősorban Nagy Ignác Tisztújítását kell 

említenünk; Jozef Hudec szerint a Reštavrácia sok passzusa egyezik 

Nagynak a maga idejében igen kedvelt, sokat játszott vígjátékával.“22 

Ezzel azonban Sziklay is kimerítettnek tartja a kérdést. 

A Reštavrácia azonban csak egy – még ha sokak által a legjelen-

tősebbnek is tartott – Kalinčiak műveinek sorában. Valóban csak ez 

az egy – egyébként is atipikusnak tekintett -  szöveg mutat egy olyan 

lehetőség irányába, mely szerint Kalinčiak esetleg mégsem  zárkózott 

el teljesen a magyar irodalom felől érkező hatások elől. Hol találha-

tunk további fogódzókat?

Ha feltételezzük is, hogy nem értett egyet a korabeli magyar iro-

dalom által közvetített tartalommal – különösen annak nemzetori-

entált elemeivel – azt biztosan tudhatjuk, hogy eredetiben olvashatta, 

hiszen ismerte, beszélte a nyelvet. Nyelvtudását és a nyelv képvisel-

te világgal szembeni fenntartásait egyaránt konkrét példákkal iga-

zolhatjuk – önéletrajzára támaszkodva. Sajógömörbe azzal a céllal 

küldik diáknak, hogy valamennyire elsajátítsa a magyar nyelvet,23 de 

hogy a valamennyinél végül mégis jobban kellett tudnia, az abból 

is látható, hogy mikor a modori evangélikus gimnázium tanára lett, 

saját szavai szerint 3 évig magyar nyelven tanított.24

Az önéletrajzban azonban a nyelvhez kapcsolt negatívumok is 

jól láthatóak. „Nincs becse a hazafinak, / Csak a csapodár úrfinak“ 

– idézi fel az apjától tanult magyar dal szövegét.25 A kontextus azt 

sugallja, hogy ez a nyelvtudás a formális, tartalmatlan kötelességek 

egyike, és így a Chalupka-regényben ugyancsak Sajógömör felé tartó 

Bendegúcz lesz Kalinčiak negatív példája: „Ez a falu van Gemer?“ Čo 

sa mu pritom stalo, je známo.“26 

Érdemes megállni most egy pillanatra. Nemcsak azért, mert az 

egykori kisdiák (nem nagyon szeretett) tanára volt a Bendegucz, 

Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint c. 1841-ben megjelent regény 

szerzője, Ján Chalupka, hanem azért is, mert az idézet alapján joggal 

feltételezhetjük, hogy nemcsak Kalinčiak, hanem a korabeli szlovák 

értelmiség is behatóan ismerhette a regényt,27 hiszen Kalinčiak nem 

20 CHMEL Rudolf, Paralely a konfrontácie, i. m., 38–48.
21 CHMEL Rudolf, Literatúry v kontaktoch, i. m., 35–36.
22 SZIKLAY László, A szlovák irodalom története, Budapest, Akadémiai Kiadó, 

1962, 379.

23 „...aby sme sa i tej maďarskej reči podučili“– KALINČIAK Ján, Vlastný živo-
topis Jána Kalinčiaka  = Uő, Reštavrácia a iné, i. m., 411.

24 KALINČIAK Ján, Vlastný životopis Jána Kalinčiaka = Uő, Reštavrácia a iné, 
i. m., 420.

25 KALINČIAK Ján, Vlastný životopis Jána Kalinčiaka = Uő, Reštavrácia a iné, 
i. m., 411.

26 KALINČIAK Ján, Vlastný životopis Jána Kalinčiaka = Uő, Reštavrácia a iné,  
i. m., uo.

27 Az önéletrajzi feljegyzés a Lipa almanach szerkesztője, Viktorin felkérésére 
készült 1861-ben és 1862-ben jelent meg először.
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tartja szükségesnek, hogy magyarázatot fűzzön a fenti megjegyzéshez. 

A Bendegucz említése azért is fontos lehet, mert a tisztújítás témájá-

nak a szlovák irodalomban való korábbi megjelenésére figyelmeztet. 

Chalupka regényének 6. fejezetében – amely egyébként azért is jelen-

tős, mert Kazimir Arpad ekkor veszi fel új nevét, s lesz Bendegúcz 

– a hős és szolgája, Pista St. Martinba mennek, hogy ott Bendegúcz 

részt vegyen a megyei tisztségviselők választásán. Az eredmény, az 

előzetes egyeztetések, tárgyalások alapján előre látható.28 Kalinčiak

a Bendeguczból vett idézethez fűzött magyarázó mondata („Čo sa mu 

pritom stalo, je známo.“) nemcsak a Chalupka-mű ismeretét feltéte-

lezi, hanem azt a közös tudást is, melynek értelmében a Bendegúcz 

típusú (magyarkodó) figurák nevetségesek, a perifériára valók. 

Kalinčiaknak, az írónak a magyar (irodalmi) közeghez fűződő 

viszonya azonban ennél árnyaltabb. Utalhat erre a pozsonyi líceum 

tanárával, Schröer Ágostonnal kapcsolatban tett megállapítása is: 

„Schröer bol Nemec, proslulý spismi svojimi, vychoval ale práve tak 

šlachetných Maďarov ako i Slovákov.“29 

A pozsonyi evangélikus líceumban töltött évek azért voltak külö-

nösen jelentősek Kalinčiak számára, mert itt került közeli kapcso-

latba Štúrral és itt (ekkor) indul írói pályája, hiszen még a líceum 

diákja volt, mikor 1842-ben a Nitra c. almanachban  megjelent első 

(történelmi) elbeszélése, a Bozkovci, amely Mátyás uralkodása ide-

jén játszódik (sőt Mátyás szereplője is az elbeszélésnek). Mikor 1843-

ban, felsőbb utasításra, Štúr és köre ellen ellenőrzés indul a líceum-

ban, a Kalinčiak ellen felhozott egyik vád, hogy diákként publikálni 

mert. Fontosnak tartja elmondani, hogy az ellenőrzést végző bizott-

ság tagjai közül Pulszky Ferenc – aki olvasta az elbeszélést – kiállt 

mellette és a fiatal, kezdő író igyekezetét dícséretre méltónak tartot-

ta: „ostatne mi dal naučenie, slovami ale láskavými, abych zotrvával 

na ceste nastúpenej a hľadel vždy písmom v podobných prácach budiť 

lásku k vlasti Uhorskej. I budil som ju, nie síce a priori, ale píšuc tak, 

ako ľudia v krajine uhorskej zmýšľajú.“30 

Tény azonban, hogy a 19. század 30-as, 40-es éveiben a pozsonyi 

líceum diákságát is a szeparálódási tendenciák jellemezték. „E kü-

lönböző anyanyelvű tanulók között hiányzott az összekötő kapocs, 

mely őket mint egy hazának a fiat egyesítette volna ... mindenik csak

a maga nemzetbeli tanulótársával érintkezett“ – írja Markusovszky 

Sámuel is.31 Aláhúzva ezzel Kalinčiak visszaemlékezésének azt a ré-

szét, amelyben már lőcsei diákkoráról (1836 – 1839) is e szepará-

lódást konstatálva ír: „Boli to časy, keď sa národné trenice začínali; 

žiactvo, ako obyčajne tiež nezaostávalo. Žiaci, predtým »amici«, začali 

sa deliť na Maďarov a Slovákov a bočiť od seba.“32 

Mindezek mégsem akadályozták meg Kalinčiakot abban, hogy felül-

emelkedve a mindennapok csatározásain, íróként pártatlanul ábrázolja 

hősei, alakjai küzdelmeit, mert a szabadság nem nemzetfüggő érték.

A 20. század 70-es éveiben a szlovák komparatisztika Kalinčiak törté-

nelmi prózájának Walter Scott-i elemeit keresi. Dionýz Ďurišin, Zuzana 

Bothová-Hegedűsová egyaránt az angol (skót) író prózájára hivatkozva 

köti Kalinčiakot az európai trendekhez, hagyományhoz.33 „Povesť“-

ként (történelmi elbeszélés) megnevezett prózái némelyike valójában 

kisregény terjedelmű (pl. a Knieža liptovské, az Orava) és az Oravához 

írt epilógusban a „povesť“ és a regény egymást átfedő kapcsolatáról  így 

ír: „ že je za našich čias povesť, alebo keby si to chcel druhým menom 

nazvať „román“ jediný druh poézie, ktorý má najväčšiu budúcnosť spolu 

i preto, že sa doňho najviac vmestí a v ňom sa spisovateľ voľne pohybovať 

môže“.34 Szándéka szerint tehát  regényszerű történeteket ír. 

28 (CHALUPKA Ján), Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint, Leip-
zig, Otto Wigand, 1841, 26–27. – A Reštavrácia és a Bendegucz közötti kap-
csolatot említi Chmel és Ján Števček is. Lásd: CHMEL Rudolf, Literatúry 
v kontaktoch, i.m., 70–71.; ŠTEVČEK Ján, Dejiny slovenského románu, Brati-
slava, Tatran, 1989, 67.

29 KALINČIAK Ján, Vlastný životopis Jána Kalinčiaka = Uő, Reštavrácia a iné, 
i. m., 413.

30 KALINČIAK Ján, Vlastný životopis Jána Kalinčiaka = Uő, Reštavrácia a iné, 
i. m., 417.

31 MARKUSOVSZKY Sámuel, A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceum története, Po-
zsony, Wigand F. K. Könyvnyomdája, 1896, 457.

32 KALINČIAK Ján, Vlastný životopis Jána Kalinčiaka = Uő, Reštavrácia a iné, 
i. m., 412.

33 ĎURIŠIN Dionýz, Typológia slovenskej a ruskej prózy = Litteraria XVIII. 
Historická novela, Bratislava, Veda – Vydavateľstvo SAV, 1975, 11–31.; BOT HO-
VÁ-HEGEDŰSOVÁ Zuzana, Analógie s Walterom Scottom = Litteraria XVIII. 
Historická novela, Bratislava, Veda – Vydavateľstvo SAV, 1975, 100–111.

34 KALINČIAK Ján, Epilóg namisto prológu k „Orave“ = Uő, Reštavrácia a iné, 
i. m., 456.
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A magyar irodalomban Jósika a scotti regénytípus képviselő-

je. Kalinčiak Milkov hrob c. elbeszélésének (1846) témaválasztása 

ugyan Jósikát is idézi (A csehek Magyarországban, 1839), de a kor 

megválasztásán és azonos nevű huszita vezérek szerepeltetésén túl

a két szöveg csak a történelmi próza általános jellegzetességei szint-

jén áll kapcsolatban egymással, mintegy igazolva Kalinčiak már 

idézett állítását, hogy nem akart „anglizálni“ mint Jósika (bár ebből 

az is következik, hogy a Jósika előtt álló angol példát sem állt szán-

dékában követni). 

Ha közelebbről vizsgáljuk a Milkov hrob terjedelmének és kon-

cepciójának jellegzetességeit, akkor Jósika helyett sokkal inkább 

Kisfaludy Károly Tihamér c. történelmi prózája az, amely rokonít-

ható lesz Kalinčiak szövegével. (A Tihamért a 19. századi források 

történelmi [történeti] regénynek is nevezik.35) Kisfaludy Károly 

prózájára utaló elemeket találhatunk a Púť lásky és a Mních c. elbe-

szélésekben is. 

Kalinčiak ismerhette Kisfaludyt: Chalupka közvetítésével vagy 

pozsonyi diákkorából is. A líceum diákjai számára 1842-ben36 ki-

adott Magyar Chrestomathia többek között Fáy András, Virág Be-

nedek, Bacsányi János, Czuczor Gergely, Kölcsey Ferenc, Kazinczy 

Ferenc, Jósika Miklós, Vörösmarty Mihály, Kisfaludy Sándor és (is-

mételten) Kisfaludy Károly műveiből közöl szemelvényeket. A Be-

szélyek részben pl. a Viszonlátás c. történelmi próza részleteit, amely 

a kereszteshadjáratok idején játszódik.37

A Milkov hrob (1845-46) hőse Milko Pankrác. Célja: „Slúžiť 

vlasti, viere a – Matiášovi.“38 A huszitákkal való konfliktus egy szerel-

mi háromszög történelmi háttere, amelyben a Mátyás-párti Milko és

a huszita Vladimír egyaránt a zsolnai bíró egyetlen lányába, Marínába 

szerelmes. Míg Milko, érzései ellenére a haza, Mátyás érdekeit helye-

zi előtérbe, és inkább lemond Marínáról, hogy Vladimír támogatását 

megszerezze, Vladimír, a hazátlan (!) Kisfaludy Wernerének39 roko-

na. Vladimír, akárcsak Werner, a szerelem megszállottja. Szenvedélye 

Milkot is megdöbbenti: „bo takej náruživosti ešte nikdy nevidel“.40

Kalinčiak szemléletmódjára jellemző, hogy a hazát (Uhorská 

krajina) fenyegető veszély kapcsán a Vág megszólítja testvérét a Du-

nát, és arról biztosítja, hogy a hegyekben élő fiai kiállnak érte a po-

gányokkal szemben: „Neboj sa, neboj sa a nešum tak smutne, veď ešte 

žijú chlapci na horách, čo v oči pozrú pohanovi.“41 Milko apjával (aki 

Jiskra híve) beszélgetve a Tihamérban is domináns gondolatot védel-

mez. Tihamér Rózát elnyerve kötelességének érzi, hogy a magánélet-

be való visszavonulás helyett a második nápolyi hadjáratban is részt 

vegyen és Milko is azt vallja, hogy az egyén halálra van ítélve, ha az 

egész elpusztul: „Otec, otec, keď padne krajina, ak ju svet roztrhá, ako 

ty vravíš, čože bude z nás jednotlivcov? Či mi tiež nezhynieme, keď 

celok zhynie?“42

A fenti idézetek két tény konstatálását teszik lehetőve: Kalinčiak 

hazaképe osztatlan és a szabad haza és a szerelem megélésének sza-

badsága külső és belső konfliktusokként  megjelenve történelmi pró-

zájának alapszituációit teremti meg. 

A Milkov hrobnak, Kalinčiak e korai prózájának problémája, hogy 

a történet vége felé közeledve elfogyni látszik az invenció, a Jiskra 
35 Lásd: pl. TOLDY Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története [1864 – 1865], 

Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987, 397. 
36 Kalinčiak 1839-1843 között tanult a líceumban.
37 KISFALUDY Károly, Viszonlátás = NÉMETH Sándor, Magyar Chrestomathia, 

Pozsonyban, Schmid Antal betűivel, 1842, 11–13. A motívum Kalinčiaknál 
az 1864-ben közölt Mních történetében jelenik meg. Míg Kisfaludynál a lány 
kedvesét várja vissza, aki keresztesként harcol, addig Kalinčiaknál a hadjá-
ratban részt vevő apát várja vissza lánya, akibe az apai birtokot addig irányí-
tó egykori keresztes lovag, johannita lesz szerelmes. A lányt az apa másnak 
ígérte, a johannita ezért inkább megölné – végül csak maga zuhan le a szik-
láról. Gilbertet a szenvedély őrli fel; a rejtett, fojtott tűz személyiségének jel-
lemző vonása: „hladina zovnútornosti telesnej skrýva pod sebou sopku duše 
vášnivej, velikánskej búrky v sebe obsahujúcu“ – KALINČIAK Ján, Mních = 
Uő, Svätý Duch, Mních, Praha, Nakladateľ L. Mazác, 1928, 79.

38 KALINČIAK Ján, Milkov hrob = Uő, Dielo I., Bratislava, Slovenský Tatran, 
2001, 75.

39 Kisfaludy Károly Tihamér c. történelmi elbeszélésének (1824) zsoldosa, aki 
a címszereplőhöz hasonlóan szintén Rózába szerelmes, akit elrabol, hogy 
szerelmét megszerezhesse, és arra vár, hogy a lány önként, szabad akaratából 
legyen az övé. Mikor Róza, Tihamér halála után kolostorba vonul, remete-
ként él a közelében. – L. KISFALUDY Károly, Tihamér = Uő, Minden Munkái 
V. kötet, Budapest, Franklin-Társulat, 1893, 167–250.

40 KALINČIAK Ján, Milkov hrob = Uő, Dielo I., i. m., 130.
41 KALINČIAK Ján, Milkov hrob = Uő, Dielo I., i. m., 68.
42 KALINČIAK Ján, Milkov hrob = Uő, Dielo I., i. m., 75.
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– Mátyás, Pankrác – Komorovský konfliktus lezárás nélkül tűnik el 

a szövegből és Milko erőszakos halála után Marína egy bájital szülte 

vak szerelme a Milko haláláért felelős Vladimír iránt is keresettnek 

tűnhet. A zárókép ennek ellenére – komor, vészjósló, balladát idé-

ző hangulatával – emlékezetes. A tomboló viharban Marínára váró 

zaklatott lelkű Vladimír megöli az ellenségnek vélt lányt, aki a báj-

italt készítő banya43 jóslatát beteljesítve Vladimír karjai közé omlik 

– holtan.44 

1847-ben jelent meg a Púť lásky, melyben a korábbi elbeszéléshez 

hasonlóan alkul a központi alakok viszonyrendszere – Janko Černok, 

aga Osman és Žofia kapcsolata. A rettenthetetlen aga (az idegen)

a deli Janko Černok kevésbé sikeres vetélytársa a Žofia szerelméért 

folytatott harcban. Az aga az, aki a világot felejtené, mindent feladna, 

ha a lány az övé lehetne. „Žofia bola viac ako svet, ako všetky poklady 

pre jeho dušu, pre jeho srdce“ – mondja az elbeszélő.45 

A Černok feleségévé lett Žofia az agát kéri meg, hogy érje el fog-

ságba esett férje kiszabadítását, de az agának köszönhetően tényleg 

visszatérő Černokot a fogság eltompította, a szenvedély lángja ki-

aludt benne, pontosabban csak a szerelemé, mert most már csak arra 

vár, hogy újra lóra ülhessen és haragját a törökökre zúdíthassa.46 De 

hiába segít az aga, hiába örül Žofia, hiába sző terveket Černok, mert 

ruhája miatta töröknek nézi, és megöli őt két paraszt, akik fáért in-

dultak az erdőbe. Žofia belehal a bánatba. Az aga gyásza örök. Az 

elbeszélés zárómondata őt állítja az elbeszélő együttérzésének fóku-

szába: „Budete ľutovať starého Hanuša*, rodičia útli, budete ľutovať 

zhynutých kochankov, milenci horúci; ja ľutujem Osmana.“47 

A szenvedély értékéről az 1854-ben megjelent Láska a pomsta c. 

(történelmi) elbeszélésében Kalinčiak ezt írja: „Láska bez náruživosti 

je oheň bez žiary ... Láska hreje ale i páli; ona stavia raje, ale ich i ničí; 

ona vynáša život náš až k horúcim krajinám ohnivého slnca, ale nás 

i rúca do priepastí, kde tma, bieda a hrúza panuje.“48 A XV. század-

ba helyezett történetben a történelemnek tényleges szerep nem jut, 

annál több figyelem összpontosul egy generációkon átívelő bosszú 

beteljesítésének szövevényes folyamatára. A várúr Blatnický meg-

szerzi magának a szép Malinát, elszakítva őt kedvesétől, Bohuštól, 

majd Malinát hűtlenséggel vádolva mérget itat az asszonnyal, cse-

csemőjüket élve befalaztatja. Mindezt azért, hogy feleségül vehesse

a Malinánál is szebb Elenát. Hosszú évekkel később a várába fogadott 

Ambróz, aki a megvakult várúr bizalmi embere lesz, ráveszi, hogy 

itasson mérget Elenától született lányával, Miluškával is, nehogy az 

az őt kisemmizni akaró Ilgo-fiú felesége legyen. Az Ambózzá lett 

Bohuš bosszúja teljes, de ehhez az kellett, hogy ismerje Blatnický 

gyöngéit: kegyetlenségét, hiúságát, féltékeny természetét. 

A Blatnickýban ábrázolt figura akár Vörösmarty Ugodjának,

a szép Zenedő férjének rokona is lehetne, aki egy kósza hír és mar-

dosó féltékenysége miatt öli meg feleségét.49 Sokkal közvetlenebbül 

van jelen Vörösmarty egy másik Kalinčiak-mű, az 1852-ben meg-

jelent Knieža liptovské szövegében. Korvin János, Mátyás fia Liptó 

hercege. A történet hőse azonban nem ő, hanem féltestvére, Červeň, 

aki a herceg ellen intrikáló Zápoľa (Zápolya) lányába, Marienkába 

43 Kisfaludy Wernerének is van egy kerítőnő segítője, aki Róza elkábítását ja-
vasolja, de Werner ezt elutasítja. – L. KISFALUDY Károly, Tihamér = Uő. 
Minden Munkái V. kötet, i. m., 203.

44 Megjegyzendő, hogy Mráz a haláleset kapcsán tévesen fogalmaz, mikor azt 
írja, hogy Marínát Vladimír szolgái ölik meg: „Vladimírovi sluhovia ju nepo-
znali, nazdali sa, že je to nástraha proti nim, a zavraždili ju na tom istom mies-
te, kde dokonal Milko.“ – MRÁZ Andrej, Ján Kalinčiak, i. m., 205. Kalinčiak 
szövegében ez olvasható: „Jazdec sa blíži, Vladimír vytiahol z pošvy ťažký 
meč, nazdávajúc sa, že ho množstvo ľudu obklopuje. Vetry fúkajú, zem hučí
a povytrhúvané z nej hrudy rúbu Vladimíra do hlavy. On sa rozsrdí, povznesie 
svoj holý meč a zatne do šišaka priblíživšiemu sa jazdcovi.“ – KALINČIAK 
Ján, Milkov hrob = Uő, Dielo I., i. m., 153.

45 KALINČIAK Ján, Púť lásky = Uő, Dielo I., i. m., 159. Wernerhez és Kisfaludy 
Irenejének II. Mohamedéhez hasonlóan helyezi piedesztálra szerelme tár-
gyát, de míg az aga végül mindig menni hagyja Žofiát, II. Mohamed inkább 
Irene gyilkosa lesz. – L.  KISFALUDY Károly, Irene = Uő, Válogatott Munkái 
I. kötet, Budapest, Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai), é. n., 305–410. 

46 KALINČIAK Ján, Púť lásky = Uő, Dielo I., i. m., 187.

* Hanuš Žofia apja, hozzá siet férje szabadulásának hírével, ezért marad egye-
dül a pihenő Černok.

47 KALINČIAK Ján, Púť lásky = Uő, Dielo I., i. m., 189. 
48 KALINČIAK Ján, Láska a pomsta = Uő, Povesti Jána Kalinčiaka sv. V, Ná-

kladom Knihtlačiarskeho účastinárskeho spolku v Turčianskom Sv. Martine, 
1922, 45.

49 VÖRÖSMARTY Mihály, Széplak = Uő, Válogatott művei I., Budapest, Szép-
irodalmi Könyvkiadó, 1974, 1032–1054.
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szerelmes. Szerelme miatt kétségbe vonják (maga Korvin is) testvére 

iránti (politikai) hűségét. Červeň a „vadász“ fia, aki egykor titokban 

találkozgatott az öreg Červeň lányával, a szép Katinkával. S bár a va-

dász a magáénak ismerte el a fiút, soha többé nem vadászott a kör-

nyéken, Katinka hiába várta vissza. „A tak vädla, vädla, až uvädla“ 

– sírba hervadt ő is, mint a szép Ilonka.50 

Červeň meghasonlottsága arra is alkalmat ad Kalinčiaknak, hogy 

hangot adjon a Štúr-iskola a szerelmet (a szerelem hatalmát) eluta-

sító koncepciója elleni lázadásnak. Az ember szíve elég nagy ahhoz, 

hogy jusson benne hely a szerelemnek és a szent meggyőződésnek 

is, vallja Červeň, mikor Korvin választás elé akarja állítani (és a sze-

relem miatt árulónak tartja).51 A bátyját Zápoľa fogságából kiszaba-

dító Červeňt végül lefejezik, a látványba Marienka belehal. Korvin 

Horvátországba megy és testvére szavaira gondolva – menj és élj52 –

többé nem küzd a koronáért. 

Az 1846-ban megjelent Bratova ruka Mráz szerint a Štúr-iskola 

„legvéresebb“ elbeszélése. A téma forrását keresve hangsúlyozza, 

hogy sem Kalinčiak, sem kortársai nem nyilatkoztak arról, hogyan, 

honnét érkezhetett a téma a szlovák irodalomba.53 A történet alap-

motívuma, a vérbosszú, a szlovák irodalomban szokatlan elem, 

mondja három évtizeddel később Július Noge is.54

A Thököly-felkelést leverték, támogatói – vádlottakként – bíró-

ság előtt állnak. A Razdaničok és a Badánskýk közötti régi ellensé-

geskedés miatt a harcokban mind a hat fiát elveszítő beteg, öreg Jur 

Badánskýt a Razdanič vezette bíróság halálra ítéli. Húszéves forma 

unokája megmenekül, de lefejezett nagyapja véres száját megcsókolva 

bosszút esküszik. Szélesebb családja tagjaival összefogva, egyenként 

végzik ki ellenségeiket. Mikuláš, az unoka, álnéven él, és mint Laskár, 

szerelmes lesz Razadnič lányába, Anuľkába. Miután a Badánský-íté-

lőszék apósa fölött is kimondja az ítéletet, utolsóként felesége öccse 

marad, akinek csak az egykor hamis esküre emelt karját vágják le.

A kör ekkor bezárul, a titkos ítélőszék megszűnik létezni. A véres 

kezet a mit sem sejtő feleség találja meg, az őt férje titkai között ku-

tatni biztató, csonka karú öccse társaságában. Badánskýt köti egyko-

ri esküje, aki tudomást szerez arról, ki a Razdaničokat elérő bosszú 

végrehajtója, annak meg kell halnia. Anuľka sorsa megpecsételtetett,

a gyönge báb öccs menekül. Mikulášt végül elfogják, elítélik, kivég-

zik, de még ekkor is a halott Anuľka bocsánatát kéri.55 

A Bratova ruka megjelenése után nyolc évvel a bosszú ismét tör-

ténetalakító szerephez jut a már említett Láska a pomsta esetében, 

de Mikuláš Badánský nem „rokona“ a várúr Blatnickýnak. Sokkal 

többet mondhat el róla Vörösmarty A két szomszédvár Tihamérjá-

val felismerhető párhuzam. Sámson Tihamér bosszút áll a családját 

kiirtó Káldor családon, egyenként küzdve meg az öreg Káldor em-

bereivel, míg egy ellenfele marad csupán, az apa. És a Káldor-vár-

ban rettegő Enikő, aki Tihamér végső győzelme után, Tihamér miatt 

hal meg, majd álmaiban kísérteni kezdi, a későn megtalált, és soha 

meg nem szerzett boldogság szellemalakjaként.56 A Badánský lelké-

ben dúló vihar olyan sötét, komor és mély, mint Tihamér fájdalma: 

„Ült Tihamér Káldor várában, réme magának,/ Réme az éjfélnek,

s amint kitekinte merően / S gondolatok nélkül, (csak fájdalom ég vala 

benne)“57.

„Bože! Sám na seba a na tamtoho anjela som súd vyriekol!“58 – is-

meri fel a helyzet kilátástalanságát Mikuláš is, aki Tihamérhoz ha-50 KALINČIAK Ján, Knieža liptovské = Uő, Dielo I., i.m., 354. – L. VÖRÖS-
MARTY Mihály, Szép Ilonka  = Uő, Válogatott művei I., i. m., 272–276.

51 „A či myslí, že je ľudské srdce nie dosť veľké, aby objalo i tri svety? Či človek 
nemôže i milovať i pri svojej láske zastávať i sväté presvedčenie?“ KALIN-
ČIAK Ján, Knieža liptovské = Uő, Dielo I., i. m., 315.

52 „Iď, brat môj, iď a ži!“  KALINČIAK Ján, Knieža liptovské = Uő, Dielo I., i. m., 
391. – A Magyar Chrestomathiában is olvasható Kemény Simonban (Kisfa-
ludy Károly drámája) a címszereplő Hunyadi János vértjét ölti magára, és ál-
dozza fel az életét Hunyadi életéért cserébe. L. KISFALUDY Károly, Kemény 
Simon = NÉMETH Sándor, Magyar Chrestomathia, i. m., 93–119.

53 MRÁZ Andrej, Ján Kalinčiak, i. m., 208.
54 NOGE Július, Slovenská romantická próza, i. m., 409.

55 L. KALINČIAK Ján, Bratova ruka, Bratislava, Vydavateľstvo Lampášik, 
2001, 33.

56 Enikőnek is van egy öccse, a „méla“ Simon, aki halála előtt tőrt ad Enikőnek, 
hogy megvédhesse magát, ha kell. Így közvetve, de mégis szerepet játszik Eni-
kő halálában, akárcsak Peter, Anuľka testvére. – L. VÖRÖSMARTY Mihály, 
A két szomszédvár  = Uő, Válogatott művei I., i. m., 1057–1095.

57 VÖRÖSMARTY Mihály, A két szomszédvár  = Uő. Válogatott művei I., i. m., 
1094.

58 KALINČIAK Ján, Bratova ruka, i. m., 31.
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sonlóan önmaga bírája lesz. A becsület és a boldogság utáni vágy 

konfliktusa nem oldható fel. A boldogság megtartása a becsület el-

veszítését jelentené.

Ha abból indulunk ki, hogy a 19. század 20-as, 30-as éveinek magyar 

irodalmát – Kisfaludy Károly és Vörösmarty Mihály pályáját is – a mű-

faji és tematikai sokszínűségre való törekvés jellemezte, s hogy például 

Kisfaludynál is – a múltbatekintő történelmi témák mellett – jelentős 

szerephez jut a humor is, akkor Kalinčiak Reštavráciája is szervesen il-

leszkedő egységként jelenhet meg a korán lezárult életművön belül. Az 

1860-ban, a Lipában közölt próza (kisregény), alcíme szerint „képek

a közelmúltból“, René Bílik meglátása szerint azért áll a 20. századi 

szlovák recepció szempontjából az életmű egésze fölött, mert a kánon-

ban a szlovák irodalmi realizmus kezdeteként rögzült. Bílik újraolva-

sása a hagyomány ellen hat és az irónia hangsúlyozásával a romantikán 

belül megvalósuló életmű szerves részének tartja a szöveget.59 

Ugyanúgy, mint Kalinčiak történelmi prózája esetében, a Reš tav-

rá ciával rokon műveket is elsősorban a szláv irodalmakban keresik 

a kutatók, mint Ján Jankovič is, aki a horvát Antun Nemčić 1846-ban 

írt és 1854-ben megjelent Kvas bez kruha ili Tko će biti veliki sudac 

(Kovász kenyér nélkül, avagy Ki lesz a szolgabíró?) c. vígjátéka és 

Kalinčiak e prózájának érintkezési pontjait kereste. A Reštavráciát 

„komikus regénynek“ (komický román) nevező Ján Števček a szlovák 

regény történetét feldolgozó művében azonban nemcsak Jankovič 

kutatási eredményeire figyelmeztet, hanem Chmelre utalóan kitér 

annak lehetőségére is, hogy az akkori Magyarország (Uhorsko) terü-

letén született egyéb művek is hatással lehettek a mű koncepciójára, 

bár megnevezésükig nem jut el (!).60 

A horvát illírizmus képviselőjeként számon tartott Nemčić vá-

lasztási vígjátéka határozott közéleti (politikai) állásfoglalás eszköze; 

a darab pozitív szereplői a horvát érzelmű hazafiak, a negatív, pellen-

gérre állított figurák magyarkodnak, idegen érdekeket szolgálnak.61

A beszélő nevek használata az ábrázolásmódot félreérthetetlenné 

teszi: a hazafias érzületű fiatal nemes Dobrovoljić (önkéntes), míg 

nemzetietlen ellenpontja Bezobrazić (szemtelen, pimasz).62 

Jankovič feltételezi, bár teljes bizonyossággal nem tudja igazol-

ni, hogy Kalinčiak, aki tudott szerb/horvátul, ismerhette a darabot, 

Nemčić vígjátékával kapcsolatban pedig konstatálja, hogy a „hazai“ 

(értsd! horvát) drámairodalomban hiába keresnénk a mű előképeit, 

mintáit. A Kvas bez kruha és a Reštavrácia egymás mellé állítása hoz 

is néhány eredményt: például, hogy az esküvő a választások ered-

ményéhez kötött, a végeredményt az ellentábor korteseinek lerésze-

gítése, elkábítása biztosítja, mindkét esetben a „tutorok“ kérik meg

a kiválasztott lány kezét védencük számára.63 

Ha azonban – köztes elemként – a horvát és a szlovák mű közé 

behelyezzük a magyar irodalmat – Nagy Ignác Tisztújítását (1842) 

és Kisfaludy Károly A kérők c. vígjátékát (1817/1819) –, akkor figyel-

met érdemlő következtetéseket vonhatunk le. A kérőkkel való kap-

csolat inkább a horvát darab jellemzője. Starotinović szolgabírót ba-

rátja, Srdenić győzi meg, hogy lányát, Željkát Franjo Dobrovoljićhoz 

adja feleségül. A kérőkben Baltafy kapitány barátja, Hősváry ezredes 

szólal fel Károly érdekében, hogy a kapitány lányának férje lehessen. 

Az ellentáborba tartozó Bezobrazić, Vrtoglav és Slatković is állandó-

an idegen szavakat használnak, ám míg a szépfiú Bezobrazić inkább 

az üresfejű Szélházy, Slatkovič (minden negatívuma ellenére) inkább 

A kérőkben megnevelhetőnek tartott Perföldy rokona. A vénlány 

Hildegarda (szerencsés férjhezmenése Bezobrazićhoz a Doroty-

tyát is felidézi) párja az özvegy Margit, Željka Lidit és Málit is idézi. 

Bezobrazić Szélházyhoz hasonlóan illegeti magát a tükörbe nézve 

és a házasságtól mindketten anyagi előnyöket várnak. Hildegarda 

ugyanúgy reggeli öltözékben jelenik meg a vendégek előtt, mint 

Margit és mindketten leállíthatatlanul bőbeszédűek. 

Nemčić választási vígjátékában a szerelmi szál fontos szerepet 

játszik, különösen a két nemzeti érzésű fiatal, (a lelkes honleány) 

Željka és (a szolgabíróvá lett) Franjo szerelme. A „haza javára élni“ 

gondolata A kérők a fiatal szerelmeseknek címzett zárómondatában 
59 Részletesebben lásd: BÍLIK René, Skeptický ironik = KALINČIAK Ján, Rešta-

vrácia a iné, i.m., 540–542.
60 ŠTEVČEK Ján, Dejiny slovenského románu, i. m., 68.
61 JANKOVIČ Ján, Nemčićova veselohra a Kalinčiakova Reštavrácia, Katedra 

slovenského jazyka a literatúry, rigorózna práca, 1974, 128.

62 NEMČIĆ Antun, Kvas bez chleba = JANKOVIČ Ján, Nemčićova veselohra a Ka-
linčiakova Reštavrácia, i. m., 243–313. (Horvátból fordította Ján Jankovič.) 

63 Részletesebben lásd: JANKOVIČ Ján, Nemčićova veselohra a Kalinčiakova 
Reštavrácia, i. m., 63; 196; 47; 190–194.
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is megjelenik: „Éljetek a haza javára, díszére, dicsőségére“ – mondja 

Baltafy kapitány.64 A Nemčić-darabban viszont Željka az, aki az apja 

és Dobrovoljić közös győzelmét ünneplő kortesek dalában a nemzeti 

érdek (a szláv összefogás) diadalát látja: „Ez a mieink, a hazafiak dala 

– a tisztújítás véget ért!“65

A „nemzeti“ mint érték preferálása így mindkét darab sajátja. 

Željkának van azonban egy olyan vágya, amelyik a Tiszújításban is 

témaként jelenik meg: a női emancipáció. „Ha legalább mi nők eman-

cipáltak lehetnénk“ – sóhajt fel Nemčić fiatal hősnője.66 A Tisztújítás-

ban Langyos főorvos felesége, Kinga az, aki újságot olvas, érdeklődik 

a politika iránt. „Ott a gyors haladás híve vagyok“67 – mondja testvér-

ének, Arankának, aki e téren inkább konzervatív nézeteket vall, de 

ez nem akadályozza meg abban, hogy sikeresen manipuláljon a fér-

fiakkal céljai elérése érdekében. Kinga,  Arankával is szembeszegülve 

– aki ha férfi lenne, soha nem venne el olyan nőt, aki „a házigazdaság 

helyett a megyei közgyűléseken a politikai véleményeket tanulja“68 – 

határozottan megvédi a napi kérdésekhez hozzászólni kívánó nőket.

A Kvas bez kruha, a Tisztújítás és a Reštavrácia közös motívuma, 

hogy a választások eredményeként senki sem azt kapja, amit várt. 

Starotinović szolgabíró helyett alispán lesz, Bezobrazić elbukik és

a helyére Dobrovoljić kerül, aki úgy lesz szolgabíró, hogy ezért sem-

mit sem tett. A Tisztújítás Farkasfalvy alispánja és az őt kihívó Heves 

is veszítenek, az új alispán az Arankába szerelmes Tornyai lesz, de 

Farkasfalvy sem búsul, mert magasabb posztot kap. A Reštavrácia al-

ispánja, Adam Bešeňovský szintén alulmarad Potockýval szemben, és 

a „tétlen“ Štefan Revický végül másodalispán lesz, de Bešeňovskýnak 

sincs sokáig oka búslakodni, mert kinevezéssel a fővárosba kerül.

A Tisztújítás és a Reštavrácia közös motívuma, hogy mindkét mű-

ben közéleti poszthoz kell jutnia a férfinak, hogy választottja az övé 

lehessen.69 A Reštavráciában az öreg Ondrej Levický kényszeríti ki 

Adam Bešeňovský ígéretét, miszerint ha Štefan vicispán lesz, elveheti 

az alispán lányát, Annát (Anuľkát). A Tisztújításban Aranka jelenti 

ki, hogy az lesz a férje, akit a tisztújításon első alispánná választa-

nak. S bár a Reštavráciában a nagybácsi, Ondrej Levický mozgatja

a szálakat és a Tisztújításban Aranka ötletessége vezet a kívánt ered-

ményhez, a boldogsága (saját célja elérése) érdekében aktív szerepet 

játszó nő képe szempontjából fontos, hogy Bešeňovský lánya, Anna 

is korteskedni akar – legalább egy napot. 70

Epizód szintjén jelenik meg mindkét műben a zsidó kisember. A 

Tisztújítás második felvonásában Schnaps Mózes fogadós elutasítja 

Farkasfalvy alispán javaslatát, aki 500 pengő forintot kínál neki, ha 

Heves korteseinek a legrosszabb borából tölt és kozmás ételt szolgál 

föl. De Schnaps öntudatos és a zsidókat emancipáló „szent“  törvény-

re hivatkozva elutasítja az ajánlatot: „A szegény zsidó érdemes akar 

lenni az emancipációra.“71 A Reštavráciában Mojžiš Goldschimmer 

Levickyéknek és Potockýnak segít, mikor azzal bőszíti fel a neme-

sek egy Bešeňovský-párti, a választásokra igyekvő csapatát, hogy 

vámot kér tőlük. A tisztújítás után peres ügy lesz az esetből, de az 

öreg Levický nemcsak azt éri el, hogy Mojžišt átatlannak nyivánítják, 

hanem még kártérítést is kap a vagyonát ért kár miatt.72 

A Reštavráciában Kalinčiak, történelmi prózájához hasonlóan, az 

olvasó, a befogadó közeg ítélőképességét teszi próbára és akárcsak 

történelmi prózájában, ebben a művében sem szolgál közvetlenül 

nemzeti célokat. Az érzés, a tett, a gondolat szabadságát hirdeti. Pró-

zái hősei számára a választás lehetőségét kínálja, de ezzel felelőssé 

teszi őket sorsuk alkulásáért is.

64 KISFALUDY Károly, A kérők = Uő, Válogatott munkái I., i. m., 209. 
65 „To je pieseň našich vlastencov – reštavrácia sa skončila!“ – NEMČIĆ Antun, 

Kvas bez chleba = JANKOVIČ Ján, Nemčićova veselohra a Kalinčiakova Rešta-
vrácia, i.m., 306. 

66 „Keby sme aspoň my ženy boli emancipované.“ – NEMČIĆ Antun, Kvas bez 
chleba = JANKOVIČ Ján, Nemčićova veselohra a Kalinčiakova Reštavrácia, 
i. m., 257.

67 NAGY Ignác, Tisztújítás, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984, 9. 
68 NAGY Ignác, Tisztújítás, i. m., 48.

69 Jozef Hudec Chmel és Sziklay által is említett 1956-os glosszájában a Tisztújí-
tás és a Reštavrácia legszembetűnőbb közös elemei: a cím, a nő elnyerésének 
azonos feltételei, az ellenzéket támogató zsidó kocsmáros (!) megjelenése, és 
hogy mindkét műben a fiatalabb, haladóbb gondolkodású, emberségesebb 
jelölt győz. L. HUDEC Jozef, Kalinčiakova Reštavrácia a jej ďalšia literárna 
súvislosť = Slovenská literatúra, 1956, č.4, 509–510. Hudec azonban nem ír 
arról, hogy a lánykérés és a két mű zsidói esetében is a motívumazonosságon 
túl azonos elvek és érdekek működtetik a szereplők cselekedeteit.

70 KALINČIAK Ján, Reštavrácia = Uő, Dielo II., Bratislava, Slovenský Tatran, 
2001, 25. 

71 NAGY Ignác, Tisztújítás, i. m., 26.
72 KALINČIAK Ján, Reštavrácia = Uő. Dielo II., i. m., 180.
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Zhrnutie

Štúdia sa venuje tvorbe Jána Kalinčiaka s cieľom poukázať na možnosť hlb-

ších súvislostí jeho prózy aj s niektorými dielami maďarskej literatúry 19. 

storočia. Opiera sa najmä o názory R. Bílika, a celú Kalinčiakovu tvorbu 

(vrátane Reštavrácie) „číta“ v kontexte európskeho romantizmu. Z radov 

maďarských autorov upriamuje pozornosť predovšetkým na niektoré die-

la K. Kisfaludyho a M. Vörösmartyho a uvedením konkrétnych príkladov 

sa snaží o dokázanie platnosti úvodnej hypotézy. Okrem historickej prózy, 

analýza ktorej je jedným z ťažiskov textu sa pozornosť venuje aj paralelám 

Reštavrácie s maďarskými veselohrami (na spoločné motívy Reštavrácie 

a Nagyovej veselohry Tisztújítás upozornil už v roku 1956 J. Hudec) ako aj 

vzťahu Reštavrácie, chorvátskej veselohry Kvas bez chleba a ich spoločným 

paralelám s maďarskými veselohrami A kérők (K.Kisfaludy) a Tisztújítás 

(I. Nagy).
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