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Lectori salutem!

Immár nyolcadik alkalommal jelenik meg a pozsonyi magyar tanszék 
évkönyve. Külön örömünkre szolgál, hogy a gyűjtemény címéhez mél-
tón ismét pozsonyi újdonságokról, hírekről tudósíthatunk. Az évkönyv 
elsődleges célja nem változott: továbbra is igyekszik dokumentálni 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 szlovák–
magyar kapcsolatok és kölcsönhatások vizsgálatát, de mindezt az egye-
temes tudomány hitével, szakmai szigorával és gazdag eszköztárával 
tesszük. Tanszékünk négy oktatási programja (magyar szakos tanár-
képzés, tolmácsképzés, finn nyelvi és irodalmi képzés, szerkesztői és 
kiadói munkálatok) a tudományterületek széles skáláját vonultatja fel, 
s épp ez a sokszínűség hat ösztönzőleg arra a csapatmunkára, melynek 
eredményei remélhetőleg folyamatos igényességgel mutatkoznak majd 
meg a jövőben is. A team-munka sikerét bizonyítja a tanszékünkön 
zajló, 1/0272/17. számú Preklad, kultúrna hybridita a plurilingvizmus 
v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky (Fordítás, kulturális 
hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvészet 
kontextusában) című Vega-projekt, melynek részeredményei már eb-
ben az évkönyvben is olvashatók.  

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

Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry UK v Bratislave vy-
chádza už ôsmykrát. Je pre nás potešením, že verní odkazu názvu 
ročenky Vás môžeme opakovane informovať o novinkách týkajúcich 
sa našej vedeckej dielne. Primárnym cieľom zborníka je aj naďalej do-
kumentovať vedeckú, umeleckú a pedagogickú činnosť pracovníkov 
katedry a predstaviť najefektívnejšie výsledky našej práce. Vychádzajúc 
z nášho postavenia pozorne sledujeme tak prieskumy týkajúce sa osu-
du Maďarov na Slovensku ako aj výskumy v oblasti slovensko-maďar-
ských vzťahov a vzájomných vplyvov, pričom naša vedecká činnosť je 
založená výlučne na odbornej spôsobilosti a viere v univerzálnu vedu. 
Všetky štyri študijné programy (učiteľstvo akademických predmetov, 
prekladateľstvo a tlmočníctvo, fínsky jazyk a kultúra, editorstvo a vyda-
vateľské práce) zabezpečené našou katedrou demonštrujú širokú škálu 
multidisciplinárnych vedeckých a odborných tém. Táto mnohofareb-
nosť vyžaduje aktívnu teamovú prácu a samozrejme efektívne a dôve-
ryhodné výsledky. Jedným z dôkazov úspešnej komunikácie spolupra-
covníkov katedry je aj trojročný vedecký projekt (VEGA č. 1/0272/17) 
pod názvom Preklad, kultúrna hybridita a plurilingvizmus v kontexte 
maďarskej literárnej vedy a lingvistiky, ktorého čiastkové výsledky sú 
taktiež prezentované v tomto zborníku. Štvrté číslo ročenky teda v pr-
vom rade predstavuje vedeckú činnosť pracovníkov katedry, ale svoje 
miesto v nej našli aj najlepšie práce našich interných doktorandov.
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Lanstyák István

Nyelvi originalizmus a szavak hangalakjának 
nyelvhelyességi megítélésében1

Annotáció: Dolgozatomban a nyelvi konzervativizmus egyik válfaját, 
a nyelvi originalizmus ideológiáját mutatom be a Nyelvművelő kézi-
könyvből (NyKk. I. 1980, NyKk. II. 1985) és a Nyelvművelő kéziszótár 2. 
kiadásából (NymKsz.2 2005) vett idézetek segítségével. Azzal a kérdéssel 
foglalkozom, hogyan érvényesül a nyelvi originalizmus az eredetibb és 
az újabb hangalakok helyességének nyelvművelői megítélésében. Egy-
forma figyelmet szentelek az ősi, ill. belső keletkezésű szókészleti ele-
meknek és a más nyelvekből származó kölcsönszavaknak; az első eset-
ben nyelven belüli, a másodikban nyelvközi originalizmusról beszélek.

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

1 A nyelvi ideológiákkal kapcsolatos kutatásaimat az MTA támogatja, részben köz-
vetlenül, részben a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet keretében működő 
Gramma Nyelvi Iroda közvetítésével. A nyelvi ideológiák és a nyelvi problémák 
összefüggésével korábban az APVV-0869-12, jelenleg az APVV-17-0254 sz. pro-
jekt keretében foglalkozom a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszékén. Itt köszönöm meg Kitlei Ibolya javításait.
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Bevezetés

Amint tudjuk, a nyelvi konzervativizmus a magyar nyelvművelésre 
igencsak jellemző nyelvi ideológia, amely az újabb nyelvi fejlemények 
nyelvművelői megítélésében alapvető szerepet játszik; ennek hívei a ha-
gyományos, a nyelvben régebb óta meglévő nyelvi formákat eredendő-
en helyesebbnek tartják, mint az újabban létrejötteket vagy a nyelvbe 
újabban bekerülteket. A nyelvi konzervativizmus ellentettje a nyelvi 
uzualizmus és a nyelvi domeszticizmus. A nyelvi uzualizmus hívei a 
nyelvhelyességi döntéseikben a legfontosabb szerepet a nyelvi formák 
elterjedtségének, a nyelvi domeszticizmuséi meghonosodottságuknak 
tulajdonítják. Amint alább látni fogjuk, a magyar nyelvművelésben a 
nyelvi uzualizmus leginkább akkor jut szóhoz, amikor a nyelvi elitiz-
mussal kapcsolódik össze, vagyis amikor az újabb fejlemény az iskolá-
zott beszélők nyelvhasználatában már közhasználatúvá vált, s az erede-
tibb forma inkább csak stilisztikailag jelölt, visszaszoruló változatként él.

A nyelvi konzervativizmus a tudományos alapú nyelvalakításban is 
szerepet játszik; a hagyományos szókészleti elemek és az ezek használatát 
vezérlő szabályok megőrzésére irányuló törekvés ott is azon az ideológi-
án alapul, hogy a nyelvi formák viszonylagos állandósága – főleg a nem-
zeti kultúrát és tudományosságot hordó nyelvi regiszterek tekintetében 
– össztársadalmi érdek. Ez az ideológia a nyelvi stabilizmus, mely szerint 
a nyelv – különösen a standard nyelv – fontos tulajdonsága a (rugalmas) 
stabilitás, a nyelvi formák (viszonylagos) állandósága. A nyelv stabilitását 
tudatos nyelvalakítással, a spontán nyelvi változások fékezésével is szük-
séges lehet biztosítani, különben félő, hogy a különböző nemzedékek, ill. 
a különböző társadalmi rétegek beszédében nagyobb mértékben alakul-
nak ki a megértést is gátló különbségek, mint ahogyan ez kívánatos volna.

A nyelvi konzervativizmus több más, a magyar nyelvközösségben 
szintén domináns nyelvi ideológiával jár együtt jellemző módon, min-
denekelőtt a nyelvi platonizmussal, a nyelvi standardizmussal, a nyelvi 
purizmussal és a nyelvi homogenizmussal.2 

2 Az írásomban néven nevezett nyelvi ideológiák meghatározása megtalálható 
egy folyamatosan bővülő internetes fogalomtárban, l. Lanstyák 2017b. A foga-
lomtár szlovák nyelvű fordítása nyomtatásban is megjelent, l. Lanstyák 2017a.
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Dolgozatomban a nyelvi konzervativizmusnak azokat az eseteit te-
kintem át, melyekben a nyelvőrök az érintett nyelvi formák „eredeti” 
hangalakjára hivatkoznak, vagy azért, hogy ezzel indokolják az újabb 
hangalak helytelenítését, vagy azért, hogy jelezzék: eredetisége ellené-
re – nyelvi uzualista vagy más alapon – az újabb nyelvi formát tartják 
megfelelőbbnek. Csak azokat az eseteket tekintem a nyelvi originaliz-
mus példájának, ahol az eredeti(bb) hangalakra való hivatkozás vagy 
explicit, vagy – két esetben – implicit ugyan, de implicitsége ellenére 
egyértelmű. A nyelvi originalizmus az íráskép vonatkozásában is vizs-
gálható volna, de ettől a terjedelmi korlátok miatt eltekintek.

A nyelvi originalizmus ideológiáját olyan meggyőződésként ha-
tározhatjuk meg, melynek hívei szerint a történeti, ill. etimológiai 
szempontból elsődleges vagy ahhoz közelebb eső hangalak (ejtésmód, 
alakváltozat; az írott nyelvben: írásforma) vagy tágan vett jelentés (den-
otatív jelentés, stílusérték, szófaji érték, vonzat) eredendően helyesebb 
annál, amely később jött létre, ill. amely jobban különbözik tőle. Ebben 
az írásomban a terjedelmi korlátok miatt csak a hangalakkal kapcsola-
tos nyelvi originalizmussal foglalkozom. Külön kitérek azokra az ese-
tekre, amikor egy kölcsönszónak az átadó nyelvi hangalakhoz közelebb 
eső formája minősíttetik nyelvőreink által helyesebbnek; ezt nyelvközi 
originalizmusnak fogom nevezni. Ezzel szembeállítva a nyelvi origina-
lizmus egyéb eseteire mint nyelven belüli originalizmusra utalok.

Korábbi közleményeimhez hasonlóan nyelvi ideológiákon itt is olyan 
gondolatokat, gondolatrendszereket, meggyőződéseket értek, amelyek a 
nyelvi rendszerrel, a nyelvhasználattal, a nyelvi közösségek helyzetével, a 
nyelvek egymáshoz való viszonyával stb. kapcsolatos tények és eljárások 
magyarázatára, ill. igazolására szolgálnak.3 Dolgozatomban a nyelvi ori-

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

1. Nyelven belüli originalizmus és a hangalak

Nyelven belüli originalizmusról a hangalak viszonylatában akkor be-
szélhetünk, amikor a szó eredetibb hangalakja is a magyar nyelvhez 
tartozik, vagy azért, mert eleve ősi eredetű vagy belső keletkezésű szó-
készleti elemről van szó, vagy azért, mert – idegen eredetű szó ese-
tében – az eredetibb hangalak a magyar nyelvben is használatos volt 
korábban.

1. példa

A nagyobb hatású jelenségek közül elsőként említsük meg az ll rövidü-
lését á utáni helyzetben, melyről a Nyelvművelő kézikönyv a „kiejtés” 
szócikkben (NyKk. I. 1980: 1186) ezt írja:

A mássalhangzók rövidülése is – a magánhangzókéhoz hasonlóan – egyre 
terjedő hiba. A leggyakoribb talán a hosszú l rövid ejtése; az á utáni rövid l 
a hosszú ll helyett a közönséges társalgás nyelvében talán kevésbé hibáztat-
ható: álami, álat, álomás, istáló, málik, megálóhely, megszálás; még kisebb 
hiba a szakál szóvégi rövid l-je.

Látjuk, hogy a nyelvőrök ezt a szabályszerűen bekövetkező rövidülést 
csak a „közönséges társalgás nyelvében” fogadják el, ott is vonakodva. 
Abból, hogy a szakáll szó [szakál] ejtéséről azt írják: ennek szóvégi l-je 
„még kisebb hiba”, kiderül, hogy azért a szóbelseji rövidülés mégiscsak 
hibának minősül. A nyelvi originalizmus itt ugyan implicit módon je-
lenik meg, ám abból, hogy a kézikönyv „rövidülésről” beszél, egyértel-
műen következik, hogy etimológiai alapon tartja a hosszú mássalhang-
zós formát helyesebbnek a rövidnél.
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A Nyelvművelő kéziszótár4 a „szakáll” szócikkben a szakáll szónak 
implicit módon mind a hosszú, mind a rövid l-lel való ejtését elfogadja 
(NymKsz.2 2005: 502):

Kiejtésében az ll gyakran megrövidül: [szakál], de írva csak két l-lel szabá-
lyos. Ugyanígy származékaiban: szakállas, szakálltalan.

Bár itt már helytelenségről nincs explicit módon szó, abból, hogy vi-
szont az sincs nyíltan leszögezve, hogy a rövid ejtés is helyes, arra kö-
vetkeztethetünk, hogy a nyelvőrök a rövidüléssel még mindig nincse-
nek teljesen kibékülve. Igaz, nyelvművelőink általában is vonakodnak 
az „eredetitől” eltérő formákat helyesnek nevezni, amikor egyértelmű-
en elfogadják őket. Ennek bizonyságául – (egy) kis kitérőként – néz-
zünk meg a Nyelvművelő kéziszótár „millió” szócikkéből (NymKsz.2 
2005: 373) egy részletet:

Már többnyire rövid l-lel ejtik, de a hosszú ll sem hibás.

Abból, hogy a hosszú ll, az eredeti forma sem hibás, logikusan követke-
zik, hogy a rövidült l ejtése helyesnek számít, de a nyelvművelők még-
sem így fogalmaznak, s ez aligha véletlen: nyelvi konzervativizmusuk, 
nyelvi szisztemizmusuk, nyelvi szkriptizmusuk és nyelvi literizmusuk 
akadályozza őket abban, hogy nyelvi uzualista és nyelvi elitista alapon 
helyesnek mondjanak egy olyan újabb hangalakot, amely nincs össz-
hangban a szó írásképével.

2. példa

Egy másik jellemző rövidülést, az rr > r változást magánhangzóközi 
helyzetben a forr szó különféle származékaiban a Nyelvművelő ké-
zikönyv ugyanabban a szócikkben „hibásnak” és „bántónak” titulál 
(NyKk. I. 1980: 1186):

4 Itt jegyzem meg, hogy a Nyelvművelő kéziszótárban használt rövidítéseket a 
könnyebb olvashatóság kedvéért mindenütt feloldottam, a tildével jelölt cím-
szót is az igazi címszóval helyettesítettem.
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Ugyancsak megfigyelhető a hosszú r-nek hibás és bántó rövidülése, példá-
ul ilyen ejtett alakokban: foradalom, forásból, foró, leforázzák.

A nyelvi originalista ideológia itt is implicit módon van jelen, a „rö-
vidülésre” történő utalásban. Erejét mutatja, hogy a nyelvőrök nem 
tartják szükségesnek megindokolni, miért hibás és bántó a rövid r-es 
formák használata, pedig ezek valószínűleg nagyon elterjedtek.5 

3. példa

A nyelvi originalista ideológia természetességére, magától értődő vol-
tára utal a hiszen kötőszó a következő idézetben, amely az ördöngös szó 
helyes kiejtéséről szól; ez esetben a tárgyalt ideológia explicit módon 
jelenik meg. Az idézet a Nyelvművelő kézikönyv „ördöngös” szócikké-
ből való (NyKk. II. 1985: 454): 

Helyesebb úgy ejteni, ahogy írjuk: három rövid ö-vel, hiszen eredete sze-
rint e szó a. m. ördögös, de az utolsó szótagban az általános szokás szerint 
ma már hosszú ő-t is ejthetünk.

Amint látjuk az idézetből, a nyelvi originalizmus itt a nyelvi uzua-
lizmussal harcol, az állás egyelőre döntetlen. Hasonlóan foglal állást 
a Nyelvművelő kéziszótár is az „ördöngös – ördöngős” szócikkben  
(NymKsz.2 2005: 429):

Az előbbi a szabályos írású alak, az utóbbi csak szóbeli vagylagos változat.

Az avatatlan szemlélő esetleg pozitív fejleményként könyvelhetné el, 
hogy a nyelvművelők itt nem érvényesítik a szemléletükre amúgy jel-
lemző nyelvi monoformizmus (és tágabban nyelvi homogenizmus) 
ideológiáját, vagyis nem látnak kivetnivalót a variánsok létében, a 
kiejtésben mind az [ördöngös], mind az [ördöngős] formát elfogad-

5 A Nyelvművelő kéziszótár nem tárgyalja ezt a rövidülést, csak a forró szó-
nak a nyelvjárásias, időtartamcserés [fóró] ejtését említi a „forró” szócikkben  
(NymKsz.2 2005: 196).
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ják. Ez azonban csak látszat. A valóságban ugyanis az [ördöngös] ejtés 
nemigen él sehol, tehát nincs váltakozás. A nemlétező váltakozás meg-
engedésével a nyelvőrök nyilvánvalóan az eredeti [ördöngös] formát 
szeretnék megmenteni a teljes kihalástól. A nyelvi konzervativizmus 
és a nyelvi originalizmus tehát a valódi oka annak, hogy a nyelvőrök 
ebben az esetben „elfogadják” a „váltakozást”. 

Érdemes még észrevenni, hogy a kéziszótár a szóbeli [ördöngős] 
változatot „lecsakozza”, mintha a szóbeli forma kevésbé „számítana”, 
mint az írásbeli. Ezzel azt a laikusi hiedelmet élteti tovább, mely sze-
rint az írott nyelv értékesebb a beszéltnél, vagyis a nyelvi szkriptizmus 
ideológiáját.

4. példa

Arra is van példánk, hogy egyfelől a nyelvi uzualizmus és a nyelvi 
domeszticiz mus, másfelől a nyelvi originalizmus és a nyelvi konzerva-
tivizmus közötti hosszú küzdelem végül a nyelvi uzualizmus és a nyelvi 
domeszticizmus javára dőlt el. Amint sokan tudják, A magyar helyes-
írás szabályainak nemrégiben elfogadott, 12. kiadása megváltoztatta 
a búra szó írásmódját: ezentúl már írható kiejtés szerint, azaz hosszú 
ú-val. Pedig a Nyelvművelő kézikönyv (NyKk. I. 1980: 373) még plato-
nista módon járt el, amikor ezt állította a „bura” szócikkben:

Köznyelvi kiejtésében rövid az u, akár önmagában, akár összetétel egyik 
elemeként (lámpabura, üvegbura stb.) használjuk e szót.

Jogos lenne föltenni a kérdést: ha a köznyelvi kiejtésben csakugyan 
rövid volt az u a kézikönyv írásának idején, miért volt szükség erre 
a szócikkre. Hiszen számtalan más szónak tér el a kiejtése a nyelvjárá-
sokban, mégsem szentelnek ezeknek külön szócikket a kézikönyvben 
csak azért, mert a köznyelvi kiejtés eltér a nyelvjárásitól. Nyilvánvaló, 
hogy már akkoriban is gyakori volt a búra ejtésmód a köznyelvben is. 

A szócikknek ebben a megfogalmazásában a nyelvi platonizmust, 
a nyelvi standardizmust, a nyelvi konzervativizmust és a nyelvi mo-
noformizmust látjuk működni, a specifikusabb nyelvi originalizmus 
mellett.
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A Nyelvművelő kéziszótár (NymKsz.2 2005: 86) már sokkal reáli-
sabban áll hozzá a „problémához”. Idézzük a „bura” szócikket:

Kiejtése ingadozik: [bura] és [búra]. Az utóbbi is köznyelvi, de írni csak 
bura alakban, rövid u-val szabad!

Nos, mára ez utóbbi sem igaz már, s ezzel megszűnt a probléma, amely 
létre sem jött volna, ha jóval korábban elfogadták volna a kiejtés sze-
rint írásmódot, akár kizárólagosként (ha a kiejtésben kizárólagos vagy 
csaknem kizárólagos volt), akár vagylagosként, a bura mellett.

5. példa

Nemcsak rövidülés vagy nyúlás esetében ragaszkodnak a nyelvőrök 
az eredetibb hangalakhoz. A most tárgyalt esetben az eredetibb jelzőt 
szó szerint kell érteni, ugyanis a bolgár : bulgár kettősség esetében a 
bulgár a magyarba bekerült forma, amely később nyíltabbá vált, végül 
a Bulgária országnév hatására a bolgár mellé újra létrejött a zárt ma-
gánhangzót tartalmazó bulgár változat. Ezt azonban a nyelvművelők a 
művelt köznyelvben kerülendőnek tartják.6 A Nyelvművelő kéziszótár 
„bolgár – bulgár” szócikkének egy részét idézzük (NymKsz.2 2005: 82):

A Bulgária – bolgár kettősség olykor zavart okoz: gyakran hallható a Bul-
gária országnévből analógiás úton elvont bulgár melléknév is. Ez azonban 
a művelt köznyelvben pongyolának minősül, kerülendő. Helyesen tehát: 
bolgár férfi, bolgár irodalom, bolgárkertész, Bolgár Köztársaság stb.

Egyértelmű, hogy a korábbi bolgár alakváltozat csak azért helyesebb a 
nyelvőrök szemében, mert korábbi. Valójában az elvonással keletkezett 
bulgár a művelt köznyelvben is előfordul, igaz, az MNSZ27 adatai sze-

6 Ez szigorodást jelent a bulgár forma megítélésében, ugyanis a Nyelvművelő ké-
zikönyv (NyKk. I. 1980: 363) csupán annyit ír róla, hogy elvonás eredménye, 
nem minősíti helytelennek vagy kevésbé helyesnek.

7 http://clara.nytud.hu/mnsz2-dev/ 
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rint összehasonlíthatatlanul ritkábban, mint a bolgár.8 Nézzünk meg 
néhány példát az MNSZ2 találataiból (ezeket 2018. május 23-án gyűj-
töttük):

A töltés mellett idillikus, csinos faházak suhantak; hármas ablakukat mű-
vészi fafaragás övezte, udvarukon virágágyak és tarkára pingált filagóriák 
díszlettek. Minden azt sugallta, hogy kulturált földre érkeztünk. A mosdó-
ban még a vízvezeték is megindult. Az arcok egy századdal derültebbek, 
értelmesebbek voltak. A 13. század eleje óta, mikor a mordvinok és a bul-
gárok becsapásai ellen megalapították, Nyizsnyij-Novgorod mindenkor az 
orosz fejlődés fellegvára volt. (Illyés Gyula: Szíves kalauz, 1974)
Az abszolút bűnt nem abszolút bűnösök követték el, hanem többnyire 
olyan emberek járultak hozzá a munkájukkal, akik úgy képzelték, hogy 
ez az ő szolgálati kötelességük. Nemcsak Közép-Európában történt ez így, 
nyugati demokráciákban is akadt bürokratikus személyzet, amely a de-
portálásban fegyelmezetten közreműködött. Többnyire. Nem mindenki. 
A dánok és a bulgárok nem adták ki a zsidóikat. (Konrád György: A lát-
hatatlan hang, 1997)
A bulgár Tenio Tenev ronccsá égett autója és egykori otthona mellett áll 
Briagovo városában. A fővárostól, Szófiától 280 kilométerre délkeletre ta-
lálható településen komoly tűzvész pusztított. A katasztrófát a minden ed-
digi rekordot megdöntő hőhullám okozta, amelynek következtében több 
erdő is lángra kapott – az egyik ilyen erdőtűz vasárnap éjjel elérte Briagovo 
városát. (sajtónyelvi)
A büntetés-végrehajtási szabályok ugyan engedélyezik, hogy kedvező 
elbírálás esetén az elítélt felügyelet nélkül elhagyhassa az intézetet, ám a 
február 2-án Budapesten történt géppisztolyos leszámolás után – amikor 
kivégezték Döcher Györgyöt és társát, a bulgár Mihati Georgitevet – az 
igazságügyi tárca vezetője úgy nyilatkozott, felülvizsgálják majd az elítél-
tek kedvezményeit. Döcher György jogerős büntetését töltötte a Kozma 
utcai börtönben. (sajtónyelvi)
Beszűkül a kommunikáció lehetőségköre, ha teljesen idegen kultúrában 
nem értjük a nyelvet. Az idegen kultúra az emblematikus jelek, illetve di-
rekt kommunikációs jelek egy részének is teljesen más jelentést ad. Isme-
retes, hogy például a görögök vagy a bulgárok éppen ellenkezőleg jelzik 
az igent és a nemet mozdulataikkal, mint mi. Ez a viszonyjelző kommu-

8 Pontos adatokat nem érdemes közölni, a nagyszámú ismétlődés és tulajdon-
névként szereplő Bolgár miatt; a találatok tisztítása aránytalanul sok munkát 
venne igénybe.
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nikáció két alapjelét változtatja meg, a megerősítés és a tagadás jelét. (tu-
dományos)
Állítsuk szembe Bulgáriát és Törökországot. Ma talán a törökök állnak va-
lamivel jobban, de húsz év múlva minden bizonnyal fordított lesz a hely-
zet. A bulgár társadalom sokkal homogénebb, mobilabb, nagyobb a szel-
lemi tőkéje, a falusi lakosság nincs annyira a városi mögött. (tudományos)
Tisztelt Képviselő Úr! A beterjesztett román és bulgár csatlakozási ok-
mányok gyors ratifikálásával szeptember-októberben a magyar parla-
ment megteheti mindazt, amit ön itt legalábbis egyik szomszédunk vo-
natkozásában jelzett. Említettem, hogy egyértelműen Horvátországgal a 
csatlakozási tárgyalások megindítása mellett van a Magyar Köztársaság 
kormánya, ezt az álláspontját kifejtette, és úgy tűnik, hogy ebben az ál-
láspontjában megerősítést fog nyerni a júliusi Európai Tanács-ülésen. 
(hivatalos)

Az idézett mondatok egyáltalán nem tűnnek pongyola fogalmazású-
nak; a bulgár valójában csak jóval ritkább változata a bolgárnak. A kifo-
gásolt formának a műveletlen, pongyola köznyelvhez való kötése alig-
hanem csupán mondvacsinált indok, amely a nyelvi originalizmust, ill. 
a nyelvi konzervativizmust van hivatva elleplezni.

٭

A Nyelvművelő kéziszótárban talált ellenpéldák alapján úgy tűnik, 
hogy az újabb alakváltozatot a nyelvőrök olyankor fogadják el helyes-
nek, amikor annak már évszázados hagyománya van, illetve a hagyo-
mányos forma elavult vagy stilisztikailag jelölt, például használata a 
nyelvjárásokra korlátozódik. 

1. ellenpélda

Az első esetre példa a bocsát : bocsájt kettősség; a Nyelvművelő kézi-
szótár (NymKsz.2 2005: 81) szerzői az újabb bocsájt forma elfogadása 
mellett azzal érvelnek, hogy már a 18. század elejétől dokumentálható. 
Természetesen a hagyományos bocsát változatot is helyesnek tartják, 
sőt azt tekintik stilisztikailag jelöletlen formának a mai napig (s ebben 
nyilván igazuk is van):
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A bocsát az eredeti alak, s ma is ez a köznyelvi: útra bocsát ’enged’; vkinek 
a rendelkezésére bocsát vmit. De már a XVIII. század elején feltűnik (pl. 
Bethlen Miklósnál) a j hangzóval bővült bocsájt változat (mint a hullajt 
a hullat mellett). Ez a forma enyhén népiesnek számít, de egyre inkább 
terjed a köznyelvben is. Ugyanígy az igekötős származékban: megbocsát – 
megbocsájt; kibocsát – kibocsájt.

Látjuk, hogy a bocsájt esetében a nyelvi uzualizmus önmagában nem 
elegendő ahhoz, hogy nyelvőreink helyesnek tartsák, szükség van arra 
is, hogy hagyománya legyen a művelt beszélők nyelvhasználatában; ez 
nem más, mint nyelvi konzervativizmus, nyelvi legitimizmus, valamint 
nyelvi elitizmus.

Mindez így is kedvező fejlemény a Nyelvművelő kézikönyv állás-
pontjával összehasonlítva, mely szerint „ma a köz- és irodalmi nyelvben 
csak az eredetibb és választékosabb bocsát változat helyes”; a szerzők vé-
leménye szerint a bocsájt „a népies stílusba való” (NyKk. I. 1980: 361).

2. ellenpélda

Még egyértelműbb az új forma elfogadása az olyan esetekben, amikor a 
hagyományos forma elavult vagy stilisztikailag erősen jelölt. Az első eset-
re példa a fehér : fejér, a másodikra a borotva : beretva. A fejéret a Nyelv-
művelő kéziszótár (NymKsz.2 2005: 172) közszóként elavultnak mondja, 
a beretvát pedig enyhén népiesnek (NymKsz.2 2005: 83),9 s ezért az újabb 
fehér, ill. borotva formákat helyesnek tartja. Lényegileg ugyanez a Nyelv-
művelő kézikönyv álláspontja is (NyKk. I. 1980: 367, ill. 597).

3. ellenpélda

Az ellenpéldák közé tartozik az elsődleges melléknév is, melyet a nyelv- 
őrök nem helytelenítenek, annak ellenére, hogy az elsőleges forma az 
elsődleges    , a d analógia útján került a szóba (l. NyKk. I. 1980: 528; 

9 Ez az értékítélet a régebbi állapotot tükrözheti, ma már lehet, hogy a beretva 
inkább nyelvjárási és régies, mint enyhén népies.



18 19

NymKsz.2 2005: 144).10 Az új hangalak elfogadásának az az oka, hogy 
érzik: ma már az elsődleges változat a stilisztikailag jelöletlen, az első-
leges a Nyelvművelő kézikönyv (i. h.) szerint „ritka”, a Nyelvművelő 
kéziszótár (i. h.) szerint pedig „választékos”, sőt „régies”.

Az azonos módon keletkezett külsődleges melléknevet a két kiadvány 
eltérő módon ítéli meg. A Nyelvművelő kézikönyv még ellentmondást 
nem tűrő módon helytelennek bélyegzi; a „külsőleges” szócikkben 
(NyKk. I. 1980: 1294) többek között ezt olvassuk:

Így szabályos. A szervetlen d hanggal analógiásan – a másodlagos, majd 
az ennek nyomán alakult elsődleges hatására – megtoldott külsődleges alak 
helytelen.

Arra nem kapunk magyarázatot, miért nem lehet elfogadni a külsőd-
legest, ha egyszer a teljesen azonos alakulásmódú elsődleges már bebo-
csátást nyert a köznyelvbe. A különbség nyilván abból adódott, hogy a 
külsődleges még nem volt annyira elterjedve, mint az elsődleges. 

Szemben a Nyelvművelő kézikönyv álláspontjával a Nyelvművelő ké-
ziszótár (NymKsz.2 2005: 327) már nem mondja, hogy a külsődleges 
helytelen volna, igaz, azt sem, hogy helyes: a külsődleges helytelenítése 
a megfogalmazásban már csak implicit módon van jelen: abban, hogy 
a szerzők a külsőleges formát „szabályosnak” titulálják. A „külsőleges – 
külsődleges” szócikkből idézünk:

Ritkán használt, választékos melléknév: ’kívülről való, felszíni’, pejoratív 
értelemben ’felszínes, felületes’. A külsőleges változat az eredeti és szabá-
lyos, a külsődleges a másodlagos mintájára alakulhatott ki.

A külsőleges forma „szabályosként” való jellemzése a szisztemista nyel-
vi ideológia markáns példája. S való igaz: ha az ember hisz a nyelvi 

10 Máskor a nyelvőrök „téves analógiáról” beszélnek ilyen esetekben. Úgy látszik, 
ha az analógiás alakot a nyelvőrök is elfogadják, az analógia visszamenőlegesen 
megszűnik tévesnek lenni.
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szisztemizmus ideológiájában, egy közhasználatú nyelvi formát is mi-
nősíthet szabálytalannak. 

2. Nyelvközi originalizmus és a hangalak

Amint azt már föntebb jeleztük, hangalak vonatkozásában akkor be-
szélünk nyelvközi originalizmusról, amikor egy kölcsönszó átadó nyel-
vi hangalakja, ill. egy ahhoz közel álló ejtésváltozat számít helyesnek, 
szemben a már az átvevő nyelvben, esetünkben a magyarban létrejött 
ejtésváltozatokkal. Ezekben az esetekben tehát nyelvünk őrei úgy látják 
jónak, hogy a magyar anyanyelvű beszélőkön egy idegen nyelvközös-
ség ejtési szokásait kérjék számon.

1. példa

A víkend szónak az eredetihez legközelebb álló [víkend] ejtése a „he-
lyes”, a Nyelvművelő kézikönyv „víkend” szócikke szerint a magyarban 
keletkezett [vikkend] ejtés „egy kissé bizalmas hangulatú, nem az igé-
nyesebb köznyelvbe való” (NyKk. II. 1985: 1221), a Nyelvművelő kézi-
szótár „víkend” szócikke szerint pedig a [vikkend] „bizalmas-vulgáris, 
kerülendő” (NymKsz.2 2005: 602). 

A kodifikációs döntés nyelvi originalista hátterére jól utal a Nyelv-
művelő kézikönyv szócik kében megfogalmazott tanács és indoklása 
(NyKk. II. 1985: 1221): 

Ejtsük úgy, ahogy írjuk! Ez közelíti meg legjobban a szó angol eredetijének 
(week-end) kiejtését.

A szerzők nem tartják szükségesnek megmagyarázni, miért pont az 
az ejtésforma a leghelyesebb a magyarban, amely a legközelebb esik az 
angolhoz; ez a nyelvi originalizmus erősségére, nehezen megkérdője-
lezhető mivoltára utal.

Az angol nyelvi ejtés mellett a magyar kölcsönszó írásmódja (ví-
kend) is a [víkend] ejtés mellett szólhat, a nyelvi literizmus és a nyelvi 
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szkriptizmus ideológiájának megfelelően (de ezek explicit módon nem 
szerepelnek a nyelvhelyességi ítélet indoklásában).

2. példa

Következő példánkban a jól ismert rekamié – rökamié kettősség megíté-
lését vesszük szemügyre. A rökamié alakváltozat „helytelensége” mellett 
elsősorban azzal érvelnek nyelvművelőink, hogy az átadó nyelvi alakban 
nem ö, hanem e található az első szótagban. A Nyelvművelő kéziszótár 
„rekamié” szócikkében például ezt olvassuk (NymKsz.2 2005: 464):

E francia tulajdonnévi eredetű főnévnek a rekamié a helyes változata; a 
rökamié nemcsak idegenszerű, de téves is (a névadó Récamier asszony ne-
vében sem ö, hanem e hangzik az első szótagban).

Amint látjuk, a szerzők a rökamié ejtést azért mondják tévesnek a ma-
gyarban, mert a francia anyanyelvű beszélők egy bizonyos francia hölgy 
nevét nem ö-vel ejtik. Azt, hogy az idegenszerűségre való utalás valójá-
ban mit jelent, a Nyelvművelő kézikönyv „rekamié – rökamié” szócik-
kéből tudjuk meg, amely világosabban fogalmaz (NyKk. II. 1985: 572):

A rökamié alak minden szempontból helytelen, hiszen nem felel meg sem a 
francia névnek (Récamier), amelyből a szó ered, sem a magyar hangrendnek.

Látjuk tehát, hogy a szerzők szerint az ö-s ejtés ellen szól nemcsak a 
nyelvi originalizmus szempontja, hanem a nyelvi szisztemizmusé is. E 
két szempont jelenti a nyelvőröknek a „minden”-t, egyéb megfontolá-
sok, pl. a használati gyakoriság, egyes beszélői csoportokban való meg-
honosodottság, az idegen eredet jelzésének szándéka az idegenszerű 
hangalakkal stb. nem kapnak szerepet.

3. példa

A nyelvközi originalizmus jó példája a stressz szó is, melynek szokásos 
ejtését a Nyelvművelő kéziszótár „pontatlannak” bélyegzi, mivel az an-
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golban, ahonnan a szót átvettük, a stress szóban szókezdő [sz]-et, nem 
pedig [s]-et találunk. A „stressz” szócikkben egyebek közt ezt olvassuk 
(NymKsz.2 2005: 497):

Eredeti angolos kiejtése, a [sztressz] jóformán csak a szaknyelvben és a mű-
velt társalgás nyelvében maradt meg, egyébként – más st- kezdetű szavak 
mintájára – így ejtjük ki: [stressz]. Ez pontatlanság, de lassan megszokjuk, 
olyannyira, hogy a helyes [sztressz] ejtés már-már tudákosnak hat.

Figyeljük meg, hogy a stressz forma helyességét nem befolyásolja 
az, hogy „megszoktuk”, vagyis meghonosodott; ettől függetlenül a  
[sztressz] ejtés a helyes, amiben a nyelvi originalizmus mellett a nyelvi 
platonizmus is tetten érhető. E két ideológia ebben az esetben egyér-
telműen felülírja nemcsak a nyelvi uzualizmust és nyelvi domeszticiz-
must, hanem még a nyelvi szisztemizmust is: nyilvánvalóan az sem 
„menti” a megszokott ejtést, hogy a szókezdő st- jobban illeszkedik a 
korábbi, német vagy németesen használt idegen szavak rendszerébe. 

A „pontatlanságra” való hivatkozás itt nem a nyelvi egzak tizmusra, 
hanem a nyelvi originalizmusra utal, hiszen a kiejtés az angol eredetijéhez 
való hasonlóság mértéke alapján minősül pontatlannak vagy pontosnak. 
Az érdeklődő olvasó nem kap magyarázatot arra az önként felmerülő 
kérdésre, hogy a szóvégi sz megnyúlása miért nem minősül „pontatlan-
ságnak”, hiszen az angolban a stress szóvégi sz-e rövid, s a magyarban is 
léteznek egyszótagú, sz-re végződő szavak (pl. nesz, szesz; tesz, vesz, csesz).

A Nyelvművelő kéziszótár álláspontja sajnálatos visszalépés a 
Nyelvművelő kézikönyvéhez képest (NyKk. II. 1985: 720), amely imp-
licit módon inkább a ma általános formát, a stresszt támogatja, nyelvi 
szisztemista alapon:

Az angol ejtéshez közelebb álló sztressz formát egyre inkább felváltja a né-
met hatású, de egyúttal magyarosabb hangzású stressz.

4. példa

Szintén könnyű tetten érni a nyelvközi originalizmust a Nyelvművelő 
kéziszótár „puding” szócikkében, amely így szól (NymKsz.2 2005: 456):
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Kiejtve hosszú d-vel is: [pudding], részben az eredeti angol íráskép (pud-
ding) hatására. De helyesebb röviden ejteni, ahogy az átadó nyelvben is 
hangzik.

Látjuk tehát, hogy az átadó nyelvi forma a helyesség legfőbb kritéri-
uma, azaz nem a magyar, hanem az angol emberek számítanak. Az 
indoklás hiánya itt is jelzi, hogy az angol emberek nyelvszokásának 
számonkérése a magyar embereken magától értődő dolog. 

A Nyelvművelő kézikönyv megfogalmazásában nem érződik a 
nyelvi originalizmus (NyKk. II. 1985: 545):

Ezt az egészen könnyű, laza anyagú, felfújt jellegű ételt jelentő szót eredeti 
angol kiejtése szerint egy d-vel írjuk, jóllehet idegen írásmódja pudding. 
Kiejtésében is jobb megtartani a rövid d-t, más olyan jövevényszavakhoz 
hasonlóan, amelyekben nem az eredeti idegen írásmódot, hanem a kiejtést 
követjük: gumi, tenisz.

5. példa

Érdekes példa a dzsörzé anyagnév, melynek magyaros írásmódját eb-
ben a formában rögzíti az akadémiai helyesírási szabályzat. Ennek 
ellenére a Nyelvművelő kéziszótár NymKsz.2 2005: 117) szerzői a 
„dzsörzé – dzsörszi” szócikkben rejtve az angol eredetihez közelebb 
állónak mondott dzsörszi forma ejtésére ösztönzik a beszélőket,11 ami 
szembemegy a számos nyelvhelyességi döntés alapjául szolgáló nyelvi 
literizmus és nyelvi szkriptizmus ideológiájával:

Az angol jersey szónak a helyesírási szabályzat által rögzített magyaros 
írású alakja: dzsörzé. Mint anyagnévi jelzőt egybeírjuk az utána álló szó-
val (jelzett szavával), ha az egyszerű szó, de különírjuk tőle, ha összetett: 
dzsörzéanyag, dzsörzéblúz, de dzsörzé ruhaanyag, dzsörzé ingblúz. A dzsör-
szi változat közelebb áll az angol eredetihez, s magyar beszédben is hasz-
nálható a finomkodás látszata nélkül. De írva csak a dzsörzé alak szabályos.

11 Nem világos, miért a dzsörszi formát ajánlják a nyelvőrök, hiszen a dzsörzi még 
jobban tükrözné az angol kiejtést, s a magyarban sem nehezebb az ejtése, mint 
a dzsörszinek.
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6. példa

További példánk az aperitif szó, melyről a Nyelvművelő kéziszótár ezt 
írja az „aperitif ” szócikkben (NymKsz.2 2005: 45):

Francia eredetű, de már magyarosan ejtett és írt szó: ’étkezés előtt fogyasztott, 
étvágygerjesztő hatású szeszes ital’. Rövidebb, bizalmas hangulatú alakválto-
zata, szintén a franciából: aperó. Szó végi zöngésüléssel vagy téves analógi-
ával alakult, újabban divatozó aperitív változata hibás, kerülendő. (Angolul 
az aperitive hashajtót jelent; a v-re végződő alak így félreértést is okozhat.)

A magyarban nyilván a sok -tív végű szó analógiájára keletkezett aperi-
tív formát a nyelvőrök a jelek szerint elsősorban azért hibáztatják, mert 
nem felel meg a francia ejtésmódnak, ami nyelvi originalizmus, de az 
is szerepet játszik, hogy „téves” analógiával keletkezett, ami nem más, 
mint nyelvi lapszizmus. 

Az analógiás változás érthető, hiszen A magyar nyelv szóvégmu-
tató szótára szerint nagyon sok -tív végű, idegen eredetű szó van a 
magyarban (pl. az értelmező kéziszótár első kiadásában többek között 
ezek: adminisztratív, alternatív, auditív, definitív, dekoratív, fakultatív, 
fiktív, imperatív, karitatív, kollektív, konzervatív, kvalitatív, normatív, 
operatív, pejoratív, primitív, produktív, provokatív, relatív, reprezentatív, 
spekulatív, vegetatív stb., stb.), a további -ív végűeket nem is számítva 
(pl. agresszív, masszív, passzív, progresszív, regresszív; exkluzív, explozív, 
intenzív, impulzív, kurzív). A -tív végűek közt néhány – nem is ritka – 
főnév, ill. két szófajú főnév-melléknév is található (pl. detektív; negatív, 
pozitív és diapozitív, objektív). 

Ezzel szemben -if végű szóból csak három van az értelmező kézi-
szótárban (apokrif, hieroglif, serif), -iff végűből pedig szintén három 
(szkiff, griff1, griff2), s amint látjuk, ezek egytől egyig ritka előfordulá-
sú szókészleti elemek. Egyáltalán: -f végű szó általában véve is nagyon 
kevés található az értelmező kéziszótár első kiadásában (rövid f-re 43, 
hosszú ff-re 15 szó végződik). 

Épp ezért az -if > -ív változás teljesen természetes, ennek akadályo-
zása nem szolgálja a magyar anyanyelvű beszélők érdekeit, mert fölös-
legesen növeli a rendhagyóságok számát, ami ritka előfordulású szavak 
esetében az anyanyelvi beszélők számára is kényelmetlen.



24 25

Sajátos nyelvközi érv az aperitív ejtés ellen a félreértés veszélyére való 
hivatkozás. Vicces elképzelni, hogy magyar emberek ebéd előtt, ma-
gyarul beszélve és az aperitív magyar szót használva az angol aperitive 
szóra gondolnának, s megijednének, hogy a házigazda hashajtót akar 
velük ebéd előtt itatni. Egyébként az angol aperitive az Országh-féle 
nagy angol–magyar szótárban nemcsak ’hashajtó’, hanem ’étvágyger-
jesztő’ jelentésben is szerepel, vagyis ez a két jelentés még egy nyelven 
belül is jól megfér egymással; az eltérő beszédhelyzetekben való hasz-
nálat miatt nyilvánvalóan nem okoz félreértést. 

A nyelvőrök „aggodalma” még groteszkebb, ha figyelembe vesszük, 
hogy a 14 milliárd (!!!) szövegszót tartalmazó, vadonatúj iWeb angol 
nyelvi korpusz12 2018. május 23-án tisztítás után mindössze 18 (!!!) 
találatot adott az aperitive szóra, de – amennyire megállapítható volt – 
ezek közül egyikben sem ’hashajtó’ a jelentése.

Érdekes, hogy az MNSZ2-ben az aperitív tő 2018. május 18-án csu-
pán 2-szer fordult elő, míg az aperitif 279-szer. A két aperitív találat vi-
szont „minőségi”: az egyik, az irodalmi, Esterházy Pétertől származik, 
a másik sajtónyelvi; nagyobb szövegkörnyezettel idézzük őket, hogy 
nyilvánvaló legyen: az idézett szövegek igényes fogalmazásúak, gon-
dozottak:

Mintha tigris marcangolta volna szét. Az ember látni vélte a karmok pár-
huzamos pusztítását. Harisnyaszálak, fekete darabok lengedeztek a bán-
tóan fehér hús fölött. Birokra kelek a tigrissel. (Azóta a legkülönfélébb 
alkalmakkor, március tizenötödikén vagy válogatott futballmeccsen, egy 
Bergman-film vetítésekor, A hetedik pecsét, némely női vérzés megér-
kezésekor vagy a 0-ás körgyűrű egy jelentős szakaszának befejezésekor 
vagy tüstént az aperitív után, avarégetéskor, mosogatáskor, pelenkázáskor, 
influenza esetén vagy ha riasztóan magas a triglicerid szint, a fűtési szezon 
kezdetén, Borisz Jelcin házassági évfordulóján, Péter-Pálkor, egy térdseb 
elgennyedésekor, valamint az öreg Baradlay halálakor – ismétlem meg a 
ragozás értelemszerű változtatásával: Evvel a tusakodással akár szerelmes 
is lehetnék beléd.) (szépirodalmi; Esterházy Péter)

12  https://corpus.byu.edu/iweb/ 
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A China (Kína) Martini komoly múltat tudhat maga mögött, hiszen 
Olaszországban 1887-ben palackozták először. Az ital gyorsan hódí-
tott, és Olaszország-szerte nagy népszerűséget vívott ki, mint aperitív 
és a társasági összejövetelek nélkülözhetetlen kelléke. A China Martini 
kellemes, jellemzően édes – kesernyés harmonikus íze 23 féle gyógynö-
vény harmonikus esszenciájából származik, melyek közül meghatározó 
a China Calissaja kéreg, ami a jellemzően egyedi karakterét biztosítja. A 
China Martini fogyasztása tisztán, jégre töltve vagy jól lehűtve jéghideg 
shotként javasolt. Az intenzívebb ízek kedvelőinek a Martini China for-
ró italként is fogyasztható (2/3 China Martini +1/3 forró + citromhéj) 
(sajtónyelvi)

٭

Számos példát tudunk idézni a nyelvművelő kiadványokból arra az 
esetre is, amikor a nyelvőrök elfogadják az eredeti nyelvben szokásos 
(sőt olykor a magyarban is használt) formától eltérő újabb ejtésválto-
zatot. Az újabb alakváltozat elfogadásának oka többnyire itt is az, mint 
föntebb, a nyelvi originalizmus nyelven belüli eseteinél: az újabb forma 
használatának is van már hagyománya, ill. az eredetibb változat stilisz-
tikailag jelölt vagy nagyon ritka.

Az ellenpéldák egy része azért érdekes, mert csak olyan értelemben 
ellenpéldák, hogy a helyességi döntés nem a nyelvi originalizmuson 
alapul, ugyanakkor a nyelvi originalizmus a szócikk megfogalmazásá-
ban mégis jelen van. Az alábbi, 1., 2. és 3. sz. ellenpéldában a megfogal-
mazás módján érződik, hogy a nyelvőrök az újabb alakváltozatot csak 
kénytelen-kelletlen fogadják el, ami a nyelvi originalizmus (és a nyelvi 
konzervativizmus) erősségét mutatja. 

1. ellenpélda

Nézzük meg először a Nyelvművelő kéziszótár „curry” szócikkét  
(NymKsz.2 2005: 92), melyben ezt olvassuk:

Az indiai fűszernek angol közvetítéssel elterjedt nevét nálunk többnyire 
[körri] alakban ejtik ki. Az eredetihez közelebb áll a [kar(r)i] ejtés, rövid 
á-val. Melléknévi származéka: currys (pl. csirke).
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A második mondatnak semmi más értelme nincs, mint az, hogy 
szerzői ország-világ előtt hitet tegyenek a nyelvi originalizmus mel-
lett. Gyakorlati szempontból nézve megállapításuk csak megzavarja 
a nyelvhasználót: akkor mégis másképp kellene a curryt ejtenie? Egy 
olyan magánhangzót várnak el tanácsadói ebben a meghonosodott 
szóban, amely nem is része a magyar fonémarendszernek? Ami pedig 
a szóbelseji mássalhangzót illeti, a nyelvművelők hozzáértésében hívő 
ember eltöprenghet: rövid r-rel vagy hosszúval ejtse inkább a curryt, 
hogy nyelvünk őrei elégedettek legyenek?

2. ellenpélda

Hasonlóképpen van jelen a nyelvi originalizmus a „löncs” szócikkben 
is (NymKsz.2 2005: 346), annak ellenére, hogy a löncs hangalakot a ké-
ziszótár szerzői elfogadják. (Nem is tehetnek másképp, hiszen a löncs a 
kodifikált írott nyelvi forma.)

Az eredetiben rövid á-val ejtett angol lunch ’déltájban tartott kisebb étke-
zés’ főnév átvétele. Bár magyar nyelvbeli alakja pontatlan kiejtésen alapul, 
e hagyományos szóalakot már nem változtathatjuk meg. De helyettesíthet-
jük a magyar villásreggeli, esetleg a kissé régies délebéd szóval.

A „pontatlan kiejtésre” való utalás nyelvi originalizmus, hiszen semmi 
sem indokolja, hogy a magyar nyelv beszélőinek egy másik nyelv be-
szélőit kellene követniük, amikor a nyelvükből egy-egy szót átvesznek. 
Az angol nyelv beszélőinek mindegy, milyen hangalakban használják a 
magyarok a tőlük átvett szót, a magyaroknak pedig az mindegy, hogy 
az angol beszélők hogyan ejtik. A magyar „megfelelőkre” való utalás 
nyilvánvalóan purista indítékú.

3. ellenpélda

A következő idézetben a szerzők a kodifikált formát nem is „pon-
tatlan”, hanem egyenesen „hibás” ejtésűnek nevezik. A részlet a 
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Nyelvművelő kéziszótár „hossz” szócikkéből (NymKsz.2 2005: 
241) való:

Francia eredetű tőzsdei szakszó: ’emelkedő árfolyam, árfolyam-emelkedés’. 
Régóta magyarosan írjuk. Bár a hossz szóalak valójában hibás ejtést rögzít 
(az eredetiben: hausse [ossz]), el kell fogadnunk, mert így gyökerezett meg.

Bár nyelvi domeszticista (s ezzel együtt nyelvi konzervativista) alapon 
a h-s ejtésmódot a nyelvművelők elfogadják, nyelvi originalizmusuk 
mégis egyértelműen kiviláglik abból, hogy a közhasználatú formát „va-
lójában hibás” ejtésűnek mondják.

4. ellenpélda

Bár a dopping szó magyar kiejtése jelentősen eltér az eredeti angol 
kiejtéstől, a nyelvművelők nem az ahhoz hasonlóbb dóping formát 
támogatják, hanem  a doppingot, melyet már írni is magyarosan kell. 
Az alábbi részlet a Nyelvművelő kéziszótár (NymKsz.2 2005: 111) 
„dopping, doppingol” szócikkéből való:

Angol eredetű, elsősorban sportnyelvi jelentésű szavak. Eredetijükben 
csak egy p van (vö. angol dope ’ajzószer’, igeként ’izgat, serkent’; doping 
’felajzás, serkentés’), de ez a magyarban a két magánhangzó között sza-
bályszerűen megnyúlt, ezért két p-vel írjuk és ejtjük. Az olykor hallható 
[dóping, dópingol] ejtés tudákos, nem ajánlható. 

Az angoltól jelentősebben eltérő ejtésmód elfogadásának alapja nyil-
ván ez esetben is a mai (művelt) beszélők kiejtése, vagyis a nyelvi 
uzualizmus, ill. nyelvi elitizmus. Ezenkívül szerepet játszhat a nyelvi 
literizmus, ill. a nyelvi szkriptizmus is, mivel a szónak dopping a ko-
difikált írásmódja. A szerzők a dopping mellett a nyelvi szisztemizmus 
ideológiáját is bevetik: „szabályszerű” nyúlásról beszélnek. (Érdemes 
észrevenni, hogy a nyúlás „szabályszerűsége” nem került elő föntebb a 
puding szó pudding változatának esetében, pedig ugyanarról a hangta-
ni helyzetről van szó.)
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5. ellenpélda

Mindkét vizsgált kiadvány felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy a 
sgraffito szó helyesen két f-fel és egy t-vel írandó. Ugyanakkor a ké-
zikönyv hallgatólagosan, a kéziszótár pedig nyíltan elfogadja a szó  
[zgrafittó] ejtését is. A kéziszótár „sgraffito” szócikkét idézzük  
(NymKsz.2 2005: 482):

Olasz eredetű művészeti szakszó: ’többféle színű vakolattal való faldíszítés’. 
Csak olaszosan írható, helyes kiejtése [zgraffitó] vagy hangértékátvetéssel 
[zgrafittó].

A nyelvi originalizmus ideológiáját itt alighanem a nyelvi sziszte-
mizmus, ill. a nyelvi naturizmus szorítja háttérbe. Erre a Nyelvműve-
lő kézikönyvnek a következő kitételéből következtethetünk, amely a  
„sgraffito – sgrafitto” szócikkben olvasható (NyKk. II. 1985: 646): 

Bár ez a hangeloszlás talán valóban természetesebb a magyar nyelvérzék 
számára (ugyanezért hallunk Buonarotti-t Michelangelo Buonarroti nevé-
ben), ragaszkodnunk kell a sgraffito szakkifejezés eredeti, helyes írásmód-
jához.

A szócikkből egyébként nem derül ki, hogy írásban írásban miért is 
kell a magyar embereknek az olasz beszélők kiejtési szokásaihoz ra-
gaszkodniuk, hiszen számtalan idegen szót írunk magyarosan. Ennek 
valószínűleg az az oka, hogy a szó elég erősen szaknyelvi jellegű, a szak-
nyelvek pedig jobban, ill. tovább szokták őrizni az idegenes írásmódot. 
Ezzel az állásponttal nincs is semmi probléma, de a tanács hitelesebb 
és könnyebben megjegyezhető volna, ha indoklás is tartozna hozzá. 

Példa és ellenpélda ugyanabban a szócikkben

A „szuggerál és származékai” szócikkben (NymKsz.2 2005: 534) a 
Nyelvművelő kéziszótár szerzői a rövid g-s [szugerál] ejtést elfogadják, 
ha nem is lelkesen, viszont a szuggesztió szónak [szuggeszció], vagyis 
c-s ejtését elutasítják, arra hivatkozva, hogy a latin eredetiben szt van. 
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A nyelvi originalizmus erejét itt is az mutatja, hogy a nyelvőrök nem tart-
ják szükségesnek elmondani, miért is fontosabb a néhai latin nyelvű be-
szélők (nyugodjanak békében!) kiejtése, mint a ma élő hús-vér embereké. 

Latin eredetű szócsalád. A szuggerál igének rövid g-vel való, [szugerál] 
ejtése erősen elterjedt, már nem tekinthető hibásnak. Helytelen viszont 
a szuggesztió főnevet [szuggeszció]-nak ejteni (a latin eredetiben is [szt] 
hangkapcsolat van!).

A Nyelvművelő kézikönyv a szuggesztió [szuggeszció] ejtését nemcsak 
helyteleníti, hanem tudálékosként bélyegzi meg (NyKk. II. 1985: 917):

A főnév t-jét helyes latin kiejtése alapján t-nek kell ejteni, tudálékosságon 
alapuló [szuggeszció] ejtése hibás.

Itt sem találunk magyarázatot arra, miért kell a helyes latin és a he-
lyes magyar kiejtésnek egybeesnie, amikor vég nélkül lehetne sorolni 
azokat a jövevényszavakat és más eredetű idegen szavakat, melyekben 
ugyanekkora vagy még nagyobb eltérés van a „helyes” átadó nyelvi és 
a „helyes” magyar nyelvi forma közt, mégsem helyteleníti őket senki.

Összegzés

Példáinkból látszik, hogy a nyelvi originalizmus mint a nyelvi konzer-
vativizmus egyik sajátos válfaja rendkívül erős nyelvi ideológia; mind 
nyelven belüli, mind nyelvközi viszonylatban számos példát találunk 
rá; ezek közül csak néhányat tudtunk idézni. A nyelvi originalizmus 
erősségét mutatja, hogy a nyelvi originalista érveléshez nem fűződik 
indoklás, vagyis a nyelvőrök magától értődőnek gondolják, hogy egy 
nyelvi forma eredeti vagy eredetibb hangalakja jobb, mint a később ki-
alakult. A tárgyalt ideológia erőteljes érvényesülésére utal, hogy nem-
egyszer még az ellenpéldaként szereplő esetekben is jelen van a megfo-
galmazásban, annak ellenére, hogy a későbbi forma nagy elterjedtsége, 
ill. a korábbi forma erős stilisztikai jelöltsége miatt az újabb fejleményt 
tartják a nyelvőrök jobbnak. 



30 3130 31

Hivatkozások

Androutsopoulos, Jannis 2010. Ideologizing ethnolectal German. Johnson, 
Sally–Milani, Tommaso M. szerk., Language Ideologies and Media Dis-
course. London–New York: Continuum International Publishing Group.

Bartsch, Renate 1985. The influence of language standardization on linguistic 
norms. Studia Linguistica 39/1, 23–50.

Benő Attila–Lanstyák István 2017. Névideológiák Erdélyben. Vörös Ferenc 
szerk., A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VIII. A nyelvterület keleti peremén. 
Kolozsvár–Szombathely: Erdélyi Múzeum-Egyesület–Savaria University 
Press. 13–32.

Bilásová, Boglárka 2015. Nyelv és ideológia (Iskolai metanyelvi diskurzus szlo-
vákiai magyar középiskolákban). Bratislava: FF UK. (Doktori disszertáció.)

Bilász, Boglárka 2017. Jazyková ideológia a jazykové kompetencie v zrkadle 
empirického výskumu. Lanstyák, István–Múcsková, Gabriela–Tancer, Jo-
zef szerk., Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovens-
ku. Bratislava: Univerzita Komenského. 125–143.

Bodó Csanád 2016. Nyelvi ideológiák és különbségek. Kolozsvár: Nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézet.

Coupland, Nikolas 2010. Language, ideology, media and social change. Swiss 
Papers in English Language and Literature 24, 55–79.

Deumert, Ana–Vandenbussche, Wim 2003. Research directions in the study 
of language standardization. Deumert, Ana–Vandenbussche, Wim szerk., 
Germanic Standardizations. Past to Present. Amsterdam–Philadelphia: 
John Benjamins. 455–469.

Dolník, Juraj 2010a. Teória spisovného jazyka, so zreteľom na spisovnú slovenči-
nu. Bratislava: Veda.

Dolník, Juraj 2010b. Jazyk, človek, kultúra. Bratislava: Kalligram.
Elspaß, Stephan–Maitz, Péter 2012. New Language Norm Authorities in Ger-

many: Ideological Roots and Social Consequences. Busse, Ulrich–Schne-
ider, Ralf–Schröder, Anne szerk., Codification, Canons, and Curricula: 
Prescription and Description in Language and Literature. Bielefeld: Aist-
hesis. 171–184.



30 3130 31

Elspaß, Stephan–Niehaus, Konstantin 2014. The standardization of a mo-
dern pluriareal language. Concepts and corpus designs for German and 
beyond. Orð og tunga 16, 47–67

Gal, Susan 2006a. Contradictions of standard language in Europe: Implica-
tions for the study of practices and publics. Social Anthropology 14, 163–
181.

Gal, Susan 2006b. Linguistic Anthropology. Brown, Keith főszerk., Encyclope-
dia of Language and Linguistics. 7. Oxford: Elsevier Publishers. (2. kiadás.) 
171–185.

Kroskrity, Paul V. 2000. Regimenting languages. Kroskrity, Paul V. szerk., Re-
gimes of Language. Santa Fe: Santa Fe School of American Research Press. 
1–34.

King, Kendall A. 2000. Language ideologies and heritage language education. 
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 3/3, 167–184.

Laihonen, Petteri 2004. A romániai bánsági (bánáti) tolerancia és többnyelvű-
ség a nyelvi ideológiák tükrében. Kovács Nóra–Osvát Anna–Szarka László 
szerk., Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből 
III. Budapest: Akadémiai Kiadó. 81–97.

Laihonen, Petteri 2006. Egy finnországi nyelvész reflexiói a Bánságról. Korunk 
17/1, 46–54.

Laihonen, Petteri 2008. Language ideologies in interviews: A conversation 
analysis approach. Journal of Sociolinguistics 12/5, 668–693.

Laihonen, Petteri 2009a. Language Ideologies in the Romanian Banat. Jyväsky-
lä: University of Jyväskylä.

Laihonen, Petteri 2009b. A magyar nyelvi standardhoz kapcsolódó nyelvi 
ideológiák a romániai Bánságban. Lanstyák István–Menyhárt József–Sza-
bómihály Gizella szerk., Tanulmányok a kétnyelvűségről IV. Dunaszerda-
hely: Gramma Nyelvi Iroda. 47–77.

Laihonen, Petteri 2009c. Nyelvi ideológiák a romániai Bánságban. Borbély 
Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga szerk., Nyelvideológi-
ák, attitűdök és sztereotípiák. Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra: Tinta 
Könyvkiadó. 321–329.

Lanstyák István 2009. Nyelvi ideológiák és filozófiák. Fórum Társadalomtudo-
mányi Szemle 11/1, 27–44.

Lanstyák István 2010. A moralizmus mint nyelvhelyességi ideológia. Csernics-
kó István–Fedinec Csilla–Tarnóczy Mariann–Vančoné Kremmer Ildikó 
szerk., Utazás a magyar nyelv körül. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 58–67.

Lanstyák István 2011a. A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről. Misad 
Katalin–Csehy Zoltán szerk., Nova Posoniensia. Pozsony: Szenczi Molnár 
Albert Egyesület–Kalligram Kiadó. 13–57.



32 33

Lanstyák István 2011b. Az elitizmus mint nyelvhelyességi ideológia. Kozmács 
István–Vančoné Kremmer Ildikó szerk., A csitári hegyek alatt. Nyitra: 
Arany A. László Társulás–Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai 
Tanulmányok Kara. 137–146.

Lanstyák István 2012. A nyelvi dekorizmus és a hozzá kapcsolódó nyelvhelyes-
ségi ideológiák. Misad Katalin–Csehy Zoltán szerk., Nova Posoniensia II. 
Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület–Kalligram Kiadó. 13–29.

Lanstyák István 2016. Nyelvi graficizmus. Misad Katalin–Csehy Zoltán szerk., 
Ideológiák, identitások és önreprezentáció multikulturális térben. Pozsony: 
Comenius Egyetem. 7–29

Lanstyák, István 2017a. Jazykové ideológie (všeobecné otázky a glosár). Lans-
tyák, István–Múcsková, Gabriela–Tancer, Jozef ed., Jazykové ideológie v 
kontexte viacjazyčnosti na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského. 
251–307.

Lanstyák István 2017b. Nyelvi ideológiák (általános tudnivalók és fogalomtár). 
http://web.unideb.hu/~tkis/li_nyelvideologiai_fogalomtar2.pdf (Utolsó 
letöltés: 2018. május 28.)

Lanstyák István 2018. Nyelvalakítás és nyelvi problémák. Somorja: Fórum Ki-
sebbségkutató Intézet–Gramma Nyelvi Iroda.

Lippi-Green, Rosina 1994. Accent, standard language ideology, and discrimi-
natory pretext in the courts. Language in Society 23/2, 163–198.

Lippi-Green, Rosina 2004. Language ideology and language prejudice. Fine- 
gan, Edward–Rickford, John R. szerk., Language in the USA: Themes for 
the twenty-first century. Cambridge: Cambridge University Press. 289–304.

Milroy, James 2001. Language ideologies and the consequences of standardi-
zation. Journal of Sociolinguistics 5/4, 530–555.

Milroy, James 2007. The ideology of the standard language. Llamas, Carmen–
Mullany, Louise–Stockwell, Peter szerk., The Routledge Companion To So-
ciolinguistics. London–New York: Routledge. 133–139.

Milroy, James–Milroy, Lesley 2012. Authority in Language. Investigating Stan-
dard English. London–New York: Routledge. (4rd edition.)

Milroy, Lesley 2001. Britain and the United States: Two Nations Divided by 
the Same Language (and Different Language Ideologies). Journal of Lin-
guistic Anthropology 10/l, 56–89.

Maitz Péter 2006. A nyelvi nacionalizmus a dualizmus kori Magyarországon. 
Magyar Nyelv 102/3, 307–322.

NyKk. I–II. 1980–1985. Kovalovszky Miklós–Grétsy László főszerk., Nyelv-
művelő kézikönyv. Budapest: Akadémiai Kiadó.

NymKsz.2 2005. Grétsy László–Kemény Gábor szerk., Nyelvművelő kéziszótár. 
Budapest: Tinta Könyvkiadó. (Második, javított és bővített kiadás.)



32 33

Sebők Szilárd 2016. A metanyelvi diskurzusok alakító tényezői. Pozsony: Co-
menius Egyetem BTK. (Doktori disszertáció.)

Sebők Szilárd 2017. Meta és nyelv. Kísérletek a nyelvleírás nyelvének leírására. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Starý, Zdeněk 1995. Ve jménu funkce a intervence. Praha: Univerzita Karlova.
TESz. I–IV 1984. Benkő Loránd főszerk., A magyar nyelv történeti-etimológiai 

szótára I–IV. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Woolard, Kathryn A.–Schieffelin, Bambi B. 1994. Language Ideology. Annual 

Review of Anthropology 23, 55–82.



34 35

Zhrnutie

Vo svojom príspevku prezentujem ideológiu jazykového originaliz-
mu, ktorý je jedným z podôb jazykového konzervativizmu. Mojimi 
zdrojmi sú dve maďarské príručky jazykovej správnosti, Nyelvműve-
lő kézikönyv (Priručka jazykovej kultúry) a Nyelvművelő kéziszótár 
(Príručný slovník jazykovej kultúry). Zaoberám sa otázkou, ako sa 
uplatňuje jazykový originalizmus v posúdení správnosti pôvodných 
(„pôvodnejších“) a neskorších podôb slov, či už pôvodných, alebo pre-
vzatých z iných jazykov.
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Misad Katalin 

A szlovákiai magyar jogi-közigazgatási 
nyelvhasználat sajátosságai1

Annotáció: A tanulmány a szlovákiai magyar jogi-közigazgatási nyelv- 
használat sajátosságaival foglalkozik. Első részében áttekintem a téma 
nyelvpolitikai vonatkozásait, ill. azokat az alapvető rendelkezéseket, 
amelyek a szlovákiai kisebbségek anyanyelvének a hivatali érintke-
zésben való használatát szabályozzák. Írásom második részében – 
dél-szlovákiai önkormányzati hivatalokban gyűjtött kétnyelvű, szlo-
vák–magyar hivatali szövegek (értesítések, kérelmek, tájékoztatások 
stb.) alapján – a szlovákiai magyar jogi-közigazgatási nyelvhasználat 
lexikai, morfológiai és szintaktikai sajátosságait vizsgálom.

Kulcsszavak: kisebbségi nyelvhasználati törvény; hivatali kommuni-
káció; szlovákiai magyar jogi-közigazgatási nyelvhasználat; lexikai, 
morfológiai és szintaktikai sajátosságok 

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások egy része az 1/0272/17. számú 
Preklad, kultúra, hybridita a polylingvizmus v kontexte maďarskej literárnej 
vedy a lingvistiky c. Vega-projekt és a Fórum Kisebbségkutató Intézet keretében 
működő Gramma Nyelvi Iroda kutatási terve alapján, más részei a „Jazykové a 
komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment” című APVV-projekt (a 
szerződés száma APVV-17-0254) folytak a pozsonyi Comenius Egyetem BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Fakulty of Arts, 
Department of Hungarian Language and Literature).
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Bevezetés

Az anyaország határain túl élő magyarok többsége a magyar mint ki-
sebbségi nyelv használati körének szűkülése következtében ritkán ke-
rül olyan helyzetbe, amelyben anyanyelvének formálisabb változatait 
használhatná. Ennek egyik fő oka az, hogy az utódállamok a formális 
nyelvhasználati színtereket illetően törvényileg szabályozzák a terüle-
tükön élő kisebbségek nyelvének használatát; míg a másik fő ok, hogy 
ezekben az országokban a magyar szaknyelvek művelésére általában 
nincs intézményes lehetőség. További okként említhető, hogy a ma-
gyar beszélőközösséghez tartozó szakemberek jelentős része nem az 
anyanyelvén, hanem államnyelven (szlovákul, románul, ukránul stb.) 
szerzi meg képzettségét2, melyből értelemszerűen következik, hogy 
szakmája szókincsét is többségi nyelven sajátítja el. Későbbi munkahe-
lyén főként az államnyelvet használja, s ha mégis lehetősége nyílik rá, 
hogy szakmai kérdésekről az anyanyelvén kommunikáljon, többségi 
nyelvű szakkifejezéseket használ, esetleg ezeknek az adott országban 
ismert magyar megfelelőjét hívja alkalmazza (vö. Misad 1998: 50–51, 
2009: 14, 2012: 72, 2013: 93, 2017a: 44; Szabómihály 2002a: 169–170, 
2002b: 182, 2010: 203; Molnár Csikós 1993: 480, 2007: 111–112; Pén-
tek 1993: 483–484; Csernicskó 1998: 168–170; Beregszászi– Csernics-
kó 2004: 66–68).  

A fentiekhez kapcsolódva dolgozatom további részében előbb átte-
kintem a téma nyelvpolitikai vonatkozásait, majd a felgyűjtött kétnyel-
vű szlovák–magyar, ill. egynyelvű magyar hivatali szövegek3 jellem-

2 Ennek oka, hogy az utódállamokban sokkal kevesebb szakma tanulható 
kisebbségi nyelven (esetünkben magyarul), mint többségi nyelven. 
Szlovákiában például középfokon (régiótól függően) egészségügyi, építőipari, 
közgazdasági, mezőgazdasági, műszaki, óvópedagógiai, szolgáltatóipari, 
valamint vendéglátóipari szakirányt lehet teljes mértékben vagy részben 
magyarul tanulni; felső fokon tovább szűkülnek a magyar nyelvű oktatás 
lehetőségei (vö. Szabómihály 2010: 206–207).  

3 A vizsgált szövegek az önkormányzati hivatal és a lakosság közötti 
kommunikációt szolgálják. Típusukat tekintve főként tájékoztató jellegű 
írásokról van szó, melyek a szó szoros értelmében nem minden esetben 
minősíthetők szakszövegeknek.
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ző jegyei alapján bemutatom a szlovákiai magyar jogi-közigazgatási 
nyelvhasználat főbb lexikai, morfológiai és szintaktikai sajátosságait.

1. A nyelvpolitika és a kisebbségi nyelvű 
jogi-közigazgatási nyelvhasználat összefüggései

Szlovákiában a kisebbségek nyelvének a formális színtereken való 
használata alapvetően jogi kérdésnek minősül. A mindenkori hatalom 
1918-tól, az első Csehszlovák Köztársaság megalakulásától napjainkig 
alkotmánycikkelyekkel, nyelvtörvényekkel, nyelvhasználati rendele-
tekkel és egyéb rendelkezésekkel szabályozta/szabályozza az ország 
területén élő kisebbségek nyelvének érvényesítését.

A hatályos törvények nyújtotta lehetőségekkel főként a legnagyobb 
létszámú kisebbséget alkotó magyar beszélőközösség élhet. Mivel a 
szlovákiai magyarok mintegy 70%-a olyan településen él, ahol helyi 
többséget alkot, elvileg lakóhelye minden nyilvános színterén használ-
hatja az anyanyelvét. Az 1999. évi kisebbségi nyelvhasználati törvény 
rendelkezései azonban kizárólag a hivatalos érintkezés területére s ezen 
belül is csak a közigazgatási szervek és a kisebbséghez tartozó szemé-
lyek szó- és írásbeli kommunikációjára szűkítik le a kisebbségi nyelvek 
használatát; ráadásul a rendeletben biztosított kisebbségi nyelvhaszná-
lati jogok csak azokon a településeken érvényesíthetők, ahol az utolsó 
népszámlálási adatok szerint az adott kisebbség a helyi lakosságnak 
legalább 20%-át alkotja (vö. Zákon č. 270/1995 o štátnom jazyku, Zá-
kon č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín). 

A fentiekből egyértelműen következik, hogy Szlovákiában elsősor-
ban a közigazgatás és részben a hozzá szervesen kapcsolódó jogszol-
gáltatás azok a területek, ahol törvényes mód nyílik a magyar nyelv 
használata. A hatályos rendelkezések által biztosított lehetőségek kiak-
názását azonban több tényező is gátolja. Az egyik az, hogy az illetékes 
állami szervek nem ellenőrzik sem a kisebbségi nyelvhasználatot le-
hetővé tévő törvények végrehajtását, sem a rendelkezések értelmében 
készült kisebbségi nyelvű szövegek (pl. önkormányzati határozatok, 
értesítések, formanyomtatványok stb.) minőségét. A másik, valószínű-
leg az előzőnél is lényegesebb tényező a nyelvi felkészületlenségünk. A 
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közigazgatás, ill. a jogszolgáltatás több évtizedes szlováknyelvűségének 
következményeként sem a hivatalok dolgozói, sem az ügyfelek nem 
ismerik a magyar jogi-közigazgatási terminológiát, a magyar jogi-köz-
igazgatási stílus jegyeit, a közigazgatás szövegtípusok jellemzőit stb. 
(vö. Misad 1998: 52–57, 2009: 81, 2012: 74, 2013: 93–94, 2017a: 33–34; 
Szabómihály 2002a: 172, 2002b: 182, 2005: 131–132, 2010: 210–211).

2. A szlovákiai magyar jogi-közigazgatási szövegek 
nyelvi-nyelvhasználati sajátosságai

A mai Szlovákia területén már száz éve, az első Csehszlovák Köztár-
saság megalakulásától kezdve fordítanak jogi-közigazgatási jellegű 
szövegeket magyarra. A fordítás kapcsán felmerülő terminológiai, va-
lamint fordításelméleti és -gyakorlati problémák ennek ellenére csak 
esetlegesen keltették fel a nyelvészek és jogászok, ill. közigazgatási 
szakemberek érdeklődését (kivételt ez alól néhány szó vagy kifejezés 
nyelvművelő szempontú értékelése képez). Valószínűleg ez is hozzá-
járult ahhoz, hogy a túlnyomórészt szlovákból fordított magyar nyel-
vű hivatali szövegeket napjainkban (is) a megnevezések nagyfokú va-
riabilitása, valamint az indoeurópai nyelvekben tipikus grammatikai 
és szintaktikai megoldások jellemzik (Szabómihály 2002a: 173–174, 
2002b: 182, 2003: 55; Misad 2012: 74, 2013: 93–94, 2017a: 44). 

2.1. Lexikai jellemzők

A jogi-közigazgatási szaknyelv hatóköre társadalmi funkciójából adó-
dóan messze túlmutat a szóban forgó szakterület(ek) határain, hiszen 
szókincsét – más szaknyelvek szókészletéhez viszonyítva – a társada-
lom szélesebb rétegei használják. 

A magyar jogi-közigazgatási szaknyelv egyik szókészleti forrásának, 
a köznyelvi szavaknak a használata általában a szlovákiai magyar szöve-
gekben sem okoz gondot, hiszen többnyire olyan jogi jelentéssel felru-
házott közismert szavakról van szó, amelyek a laikusok számára is ért-
hetőek, pl.: adásvétel, pénzbüntetés, szerződés, tartozás, végrendelet stb. 
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A jog és a közigazgatás területéhez kapcsolódó társadalomtudomá-
nyok (pl. a szociológia), ill. a jog és a közigazgatás által szabályozott 
területek (pl. az egészségügy, a kereskedelem stb.) szakszókincsének, 
valamint a speciális jogi-közigazgatási szakszókincsnek a használata – 
melyek közös jellemzője, hogy jelentésüket jogszabályokban rögzített 
definíciók határozzák meg – már korántsem ilyen egyértelmű (vö. Kar-
csay 1981: 332–334; Drinóczi– Petrétei 2004: 318–319; Dobos 2008: 
102, 2010: 268–269).

Gyakori eset például, hogy a szlovákból fordított, sőt az eredendő-
en magyarul fogalmazott szövegekben is az anyaországban használatos 
szakszó vagy szakkifejezés köznyelvi változata jelenik meg, pl.: építke-
zési engedély (Mo. építési engedély), kérvény (Mo. kérelem), községi 
hivatal (Mo. polgármesteri hivatal), okmánybélyeg (Mo. illetékbélyeg), 
születési bizonyítvány (Mo. születési anyakönyvi kivonat) stb. (vö. Sza-
bómihály 2002a: 187, 2002b: 178; Misad 2012: 80, 2013: 97).

Mivel a fordítók általában nem ismerik a közmagyar szaknyelvi 
terminusokat, a vizsgált szövegekre nagymértékben jellemző a forrás-
nyelvi megnevezés szó szerinti lefordításával keletkezett tükörkifeje-
zések használata, pl.: bíróságon kívüli megegyezés/megállapodás (szl. 
mimosúdna dohoda, Mo. peren kívüli egyezség), jövendő szerződés-
ről szóló szerződés (szl. zmluva o budúcej zmluve, Mo. előszerződés), 
illeték a közterület használatáért (szl. poplatok za užívanie verejných 
priestranstiev, Mo. közterület-használati díj) stb. (Szabómihály 2002b: 
182–183, 2010: 212–213; Misad 2012: 80–81, 2013: 96–97).

A fenti jellegzetességek egyik következménye, hogy az ad hoc for-
dításokban ugyanannak a fogalomnak – akár egyazon szövegen belül 
is – többféle megnevezése fordul elő, pl.: anyasági szabadság, anya-
szabadság, szülési szabadság (Mo. szülési szabadság); koncessziós díj, 
koncessziós illeték, rádió- és tv-előfizetési díj (Mo. üzembentartási díj); 
hozzáadottérték-adó, többletértékadó, általános forgalmi adó (Mo. ál-
talános forgalmi adó); lakáshozzájárulás, lakhatási hozzájárulás (Mo. 
lakásfenntartási támogatás); munkahivatal, munkaügyi hivatal (Mo. 
munkaügyi központ) stb. (vö. Szabómihály 2002a: 187, 2002b: 178, 
2010: 212; Misad 2012: 80, 2013: 97). Ezek között a variánsok között 
időnként – leginkább akkor, ha a fordítást hivatalos fordító készíti – 
felbukkan a közmagyar megfelelő is (l. fentebb: szülési szabadság, álta-
lános forgalmi adó).
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A vizsgált szövegekben továbbá gyakran feltűnnek olyan idegen 
eredetű szavak, ill. kifejezések, amelyeket a mai magyar köznyelv nem 
ismer, esetleg más jelentésben használ, pl.: egzekúció, exekúció (Mo. vég-
rehajtás); kollaudáció (Mo. használatbavételi engedélyezési eljárás); no-
vella (Mo. törvénymódosítás); rajonizáció (Mo. körzetesítés), restitúció 
(Mo. kárpótlás) stb. (vö. Misad 1998: 53–54, Szabómihály 2002b: 187).

Egy további sajátosság, hogy a kétnyelvű környezetben létrehozott 
jogi-közigazgatási szövegeket fordító személyek bizonyos, az anya-
országi párhuzamos szövegekben általános használatúnak számító 
szavak, ill. kifejezések helyett a körülírás módszerét alkalmazzák, pl.: 
állammal szembeni adósság (Mo. köztartozás) stb. (vö. Szabómihály 
2002b: 178). 

A vizsgált, túlnyomórészt szlovákból fordított szövegek szóhaszná-
lata azt mutatja, hogy a fordítást végző személyek jelentős része nem 
ismeri a jogi-közigazgatási szakkifejezéseket, sőt sok esetben azokat a 
segédleteket sem, amelyek a hiányzó kétnyelvű szakszótárakat igyekez-
nek pótolni.

2.1.1. Segédletek a szlovák jogi-közigazgatási szövegek magyarra 
fordításához

A kisebbségi nyelvek használatának a közigazgatásban való terjedése 
lehetetlen a szükséges nyelvi feltételek megteremtése nélkül. A kisebb-
ségi nyelvhasználati törvény hatályba lépése után a magyar nyelvnek 
a hivatali érintkezésben való kiterjedését több kezdeményezés is segí-
tette. 

Konkrét előrelépést jelentett az Útmutató a kisebbségi nyelvhaszná-
lati törvény gyakorlati megvalósításához különös tekintettel az önkor-
mányzatokra c. kiadvány, melyben a szerzők húsz, az önkormányzatok 
által kiadható kétnyelvű (szlovák–magyar) határozat mintáját közlik 
(közülük tizennégy a végrehajtási eljárással, öt a lakásgazdálkodással, 
egy a játékautomaták üzemeltetésével kapcsolatos) (Kvarda–Gyuricsek 
1999, vö. Szabómihály 2002a: 172).

A Gramma Nyelvi Iroda az önkormányzatoknak a kisebbségi 
nyelvhasználati törvény alkalmazásából eredő feladataihoz és lehető-
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ségeihez kapcsolódóan jelentette meg a Segédanyag az önkormányzati 
dolgozók számára c. fűzött, ill. CD-kiadványát, melyben az önkor-
mányzati hivatalokban leggyakrabban használt szlovák mintaszövegek 
(különböző bejelentőlapok, értesítések, határozatok, kérelmek stb.4) 
magyar fordításai kaptak helyet (Gramma Nyelvi Iroda 2002, vö. Sza-
bómihály 2003; Misad 2012: 77, 2013: 94, 2017a: 46, Misad–Takács 
2017: 84).

Napjainkban a Pro Civis Polgári Társulás folytat a Gramma Nyelvi 
Irodáéhoz hasonló tevékenységet: az Önkormányzás.sk portálról 161 
olyan magyar vagy kétnyelvű (szlovák–magyar) szövegminta tölthető 
le, amely mind a hivatalos ügyeiket intéző magyar anyanyelvű polgá-
rokat, mind az érintett közigazgatási szerv dolgozóit támogatják a tör-
vény által biztosított kisebbségi nyelvű hivatali kommunikáció megva-
lósításában (onkormanyzas.sk/rendeletek.html, vö. Misad 2017a: 46, 
Misad–Takács 2017: 84).

A kétnyelvű szövegminták azonban csak részben pótolják a megfe-
lelő színvonalú szlovák–magyar közigazgatási szakszótár hiányát. He-
lyette jelenleg a kisebbségi kormánybiztos hivatalos honlapján közzé-
tett Slovensko-maďarský odborný terminologický slovník5 c. kétnyelvű 
elektronikus szószedet áll az érintettek rendelkezésére. A címében szó-
tárként jegyzett, a szóanyag feldolgozási módját tekintve azonban in-
kább szójegyzéknek minősülő gyűjtemény célja azoknak a közigazgatási 
dolgozóknak és fordítóknak a segítése, akiknek munkájukból kifolyólag 
a szlovák mellett a magyar jogi-közigazgatási terminológiát is ismer-
niük kell, de azoknak a szlovákiai magyar beszélőközösséghez tartozó 
személyeknek is segédkezet nyújt, akik a közigazgatási szervvel történő 
szó- és írásbeli kommunikáció során anyanyelvüket részesítik előnyben. 
A jegyzék összesen 5437 címszót tartalmaz, összeállítói ebből 142-t jogi, 
5295-et pedig közigazgatási szakkifejezésnek minősítenek. Az utóbbiak 

4 Azokat a szlovák nyelvű mintaszövegeket, amelyeknek magyarra fordítását 
feltétlenül szükségesnek tartották, azok a dél-szlovákiai önkormányzatok 
juttatták el a Gramma Nyelvi Irodához, melyek számára az iroda 
szemináriumsorozatot tartott a kisebbségi nyelvi jogokról, ill. a kisebbségi 
nyelvhasználati törvény nyújtotta lehetőségekről.

5 A szógyűjteménynek csak szlovák címe van, mely magyarul így hangzik: 
Szlovák–magyar terminológiai szótár.   
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között olyan egyéb szakterületek kifejezései is megtalálhatók, amelyek 
közvetetten kapcsolódnak ugyan a közigazgatáshoz, de nem tekinthetők 
a közigazgatási terminológia elemeinek, pl.: školský rok – tanév, školský 
vek – iskoláskor stb. (oktatásügy); holub hrivnák – örvös galamb, špecifi-
kácia dreviny – fás szárú növények fajtája, jellemzői stb. (mezőgazdaság); 
cievne ochorenia – érrendszeri megbetegedések, lekárske ožiarenie – su-
gárterápia stb. (egészségügy); kapota – motorháztető, kapotáž motocykla 
– lábvédő (motorkerékpáron) stb. (műszaki szakterületek).

A magyar nyelvű szóanyagot illetően a gyűjtemény készítői szem 
előtt tartották azt a tényt, hogy a szakterminológia vonatkozásában 
különösen kontraproduktív lenne a nyelvi különfejlődés, ezért a szlo-
vák címszavak és magyar megfelelőik azonosítása során alapvetően 
a közmagyar terminológiához igazodtak. Ettől eltérő, önálló termi-
nusalkotásra csak abban az esetben vállalkoztak, ha az anyaországi 
struktúrából – a két ország egymástól különböző közigazgatási intéz-
ményrendszere okán – hiányzott, illetve valamilyen okból nem volt 
átvehető a keresett fogalom, pl.: mestský úrad – városi hivatal, obecný 
úrad – községi hivatal, Sociálna poisťovňa – Szociális Biztosító stb. A 
jegyzék nyelvtani információkat nem tartalmaz, mindössze az elő-
szóban találunk rövid utalást arra, miszerint a forrásnyelvi főneveket 
egyes szám nominatívuszi esetben, az igéket pedig – a szlovák szótári 
hagyományokkal összhangban – alapvetően befejezett aspektusú for-
mában közli. A szlovák címszavak mellett időnként felbukkanó záró-
jeles magyarázatok az adott kifejezés használati körére utalnak, pl.: 
daňový kód (registračnej pokladnice) – elektronikus pénztárgép adóügyi 
azonosító kódja stb.  Szintén zárójelben jelöli a szótár a poliszém szavak 
jelentéseit, melyek számára önálló címszavakat alakít ki, pl.: komuni-
kácia1 (prenos informácií) – kommunikálás, kommunikáció, érintkezés; 
komunikácia2 (cesta, doprava) – 1. út, közút, 2. közlekedés stb. Több 
célnyelvi megfelelőt abban az esetben tüntet fel a jegyzék, ha a szlo-
vák címszónak több, rokon jelentésűnek minősülő magyar ekvivalense 
van, pl.: populácia – populáció, népesség; porucha – sérülés, üzemza-
var, hiba stb. Amennyiben a szinonimasor egyes tagjainak előfordu-
lása kontextusfüggő, a sor tagjai virgulával különülnek el egymástól, 
és zárójeles magyarázat jelenik meg mellettük, pl.: alkohol – alkohol / 
szesz (jövedéki termék) stb., miközben a jelölésmód úgy értelmezhető, 
hogy amennyiben az adott szövegben a szlovák alkohol főnév ’jövedéki 
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termék’ jelentésben szerepel, magyar megfelelője a szesz szó lesz, egyéb 
szövegekben az alkohol és a szesz elvileg rokon értelmű ekvivalensként 
váltakozhatnak (Cúth Csaba–Horony Ákos–Kamoncza Márta–Szabó-
mihály Gizella 2012, vö. Misad 2013: 95, 2017a: 45, 2017b: 25–27).

2.2. Morfológiai jellemzők

A tényállások pontos leírásán alapuló magyar jogi-közigazgatási nyelv-
használat egyik legjellemzőbb morfológiai tulajdonsága a cselekvést 
kifejező szavak nominalizációja, melynek következtében a szófajok kö-
zül az ilyen jellegű szövegekben leginkább a főnevek és a melléknevek 
elsőbbsége érvényesül. 

A vizsgált szlovákiai magyar forrásszövegek főneveinek egyik leg- 
gyakoribb szóeleme az -ás/-és deverbális nomenképző, melynek fő 
funkciója, hogy a cselekvést kifejező igéből elvont cselekvést megje-
lenítő főnevet hozzon létre, pl.: kilakoltat → kilakoltatás, nyilvántart 
→ nyilvántartás, tartozik → tartozás stb. A denominális nomenképzők 
közül a tanulmányozott szövegekben az általános életviszonyok kife-
jezésére alkalmas -ság/-ség képző a legelterjedtebb, pl.: adósság, fedd-
hetetlenség, örökség stb. További tipikus szóelemek a jog és részben a 
közigazgatás által fontosnak tartott tulajdonviszonyok tisztázására 
alkalmas, főnévhez járuló birtokos személyjelek, pl.: felelősségére (hi-
vatkozva), lakása (kiürítését), tartozásának (kiegyenlítésére) stb. (vö. 
Dobos 2010: 260–261).

A jogi-közigazgatási nyelv fogalmakra való épülése a vizsgált szö-
vegek melléknévhasználatában is megmutatkozik. Gyakori jelenség, 
hogy a terminus minőségi vagy mennyiségi tulajdonságát jelölő köz-
nyelvi melléknevek tőszóként fordulnak elő e szövegekben, pl.: két hét 
haladék, közvetlen felszólítás, lakossági nap stb. Más köznyelvi mellék-
nevek a középfok -bb jelével jelennek meg bennük, mely a jogi-köz-
igazgatási nyelvben vagy a viszonyítás, vagy a határozatlanság kifeje-
zésére szolgál, pl.: kisebb összegű tartozás, magasabb hulladékszállítási 
díj, nagyobb előfordulási arány stb.

A tipikus morfémák megjelenése mellett a jogi-közigazgatási nyelv-
re általában jellemző a szóösszetételek gyakori előfordulása. Fajtájukat 
tekintve elsődlegesen alárendelő összetett szavakról van szó, melyek 
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szófaji vonatkozásai a névszók, azon belül is a főnevek dominanciáját tá-
masztják alá, pl.: házasságkötés, illetékbélyeg v. okmánybélyeg, ingatlan- 
adó, nyilvántartás stb. (vö. Dobos 2010: 261).

2.3. Szintaktikai jellemzők

A magyar jogi-közigazgatási nyelv szintaktikai jellemzőit elemző kuta-
tások általában a mondatok szerkezetére, fajtáira, logikai minőségére, 
modalitására, valamint fő részeinek és vonzatstruktúrájának a megha-
tározására irányulnak.  

A vizsgált forrásanyag szintaktikai szintjét a többségi nyelvű szö-
vegek szerkezetét átvevő fordításoknak köszönhetően az indoeurópai 
nyelvekben tipikusnak számító megoldások jellemzik. Az egyik leg-
nagyobb gondot a szlovák főnévi alaptagú szerkezetek magyar meg-
felelőinek megállapítása jelenti. Ennek oka, hogy a szlovákban a főnév 
bővítményei a fölérendelt tagtól jobbra és balra is elhelyezkedhetnek, 
míg a magyar jellemzően balra bővítő nyelv, melyben a jobbra bővítés 
lehetőségei korlátozottan vannak jelen. A következő adatok azt bizo-
nyítják, hogy a fordító a főnévi alaptagú, nem kongruens jelzős szer-
kezeteket gyakran a többségi nyelv szerkezeti sajátosságait megtartva 
ülteti át magyarra, pl.: osvedčenie o štátnom občianstve – igazolás az 
állampolgárságról (Mo. állampolgársági bizonyítvány), posudok o zdra-
votnej spôsobilosti – vélemény az egészségi állapotról (Mo. egészségi 
alkalmassági vélemény), súdne rozhodnutie o povolení uzavrieť man-
želstvo – határozat a házasság engedélyezéséről (Mo. házasságkötést 
engedélyező jegyzői határozat) stb. (vö. Szabómihály 2002b: 192–193, 
2005: 131–132; Misad 2012: 79, 2013: 96).   

A másik jellemző szintaktikai jegy is a szlovák jelzős szerkezetek 
magyarra fordításához kapcsolódik. Az indoeurópai nyelvek és a ma-
gyar nyelv eltérő szerkezeti sajátosságainak köszönhetően a szlovák 
jelzős szerkezetek ekvivalensei a közmagyar nyelvváltozatban gyakran 
összetett szavak, míg a szlovákiai nyelvhasználatban a többségi nyelv 
szerkezetéhez igazodó minőségjelzős szókapcsolatok, pl.: majetko-
vé pomery – tulajdoni viszonyok (Mo.-on: tulajdonviszonyok), právny 
vzťah – jogi viszony (Mo. jogviszony), verejné priestranstvo – nyilvános 
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terület (Mo. közterület). (vö. Szabómihály 2010: 212–213; Misad 2012: 
79).  

A szlovákiai magyar közigazgatási szövegek következő sajátossága 
az elöljárószót tartalmazó szlovák szerkezetek célnyelvi megfeleltetése-
iben mutatkozik meg. A magyarból eleve hiányoznak az indoeurópai 
nyelvekre jellemző elöljárószók, melyek hasonló funkciót töltenek be, 
mint nyelvünkben az esetragok, ill. a névutók; a vizsgált forrásszöve-
gek azonban arról tanúskodnak, hogy amennyiben a szlovák szerke-
zet elöljárószót tartalmaz, a célnyelvi szerkezetben gyakran olyankor 
is megjelenik a névutó, esetleg a névutómelléknév, ha a közmagyar 
megnevezésben nem, pl.: daň z motorových vozidiel – gépjármű után 
fizetett adó (Mo. gépjárműadó), oslobodenie od dane – adó alóli men-
tesség (Mo. adómentesség), príjem z prenájmu nehnuteľnosti – ingatlan 
bérbeadása utáni jövedelem (Mo. ingatlan bérbeadásából származó jö-
vedelem stb. (vö. Szabómihály 2002b: 192).

A vizsgált szövegekre különösen jellemző a közigazgatási nyelv 
azon sajátsága, hogy a cselekvést általában a cselekvőtől elvonatkoztat-
va, személytelen stílusban fejezi ki. A személytelenség kifejezőeszközé-
ül mindkét nyelv gyakran választ szenvedő szerkezeteket, a szlovákból 
magyarra történő fordításokban azonban a szlovák -ný/ná/-né képzős 
alakulatok ekvivalensei abban az esetben is passzív szerkezetként je-
lennek meg, amikor a magyarországi nyelvhasználat a személytelensé-
get a cselekvő ige többes szám harmadik személyű alakjával érzékelteti, 
pl.: bol odhlasovaný jednotný prevádzkový poriadok služieb – megsza-
vaztatott a szolgáltatások egységes üzemeltetési rendje (Mo. megsza-
vazták/elfogadták a szolgáltatások egységes üzemeltetési rendjét), bol 
odhlasovaný príspevok 40 eur – 40 euró hozzájárulási díj szavaztatott 
meg (Mo. 40 euró hozzájárulási díjat szavaztak meg) stb. Annak forrása 
is a többségi nyelvben keresendő, hogy a főnévi igenévvel kifejezett 
passzív szerkezetek különösen gyakori elemei a szlovákiai magyar köz-
igazgatási szövegeknek. Bár az infinitívusz – átmeneti szófaji jellegénél 
fogva – mindkét nyelvben lehetséges kifejezőeszköze a hivatalos szö-
vegekre jellemző általánosító stílusnak, esetünkben olyan előfordulá-
sáról beszélünk, amikor a magyarországi közigazgatási nyelvhasználat 
elsődlegesen -ás/-és képzős elvont dologként, fogalomként fejezi ki a 
cselekvést vagy a történést, pl.: Úrad sa zaväzuje podanú žiadosť v čo 
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najkratšom čase prerokovať. – A hivatal kötelezi magát a beadványt idő 
előtt elbírálni. (Mo. A hivatal kötelezi magát a beadvány idő előtti elbí-
rálására.), Akékoľvek informácie s ohľadom na rozvoj káblovej televízie 
môžete prosiť na telefónnom čísle: … – Kábeltelevízió építésével kapcso-
latos információt a következő telefonszámon lehet kérni: … (Mo. Ká-
beltelevíziós hálózat kiépítésével kapcsolatos tájékoztatás a következő 
telefonszámon: …) (Misad 1998: 56, 2009: 82, 2012: 81; Szabómihály 
2005: 134, 2010: 213).

A mondatok szerkezeti sajátosságait illetően a szlovákból fordított 
szövegekre jellemző, hogy a forrásnyelv összetett mondatát a fordítást 
végző személy egyszerű bővített mondatra, bonyolultabb szerkezetű 
többszörösen összetett mondatát pedig két vagy több két tagmondatból 
álló összetett mondatra bontja, pl.: Na Vašu žiadosť ohľadne finančnej 
podpory pre Vašu školu Vám oznamujeme, že žiadosť bola prerokovaná 
na MZ dňa 13. marca 2018, ale z dôvodu, že mesto nemá voľné finančné 
prostriedky, Vašej žiadosti nemôžeme vyhovieť. – Kérelmét, melyben is-
kolája számára kér anyagi támogatást, a városi képviselő-testület 2018. 
március 13-án megtárgyalta. Mivel a városi hivatal jelenleg nem rendel-
kezik szabad pénzeszközzel, kérését nem tudja támogatni. (vö. Misad 
2009: 82, 2012: 79; Szabómihály 2005: 132, 2010: 213).

Összegzés

A tanulmányban közzétett nyelvi adatok arról tanúskodnak, hogy a 
vizsgált szlovákiai magyar hivatali szövegek leginkább a szókészletük-
ben, valamint a mondatszerkesztésükben térnek el a magyarországi 
párhuzamos szövegektől. Mind a többségi nyelvű szövegek magyar 
fordításait, mind az eredetileg magyarul fogalmazott szövegeket a 
megnevezések nagyfokú variabilitása jellemzi, melynek fő oka, hogy a 
fordítást végző személyek, ill. a magyar szövegek szerzői nem ismerik 
a szakterület speciális magyar szakszavait/szakkifejezéseit, ezért he-
lyettük vagy a köznyelvi megfelelőjüket használják, vagy a szó szerinti 
lefordításuk mellett, vagy a körülírásuk mellett döntenek. A mondat-
szerkesztés szinte kivétel nélkül az indoeurópai nyelvek sajátos meg-
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oldásait követi: a magyarra jellemző minősítő jelzős szószerkezeteket 
vagy szóösszetételeket több birtokviszonyt megjelenítő birtokos jelzős 
szerkezetek helyettesítik, s nagy a bizonytalanság a szenvedő szerkeze-
tek célnyelvi megfeleltetésében is.
A fentiek ismeretében feltétlenül szükségesnek tartjuk a szlovák hiva-
tali szövegek magyarra fordítása kapcsán felmerülő problémák folya-
matos regisztrálását, ill. – a fordítások egységesítésére törekedve – tisz-
tázását, valamint a szlovákiai magyar jogi-közigazgatási szakszókincs 
és stílus fejlesztését.
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Zhrnutie

Štúdia sa zaoberá charakteristickými znakmi úradných textov v maďar-
skom jazyku, ktoré boli preložené zo slovenského jazyka, resp. vznikli 
v maďarskom jazyku na Slovensku.

Problematika odborného prekladu slovenských úradných textov do 
maďarčiny nadobúda v dôsledku účinnosti zákona NR SR č. 184/1999 
Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín čoraz väčší význam, 
a to predovšetkým na úrovni miestnych samospráv nachádzajúcich 
sa na južnom Slovensku. Preklady slovenských úradných textov do 
maďarčiny v rámci písomnej komunikácie medzi miestnou verejnou 
správou a občanmi však prinášajú množstvo jazykových problémov, 
ktoré sa týkajú najmä lexikálnej a syntaktickej roviny jazyka. Prí-
spevok sa pokúsi ozrejmiť niekoľko typov problematických javov, čím 
môže prispieť k eliminácii nepresností pri transportovaní slovenských 
úradných textov do maďarčiny.
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Sebők Szilárd

Nyelvleírás és nyelvfogalom1

Annotáció: Dolgozatomban a nyelv fogalmával foglalkozom. Azt 
próbálom meg bemutatni, hogy bármennyire valóságos dolognak tű-
nik is a nyelv, valójában egy elméleti kategóriáról van szó, melynek a 
valóságban – csakúgy, mint a nemzet vagy a közvélemény fogalmá-
nak – nincs közvetlen referenciája. A nyelvet ezért a beszélésről szóló 
értelmezői tevékenység eredményeként határozom meg, amely egy 
többé-kevésbé koherens összefüggésrendszerbe illeszkedik. Ennek 
az összefüggésrendszernek a jellege a nyelvi ideológiáktól függ, sőt 
már magának a nyelv fogalmának a megalkotása is egy ideológia. Az 
azonban, hogy milyen ez az ideológia, mindig az értelmezőtől függ, 
legyen az akár hétköznapi beszélő, politikus vagy nyelvész. Éppen 
ezért azt állapítottam meg, hogy a nyelvleírás során ezekből vagy más 
konkrét szereplőkből kell kiindulnia a nyelvésznek, nem pedig egy 
elvont nyelvfogalomból.

Kulcsszavak: metanyelv, nyelvfogalom, nyelvideológia, nyelvleírás, 
nyelvértelmezés

1 Az alábbi munka a pozsonyi Comenius Egyetem magyar tanszékén készült a 
doktori disszertációmhoz tartozó kutatás keretében. Az eredményeket már fel-
használtam a disszertációm alapján készült monográfiám egyik fejezetében (l. 
Sebők 2017: 31–47).  Az itt olvasható szöveg ennek a fejezetnek a kiegészített, 
továbbgondolt változata, amely az APVV-17-0254-es számú APVV-projekt tá-
mogatásával készült el.
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Bevezetés

A fogalmak definiálása bevett gyakorlatnak számít a nyelvtudomány-
ban, de nem túlzás azt állítani, hogy bármely más tudományterületen 
is. Axióma, hogy a fogalmakat pontosan meg kell határozni, és nehéz 
lenne elképzelni olyan „komoly” nyelvészeti munkát, amelyben a fo-
galmak definiálásától teljesen el lehetne tekinteni. A fogalom megha-
tározása amolyan kiindulópontnak számít, amelyből el lehet kezdeni a 
kutatást. Nagyobb lélegzetvitelű munkáknál külön fejezet szokott fog-
lalkozni a fogalmak kiválasztásával, meghatározásával és ezek más, ha-
sonló fogalmaktól való éles elválasztásával. Ennek során egyértelműen 
kiderül, hogy a kutató melyik fogalom alatt mit ért, pontosabban: a 
befogadó számára nyilvánvalóvá válik, hogy melyik fogalmat hogyan 
kell értelmeznie. 

Módszertani szempontból mégis érdemes megállni egy kis időre 
afölött, hogy vajon tényleg olyan élesek-e a fogalmak határai, mint 
amilyennek első ránézésre tűnnek. Janicki (1989: 3–4) szerint a meg-
határozás sosem lehet teljes. Azért nem, mert egy fogalom meghatá-
rozásához újabb fogalmakra van szükség, amelyeket szintén meg kell 
határozni, és ezáltal egy végeérhetetlen folyamat indul be. Ebből az kö-
vetkezik, hogy a fogalmakna k– még ha a meghatározásuk2 minden tu-
dományos tevékenység szerves részét képezi is – valójában nincsenek 
is „igazi” határaik. Deleuze és Guattari (2001: 22–23) ugyanezt állítja, 
sőt még ennél is tovább megy: a fogalmakat olyan elméleti kategóriák-
nak tekintik, amelyeknek önmagukban sem pontos határa, sem konk-
rét referenciája nincsen. Az egyes fogalmak szerintük csakis elméleti 
síkon, és a többi fogalom viszonylatában nyernek értelmet.

Ezeknek a problémáknak a felvetése után – főleg, ha nyelvészeti 
jellegű tanulmányt írunk – felmerül a kérdés, hogy mindez mit jelent 
a nyelv fogalma esetében. Melyek azok a határok, amelyeket e fogalom 
kapcsán meg szoktunk húzni? Min alapulnak ezek a határok? Mek-
kora jelentőséget lehet ezeknek tulajdonítani? És mindennek milyen 
következményei vannak a nyelvleírásra nézve? A dolgozatban ezekre a 

2 Szó szerint: „határokkal való ellátása“. L. még a definíció szó etimológiáját: a 
latin ’teljesen’ jelentésű de-, és a ’behatárol’ jelentésű finire elemeket.
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kérdésekre keresem a választ. A fejtegetésem elején azt próbálom meg 
bemutatni, hogy a fogalmak nem abszolút, hanem elméleti síkon meg-
alkotott kategóriák.

1. Fogalom és tapasztalat

A fogalomra valamilyen terminussal szokás utalni (Dolník 2007: 25). 
Az, hogy a kutató a fogalom mely elemeit tartja fontosnak kiemelni, és 
ezek között milyen viszonyt feltételez, a definícióból derül ki. Egyetlen 
terminusnak sokféle meghatározása van, melyek mindegyike a foga-
lom tartalmát képezi le aszerint, hogy az adott használat kontextusá-
ban a fogalom mely jellegzetességei kapják a legnagyobb hangsúlyt. Az 
egyes meghatározások különbségei a kutatás irányultságától függően 
lehetnek egészen kicsik, melyek csupán hangsúlyeltolódásokat tükröz-
nek, de nagyon nagyok is, melyek esetében szinte már a terminus öna-
zonossága is megkérdőjeleződik. A nyelv fogalma kapcsán itt elegendő 
utalni a generatív nyelvészet és a szociolingvisztika nyelvfelfogása kö-
zötti különbségre, mellyel kapcsolatban még az a kérdés is fölmerül, 
hogy „egyáltalán beszélhetünk-e még egyazon tudomány művelésének 
változatairól, vagy inkább két teljesen különálló diszciplínával állunk 
szemben” (Imrényi 2009: 50).

Arra a kérdésre, hogy hogyan jöhetnek létre az egyes terminusok 
között ilyen nagy különbségek, Szilágyi N. Sándor egyik cikkében 
(2002) találjuk meg a választ. A szerző megkülönbözteti az „odakint” 
és az „idebent” létező világot. Az előbbibe azok a dolgok tartoznak, 
amelyeket a körülöttünk lévő világból érzékszerveinkkel felfoghatunk, 
az utóbbiba pedig azok, amelyeknek „odakint” semmilyen referenciája 
nincsen, és csak az emberek fejében léteznek. Ebbe az „idebenti” világ-
ba tartoznak a fogalmak, és mivel tulajdonságaikat tapasztalati úton 
nem ellenőrizhetjük, különböző legitim értelmezéseik alakulhatnak ki. 
Ezek az értelmezések azon alapulnak, hogy ki mit mondott már el előt-
tünk az adott fogalomról, és mi az, ami ebből összeegyeztethető a saját 
tudásunkkal, illetve másokéval.

Az egyes fogalmak annak ellenére, hogy a fizikai valóságban – 
mint írtam – nem léteznek, gyakran nagyon is valóságosnak tűnnek. 
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Kialakul velük kapcsolatban egyfajta beszédmód, amely teljesen való-
ságos, kompakt egységeknek láttatja ezeket, fontos szerepet tulajdo-
nítva nekik a társadalom életében. Mint arra Szilágyi (i.m.) rámutat, 
ilyen például a nemzet fogalma. Ennek a fogalomnak sincs a fizikai 
valóságban semmilyen érzékszervi úton megragadható referenciája 
– ám az erről való beszéd alapján mégis erre következtethetünk. A 
nemzetnek lehet „élete”, „öröme”, „bánata”, „(nyílt) jelleme”, „keble”, 
„szíve”, „vére”, de még „barátai” és „ellenségei” is (l. Czier 1995, idé-
zi Szilágyi 2002: 168–169). A tulajdonságok sora pedig még hosszan 
folytatható lenne (l. i.h.). Ezeket nem fontos itt mind felsorolni, elég 
azt megállapítani, hogy mindegyik tulajdonság emberre jellemző, ép-
pen ezért az ilyen beszédmód „azokat a szociális viselkedésformákat 
mozgósítja bennünk, amelyek eredeti funkciójuk szerint közeli em-
bertársainkhoz való viszonyulásunkat irányítják” (Szilágyi 2002: 169). 
Ha megfigyeljük: itt egy olyan politikai, illetve kulturális kategóriához 
fűződő érzelmi viszonyról van szó, amely nem létezik az „odakinti” 
világban. Ez az érzelmi viszony azonban nagyon hatékonyan alkal-
mazható különféle ideológiai célok elérésére, melyek a nemzetember 
„érdekeit” szolgálják.

Ha a politikai szférából most a társadalomtudományok, ezen belül 
pedig a közvélemény-kutatások felé kanyarodunk, és egy következő fo-
galom elemzését vesszük szemügyre, például a közvéleményét, akkor 
is egy az előbbihez hasonló megállapítást tehetünk. Pierre Bourdieu 
cikkének (1997) címe ezt tömören kifejezi: A közvélemény nem léte-
zik. Bourdieu sorra veszi azokat a módszertani problémákat, amelyek 
az ún. közvélemény felmérésének szükségszerű kísérői, és amelyeket 
ha komolyan veszünk, egyértelműen kiderül: az a valami, amire „a 
közösség véleményeként” szokás utalni, csupán egyfajta beszédmód, 
amely az adott politika alapjául szolgáló erőpozíciók megerősítésére 
szolgál; a tudományos felmérés objektivitásának a látszatát kelti, de 
valójában a vélemények sokféleségének a módszeres leegyszerűsítésé-
ről szól. Bourdieu szerint az alapvető baj az, hogy a kérdőív legtöbb-
ször olyan problémákra kérdez rá, amelyek nem kell, hogy minden 
adatközlő számára létezzenek, illetve mindenkinél ugyanolyan súllyal 
essenek latba. Az, hogy melyik adatközlő számára milyen fontos az 
adott probléma, attól függ, mennyire érintett benne; az pedig, hogy 
mennyire érintett, befolyásolja, hogy mi mindent tud róla. Ha viszont 
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az adatközlők tudása a problémáról eltérő, és ezt ráadásul különbö-
ző fokú érzékenységgel tudják kezelni, akkor a kérdésre adott vála-
szok összehasonlíthatósága is kérdéses. Egyfelől: az sem biztos, hogy 
az adatközlő föltette már magának azokat a kérdéseket, amelyekről 
a véleményét kérdezik, azaz, hogy tényleg van az adott problémáról 
véleménye. Másfelől: azoknak az adatközlőknek, akiknek árnyalt vé-
leménye van a témáról, nem biztos, hogy a feltett kérdés – a leegysze-
rűsítő jellege miatt – lehetővé teszi a véleményük kifejtését (vagy ha 
igen, azzal a statisztikai feldolgozás során nem biztos, hogy lehet mit 
kezdeni). Ebből következően: már maga a föltett kérdés is befolyásol-
ja az eredményt, illetve az eredmény arányainak eloszlását. Egy álta-
lánosan föltett kérdés elfedi a vélemények közötti különbségeket, ha 
viszont a kérdés konkrétabb, nagyobb a valószínűsége a vélemények 
különbözőségének. Továbbá: az eredmények közvetítése is problémás. 
A kérdőív ugyan lehet érzékeny a vélemények különbözősége iránt, az 
eredmény sajtóvisszhangja viszont újabb leegyszerűsítéseket fog tar-
talmazni, hiszen az újságíróknak egyszerű állításokra van szükségük. 
De ez az eredmény is még tovább alakítható aszerint, hogy a feltett 
kérdésre adott válaszokat milyen kontextusba helyezzük: például egy 
erkölcsi kérdést akár politikai kérdésként is lehet kezelni (attól függet-
lenül, hogy az adatközlők hogyan fogták fel azt, mikor a válaszukat 
megfogalmazták). Mindezek alapján jól látszik, hogy „a köz vélemé-
nye” tulajdonképpen egyéni vélemények sorozatos leegyszerűsítésén 
és általánosításán alapul, és éppen ezért a fogalom semmi olyan dol-
got nem tükröz, melynek a valóságban valamilyen referenciája lenne. 
A fogalom maga viszont referenciaként szolgálhat, legfőképp mikor 
a közvéleményre hivatkozva ideológiai célokat próbálnak a közvéle-
mény-kutatások által legitimálni. Vagyis: a nemzethez hasonlóan a 
közvélemény is csupán annyiban létezik, hogy beszélünk róla; mégis 
mindkét fogalom fontos ideológiai funkciót tölt be. Widdowson pél-
dájával élve (bár ő az alkalmazott nyelvészet kapcsán ír így): ez kicsit 
olyan, mint a Szent Római Birodalom megnevezés: egyfajta kényel-
mes fikció (Widdowson 2000: 3).
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2. Nyelvfogalom és nyelvideológia

Widdowson hasonlatát szinte szó szerint megtaláljuk Prestonnál is 
(2004: 91) a nyelv kapcsán: szerinte az (angol) nyelv is csak egy kényel-
mes fikció az ezt alkotó, és ennek elválaszthatatlan részét képező vál-
tozatokról.3 Itt azonban nem csupán a nyelvváltozatokat kell megem-
líteni, hanem a beszédet is, hiszen akár a nyelv, akár a nyelvváltozatok 
fogalmát nézzük, ezt tekinthetjük annak a kezdőpontnak, ahonnan az 
elvonatkoztatások sorozata elindult. Feltételezhetjük, hogy ezeknek az 
absztrakt kategóriáknak a megalkotása előtt a beszélés jobb megérté-
sének a szándéka állt. Ennek vizsgálata azonban azzal járt, hogy – úgy, 
mint ahogy a közvélemény példáján is láthattuk – a beszélést meghatá-
rozó legtöbb körülménytől el kellett vonatkoztatni.

 Ilyen elvonatkoztatások nélkül nem is lehetne tudományt művelni, 
ám azt fontos mérlegelni, hogy mi az, amit ezáltal a vizsgálatból kire-
kesztünk, és hogy az így kapott eredmény megéri-e ezt az áldozatot. 
Cseresnyésit parafrazálva: nem az a kérdés, hogy milyen tudományos 
absztrakciót „nem lehet” megtenni, hanem, hogy mit nyerünk, és mit 
veszítünk általa (2013: 16). A nyelvet lehet például a kommunikációs 
funkciója nélkül is kutatni (l. generatív grammatika), eltekinthetünk a 
beszélő társas jellemzőitől (l. hagyományos leíró nyelvészet), a nyelv-
változatok sokféleségétől (szintén l. hagyományos leíró nyelvészet), a 
beszédhelyzet kontextusától,4 és még hosszan lehetne sorolni a pél-
dákat. Ezen a ponton azonban inkább azt fontos észrevenni, hogy az, 

3 Van olyan szerző, aki ennél is tovább megy, és nemcsak a nyelvet, hanem ennek 
változatait is a nyelvhez hasonló fikciónak tartja. Jørgensen et al. (2011: 29) 
szerint olyan fogalmak, mint „nyelvváltozatok”, „szociolektusok”, „dialektusok”, 
„regiszterek” stb. ugyan nyelvészeti szempontból hasznos kategóriák lehetnek, 
ám ezek ugyanúgy fikciók, mint ahogy a nyelv fogalma is az. Hiszen a beszélők 
nem ilyen és ehhez hasonló „lektusokban” beszélnek, hanem valamely 
nyelvekkel asszociálható ún. nyelvi jegyeket használnak (vö. Lanstyák 2017).

4 A kontextus kifejezésbe itt ennek minden „rétegét”, azaz szűkebb és tágabb 
értelmezéseit is beleértem. Vagyis (1) a belső szövegkörnyezetet, azaz 
kotextust, (2) a szövegek és a megnyilatkozások közötti „külső” kapcsolatokat, 
azaz intertextust, (3) a nyelven kívüli környezetet, pontosabban szituációs 
kontextust, és (4) a meg ennél is tágabb, történeti és szociokulturális kontextust 
(l. Reisigl–Wodak 2009: 93).
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hogy mely aspektusait emeljük ki a beszédnek, és melyeket hagyjuk 
figyelmen kívül, mindig valamilyen ideológia formájában szokott 
kikristályosodni. Azt pedig, hogy milyen ez az ideológia, az határozza 
meg, hogy milyen célok elérésére alkalmazzák. 

A nyelvvel kapcsolatos ideológiák érvényesülhetnek nagy hatású 
társadalmi-politikai ideológiák hátterében, de ugyanúgy jelenthetik 
a nyelvészek nyelvvel kapcsolatos előfeltevéseinek rendszerét is.5 Az 
első csoportot nevezi Lanstyák (2011a: 22–25) politikai hátterű nyelvi 
ideológiáknak, példaként pedig többek között a nyelvi nacionalizmust 
hozza fel. Egész pontosan a magyar kormány által 2011. augusztus 
31-én elfogadott, a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepciója 
című dokumentumot, amelyben a közösségi nevelés fő céljaként fo-
galmazódik meg, hogy a magyar gyermekeket meg kell tanítani ma-
gyarul gondolkodni és beszélni. Mivel általában nem szokott megkér-
dőjeleződni, hogy a gyermek otthon, a családban tanul meg magyarul 
beszélni és gondolkodni, ez a cél egyértelműen arról szól, hogy egy 
olyan, ún. nemzeti nyelvet sajátítson el a gyermek, intézményes kö-
rülmények között, amely az otthonról hozott változathoz képest job-
ban összeegyeztethető a nemzetállam érdekeivel (l. Lanstyák 2011a: 
24–25). A nacionalista politikai ideológia tehát itt nyelvi kérdésekben 
válik irányadóvá.

Egy másik példát is említhetünk, amely a nyelvészet művelésének 
az elitizmusával kapcsolatos. Ha – pusztán viszonyítási pontként – el-
fogadjuk Michael Silverstein nyelviideológia-meghatározását, mely 
szerint a nyelvi ideológia „nyelvről alkotott gondolatok halmaza, me-
lyeket annak használói fogalmaznak meg az észlelt nyelvi szerkezetek 
és nyelvhasználatok racionalizálása és igazolása érdekében” (Silvers-
tein 1979: 193; Szabó Gergely fordítása, 2015: 344),6 könnyű belátni, 
hogy valójában a nyelvész tevékenysége is ugyanerről szól, azaz ő is 

5 Természetesen még sokkal több csoportot is megemlíthetnénk – például 
a nyelvhez, nyelvváltozatokhoz való viszony, vagy a nyelvhasználat módja, 
illetve a nyelvhelyesség szempontja alapján megkülönböztetett csoportokat 
(l. Lanstyák 2011a) –, a fejtegetés szempontjából azonban ezekre nem fontos 
kitérni.

6 „Linguistic ideologies are any sets of beliefs about language articulated by the 
users as a rationalization or justification of perceived language structure and use.”
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az ideológia „használói” közé tartozik. A meghatározás előnye, hogy 
elmossa a határt a nyelvész és a laikus beszélő „nyelvértelmező tevé-
kenysége” között (vö. Szabó 2013: 383), és ezáltal kiderül, hogy mind 
a nyelvész, mind a laikus, más-más eszközökkel ugyan, de alapvetően 
ugyanúgy a nyelvhasználatot igyekszik racionalizálni.7 Ezenkívül az is 
nyilvánvalóvá válik, hogy a nyelvész és a laikus értelmező tevékenysége 
között megvont határ valójában szintén csak ideológiai meggyőződé-
sen alapul. Erre az ideológiára röviden nyelvészeti elitizmusként lehet-
ne utalni (l. Coupland–Jaworski 2004: 15–16; Lanstyák 2007a: osz. n.; 
vö. 2011b; vö. Szabó 2015: 108–112). 

A nyelvészek tevékenysége tehát – mint írtam – a laikusokéhoz 
hasonlóan a nyelvi jelenségek racionalizálásán alapul: olyan fogalmi 
eszköztár kialakításán, amellyel megbízhatóan magyarázható a nyelv 
(használat) valamely aspektusa. Ennek illusztrálására egy olyan példát 
választottam, amely jól kiemeli a kérdés fogalmi természetét (és nem 
viszi el az értelmezést a nyelvi metaforák irányába – erről egy korábbi 
cikkemben írtam; l. Sebők 2016).

John L. Austin a Tetten ért szavak c. művében (1990) a nyelvnek 
egy egészen új megközelítését alakította ki. Azt a kérdést tette föl, hogy 
mi az, amit a beszélők a beszéd által csinálnak. Nem a beszédszervek 
működtetésének, illetve a grammatikai struktúrák realizálódásának 
menetét próbálta leírni (melyet lokúciónak nevezett), hanem a meg-
nyilatkozások szándékolt hatását vette számba ezek ún. illokúciós 
erejének, illetve a kiváltott hatás (perlokúció), és ennek sikerességi 
feltételeinek a szempontjából. Fogalmi hármasa – lokúció, illokúció, 
perlokúció – nagy „karriert” futott be (l. Searle 1969/2007), és máig 
minden pragmatikai szemléletű nyelvleírás megkerülhetetlen részét 
képezi (vö. pl. Boronkai 2009: 20–24; Szili 2004: 65–96). Mindazonál-
tal: ha visszakanyarodunk Silverstein nyelviideológia-felfogásához, és 
ebből a szempontból értékeljük az Austin-féle koncepcióról írottakat, 
az látszik, hogy Austin koncepciója is egy nyelvi ideológia, amely a 

7 A laikusok racionalizálási eljárásaival foglalkozik a népi nyelvészet (l. pl. 
Niedzielski–Preston 2000), az etnológiai jellegű nyelviideológia-kutatás (l. 
pl. Laihonen 2009), és erre a területre irányul a nyelvi mítoszok, tévhitek és 
babonák eloszlatását célzó nyelvészeti felvilágosítás (l. pl. Szepesy 1986; Bauer–
Trudgill 1998; Lanstyák 2007a, 2007b, 2010).
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nyelvhasználat racionalizálásán alapul.8 A laikusok eljárásától pedig ez 
legfőképp a rendezettség és következetesség mértékében különbözik.

Ezek után fölmerül a kérdés: ha a társadalmi-politikai szférától 
kezdve, a laikusok metanyelvi megjegyzésein keresztül, a nyelvészeti 
leírásokig minden valamilyen nyelvi ideológián alapul, akkor vajon 
mi nem. A kérdést ugyan könnyen meg lehetne oldani egy a Silver-
stein-félénél szűkebb ideológiadefiníció elfogadásával, ezzel azonban 
csak látszólag oldanánk meg a problémát, hiszen a meghatározás ismét 
csak ideológiai megfontolásokon alapulhatna. Érvelni kellene amellett, 
hogy miért épp a választott meghatározást fogadjuk el.9 Ráadásul ez a 
megoldás további módszertani problémát is fölvetne, hiszen az ideo-
lógiadefiníció szűkebb-tágabb értelmezésének a nyelvleírás céljainak 
kell alárendelve lennie, és nem lehet egyszerűen „az” ideológia megha-
tározásáról beszélni. Úgy is mondhatnánk, hogy az ideológiadefiníció 
nem határozhatja meg az ideológiát önmagában véve, hanem csakis 
a nyelvleírás céljainak viszonylatában, ami szükségszerűen relatív. 
Önmagában vett ideológia nem létezik, vagy ha igen, csak fikcióként, 
illetve – Lanstyák kifejezését kölcsönözve (2016) – illuzórikumként. 
Éppen ezért ahelyett, hogy a különféle nyelvvel kapcsolatos ideológia-
meghatározások mellett vagy ellen érvelnék, a nyelvet egészében véve 
ideológiának fogom tekinteni – mégpedig a beszélésről alkotott ideo-
lógiának.

3. Nyelv és beszéd

A fogalmakról és ideológiákról szóló eddigi fejtegetéseimben két do-
logra próbáltam meg rámutatni: (1) hogy a nyelv fogalmának megal-

8 Silverstein (1979: 210) explicite is utal Austin koncepciójának nyelvi ideológiai 
jellegére (vö. Woolard 1998: 14–15).

9 Hogy mégis miért használom a kritikám során legitim kiindulópontként 
Silverstein meghatározását? Ennek oka, hogy – mint írtam – a fogalom határait 
a kutatás céljai határozzák meg. A fejtegetésemhez egy tág ideológiadefiníciót 
kellett választanom, mert csakis egy ilyenen keresztül tudom bemutatni 
a három említett terület – politika, nyelvészet, laikusok – ideológiai alapú 
széttagoltságát.
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kotása ideológiai meggyőződéseken alapul; az pedig, hogy milyen ez 
az ideológia, kutatási céloktól függően alakul. (2) A nyelvleírás céljai 
sokfélék lehetnek, ám a beszédről alkotott magyarázatokat mindegyik 
esetben ideológiának lehet tekinteni, amely egy átfogó nyelvkép meg-
alkotásához járul hozzá; vagyis olyan egymást kiegészítő, vizsgálódáso-
kon alapuló elképzelések megalkotásáról van szó, melyek egy koherens 
és következetes beszédmódot tesznek lehetővé a beszédről. Ezeknek 
az elképzeléseknek az összessége kívülről nézve, azaz metanyelvészeti 
szempontból, egy átfogó, nyelvről alkotott képpel azonosítható, melyre 
egyszerűen csak mint nyelvre szokás utalni. Éppen ezért nevezem a 
nyelvet a beszélésről alkotott ideológiának.10

A nyelv ideológiája és a nyelvi ideológia közötti alapvető különb-
ség, hogy az előbbi egy olyan ideológiai szemléleten alapul, amely a 
nyelvet önállóan létező, valóságos, dologszerű, jól körülhatárolt en-
titásként fogadja el, amelyet lehet például „használni”, „birtokolni”, 
„továbbadni” (Lanstyák 2017), vagy összekapcsolni más, hasonlóan 
absztrakt entitásokkal (Szilágyi 2004: 42), sőt akár még kutatni is. Az 
viszont, hogy a kutatás mire irányul, milyen nyelvi kérdéseket tart fon-
tosnak, és milyen válaszokat fogalmaz meg velük kapcsolatban – nyelvi 
ideológiáktól függ. Azt mondhatnánk, hogy a nyelvi ideológia fogalma 
(a nyelv ideológiájához képest) konkrétabb, olyan értelemben, hogy – 
mint azt föntebb kifejtettem – csak a leírás tárgyául választott nyelvi 
jelenség viszonylatában létezik. Vagyis az, hogy mit választunk a leírás 
tárgyául, a nyelvi ideológiáinktól függ. Ezekkel a nyelvi ideológiákkal 
jelöljük ki a leírás tárgyának a határait – azt a területet, amelyet abból 
az általában vett nyelvből, amelyről beszélni szoktunk, kutatásra érde-
mesnek tartunk. 

A kijelölt területnek azonban nincsenek éles határai. Azok a nyel-
vi ideológiák, melyek a kutatás hátterében állnak, behatárolják ugyan 
a kutatást, ám egyúttal egy olyan potenciált is hordoznak magukban, 
amellyel a kutatás területe kitágítható. A kutatások eredményei össze-
függésbe állíthatók más eredményekkel, ezzel pedig további kutatási 
lehetőségek felé nyílnak ajtók, melyek bár továbbra is többé-kevésbé 

10 A nyelv ideológiajellegét igazolja az a tény is, hogy ez a fogalom igazából 
európai találmány, és ez innen terjedt tovább, a gyarmatosítás során, a világ 
más tájaira (Gal 2006: 14; Jørgensen et al. 2011: 27).
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ugyanazokon a nyelvi ideológiákon alapulnak, mint a kiindulópont-
ként választott korábbi munkák, a beszédről alkotott „nyelvi képet” 
viszont tovább árnyalják.11 Ennek során a beszéd egyes aspektusairól 
szerzett ismeretek egyre inkább általánosíthatóvá válnak,12 mígnem 
fokozatosan egy nyelvről alkotott általános kép kristályosodhat ki be-
lőlük, melyet – mint említettem – röviden csak nyelvnek szokás nevez-
ni.13 Ezzel a nyelvvel egy a nyelvmetaforákról szóló munkámban már 
korábban részletesen foglalkoztam (Sebők 2016: 75-89), így nem térek 
ki rá újra. Most főleg az a mozzanat válik érdekessé, hogy mi az, amit 
az ilyen, kutatások sorozatából kibontakozó nyelvfogalom takar: mi az, 
amit nyelvnek nevezünk akkor, mikor ennek csak egy adott aspektu-
sát kutatjuk. Mit nevezünk nyelvnek például akkor, mikor egy interjú-
részlet beszédtöredékének az elemzésével foglalkozunk? Azaz: hogyan 
használjuk a nyelv szót? Minek a megnevezésére?

Az így föltett kérdések egy lényeges váltást jelentenek a gondo-
latmenetünkben. Figyelembe kell ugyanis venni, hogy azzal, hogy a 
nyelvet ideológiaként írtam le, valójában – attól függetlenül, hogy ezt 
milyen szándékkal tettem –, én is újrateremtettem, ezzel együtt pedig 
legitimáltam a nyelv ideológiáját.14 Hiszen ahhoz, hogy erről a témá-
ról írni tudjak, nekem is el kellett fogadnom azt az ideológiai előfel-

11 Ez hasonlít arra a tudományos tevékenységre, amelyet Thomas S. Kuhn 
a normál tudomány időszakának nevez: egy tudományos paradigmán 
belül ilyenkor dolgozzák ki az adott területtel kapcsolatos részletkér-
déseket, és ilyenkor küszöbölik ki a munkájuk kiindulópontját alkotó 
paradigmában még meglévő kétértelműségeket (Kuhn 1984: 44–68).

12 A megállapítás elsősorban az induktív megközelítésre érvényes.
13 A nyelvről alkotott kép kifejezés magában hordozza az utalást, misze-

rint egy olyan dologról beszélünk, amelynek a természetéről szerzett 
ismereteink rendszerét (=képet) valaki megalkotta, és nem létezik ön-
magában. A nyelv kifejezés viszont ugyanezt a körülményt elfedi, és egy 
önmagában létező entitásra utal.

14 Silverstein (1996: 284) a sztenderd nyelvi ideológia kapcsán fogalmazza 
meg ugyanezt a problémát. Ennek lényege – Szabó szavaival (2012: 63) 
–, hogy „ha egy vizsgálat egy bizonyos ideológia fogalmi keretét veszi 
alapul, akkor hiába támadja annak egyes elemeit, mégis annak az ideo-
lógiának a hegemóniáját erősíti”.
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tevés-rendszert, amely a nyelv fogalmához elválaszthatatlanul hozzá-
kapcsolódik.15 A probléma viszont – ha jobban megnézzük – igazából 
nem is a nyelv fogalmával kezdődik, hanem már a fejezet elején föltett 
kérdéssel: hogy mi a nyelv? A kérdés ugyanis már magában hordozza 
az előfeltevést, hogy a nyelv egy egységes, önállóan létező, valóságos, 
dologszerű, jól körülhatárolt entitás – röviden: hogy a nyelv valami. És 
bár az egész eddigi fejtegetésben azt próbáltam meg bizonyítani, hogy 
a nyelv a látszat ellenére valójában semmi, pontosabban: csupán any-
nyiban létezik, hogy beszélünk róla, mégis végig egy olyan gondolat-
menetet követtem, amely azon alapult, hogy a nyelvet mi-vel lehet azo-
nosítani, de még inkább azon, mi-vel nem. Ha viszont – az analitikus 
filozófia módszertanából merítve – azt kérdezzük, hogy mi-re, illetve 
hogyan használjuk a nyelv szót, a probléma leegyszerűsödik (erről l. 
Peregrin 2005: 18–19). A kérdésnek megvan az az előnye, hogy utal a 
szó és az ideológia „használójára”, és ezáltal arra, hogy az, ahogyan a 
nyelvről beszélünk, illetve az, ahogyan megalkotjuk ezt a fogalmat, a 
„használótól” függ. Attól, hogy ez a „használó” hogyan szocializáló-
dott: milyen előadásokat hallgatott, milyen könyveket olvasott, milyen 
folyóiratokat tanulmányozott, milyen tapasztalatokat szerzett korábbi 
kutatásai során, esetleg a hétköznapi életből stb. (erről l. Kuhn 1984: 
77–79) – röviden: milyen nyelvi ideológiái vannak. A figyelem tehát itt 
eltolódik magáról a nyelvről, mert ez a kutató által megkonstruált el-
méleti kategóriaként tűnik föl, melynek jellegét a kutató nyelvi ideoló-
giái határozzák meg. Ezek az ideológiák természetesen nemcsak egyet-
len kutatóéi, hanem egybeesnek más kutatók, sőt kutatói csoportok 
ideológiáival, mintegy tudományos konszenzust alkotva. A leíráshoz 
választott módszertani keret viszont a hozzákapcsolódó ideológiákkal 
mindig egy kutató egyéni döntése szokott lenni. Éppen ezért a nyelv 
meghatározásakor (1) nem elég elvetni az önállóan létező nyelv ideo-
lógiáját, (2) de még az is kevés, ha a nyelvet a leírás céljainak a viszony-
latában határozzuk meg, hiszen ez a megközelítés is a „nyelv=valami” 
logikáján belül van megfogalmazva. A meghatározásnak (3) sokkal 
inkább a kutató perspektívájára kell összpontosítania, arra, hogy mi 

15 Ez alól kibújni feltehetőleg csak úgy lehetne, ha – mint azt Szilágyi írja (1996: 
93) – a nyelv fogalmát teljesen kiiktatnánk a leírásból, és a szövegünkben egy-
szer sem említenénk a nyelv szót.
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az, amit ő nyelv alatt ért, és ezt milyen nyelvi ideológiai meggyőződés-
ből tartja megfelelőnek. Röviden összefoglalva tehát azt mondhatjuk: 
a nyelv az, amit a kutató – implicite feltételezve vagy explicite kifejtve 
– ez alatt a fogalom alatt ért.

4. A nyelv mint a kutató konstruktuma

Az előbbi megállapítás az eddigi hosszas fejtegetés után banálisan 
hangzik, de ha végiggondoljuk ennek gyakorlati következményeit, 
fontos dolgokra jöhetünk rá. Két példán próbálom meg ezt illusztrálni.

Az első Jørgensen et al. (2011: 35) munkájából származik, mely-
ben szó esik a nyelv szociolingvisztikában is használatos fogalmának 
kritikájáról. A szerzők szerint ez egy erősen ideologizált fogalom (vö. 
föntebb), amely a legárnyaltabb nyelvleírások eredményét is képes a 
befolyása alá vonni. Például mikor olyanokat mondunk, hogy egy szó 
„angol”, illetve „az angol nyelvhez tartozik”, ahelyett, hogy azt monda-
nánk „a szó általában angolként van számon tartva”. Vagy, ha ilyen ki-
jelentést teszünk: „ő nem beszél törökül”. Ha a nyelvek és nyelvváltoza-
tok elkülönítésének a problémáira gondolunk (a nyelvjárások kapcsán 
vö. Bárczi 1956: 393–401; Kiss 2000: 31–37), és arra, hogy a beszélők 
gyakran szőnek a mondandójukba olyan elemeket, melyeket tipikusan 
egy másik nyelvhez tartozóként szokás számon tartani (a kérdésről 
részletesen l. Lanstyák 2017), kiérződik az előbbi kijelentés leegyszerű-
sítő jellege. Ugyanezt úgy lehetne pontosabban megfogalmazni, hogy 
„ő nem (tud vagy:) használ (túl sok) olyan nyelvi jegyet, amelyet álta-
lában a török nyelvvel asszociálunk”. Ennek az átírásnak a jelentősége 
abban áll, hogy (1) kiemeli az értelmező szerepét (=mi, beszélők, illet-
ve nyelvész-beszélők asszociáljuk a török nyelvvel), mi több, (2) nem 
abszolutizálja az értelmezést (=általában).

Másik példaként a nyelvművelő irodalomból választottam egy 
közhelyet, amely ugyan nyelvművelő jellege miatt nem kell, hogy a 
tudományos nyelvleírás problémái szempontjából érdekes legyen, 
széleskörű hatása miatt mégis érdemesnek tartom megemlíteni. Az 
új jelenségek megítélése kapcsán felmerülő kérdés, ti. hogy ezek „bele 
tudnak-e illeszkedni nyelvünk rendszerébe” (NyKk. II. 379–380) nem-
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csak a nyelvművelő irodalom egyik alapvető értékelési szempontja, ha-
nem számos tudományos munkát átható szemlélet is (vö. a systémová 
lingvistika fogalmával; Dolník 2009: 19–101). Talán épp azért hangzik 
a nyelvművelői kérdés is olyan komolyan, mert ennek hátterében ér-
ződik a strukturalista szemléletű leírói hagyomány. Fölmerül viszont a 
kérdés: kinek a nyelvéről van szó, és ennek milyen rendszeréről? A vá-
lasz a nyelvművelő irodalom ismerete alapján egyértelmű: „a magyar-
ság” nyelvéről, amelyről azt tudjuk, hogy rendszer. Következésképpen: 
a magyarok nyelvrendszere a tét, mikor eldöntjük, mi illik ebbe bele és 
mi nem. Ugyanakkor: ha ennek az elvnek az alkalmazását konkrét pél-
dákon is megnézzük, és rágondolunk, hogy sok olyan magyar embert 
ismerünk, aki következetesen nem „a magyarok nyelvrendszere” sze-
rint beszél, fölvetődik a kérdés, hogy mégis kinek, milyen csoportnak 
a nyelvére utal ez a „nyelvünk” kifejezés. Nyilván egy olyan idealizált 
csoportnak a nyelvére kellene, hogy utaljon, amely a nyelvművelői ta-
nácsokat követve beszél. De tovább is kérdezhetünk: milyen rendszer 
nyújt ennek a beszélői csoportnak a kialakításához kiindulópontot? 
Kinek a rendszere ez? Tényleg a nyelvé lenne? Vagy inkább a beszélők 
rendszeréről van szó? De ha a rendszer a beszélőké, akkor miért kell 
művileg eldönteni, hogy mi tartozhat bele? 

Ha most visszagondolunk arra, amit föntebb a kutató értelmezés-
ben betöltött szerepéről írtam – még ha kissé ironikusnak tűnik is –, az 
látszik, hogy itt szó szerint a nyelvész-nyelvművelő16 nyelvére történik 
utalás. Egy olyan nyelvre, amelyet a maga metaforáinak, ideológiáinak 
– vagy mondjuk úgy: – paradigmájának a „logikája” szerint a nyelvész 
alakít ki. A nyelvész kutatási tapasztalatai alapján megalkot egyfajta 
nyelvképet, és egy ettől elválaszthatatlan beszédmódot, amellyel erre a 
nyelvképre röviden akár mint „a” nyelvre is utalhat, ám bármennyire 
is jó lenne azt hinni, hogy magáról a nyelvről tesz állításokat (netán 
a magyarok nyelvéről), épp a metaforák és ideológiák elkerülhetetlen 
jelenléte miatt ez a nyelv csak nyelvész alkotta elméleti kategória lesz, 

16 Tisztában vagyok vele, hogy a nyelvész és nyelvművelő fogalmak ilyen össze-
mosása általában nem szerencsés. A választott példa esetében azonban annak 
eldöntése, hogy nyelvészről vagy nyelvművelőről van-e szó, művi beavatkozás 
lenne a tudománytörténeti kontextusba, hiszen az idézett műben a tudományos 
és nyelvművelő szempontok nehezen választhatók csak szét.
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amely a beszélés végeredményének csak egy adott aspektusát emeli ki.17 
Röviden: a „nyelvünk” kifejezés itt – bármennyire úgy tűnik is – nem 
a „magyarság nyelvét”, hanem az adott nyelvészeti iskolához tartozó 
„nyelvészek nyelvét” jelenti. 

Ezek fényében a Nyelvművelő kézikönyvből idézett kérdés is más 
jelleget kap, és inkább annak eldöntésére utal, hogy az új nyelvi jelensé-
geket bele tudjuk-e – mi, rendszernyelvészek – sorolni egy olyan tágabb 
összefüggésrendszerbe, amelyet a beszéd tanulmányozásakor hoztunk 
létre, és amelyre röviden csak mint nyelvre szoktunk utalni. A besoro-
lásnak pedig olyannak kellene lennie, hogy emiatt lehetőleg ne kelljen 
új nyelvi szabályt alkotni, vagy egy már meglévő szabályt újrafogal-
mazni. A probléma tehát abban áll, hogy az új forma beleillik-e abba 
az elméleti konstruktumba, amelyet a nyelvész a korábbi nyelvi formák 
alapján megalkotott. Tulajdonképpen ez a probléma vezet el a nyelv 
kapcsán föltett kérdésünk megválaszolásához, ti. hogy mire használjuk 
a nyelv szót – minek a megnevezésére. Ebből ugyanis egyértelműen 
kitűnik, hogy az új nyelvi jelenségeknek ahhoz, hogy a nyelvész nyel-
vének a részét képezhessék, bele kell illeniük ebbe a tágabb összefüg-
gésrendszerbe, amelynek fogalmi kerete valamilyen magyarázatot tud 
adni a megjelenésükre vagy létezési módjukra. Ha pedig még ennél is 
továbbmegyünk, az is kiderül, hogy valójában nemcsak az új jelensé-
gek „helyének” a megtalálásáról van szó, hanem általában a nyelvi je-
lenségek, megnyilatkozások, beszédtöredékek „helyének” a megtalálá-
sáról egy tágabb összefüggésrendszerben – „a nyelvben”. Hiszen a valós 
nyelvi anyagból kiinduló kutatások egyike sem tudja lefedni „a nyelv” 
egészének leírását. Rendszerint a beszélés végeredményének egyszerre 
csak egy aspektusával lehet behatóan foglalkozni, és így nem marad 
más, mint az egyes „töredékek” beillesztése egy olyan tágabb össze-
függésrendszerbe, amelyben ezek, a többi „töredék” viszonylatában, új 
értelmet kapnak – a nyelvész alkotta „nyelv” elemévé válnak.

Az állítás igazolásához – végül – nézzük meg, hogy ez akkor is meg-
állja-e a helyét, amikor a nyelv szót metaforaként alkalmazzák, nem-
nyelvészeti összefüggésben. Az ugyanis, hogy a nyelv a metafora for-

17 Vö. Susan Gal (2006: 17): „the (Herderian) category of »language« is not a na-
tural fact, it is a folk construct, a product of institutional and cultural processes 
of standardization”.
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rástartománya lehet, vagyis az értelmezés kiindulópontja, egy letisztult 
nyelvről való elképzelésre utal, amely egy kevésbé ismert dolog jobb 
megértését segíti. Ilyen például az, mikor olyanokat olvasunk, hogy egy 
rendező „új filmnyelvet teremtett”, vagy hogy egy író „rendkívül exp-
resszív prózanyelven szólal meg”. Mindkét esetben működik a föntebbi 
nyelvről szóló megállapítás, miszerint a nyelvész a konkrét beszédtöre-
dékeknek, vagy a beszédből elvont nyelvi elemeknek – valamilyen egy-
ségesítő perspektívából (=ideológiai alapállásból) – „helyet keres” egy 
általa alkotott összefüggésrendszerben, melyet nyelvnek nevez. A film-
nyelv példáján ugyanez így hangozna: a filmkritikus valamilyen egy-
ségesítő perspektívából „helyet keres” a konkrét alkotásnak egy olyan 
összefüggésrendszerben, melyet a mű és más alkotások jellemzői alap-
ján hozott létre, hogy a szerző más műveit ez alapján felismerhetővé, 
más szerzők műveitől pedig megkülönböztethetővé tegye. A metafora 
ugyan sántít annyiban, hogy a nyelv itt nem egy közösség, hanem csak 
egy szerző „nyelvét” jelöli, másfelől viszont a nyelvészetben is találunk 
olyan példát, mikor az egész nyelv helyett ennek csupán egyes alrend-
szereit nevezik nyelvnek (pl. idiolektus, sajtónyelv, argónyelv, hivatali 
nyelv stb.; vö. „nyelvek a nyelvben”, l. Cseresnyési 2004: 61–96).

A nyelvnek ez a metaforikus használata azt is jól megmutatja, hogy 
a nyelv valójában nagyon sokféle lehet: kis túlzással azt mondhatjuk, 
hogy ahány jelentős filmrendező, illetve ahány jelentős prózaíró, annyi 
új filmnyelv és prózanyelv – noha a megállapítás nyilván a fogalom 
szűkebb-tágabb értelmezéseitől is függ. Elképzelhető az is, hogy egy 
korszak filmnyelvéről vagy prózanyelvéről beszéljünk. Az értelmezés 
problémája azonban itt nem a mi problémánk. A mi szempontunk-
ból elég azt észrevenni, hogy ez a probléma ugyanúgy megtalálható a 
nyelvvel kapcsolatban is. A nyelvész ugyanúgy beszélhet egy korszak 
nyelvéről, ahogy egy beszélői csoport, esetleg egy egész nép nyelvéről, 
de az is gyakori eset, hogy a nyelvről általában beszél. Az, hogy mi-
lyen tágan érti ezt a kategóriát, és milyen beszédmódot alakít ki vele 
kapcsolatban, elsősorban a nyelvésztől, másodsorban pedig nyelvészeti 
iskolától függ. Éppen ezért a nyelv meghatározása kapcsán az tűnik 
a legelfogadhatóbb megoldásnak, ha azt nem „mint olyat” definiál-
juk, hanem a nyelvész személyétől függővé tesszük, és a hangsúlyt „a” 
nyelvről a kutatóra helyezzük át. Vagyis: a nyelvet a nyelvész perspek-
tívájából definiáljuk. Ez a perspektíva pedig egy olyan keretet jelent, 
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amelyen keresztül a nyelvhasználati gyakorlatot értelmezni tudjuk. A 
megállapítás egyfelől összecseng Gal (2006: 15) nyelvideológia-meg-
határozásával (melyet Woolard [1998] munkájából kiindulva fogalmaz 
meg),18 másfelől pedig azzal is, amit föntebb már részletesen kifej-
tettem: hogy a nyelv egy ideológiai keret, és minden nyelvi vonatko-
zású megállapítás ideológiákon alapul, amelyeket a nyelvész valami-
lyen megfontolásból a leíráshoz felhasznál. Az ideológiák felől nézve 
ugyanez: az ideológiák a leírás olyan keretét alkotják, amelyen belül a 
nyelvről beszélni tudunk.

Összegzés

Dolgozatomban a nyelvfogalom meghatározásának problémáival és 
ezek ideológiai vonatkozásaival foglalkoztam. Először azt próbáltam 
meg bemutatni, hogy a nyelvfogalom – a nemzet vagy a közvélemény 
fogalmához hasonlóan – elméleti kategória, melyeknek a valóságban 
semmiféle konkrét referenciája nincsen. Az, hogy mégis mivel azono-
sítjuk ezt a fogalmat, attól függ, hogy milyen céljaink vannak vele. Poli-
tikai célokra használjuk-e fel, vagy mindennapi beszélőként értelmez-
zük a körülöttünk lévő valóságot, netán egy koherens nyelvelméleti 
keret megalkotására vagy továbbalakítására vállalkozunk. Bármely le-
hetőséget is választjuk, mindenképpen a céljainktól és egyúttal a nyelvi 
ideológiáinktól fog függeni a megalkotott nyelvfogalom. 

Ezek alapján azt állapítottam meg, hogy a nyelv nem más, mint be-
szélésről alkotott ideológia, és hogy a beszéd értelmezése már eleve egy 
többé-kevésbé koherens nyelvképbe illeszkedik (l. a hétköznapi be-
szélők vagy a politikusok elképzeléseit) vagy egy ilyen képet egészít ki 
(l. egyes nyelvészeti kutatások eredményeit). Nagyon leegyszerűsítve 
azt mondhatnánk: a beszéd értelmezése a nyelv, a nyelv pedig egy ideo-
lógia. A megállapítás előnye, hogy a nyelv fogalmát nem konkrét tar-
talommal tölti meg, mint a legtöbb nyelvmeghatározás, hanem inkább 
jellemzi azt, továbbá a megállapítás nem is annyira azonosít valamivel, 

18 “Ideology of language is a frame, not always conscious or within awareness, 
through which we understand linguistic practices.”
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mint inkább jellemez – és azt sem valamely tulajdonság felmutatásával, 
hanem inkább a metanyelvi tevékenység eredményén keresztül, amely 
– mint írtam – ideológiailag meghatározott. 

Mivel tevékenységről van szó, az így alkotott nyelvkép csak akkor 
lesz teljes, ha azt is megnézzük, hogy ki az, aki ezt az értelmező tevé-
kenységet végzi. Ha a nyelv azért létezik, mert beszélünk róla, továbbá 
olyan lesz, ahogyan beszélünk róla, és végül úgy beszélünk róla, ahogy 
másoktól is hallottuk, és magunk is jónak látjuk, nem tekinthetünk el 
az értelmező szerepétől. Éppen ezért állapítottam meg, hogy a nyelv 
az, amit a kutató – implicite feltételezve vagy explicite kifejtve – ez alatt 
a fogalom alatt ért. Bármilyen banálisan is hangzik ez a megállapítás, 
mégis pontosan megmutatja azt, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni: 
hogy amikor valaki egy olyan nem létező dologról beszél, mint amilyen 
a nyelv, akkor – bármennyire úgy tűnik is – nem mások beszédmódját 
írja le, vagy nem erről mond ítéletet, hanem csupán a saját beszédér-
telmezését próbálja koherens, logikusnak tűnő keretbe, azaz a nyelv 
fogalmába foglalni a maga ideológiái szerint. 
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Zhrnutie

Vo svojom príspevku som sa zaoberal pojmom jazyk. Pokúsil 
som sa poukázať na to, že aj keď sa jazyk zvyčajne považuje 
za reálnu entitu, predsa je teoretickým konštruktom, ktorý – 
podobne ako pojem národ a verejná mienka – nemá priamu 
spojitosť s fyzickým svetom. Pojem jazyk som preto definoval, 
ako výsledok akejkoľvek interpretácie prehovorov, ktorý za-
padá do viac-menej koherentného systému vysvetlení – ktorý 
nazývame jazyk. To, že aký je tento systém – či už ide o laikov, 
politikov alebo lingvistov – závisí od jazykových ideológií. 
Ale už aj predpoklad, že existuje nejaký jednotný systém vys-
vetlení (=jazyk) – je ideológiou. Tieto ideológie však sú vždy 
závislé od samotného interpreta. Zjednodušene povedané: 
jazyk ako teoretický konštrukt je vždy taký, ako ho interpreti 
– laici, politici, lingvisti a pod. – vytvoria. Rozdiely medzi jed-
notlivými interpretáciami sú podmienené jazykovými ideo-
lógiami (na čo sa zameriame?; prečo práve na to?) a odlišnou 
mierou koherentnosti systému vysvetlení (nakoľko korešpon-
dujú naše vysvetlenia s inými vysvetleniami).
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Szépe Judit

Nyelvbotlás-tipológiák

Annotáció: A dolgozat sorra veszi, hogyan alakultak (ki) a mai nyelv-
botlás-tipológiák kategóriái Meringertől napjainkig, és bemutatja, ho-
gyan hatott a tudományszak aktuális kutatási paradigmája a nyelvbot-
láskutatásokra. Áttekinti, hogy a kognitív paradigma két fő irányában 
kialakult moduláris és interakciós beszédprodukciós modellek hogyan 
értelmezik a nyelvbotlásokat, illetőleg a nyelvbotlások hogyan ellenőr-
zik az egyes modellek teoretikus terminusait és működési elveit. Végül 
a magyarra kidolgozott két nyelvbotlás-tipológiát veszi sorra, különös 
tekintettel arra, hogy a magyar adatok a kategorizálás és az értelmezés 
mely problémáit vetik fel. Zárógondolatként pedig az fogalmazódik 
meg, hogy a magyar nyelvbotlás-tipológiákban eddig figyelembe nem 
vett megkülönböztető jegyek, prominenciaviszonyok és a magánhang-
zó-illeszkedés milyen módon befolyásolhatják a tipológiák továbbfej-
lesztését.

Kulcsszavak: nyelvbotlás-tipológiák, kognitív paradigma, a beszéd-
produkció moduláris és interakciós modelljei

1. Mi a nyelvbotlás?

A nyelvbotlásnak számos definíciója van. A téma egyik jelenkori ha-
zai kutatója, Gósy Mária össze is gyűjtötte az egyes megközelítésekre 
leginkább jellemző régi és új definíciókat (Gósy 2004: 7, 2005: 95–96). 
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A mai nyelvbotlás-definíciók közös elemei a következők:  
1. A nyelvbotlások olyan összetevői valamely közlésnek, amelyek 

nem jósolhatók, vagyis nem következnek a nyelvi rendszer szabá-
lyos működéséből. Tehát a nyelvbotlások a grammatika valamelyik 
szintjén vagy dimenziójában megváltoztatnak valamely elemet vagy 
szabályt.

2. A változtatás ideiglenes. Aktuális működése után ismét az erede-
ti elem vagy szabály lép érvénybe. Továbbá a megváltoztatott elem 
vagy szabály működési tartománya korlátozott: mindig csak a 
nyelvbotlást tartalmazó aktuális közlésegységre terjed ki. (Vagyis: 
nem nyelvbotlás például az egyénre jellemző allofónok (uvuláris r) 
következetes használata.)

3. A nyelvbotlások tévesztések. Ez azt jelenti, hogy a deviáns alakulat 
a közlő szándéka ellenére jön létre. Vagyis: nem nyelvbotlás a gram-
matikai szabályokat megsértő

a) nyelvi játék „madárnyelv”: Tuvudsz ivígy beveszévélnivi? ’Tudsz 
így beszélni?’;

b) nyelvi humor: Hogyan vegyük le férjünket a lábunkról? ’a lábáról’ 
(L’art pour l’art Társulat);

c) költői alakzatok: Sápadtan, mint az ünge, térdvacogva (Shakes-
peare: Hamlet, 2. felvonás, 1. szín, Arany János fordítása, Ophe-
lia Hamletről).

4. A nyelvbotlások a kialakult és ép anyanyelvi kompetenciával rendel-
kező közlők tévesztései. Vagyis nem tekintjük nyelvbotlásnak

a) sem a nyelvelsajátítás speciális alakulatait: Fetyeljél le! ’Lefetyel-
jél!’;

b) sem a gyermeknyelvi játékot: mamint, apunt ’mami, apu’;
c) sem a patologikus eredetű tévesztéseket: derbencberbe ‘decem-

berbe’ (afáziás).
5. A nyelvbotlásokat nem az ideális nyelvi beszélő kompetenciája sze-

rint (egyszerűbben szólva: a köznyelvhez mérten) érvényes alakhoz 
képest tekintjük tévesztésnek, hanem az egyén saját kompetenciá-
jához képest. Erre a fontos kritériumra a téma hazai klasszikusa, a 
tévesztéseket több évtizede kutató Huszár Ágnes hívja fel a figyel-
met monográfiájában (Huszár 2005: 15). Ennek megfelelően nem 
nyelvbotlás, ha valaki tévesen sajátítja el egy lexikai egység fonoló-
giai alakját vagy jelentését, ám ő úgy tudja, hogy az ő változata nem 
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hibás. Ilyen például a denotáció ‘detonáció, robbanás’ jelentése vagy 
a dekkolás ‘dekoltázs, ruhakivágás’ értelemben való használata.

6. Azokat a közléseket, amelyekben a nyelvbotlások megjelennek, 
spontán vagy kiváltott spontán beszédprodukció hozza létre. Ez a 
kritérium kizárja a nyelvbotlások közül egyfelől a vizuális modalitá-
sú nyelvi közlések tévesztéseit:

a) a néma olvasás: Ha valaki arról beszél, hogy olajat szűkítenek 
’szőkítenek’ (Szende Tamás szíves személyes közlése);

b) az írás: személyekre, tárgyakra, cselekvésekre ’tárgyakra’;
 másfelől pedig azokat a tévesztéseket, amelyek nem spontán, han-

gos közlésekben jelennek meg. Ilyenek:
a) a versmondás: Angyaj angyal, beszé[j:] ’Angyal, beszélj’ – Sinko-

vits Imre Márai: Mennyből az angyal c. versét szavalta; 
b) a hangos olvasás: ostromló áramlatok ellemlében ‘ellenében’ – 

prózai szöveg felolvasása a Pedagógusjelöltek Szép Kiejtés Ver-
senyén; 

c) a csak egyféleképp elmondható rituális szövegek tévesztései: 
Vele melegszem ’vele megelégszem’ [részlet a református házas-
ságkötés esketési szövegéből].

2. Tágabb tévesztéstartományok, 
amelyekbe a nyelvbotlás is tartozik

A nyelvbotlás két tágabb nyelvi devianciakategóriának is része. Egy-
felől a nyelvbotlás az ún. megakadásjelenségek részét képezi, másfelől 
pedig általában a nyelvi devianciák közé tartozik.

A megakadásjelenségek (disfluencies) az egyébként folyamatos 
spontán beszédet függesztik fel átmenetileg. A megakadást tartal-
mazó, egyébiránt ép spontán közlések abban térnek el az organikus 
agykárosodás okozta nonfluens beszédtől, hogy az utóbbiak esetében 
a teljes közlésre általánosan jellemzők a hezitálások, megakadások, új-
raindítások, ismétlések. A beszédsebesség alacsonyabb: magyar anya-
nyelvű, nonfluens anterior afáziásoknál átlagosan 80 szó/perc, míg 
fluens poszterior afáziásoknál 123,5 szó/perc (Hoffmann 2005: 65). 
Ép beszélőknél, egyéni beszédtempójuktól függően Gósy (2005: 206) 
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115–160 szó/perc körüli beszédtempóértékeket mért. Az ép spontán 
beszédben több száz vagy akár ezer szóra jut egy-egy diszfluencia, el-
oszlásuk a szövegben pedig nem egyenletes. A diszfluencia akusztikai 
sajátosságai elsősorban bizonyos pozíciókban történő időtartam-vál-
tozásokban érhetők tetten, például a megakadás előtti magánhangzó 
nyújtásával, illetőleg a folyamatos beszédre nem jellemző néma vagy 
kitöltött szünetek beiktatásával. 

A nyelvbotlások besorolása a diszfluenciák közé némileg azért 
problémás, mert nem minden nyelvbotlás akasztja meg a közlést. Még 
a javítottak között is előfordulnak olyanok, amelyek nem mutatják a 
megakadás jellegzetes akusztikai sajátosságait. Azok a tévesztések pe-
dig, amelyeket a közlő – nem észlelvén – javítatlanul hagy, semmit nem 
változtatnak a közlés fonetikai paraméterein. 

Ha a nyelvbotlásokat a nyelvi devianciák tágabb kategóriájába so-
roljuk, akkor azt állítjuk, hogy vannak közös jegyeik a gyermeknyelvi, 
időskori, patologikus, szándékos, nem spontán beszédbeli devianciák-
kal, sőt a nyelvtörténeti változásokat indukáló elem- vagy szabályvál-
tozatokkal is. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a nyelvi devianciáknak, 
a szabályostól való eltérésnek kimutathatók olyan széles érvényességi 
körű eljárásai, amelyek bármilyen eredetű devianciákban fellelhetők. 
Ezek az eljárások azonos vagy eltérő műveletek formájában jelen-
hetnek meg az ép és a patologikus beszédben, a gyermek és a felnőtt 
közléseiben, a szándékos vagy a szándéktalan devianciákban. A nyelv-
botlások besorolása a nyelvi devianciák közé ugyanúgy nem vezet ma-
radéktalanul eredményre, mint a megakadásjelenségek közé való be-
sorolás. Vannak ugyanis olyan nyelvbotlások, amelyeket nem a nyelvi 
devianciák nagy, közös eljárásai hoznak létre, de nem is a diszfluencia 
értelemben vett megakadásjelenségek. Noha a nyelvi devianciakutatók 
közös meggyőződése, hogy a devianciáknak mindig megvannak a ma-
guk irányító szabályai, ezek nem mindig deríthetők fel. Így az egyálta-
lán vizsgálható devianciaadatok alapján levont következtetések, meg-
állapítások, osztályozási szempontok, esetleg szabályfelírások akkor 
tekinthetők kellően ellenőrzötteknek, ha minél több devianciafajtában 
kimutathatók.
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3. Mire jó a nyelvbotlások vizsgálata?

A nyelvhasználatban előforduló tévesztések elemzése általában arra 
törekszik, hogy a devianciát létrehozó mögöttes folyamatokat feltárja. 
Feltehető ugyanis, hogy a hibátlan és a hibás alakot ugyanaz a folya-
mat hozza létre. De míg a tökéletes produkcióban rejtve maradnak a 
műveletek, addig a téves formációk azonosít(hat)ják a létrehozó mű-
veletet. Hiszen a tünetek sajátos mintázatai nem fordulhatnának elő, 
ha a sértetlen rendszer nem egy bizonyos módon szerveződne és mű-
ködne. Például létezik olyan nyelvbotlás, amely két, szintaktikai és 
lineáris kapcsolatban lévő szóalak első szegmentumának helycseréjét 
hajtja végre, pl. zságd vebre ’vágd zsebre’, egy borsó korsodi ’egy kor-
só borsodi’, rombaként bobbant ’bombaként robbant’ (Gósy gyűjtése), 
Szer és Csende ’Cser és Szende’ (Huszár gyűjtése). Ezeknél mindig a 
teljes szegmentum cseréje történik meg, soha nem az összesnél keve-
sebb megkülönböztető jegyé. Míg más helycseréknél előfordulhat az 
összesnél kevesebb (legtöbbször egyetlen) megkülönböztető jegy moz-
gása, pl. szaccsolok ‘saccolok’, egy nagyobb egyénb...edényben ’edényben’, 
reszketeg tyérdekkel ’reszketeg térgyekkel’. Ebből arra lehet következ-
tetni, hogy a szóalakok első és nem első pozíciójának jegyfeltöltése a 
produkciós folyamat eltérő szakaszaiban megy végbe. 

4. A nyelvbotlások típusokba rendezése

A nyelvbotlások osztályozásai két módszert alkalmaznak:
1. a téves alakulatot tartalmazó közlésegység kognitív vagy grammati-

kai szintjének, illetőleg dimenziójának megállapítása;
2. a téves alakulat grammatikai és/vagy szekvenciaszervezési sajátos-

ságainak feltárása.
Az egyes osztályozások e két módszer egyikét vagy másikát, illetve 
mindkettőt alkalmazzák. Mindkét módszer lehet leíró vagy magyará-
zó igényű. Ha időrendben tekintjük a kutatásokat, azt látjuk, hogy a 
jelenkort megelőző elemzések inkább magára a realizált formára kon-
centráltak, míg a mai kutatások elsősorban a mögöttes folyamatokat 
törekszenek feltárni.
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A nyelvbotlásokat sosem önmagukért vizsgálták, hanem mindig 
valamilyen „magasabb” cél érdekében próbálták magyarázó elvként 
alkalmazni. Például a véletlen cselekedetek, köztük a nyelvi tévesztések 
Freud cselekvéselméletében játszottak szerepet: a nagy analitikus ve-
lük magyarázta az elnyomó és elnyomott én harcát az emberi lélekben. 
Az elnyomott én olyasmiket szeretne tenni, amikről az elnyomó én a 
szocializáció során megtanulta, hogy bűnös vagy illetlen dolog, vagyis 
tilos. Amikor átmenetileg az elnyomott én kicsúszik az elnyomó én 
ellenőrzése alól, akkor előtörnek a tiltott vágyak. Ez verbálisan is mű-
ködik: véletlen, szégyellnivaló elszólások akkor esnek meg az ember-
rel, amikor elfojtások törnek felszínre. Jelenkori példa: Társaságban egy 
nőnek előbb mindig egy férfit kell kívánni ‘kínálni’ – mondotta a fiatal 
ara, aki süteményes tálcával a kezében először vőlegényéhez, a társa-
ság egyetlen férfitagjához fordult. Az ilyen természetű nyelvbotlásokat, 
vagyis amikor hangalakjában valamelyest hasonló, de szemantikailag a 
kontextusba egyáltalán nem illő szó bukkan fel a produkcióban, a mai 
nyelvbotlás-terminológia freudi elszólásnak nevezi. 

A produkcióban mutatkozó devianciák iránti nyelvészeti érdeklő-
dés nem mai keletű. Európában már az újgrammatikus Hermann Paul 
történeti elemzéseiben is felbukkan az a hipotézis, hogy a történeti vál-
tozások és a szinkrón folyamatokban jelenlévő rendszersértések közös 
művelet eredményei lehetnek (Paul 1880). Sőt, ugyanebben az idő-
szakban született a nyelvbotláskutatás atyjának tekintett Meringernek 
– aki maga is a kor jeles indogermanistája volt – az első, s mindeddig 
a világ legnagyobb méretű, spontán beszédet és 47 feldolgozást tartal-
mazó devianciakorpusza, amely összesen mintegy 8800 beszéd-, írás- 
és olvasásbeli tévesztést tartalmaz német nyelven. (A különféle nyelvek 
azóta gyűjtött nyelvbotláskorpuszait átlagosan 4000 adat teszi ki.)

Minden alkalmazott, illetőleg határterületi kutatás szemléletét 
alapvetően meghatározza az érintett tudományszakoknak az adott 
korszakban működő kutatási paradigmája. Ennek megfelelően Merin-
ger nyelvbotlásfelfogása az újgrammatikusok elméleti keretébe, a tör-
téneti hangváltozások univerzális rendszerszerűségének tételezésébe 
illeszkedik. Ez végső soron közös – mai terminussal élve – kognitív 
meghatározottságokra vezeti vissza a történeti változásokat, a szinkrón 
változatokat és nyelvhasználatbeli devianciákat, másfelől a gyermek-
nyelv elsajátításának lépéseit. Ennek a felfogásnak egyes elemei a kö-
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vetkező paradigmának, a strukturalizmusnak a nézeteiben is továbbél-
nek. Gondoljunk csak például Jakobson tételére a nyelvelsajátítás és 
az afáziás leépülés tükörszimmetriájáról (1941). A strukturalista rend-
szerszemlélet erőteljes hatása abban is megnyilvánul, hogy a deviancia- 
kutatás még az 1970-es években, vagyis a generatív paradigma felfelé 
ívelő, de már nem is annyira korai korszakában is elsősorban az egyes 
rendszerszintek szerinti struktúravizsgálatokból állt (vö. Garrett 1980). 
A feldolgozási kérdések, azután a produkció egyes folyamatainak mo-
dellálási törekvései majd csak a kognitív megközelítés térhódításával 
kerülnek előtérbe.

Ami a tipológiai kérdéseket illeti, térjünk vissza a klasszikusokhoz. 
Meringer osztályozásának legtöbb eleme számos mai nyelvbotlás-tipo-
lógia sarokköve.
1. Azonosította a közlés összetevői közti lehetséges sorrendcseréket:

a) az anticipációt: dölgök között ’dolgok’
b) a perszeverációt: az agyában maradt a gogyó ‘golyó’
c) a metatézist: a címüknek a cikke ’a cikküknek a címe’.  

2. Azonosította, hogy a közlés összetevői a tévesztés során minőségi és 
mennyiségi változásokon mehetnek keresztül:

a) minőségi változások a helyettesítések: egy összetevő helyett egy 
másik jelenik meg: beláttam a kocsmába, ó, a konyhába, csupa 
mocsok volt

 – a szócserék asszociációs kapcsolatokon alapulnak:
1. hangzási hasonlóságon: nyolcvan oldatot ’oldalt’
2. jelentésbeli (asszociációs) kapcsolaton:

•	 szinonim alapú: restaurál ’rekonstruál’ (Huszár 
gyűjtése)

•	 antonim alapú: itt aztán nincs hideg ’meleg’
(Vegyük észre, hogy ebből a későbbi szemantikai hálók vi-
szonyai közül már csak a szomszédosság hiányzik.) 

b) egyszerre minőségi és mennyiségi változások a kontaminációk, 
amelyekben két közléselemnek az összesnél kevesebb összete-
vője összekeveredik, és egy harmadik alakot eredményez: össze-
fordulás ’összes előfordulás’.

Későbbi elemzések ennek a tipológiának számos kategóriáját tovább 
bontották, illetőleg bővítették. 
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1. A sorrendcserék esetében az anticipációknak és a perszeverációknak 
olyan változatát is felvették, amelyekben az anticipált, illetőleg a per-
szeverált elem a saját, előírt helyén nem is jelenik meg:

a) anticipáció az eredeti elem nélkül: előszületési jogok ’születési 
előjogok’

b) perszeveráció az eredeti elem nélkül: eladő az önkormányzatnál 
’előadó’ 

2. A kontaminációk esetében az eddigi, lényegében szintagmatikus 
kontaminációktól elkülönítették a paradigmatikus kontaminációt:

a) szintagmatikus kontamináció: egymással szintaktikai viszony-
ban lévő két összetevő vegyülése: frús ’friss hús’

b) paradigmatikus kontamináció: két lexikai vagy frazeológiai 
egység közül az egyiknek az eleje, a másiknak pedig a vége alkot 
egy harmadik alakot: 

különböző pszichikális funkciók ’pszichikus x mentális’ (lexikai)
lehúzod a lantot ’lehúzod a rolót x leteszed a lantot’ (frazeológiai)

A fonológiai tévesztési jelenségeket Meringer magyarázóelve sze-
rint a szegmentumoknak a szóalakon belüli ereje magyarázza. A 
szóalakon belül vannak a többi szegmentumhoz képest erőfölény-
nyel rendelkező szegmentumok, amelyek legyőzik a gyengébbe-
ket, vagyis elfoglalják az ő helyüket is. Ez a felfogás előfutára annak 
a csaknem száz évvel későbbi koncepciónak (Szende 1997), amely 
a szóalakon belül prominenciaviszonyokat tesz fel a szóalakot al-
kotó szegmentumpozíciók között. A „legerősebb” szegmentumok 
a szókezdő, illetőleg tőmorfémakezdő, valamint a hangsúlyos szó-
tag magán- és mássalhangzói. A prominenciaviszonyok koncepci-
ója nem magukat a szegmentumokat, hanem a pozíciókat tekinti 
prominencia szempontjából eltérőknek. Prominens pozíciók a szó-
alak külső és belső határai mentén vannak. Leginkább prominens a 
szóalakkezdő pozíció, majd a szóalakzáró, végül pedig a szóbelseji  
tő-, illetőleg toldalékmorféma-határok.

Meringer pszichológus kortársa, Wundt szintén a Meringer-féle ti-
pológiát fejlesztette tovább. Két fontos lépést tett:
1. Elsőként különbözteti meg azt, hogy a téves alakulatot tartalmazó 

közlésegység milyen nyelvi szintű összetevőben (elemben vagy szer-
kezetben) jelenik meg.

2. Számba veszi a kizárólag mennyiségi tévesztéseket, vagyis
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a) a betoldásokat: és megvan a flakont#ja ’flakonja’
b) a törléseket: bilabális ’bilabiális’ (Gósy gyűjtése).

 Wundtnak három megállapítását is igazolták a későbbi kutatások. 
Modern terminológiával:

1. A lexikai egységek közötti asszociációs kapcsolatot, amely a lexikon 
szemantikai hálózatának alapja.

2. Annak a felismerését, hogy a hangalakjukban és jelentésükben egy-
aránt közeli lexikai egységek egyszerre aktiválódnak a közlésben, s 
a köztük lévő verseny megnöveli a téves előhívásuk gyakoriságát. 

3. Az anticipációs jelenségek nagyobb gyakoriságát a perszeverációk-
hoz képest.

٭

A nyelvbotláskutatás jelenkori tipológiáit a beszédprodukció kognitív 
szemléletű modelljei ihlették. A kognitív modellek majdnem közvetlen 
előzménye az a felismerés volt, hogy a beszédprodukció nem egyetlen 
működési szinten, a realizáció szintjén megy végbe, hanem azt megelő-
zik tervezési folyamatok. A pályája jelentős részében a behaviorzimus 
korszakában dolgozó pszichológus, Lashley (1951) arra jutott, hogy 
semmilyen viselkedési folyamat nem reprezentálható pusztán ingerre 
adott válasz reflexláncokkal. Például azért sem, mert még a legegysze-
rűbb, jobbról balra ható koartikulációs vagy anticipációs jelenségek 
(mint például a veláris nazális a veláris zárhangok előtt vagy a zságd 
vebre ’vágd zsebre’ típusú nyelvbotlások) sem írhatók le egy olyan mo-
dellel, amelyben a műveletsorban a következő láncszem aktiválását ki-
zárólag az őt megelőző láncszem hajthatja végre. Lashley olyan irányító 
folyamatot tesz fel, amelyek a fizikailag megvalósuló inger–válasz ref- 
lexsorozat előtt kialakítanak egy „belső választ”, lényegében egy tervet. 
Az irányító folyamat egyszerre fér hozzá a sorozat összes láncszemé-
hez, vagyis képes egy korábbi ponton úgy megtervezni a választ, hogy 
tekintetbe vett egy vagy több későbbi láncszemet is.

A kognitív modellek közvetlen előzményei a kényelmesnek csúfolt 
feldolgozó és produkciós modellek voltak. Ezek legalább kétszintes 
modellek voltak, az egyik szint a jelentés nélküli, a másik a jelentéses 
komponensekkel dolgozott. A szinteken belül a beszédszándéknak, 
az egyes nyelvi szinteknek, illetőleg a realizációnak megfelelő lépcsők 
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foglaltak helyet. A feldolgozás időben egymás után végigjárja a két sza-
kaszt, és azon belül az összes lépcsőt. Ám egyes kísérletek arra utaltak, 
hogy az események sokkal gyorsabban zajlanak, semhogy egy ilyen 
lassan bandukoló elképzelés képes lehetne modellálni. A kérdés az lett 
újabb modellek számára, hogy vajon mitől is lehet olyan gyors a pro-
dukció és a feldolgozás.

Erre a kérdésre három kognitív irányzat három eltérő választ ad, s 
kialakulnak 
1. a moduláris
2. az interakciós és
3. a konnekcionista
modellek. A gyorsaságot ezek a modellek két eltérő módon oldják meg. 
Az egyik megoldás szerint azért olyan gyors a feldolgozás, mert min-
dent egyszerre csinálunk (interakciós és a konnekcionista), a másik 
megoldás szerint pedig azért olyan gyors a feldolgozás, mert egyszerre 
csak nagyon kevés dolgot csinálunk (moduláris). A modellálás módja 
pedig a moduláris és az interakciós koncepciók esetében számítástech-
nikai modell (dobozolós), míg a konnekcionista idegrendszermodell 
(szubszimbolikus szintű, hálózatba szerveződött, absztrakt neuronok 
aktivációival operál).  

5. A kognitív beszédprodukciós modellek 
nyelvbotlás-tipológiái

A kognitív nyelvbotlás-tipológiákat valamelyik kognitív beszédpro-
dukciós modell ihlette, illetőleg fordítva: a nyelvbotlásokkal ellenőriz-
ték az egyes beszédprodukciós modellek érvényességét. Bár nyelvbot-
lás-tipológia mind moduláris, mind interakciós keretben létezik, a 
moduláris megközelítések az elterjedtebbek: a magyarra létező tipoló-
giák is moduláris alapúak.

5.1. Moduláris nyelvbotlás-tipológiák

A moduláris nyelvbotlás-tipológiák a tévesztéseket általában a pro-
dukció konceptuális, illetőleg nyelvi szinteknek megfelelő dobozaihoz 
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kötik. Noha a modularitás a generatív szemlélethez kapcsolódik, a 
nyelvbotláskutatás csak azután vált relevánssá ebben a keretben, ami-
kor a generatív pszicholingvisztika túljutott azon, hogy kísérleteivel a 
szintaxiselmélet teoretikus terminusainak pszichológiai realitását pró-
bálja meg igazolni. A számos moduláris modell közül csak a legna-
gyobb hatásúakat vagy a valamely tekintetben különösen fontosakat 
fogom említeni. 

A generatív pszicholingvisták (Miller, Bever, Garrett, Kirk, Lackner 
stb.) munkásságát azért kell megemlíteni, mert fogalmi keretét adták a 
70-es, 80-as évek moduláris beszédprodukciós modelljeinek. Az első, 
generatív ihletésű beszédprodukciós modellek specialitása az volt, hogy 
Chomsky korai korszakainak megfelelően a beszédmodelleket az éppen 
aktuális generatív modell egyes szintjei szerint felépülő hierarchikus 
rendszerekként képzelték el. Ez három jellemzőt eredményezett:
1. A nagy modularitás értelmében a generatív pszicholingvisták szám-

űzték a beszédprodukciós modellekből a konceptuális szintet. 
2. Az egyes szinteket lényegében az ’57-es és ’65-ös Chomsky-model-

lek hierarchikus elrendezésű szerkezeti dobozai alkották, amelyek 
között a transzformációk létesítettek egyirányú kapcsolatot. A gene-
ratív pszicholingvisták célja pedig az volt, hogy igazolják a szerke-
zeti dobozok, a transzformációk, valamint a dobozok tartalmának, 
vagyis a szintaktikai kategóriáknak a pszichológiai realitását. 

3. Mivel ebben a korszakban a modellek az ideális nyelvi beszélő kom-
petenciamodelljei kívántak lenni, a nyelvbotlások mint a performan-
cia esetlegességei nem is kerültek a kutatás látóterébe.
Még Fromkin (1971) modellje is magán viseli az első két generatív 

jellegzetességet. A következők miatt mégis érdemes külön szót ejteni 
róla:
1. A nyelvbotlásokat, vagyis a performancia esetlegességeit alkalmaz-

ta a generatív fogalmak mentális realitásának ellenőrzésére, s ezzel 
hozzájárult ahhoz a pszicholingvisztikai irányhoz, amely immár a 
beszédprodukció tényleges folyamatait kívánta feltárni, nem pedig 
az elmélet kategóriáinak mentális realitását igazolni. 

2. Továbbá széles körben és hosszú ideig Fromkin volt az egyedüli, 
aki szerint a nyelvbotlások nem állnak meg a szegmentumok nagy-
ságrendjénél, hanem a megkülönböztető jegyeket is érintik. Ez azt 
jelenti, hogy bár fonológiai szinten kétségkívül a leginkább érintett 



86 87

egység a szegmentum (pl. fezejet ’fejezet’, egyre csöbb csángó ’több’), 
egy-két megkülönböztető jegy mozgása két szegmentumpozíció 
között ugyancsak tetten érhető a nyelvbotlásokban (uszonyat ’iszo-
nyat’, sa[p]tábla ’sakktábla’, tok jő ’tök jó’).   
A moduláris megközelítések következő fontos állomása Gar-

rett modelljei. Huszár Ágnes is felhívja rá monográfiájában a fi-
gyelmet, hogy a beszédtevékenység modellálásának kialakulásá-
ban oly nagy szerepet játszó korai generatív tanok módszertani 
mentalizmusa milyen erősen tartja magát a nyelvhasználat folya-
matainak kutatásában. Még a nyolcvanas években is szinte általá-
nosan elfogadott kiindulás az, hogy az elmélet fogalmai mentális 
realitással rendelkeznek. Garrett (1976, 1980, 1988) elméletében 
a produkció főbb szakaszait különféle egymáshoz kapcsolódó és 
részben egymásba ágyazódó moduláris szintek, ún. processzorok 
képviselik. Ezek a processzorok egyértelműen megfeleltethetők 
a korai generatív grammatikai modell komponenseinek. A leg-
főbb modul a Szintaktikai Processzor, amely a generatív modell-
ben a szintaktikai generáló komponensnek felel meg. Maga is két 
almodulra oszlik, amelyek létrehozzák a mondatszerkezet mély-, 
illetőleg felszíni szerkezetét. A két almodulhoz egy-egy újabb pro-
cesszor kapcsolódik: a mélyszerkezethez a Szemantikai Processzor, 
a felszínihez pedig a Fonetikai Processzor. Az előbbi szemantikai ér-
telmezést rendel a mélyszerkezethez lexikai és alapvető grammatikai 
viszonyok formájában, az utóbbi pedig hangtani értelmezést rendel 
a felszíni szerkezethez (értelmező komponensek). A mélyszerkeze-
tet létrehozó és értelmező modulok együtt alkotják a modell funk-
cionális szintjét, míg a felszíni szerkezetet létrehozó és értelmező 
modulok a modell pozicionális szintjét. A két szint független bizo-
nyítékai az eltérő jellegű nyelvbotlások. Az egyes tévesztéstípusok, 
a helyettesítések és a különféle összetevőmozgások mindkét szinten 
megjelennek, ám eltérő nagyságrendű szerkezeti egységben. Például 
a szótévesztések vagy a tőmorféma nagyságrendű sorrendcserék a 
funkcionális szinten történnek, míg a szegmentális tévesztések vagy 
a toldalékmorfémák cseréje a pozicionális szinten. Később Garrett 
egy nem vagy legalábbis nem teljesen nyelvi szinttel is kiegészítette 
a modellt: ez a közölni szándékozott üzenet konceptuális, szerkeze-
tileg még nem tagolt állapotának szintje, amely nem nyelvi formájú 
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információkat is tartalmazhat. Ez a nyelvi tervezést megelőző szint 
aztán később minden beszédprodukciós modellnek komponensévé 
vált.      

 A legnagyobb hatású moduláris beszédprodukciós modell, amely a 
nyelvbotlásokat is részletesen értelmezi, Levelt modellje (1989, 1999). 
Az újabb nyelvbotlásvizsgálatok részben vagy egészében ennek a mo-
dellnek a kategóriáira alapulnak, ideértve a magyarra vonatkozó tipo-
lógiákat is. Levelt produkciós modellje a hierarchikus, tehát szeriálisan 
működő moduláris modellek közé tartozik, amelynek szintjei azonban 
a produkció folytonossága révén egyszerre, azaz párhuzamosan is mű-
ködnek: a közlemény korábbi szakaszai már előbbre tartanak a folya-
matban, mint a későbbiek.

A modellben elkülöníthető egy tervező és egy kivitelező kompo-
nens. A kivitelező komponens pusztán az artikulációs mozgásokért 
felelős, minden mást a tervező komponens különféle egységei végez-
nek. A tervező komponens egy preverbális és verbális szakaszból áll. A 
preverbális komponens a mondanivaló konceptuális tervezését végzi, 
tehát a közlendő ismeretek kiválogatását és aktuális tagolás, illetve lo-
gikai relációk szerinti előrendezését (mi az, amiről és mi az, amit majd 
állítani fogok). Ezt követően pedig a verbális komponens nyelvi formát 
rendel a közlendő ismeretekhez, vagyis nyelvi elemeket válogat és rak 
össze. Ezután következik majd az artikuláció megtervezése, végül pe-
dig kivitelezése. 

Részletesebben tekintve: a verbális komponens a preverbális üze-
netet előbb szintaktikai relációkba szervezi. A kategóriákat a külön 
modult képező lexikonból tölti fel. A lexikon maga is két eltérő módon 
szerveződik: a lexikai egységek a jelentésük alapján asszociációs háló-
zatot képeznek, fonológiai alakjuk alapján pedig egy formai hasonló-
ságon alapuló hálózatot. (A jelentéshez a morfológiai és a szintaktikai 
jegyek is hozzátartoznak, mint a szófaj, a nem stb.) A verbális kom-
ponensnek az a része, amelyik a szintaktikai kategóriák kiválogatását, 
sorrendezését és lexikális feltöltését végzi, a lexikonnak csak a jelen-
téseket tartalmazó részéhez fér hozzá. A verbális komponens másik 
része a fonológiai megformázást végzi el. Ennek megfelelően a lexikai 
egységeknek csak a fonológiai vonatkozásaihoz fér hozzá. 

Levelt modellje nemcsak az egyes tervezési és kivitelezési szaka-
szok moduljaiban történő műveletekről ad számot, hanem a modulok 
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kimenetét is meghatározza. A preverbális komponens kimenetei az 
ismeretek közül kiválogatott és aktuális tagolásba, logikai relációkba 
állított konceptusok. Ezeket majd a verbális komponens első műveleti 
állomása szintaktikai relációkba állítja, a szintaktikai kategóriákat pe-
dig a lexikai egységek jelentéskomponenseivel tölti ki. Ennek a műve-
letsornak a kimenete a lemma, amely lényegében szintaktikai reláció-
ban helyet foglaló olyan szóalak, amelynek egyelőre csak jelentése van, 
pontosabban jelentésjegyei, továbbá szintaktikai és morfológiai jegyei. 
Ám a lemmának fonológiai formája még nincs. A lemma a verbális 
komponens fonológiai részébe kerül, s ott megkapja a következő fono-
lógiai összetevőit: magán- és mássalhangzó-szegmentumainak jegye-
it, a szótagszerkezetét, szupraszegmentális sajátosságait. A kimenet a 
lexéma. (A hagyományos magyar terminológiában szóalak lenne, hi-
szen már szintaktikai relációban van.) A lexéma ezután egy olyan mo-
dulba kerül, amely a vele összetartozó morfoszintaktikai elemeket (pl. 
toldalék, névelő, névutó, jelző) csoportosítja hangsúlyviszonyok sze-
rint. Az egy közös főhangsúly alá tartozó elemek alkotják a nyomatéki 
szakaszt: Levelt terminológiájával élve a fonológiai szót. A fonológiai 
szó a fonetikai tervezés moduljába kerül, amely megtervezi a posztle-
xikális folyamatokat, ellenőrzi a szótagok felépítését és összeválogatja 
a szükséges artikulációs mozgásokat: ez a belső beszéd. A belső beszéd 
átkerül a kivitelező, vagyis az artikuláció moduljába, ahol létrejön a 
realizált alak. (A fonetikai tervezési modul csak 1999-ben került a mo-
dellbe.)

A levelti modell terminusaival értelmezett nyelvbotlások az egyes 
modulok kimeneti egységeihez kapcsolódnak. Értelmezésük pedig az 
egyes modulok belsejében zajló téves algoritmusokkal, illetőleg két 
modul közti kapcsolat megakadásával történhet.

Nyelvbotlások a konceptus szintjén még nem tudnak létrejönni, 
hiszen ott még nincsenek nyelvi elemek.
1. Nyelvbotlások a lemma szintjén: eredménytelen vagy téves találatok 

a lexikon jelentéseket tartalmazó részében:
a) „a nyelvem hegyén van jelenségek”: a szintaktikai szerkezet és a 

konceptus megvan, de
1. nem jut be a lexikonnak a jelentésjegyeket tartalmazó ré-
szébe (ez arra utal, hogy talán még a szintaktikai és a morfo-
lógiai jegyek is valamelyest külön vannak tárolva a szeman-
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tikai jegyektől), így nincs semmilyen találat, a közlés pedig 
megakad);
2. bár bejut a lexikonnak a jelentésjegyeket tartalmazó részé-
be, ott a szemantikai jegyek közül nem mindegyik aktivá-
lódik, hanem lesznek tévesen megtalált jegyek: ezek a téves 
jegyek valamilyen asszociációs mintázat szerint kerülnek 
elő (ez pedig arra utal, hogy a lexikon asszociatív viszonyok 
alapján szerveződik), így a keresett szójelentés szinonim 
jelentése kerül elő, vagy vele valamilyen kizáró viszonyban 
lévő jelentés, vagy a keresett jelentéssel hierarchikus vagy 
metonim kapcsolatban lévő jelentés:
– szinonim: eldobják a sulykot ’elvetik a sulykot’ (Huszár 
gyűjtése)
– kizáró: kiásatlan gödröt ’kiásott’ (Huszár gyűjtése)
– hierarchikus: az egyik sajtóba megjelent ’újságban’ (Huszár 
gyűjtése)
– metonim: ha a választó bemegy az urnába ’a szavazóhelyi-
ségbe’ (Huszár gyűjtése)
Ezt Gósy (2001) a lexikális előhívás keresési folyamatában 
éri tetten: eredményük vagy a téves találat (szómelléfogás), 
vagy a keresési folyamat (a szónyomozás) egyik állomása):
bizalmatlanul ’fenntartással’ (Gósy gyűjtése)
pszicho – önkívület – parapszichológia – hipnózis ’hipnózis’ 
(Gósy gyűjtése);

b) a freudi elszólások: a konceptuális szintről beszivárog egy elem, 
amelyet a közlő nem szándékozott verbalizálni: Szerintem nem 
fognak hazudni ezért az értékmegállapításért ‘haragudni’ [gon-
dolati kontextus: az illetékhivatalban nem fogják feltenni, hogy 
közlőtárs letagadja a ház valódi forgalmi értékét, ugyanis annyi-
ra magas értéket állapított meg];

c) a szintaktikai szerkezet keveredése: 
1. a sikeresen megtalált jelentésjegynyalábok egymás helyére 
pozicionálódnak: hangja a hallodat ’hallja a hangodat’ (erre 
hamarosan visszatérünk);
2. egyszerre több előhívott terv versengése: láss hozzá a 
sörfőzésnek ’láss neki a sörfőzésnek x fogj hozzá a sörfőzés-
hez’.
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2. Nyelvbotlások a lexéma szintjén:
a) „a nyelvem hegyén van” jelenségek: ha a szintaktikailag elrende-

zett jegynyalábok továbbkerülnek a következő modulba, akkor 
a fonológiai összetevők eredménytelen vagy csak részleges meg-
találása okozhat nyelvbotlást:

1. a közlő beszámol arról, hogy tudja, milyen szegmentum-
mal kezdődik a keresett lexéma, hány szótagból áll stb., de 
nem jut el realizálható alakig, így megakad a közlés
2. fonológiailag hasonló alak jön létre, amely azonban

•	 vagy nem létező szó:
•	 miharamabb ’mihamarabb’
•	 vagy egy másik szó, amely jelentésében eltér a ke-

resett szótól:
•	 mágnásos vonzás ’mágneses vonzás’ (Huszár 

gyűjtése) – ide tartoznak a malapropizmusok, 
vagyis szegmentális felépítésükben hasonló ide-
gen szavak esetében egyik helyett a másik válasz-
tása (feltétel: a közlő ismeri a szavak jelentését):

•	 Lanát hermeneutikusan elzárva tartották ’herme-
tikusan’;

•	 vagy egy másik szó, amely jelentésében is közeli:
 tambura – gordonka – doromb ’doromb’ (szókere-

sési sorozat)
b) szóalak-kontaminációk: ha az előző szakaszban két lemma ak-

tivizálódik, akkor azok a fonológiai fázisban versengeni fognak, 
és mindkettőjük fonológiai jegyeiből (az összesnél kevesebből) 
összeáll egy hibrid alak:

különböző pszichikális funkciók ’pszichikus x mentális’ (lexikai)
3. Nyelvbotlások a fonetikai tervezés szintjén:
 Ezek a tévesztések a megtalált lexéma jegy-, szegmentális és szó-

tagösszetevőinek elmozgatásából adódnak. Típusait a korábban 
már említett anticipációs, perszeverációs és metatézises jelenségek 
adják, amelyek közül az első kettő előfordulhat úgy is, hogy az el-
mozgatott összetevő a saját helyén is megjelenik, és úgy is, hogy ott 
nem jelenik meg. 
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4.  Nyelvbotlások a fonetikai kivitelezés szintjén:
A fonetikai kivitelezés szintjéhez kapcsolódnak azok a nyelvbotlások, 

amelyek a kontextustól függetlenül betoldanak, törölnek, illetőleg 
helyettesítenek szegmentumokat vagy szótagokat.

5.2. Interakciós nyelvbotlás-tipológia

Az elsősorban Dell (1986) nevéhez fűződő beszédprodukció-modell-
ben a szavak szemantikai és fonológiai jegyekből álló hálózatokba szer-
veződnek. Amikor egy szó mintázata aktiválódik a rendszerben, akkor 
az aktiváció átterjed mindazokra a szavakra is, amelyek az eredetileg 
aktivált szó fonológiai és szemantikai jegyeiből akár egyet is tartalmaz-
nak. Az összekapcsolódott szintekkel értelmezik a nyelvbotlások közül 
a következőket:
1. a malapropizmusokat (egy szó helyettesítése olyan szóval, amely 

csak fonológiailag hasonlít a célszóhoz): indikál ’indukál’ (Gósy 
gyűjtése); 

2. az egyszerre szemantikai és fonológiai természetű nyelvbotlásokat: 
restaurál ’rekonstruál’;

3. a lexikai hatásra létrejövő nyelvbotlásokat (egy fonológiai jellegű 
tévesztést, pl. a helyettesítést tartalmazó szó egybeesik egy másik 
szóval): irrigál ’irritál’

4. a fonológiai környezet hatására létrejövő nyelvbotlásokat (a helyet-
tesítő és a helyettesített szegmentum a lexémában ugyanolyan szeg-
mentális környezetben jelenik meg): Hű, de pöhög ’köhög’ ← pöfög 
(Trabant).

6. Nyelvbotlás-tipológiák a magyarra

Mindkét tipológia lényegében a levelti kategóriákat veszi alapul, bár el-
térő módon. Anélkül, hogy részletesen ismertetném őket, bemutatom 
néhány sajátos vonásukat.

Gósy (2004) a nyelvbotlásokat a megakadásjelenségek között tár-
gyalja, így tipológiája több, ezeknek megfelelő kategóriát is tartalmaz. 
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Adatait 12 fő osztályba rendezi, amelyek a kurrens beszédprodukci-
ós modellek szemantikai, morfoszintaktikai, fonológiai és fonológiai 
szintjeihez, illetőleg dimenzióihoz köthetők. Egyes kategóriákat tovább 
osztályoz abból a szempontból, hogy történik-e javítás, s ha igen, med-
dig megy vissza a javítás. A levelti kategóriákat bizonyos mértékig más 
aláosztásban tárgyalja. Például a malapropizmus és a nyelvem hegyén 
van jelenségek, amelyek levelti lemma szint tévesztéseinek alcsoport-
jai, Gósynál külön-külön kategóriát képeznek. Az „a nyelvem hegyén 
van” a téves szótalálásoktól is elkülönül, noha Gósy (2001: 126) sze-
rint mindkettő ugyanarra az okra vezethető vissza (a lexikális előhívás 
problémájára), sőt a beszédprodukciós folyamatnak is ugyanazon a he-
lyén történnek meg. A különbség csupán a megoldásban jelentkezik: az 
egyik az előhívás sikertelenségét jelenti, a másik pedig téves találatot.  

A kontamináció viszont egy nagy kategóriát alkot, eltérően attól, 
hogy a levelti modell értelmében a szintaktikai szerkezetek kontami-
nációja a lemma szintjéhez tartozik, a szóalakkeveredések pedig a le-
xikai szinthez. Ehhez képest az újraindítást két kategóriában is megta-
láljuk: egyszer a morfológiai, szintaktikai hibák között, egyszer pedig 
önálló kategóriaként, amelyen belül elkülönül a változtatással történő 
újraindítások egyetlen alcsoportja. Ez a megoldás, vagyis hogy egy fő 
kategóriának egyetlen alkategóriája legyen, formailag kicsit meglepő. 
Mivel itt a változtatással és a változtatás nélkül történő újraindítások 
különülnek el, talán áttekinthetőbb lett volna ezeket az újraindítás két 
altípusának venni. Szintén nem alkotnak közös kategóriát az összete-
vő-mozgások különféle típusai: vagyis az anticipáció, a perszeveráció 
és a metatézis. A metatézisnél ismét elkülönül egy alkategória, amelybe 
egy metatézis akkor kerül, ha „[a]z egyik felcserélt elem nem jelenik 
meg (zéró elem, vagy a beszélő a kimondása előtt megáll)” (Gósy 2004: 
3). Módszertanilag semmi akadálya nincs annak, hogy egy összetevő 
elmozgását egy zéró és a valami közti helycserének tekintsük, bár talán 
nem volna haszontalan elkülöníteni, hogy a zéró egy kitöltetlen pozí-
ció-e vagy sem. Úgy vélem, van különbség a következő két eset között:
1. Egy szóban két szomszédos szótag onsetjében lévő elem helyet cse-

rél, pl. dongolja ’gondolja’. Abban az esetben, ha a két azonos szó-
tagpozíció közül az egyik nincs kitöltve, értelmezhetjük a jelenséget 
úgy, hogy a két szótagpozíció tartalma helyet cserélt: vagyis a zéró 
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és a valami cserélt helyet egymással, pl.: Anyó Kanna ’Kanyó Anna’ 
(Gósy gyűjtése).

2. Ám ha egy szintaktikai pozíció eleme mozog el egy olyan helyre, 
ahol nincs is pozíció, pl. Nem jár jólsz velünk ‘Nem jársz jól velünk’ 
(Gósy gyűjtése), az más eset. Gósy (2004: 138) nyelvbotlás-tipoló-
giájában ezt az adatot is azok közé a metatézisek közé sorolja, ame-
lyeknek a másik eleme zéró. A zéró elem azonban a grammatikai 
elemzésekben nem pusztán a semmi, hanem a funkcionális semmi, 
vagyis van kategóriája, és a közlés organikus elemeként viselkedik. 
Azt is el kell fogadnunk, hogy metatézisnek csakis két azonos elem-
zési szintű elem helycseréjét tekinthetjük. Nem is igen van ilyen, de 
ha lenne, akkor egy szóalak és egy szegmentum cseréjét nem tekin-
tenénk metatézisnek. A sz a jár igei személyragja, s ha morfológiai 
minőségében elmozog a helyéről, akkor máshol nem találhat ma-
gának új helyet, mint egy üres toldalékmorféma-pozícióban. A jól 
végén pedig nincs további pozíció újabb toldalékok számára, ezért 
nehéz volna oda egy zéró elemet elhelyezni. Ha nem morfológiai, 
hanem szegmentális jelenségnek értelmeznénk ezt az adatot, sokkal 
könnyebben védhető volna a zéró és a valami közi helycsere hipoté-
zise, hiszen mindkét szótag megenged a végén elágazó kódát. (Arra, 
hogy ez a példa egyébként is sokkal inkább tűnik szegmentális, mint 
morfológiai tévesztésnek, még visszatérünk.)

Annak, hogy egy metatézisben az egyik felcserélt elem nem jelenik 
meg, a másik oka Gósy szerint az, hogy a beszélő még az elem kimon-
dása előtt megállt. Itt indokoltnak látok egy komolyabb módszertani 
kifogást. Tudniillik, ha a beszélő megállt a felcserélés második elemé-
nek kimondása előtt, akkor nem tudhatjuk, hogy mit mondott volna, 
ha nem hallgatott volna el. Például a kétszázezer karboná... ’karbová-
nec’ adat esetében bármennyire is csábító, mégis módszertani hiba 
volna azt állítani, hogy ha a közlő megszólalt volna, akkor v lett volna 
a következő realizált szegmentuma. Hiszen semmi nem szól az ellen a 
lehetőség ellen sem, hogy a közlő anticipálhatott is volna, és ekkor a 
teljes, nyelvbotlásos szóalak a karbonánec lett volna. Ez a típus, vagyis 
a szomszédos szótagok azonos szótagpozíciójában helyet foglaló szeg-
mentum vagy jegy anticipációja a nyelvbotláskorpuszok nem is ritka 
jelensége, pl.: egyre csöbb csángó ’több’. Ha az egyre után a közlő megállt 
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volna, a Gósy módszere szerint az adatot akár besorolhattuk volna a 
metatézisek közé.

Természetesen senki nem vonja kétségbe, s maga a szerző is több-
ször kifejti, hogy egy akármilyen alapossággal és részletes kidolgozott 
kategorizáció sem igazítja el mindig az adat elemzőjét, s olykor komoly 
nehézségek árán vagy még úgy sem sikerül egy-egy adatot biztonság-
gal kategorizálni. Vegyünk most egy ilyen esetet, s nézzük meg, mi 
okozta az osztályozási nehézséget. 

A levelti modellben vannak a lemma szintjén elemezhető szerkeze-
ti sorrendcserék, mint pl. a hangja a hallodat ’hallja a hangodat’. Gósy 
korpuszában is szép számmal találunk példákat erre a típusra. Gósy 
(2005: 105) a „szavakon átívelő metatézisek” csoportjába osztályozza 
őket. Itt azt látjuk, hogy közös kategóriába kerül a melező ferőleges ’fe-
lező merőleges’ és az ott is ez a törött csajú kéz ’törött kezű csaj’. Első 
pillantásra úgy tűnik, hogy ezek az adatok mind olyan, szavakon át-
ívelő metatézisek, amelyek szegmentális nagyságrendben zajlanak. 
Gósy megkülönbözteti ezektől a toldalékok ilyen természetű cseréjét 
is, megemlítve, hogy a toldalékoknak nemcsak metatézises mozgása 
lehetséges, hanem csere nélküli, egyszerű elmozgása is a saját helyük-
ről egy másik szóra. Ez utóbbira, vagyis a csere nélküli elmozgásra hoz-
za egyik példaként a korábban már említett ezzel nem jár jólsz ’nem 
jársz jól’ adatot, noha láttuk, hogy korpuszában viszont a metatézisek 
közé osztályozta mint a morfémának a zéró elemmel való helycseréjét. 
A szerző hoz azonban olyan példákat is, amelyek valóban egyértelmű 
helycserék, méghozzá nem is szegmentum nagyságrendűek. Nézzünk 
néhány példát (Gósy 2004: 133, 2005: 105): 
1. elszánásra küldtem ’elküldésre szántam’ (V – NP);
2. meghajoltam a fésűmet ’megfésültem a hajamat’ (V – NP);
3. nem dobom nagy verre [...] ’nem verem nagy dobra’ (V – NP);
4. jó szolgával példál [...] ’jó példával szolgál’ (V – NP);
5. van nyomtató a papírban ’papír a nyomtatóban’ (NP – NP);
6. az életbe nem vinnék lakást a kutyába ’kutyát a lakásba’ (NP – NP);
7. öngyilkossági szándékból ugrott a folyóból a hídra ’a hídról a folyóba’ 
(NP – NP);
8. majd pont tudom fogni ’fogom tudni’ (V – VP);
9. tudni hozok egy példát ’hozni tudok’  (V – VP).
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Ezeket az eseteket Gósy arra hozza példának, amikor a toldalékmor-
fémák felcserélődnek a szerkezetben. S bár a szerző rögtön felfigyelt 
arra, hogy „a morfémák felcserélődése esetén az érintett szavak kiej-
tési sorrendje is megváltozik”, figyelmét mégis elkerülte, hogy itt va-
lójában nem a toldalékok cserélnek helyet egymással, hanem a tövek. 
A toldalékok nem mozdulnak el eredeti helyükről. Ha végignézzük a 
példasort, minden esetben azt látjuk, hogy mind a tévesztett, mind a 
szándékolt alakban a toldalékok pontosan ugyanott vannak: az egyik a 
sorrendben első tő után, a másik a sorrendben második tő után. Ezt a 
levelti modellben nem is nehéz értelmezni, hiszen a morfoszintaktikai 
pozíciók kijelölése korábban megy végbe, mint a pozíciók kitöltéséhez 
szükséges elemek összeválogatása. A fenti példák szintaktikai szerke-
zetük szerint ugyanannak az alapsémának a három típusa. Mindegyik 
VP, igei alaptaggal és valamilyen bővítő kategóriával:
1. az első három példa olyan VP, amelyben a nyelvbotlás által érintett 

két szóalak az igei alaptag és a – tőle jobbra elhelyezkedő – főnévi 
csoportból álló bővítménye;

2. a negyedik példa olyan VP, amelyben a nyelvbotlás az igei alaptagot 
és a főnévi alaptagú módosítóját érinti: a módosító semleges mon-
datban az alaptag előtt helyezkedik el;

3. az (5–7) olyan VP, amelyben a nyelvbotlás az ige két, főnévi alaptagú 
bővítményét érinti; 

4. a (8–9) példa olyan VP, amelyben a nyelvbotlás az igét és annak igei 
alaptagú bővítményét érinti.

A levelti modell szerint a lemma szinten először a közlés szintak-
tikai szerkezetének a kialakítása történik. Ez lineárisan a morfo- 
szintaktikai pozícióik egymás után rendezését jelenti. Vagyis leegysze-
rűsítve: első lépésben kialakul egy tő–toldalék, tő–toldalék sorozat. A 
következő lépés a pozíciók feltöltése lemmaegységekkel: tövekkel és 
toldalékokkal. Mivel a toldalékok a nyelvbotlásos adatokban is ugyan-
ott vannak, ahol a szándékolt szekvenciában lettek volna, kénytelenek 
vagyunk azt gondolni, hogy a tövek cseréltek helyet, vagyis az ő po-
zicionálásukkor történt a téves sorrendező művelet. Úgy tűnik, hogy 
mind a négy típus azonos módon működik, vagyis mindegy, hogy ige 
és főnévi alaptag között, vagy két főnévi alaptag között, vagy két igei 
alaptag között történik-e. Két, külön vizsgálódásra is érdemes példa 
lóg ki a sorból, a (7)-es és a (9)-es.
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Nézzük először a (9)-est. Minden olyan helycserés példában, 
amelyben a ragok a helyükön maradnak, így a szintaktikai szerkezet 
ép marad, a tövek helycseréjét érdemes feltennünk. Ám a tudni hozok 
egy példát adat nem illik bele a sorba. Azért nem, mert úgy tűnik, itt 
tényleg a toldalékok cseréltek helyet, nem pedig a tövek. Ez azonban 
nem olyan egyszerű. Maga Gósy is a szokásos mechanizmus szerint 
adja meg a szándékolt közlést, vagyis a toldalékokat a helyükön hagyja, 
és a tövek sorrendjét rendezi vissza, hasonlóan, mint a majd tudom 
fogni esetében: ’hozni tudok egy példát’. Ám ez a szerkezet így sem jól 
formált szintaktikailag. Figyeljük meg, a tudok úszni, tudok varrni, tu-
dok biciklizni, tudok főzni egy teát stb. szerkezetekben az igei alaptag és 
a főnévi igeneves bővítmény semleges mondatban csakis ebben a sor-
rendben jól formált. Megfordítva kizárólag fókuszos vagy kontrasztív 
topikos mondatban jól formált:

•	  úszni tudok, nem evezni – úszni tudok, de evezni nem
•	  varrni tudok, nem hímezni – varrni éppen tudok, de nem va-

lami szépen
•	  biciklizni tudok, nem motorozni – biciklizni tudok, de moto-

rozni nem
De még ez sem lehetséges minden esetben. Ha szemantikai okok mi-
att nem lehetséges a fókusszal vagy kontrasztív topikkal szembeállítani 
legalább egy elemet, nem lehet a mondatok kiemeléses változatát létre-
hozni. Ilyen a következő példa.

Főzni tudok teát, nem sütni. – Főzni tudok teát, de sütni nem. 
Úgy tűnik, a hozok tudni is ilyen szerkezet, hiszen a hozni-val nehéz 

bármit szembeállítani a példára vonatkozóan: 
Példát hozni tudok, nem vinni. – Hozni tudok példát, de vinni nem.
Így ez az adat arra utal, hogy itt már a szintaktikai pozíciók kijelö-

lése során megtörtént a tévesztés, hiszen ebben a példában valóban a 
toldalékmorfémák cseréltek helyet. A szerző által toldalékmorfémák 
helycseréjeként elemzett példák közül ez volt az egyetlen, amely való-
ban a toldalékmorfémák, nem pedig a tövek között ment végbe.   

A (7)-es példa: öngyilkossági szándékból ugrott a folyóból a hídra 
’a hídról a folyóba’ pedig különösen jó példája annak, hogy a produk-
ció egyes fázisainak sorrendjét nyomon kövessük. Ebben a példában is 
feltesszük, hogy a tévesztés a szokásos módon működik: a toldalékok 
helyükön maradnak, a tövek pedig helyet cserélnek. (Itt ugyan semmi 
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akadálya nem volna annak, hogy közlési szándékként az a folyóba a 
hídról sorrendet tegyük fel, de gyakorisági alapon, sőt talán még kog-
nitív szempontból is erősen valószínűsíthető, hogy a közlési szándék az 
a hídról a folyóba volt, mint ahogy azt Gósy is azonosította.) Itt azon-
ban felmerül egy észrevétel. A toldalékok, noha a helyükön maradtak, 
mégsem maradtak teljesen változatlanok. Azt már tudjuk, hogy a tő 
és a toldalék közti magánhangzó-illesztések biztosan később zajlanak 
le, mint a morfoszintaktikai pozíciók lexikai elemmel való feltöltése, 
ezért sem meglepő, hogy az (1) példában az eltérő hangrendű tövek 
ráterjeszthetik jegyeiket a toldalékokra. A (7)-es példában azonban va-
lami más történik. Valamilyen szempontból megváltozik az alakjuk, 
hiszen az eredetileg -ról és -ba toldalékok -ból és -ra alakúra változtak 
a nyelvbotlás során. Figyeljük meg: a helyükön maradt toldalékok az 
irányhármasság tekintetében különböznek: az egyik valamitől való tá-
volodást (a közlési szándék szerint -ról, a realizált alakban ból), a másik 
pedig valamihez való közeledést fejez ki (a közlési szándék szerint -ba, 
a realizált alakban -ra). Az irányhármasságot kifejező toldalékok nem-
csak a mozgás iránya szerint különböznek egymástól, hanem abban 
a tekintetben is, hogy a helynek, amely felé irányul a mozgás, van-e 
űrtartalma, vagy nincs, és ha van, akkor a mozgás a felületére vagy a 
belsejébe irányul-e. A hídról a folyóba közlési szándék esetében a híd-
nak nincs űrtartalma, míg a folyónak van. Az ugró mozgás a hídtól 
távolodik, a folyóhoz pedig közeledik. Ha az irányhármasságot kifejező 
toldalékok mellett felcseréljük a töveket, akkor annyi változik, hogy az 
ugró mozgás a folyótól távolodik és a hídhoz közeledik. De akkor az 
űrtartalom szempontjából is megfordul a helyzet, s ezt a toldalékok 
szépen tudomásul is veszik. Milyen műveletekkel lehet ezt a folyamatot 
leírni?

1. Megtörténik a morfoszintaktikai szerkezet kialakítása, a tő–tol-
dalék sorrendek.

2. A toldalékok a helyükre kerülnek. De vajon mi van meg belő-
lük, hogy a tőmorfémák helycseréje után még tudnak változni? Mivel 
a mozgás irányát az igető specifikálja, az űrtartalmat pedig a főnévi 
bővítmények, fel lehet tenni a következőket:

3. A toldalékpozíciók kijelölése után, a lemmafeltöltés során az ige 
kiosztja a toldalékokra a mozgás irányának megfelelő, alulspecifikált 
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toldalékot. Alulspecifikált abban a tekintetben, hogy majd a főnévnek 
kell az űrtartalom szerint specifikálnia a toldalékokat.

4. A lexikonból előkerülő főnévi tövek tartalmi, vagyis szemanti-
kai-morfológiai jegyként tartalmazzák azt a jegyet, hogy van-e űrtar-
talmuk. Ezt a jegyüket is viszik magukkal az elcserélt pozíciókba, ahol 
aztán a még csak mozgásirány szerint specifikált toldalékot specifikál-
ják űrtartalom tekintetében is. 

Elképzelhető az is, hogy előbb a főnevek specifikálják a toldalékot 
űrtartalom szerint, és utána az ige a mozgás iránya szerint, sőt az is, 
hogy mindez egyszerre megy végbe. De azt biztosan fel lehet tenni, 
hogy a toldalék a lexikonból mind mozgásirány, mind űrtartalom sze-
rint alulspecifikálva kerül elő, s hogy az ige és a főnév hozzák magukkal 
azokat a jegyeket, amelyek a nekik megfelelő fonológiai alakkal feltöl-
tik a toldalékpozíciókat.         

Még két dologra szeretném felhívni a figyelmet.
1. Az (1) es példában az elszánásra küldtem ’elküldésre szántam’ 

esetében megfigyelhetjük, hogy nemcsak a ragok maradtak a helyü-
kön, hanem a főnévképző is. Ez talán érv lehet amellett, hogy nemcsak 
a ragok és a jelek, hanem a képzők, de legalábbis a produktív képzők is 
kapnak saját pozíciót a morfoszintaktikai szerkezet kialakulásakor, és 
nem a tövekkel együtt érkeznek a lexikonból.

2.  Korábban a példák között bemutattuk az ott is ez a törött csajú kéz 
’törött kezű csaj’ példát, amely a szóhatárokon átívelő metatézis szeg-
mentum nagyságrendű példái között volt felsorolva (Gósy 2005). Ha 
megnézzük ezt az adatot, láthatjuk, hogy az a törött csajú kéz ugyanazt 
a szerkezetet mutatja, mint az eddig elemzett tőhelycserés példák. Itt is 
a toldalék (képző) marad a helyén, s a tövek cserélnek helyet. Ez egy-
felől még egy példa annak ellenőrzésére, hogy a képző is a szintaktikai 
szerkezet része, másfelől pedig a tövek közti helycsere arra hívja fel a 
figyelmet, hogy ez ugyanolyan morfoszintaktikai átrendezés, mint az 
imént vizsgált sorozat, és nem egyszerű szegmentális helycsere, mint a 
melező ferőleges. Bár a törött csajú kéz és a melező ferőleges közös kate-
góriába, a szóhatárokon átívelő, szegmentum szintű tévesztések közé 
van sorolva (Gósy 2005), ezek eltérő esetek: ahogy láttuk, az előbbi ese-
tében a szóalak morfoszintaktikai feltöltése, tehát a lemma szint mu-
tatott tévesztést, míg az utobbinál ez érintetlen maradt, s a nyelvbotlás 
a produkció egy későbbi szakaszára, a szegmentális feltöltésre tehető. 
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3. A példák között van olyan is, amely – bár első látásra a mor-
foszintaktikai elrendezést érintik, mégis a szegmentális feltöltés hibás 
műveletének tekintendő. Ilyenek a már ismert Nem jár jólsz velünk 
‘Nem jársz jól velünk’ vagy a Könyörög mégsz te! ’könyörögsz még te’, 
amelyek esetében a pozícióhoz nem köthető zéróval történő érvelést az 
is kiegészíti, hogy ezeknek az eseteknek másképp kellett előállniuk, hi-
szen nincs bennük tövek közti helycsere. Ha pedig nem a szintaktikai 
szerkezet feltöltésekor történik a helycsere, akkor a fonológiai feltöltés 
során valószínűsíthető. Valamennyire hasonló, mégis ellenpélda a Be-
tege gyerek lett ’Gyereke beteg lett’ (Gósy 2004: 137), amely első pillan-
tásra pusztán a szegmentális feltöltés téves műveletének tűnhet. Ám itt 
is az valószínűsíti a morfoszintaktikai pozíciók téves feltöltését, hogy a 
tévesztés által érintett tövek sorrendje megváltozik, a toldalékmorféma 
viszont a helyén marad. 

 
A tőcserékkel kapcsolatos elemzések másik problémáját abban látom, 
hogy Gósy – talán annak magyarázataként, miért is lehetségesek ezek 
a fajta cserék – úgy ítéli meg, hogy „valamennyi (itt nem felsorolt) 
adatban is a toldalékmorfémák felcserélődése olyan szerkezetekben 
megy végbe, ahol a részt vevő szavak szabály szerint toldalékolhatók 
lennének a tévesztett módon” (Gósy 2005: 105). Kétségtelen, hogy két 
főnévi csoport alaptagjáról vagy két igei csoport alaptagjáról lehet ilyen 
állítást tenni. És az is biztos, hogy bár nem elegáns, de a homonimák 
esetét is még éppen lehetséges idesorolni: a hajol ugyanis nem a haj 
főnévből van továbbképezve. Ám az is biztos, hogy a nem dobom nagy 
verre adatban a ver a standard grammatika szabályai szerint sehogyan 
sem toldalékolható -re helyhatározóraggal. 

  
Huszár (2005) nyelvbotlás-tipológiája a klasszikus levelti felosztást kö-
veti. Gósy osztályozásától abban tér el, hogy megtartja a levelti modu-
lok és almodulok szerinti hierarchiát: az egyes nyelvbotlástípusokról a 
szintaktikaiszerkezet-kijelölés és a lemmakeresés, valamint a lexéma 
fonológiai feltöltése és a fonetikai terv fő kategóriáin belül ad számot. 
Ez utóbbi kategória alosztásai elkülönítik a tagmondat határain belül 
és kívül létrejövő tévesztéseket: ez utóbbiakat – ritka előfordulásuk mi-
att – a tipológiák számos esetben figyelmen kívül is hagyják. Huszár 
tipológiája abban is eltér Leveltétől, hogy a kontextusfüggetlen helyet-
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tesítéseket a lexéma szintjéhez köti, a helycseréket viszont a harmadik 
nagy szinthez, együtt a kiesésekkel és a betoldásokkal. Két figyelemre 
méltó eleme az elemzésnek a tulajdonnevek egy típusának szemantikai 
ihletésű kereséséről szóló fejtegetés, valamint a tagadóelem tagmon-
dathatárt átlépő sorrendezési hibáinak értelmezése.

7. Miért lehet szükség valami másra is?

Láttuk, hogy a szakirodalom nyelvbotlás-tipológiái egyrészt a tévesz-
tésekben részt vevő elemek, másrészt nyelvi szintek, továbbá szekven-
ciaszervezési műveletek alapján próbálnak meg rendet vágni az első 
pillantásra zavarba ejtően gazdag és változatos adatrengetegben, és az 
őket létrehozó folyamatokra vonatkozó állításokat tenni. Ám a kate-
góriák olykor túl általánosak, máskor pedig saját szempontjaikkal – 
rosszabb esetben magukkal az adatokkal – kerülnek összeütközésbe. 
Például a tévesztéseket a célelem–nyelvbotlás–hibaforrás kategóriákkal 
leíró értelmezés nem veszi tekintetbe, hogy a hiba forrására vonatko-
zóan – a ritmikai okokra visszavezethető szekvenciaszervezési folya-
matok kivételével – a valódi törlések esetében (tehát a biztosan nem 
téves lexématalálás eredményeként létrejött alakoknál) még hipotézis 
sem fogalmazható meg. 

Továbbá: a nyelvbotláskutatás szakirodalmában nem mindig 
különül el világosan a fonetikai és a fonológiai (vagy megkülön-
böztető) jegy fogalma. (Az előbbi a beszédhangok adott, univerzális 
szempontok szerinti artikulációs–akusztikai–percepciós jellemzői-
re utal, az utóbbi pedig ezek közül azokra, amelyekkel az egyedi 
nyelvben minimális párokat, vagyis jel-megkülönböztető szerepű 
szegmentumokat [klasszikus terminussal – a mai ún. fonológiákból 
kiseprűzött – fonémákat] lehet elkülöníteni.) A nyelvbotlás-szak-
irodalom évtizedeken át a tévesztés által érintett legkisebb nyelvi 
egységnek a beszédhangot, s – Fromkin kivételével (vö. pl. Fromkin 
1971, 1997) – nem összetevőit, a fonetikai jegyeket tekintette. Most 
ne ássunk a mélyére annak a problémának, amelyet Huszár Ágnes 
maga is felvet monográfiájában, nevezetesen, hogy a standard/dial-
ektális/idiolektális normától nem fonológiai, csupán fonetikai meg-
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különböztető jegyben eltérő beszédhangváltozat, az allofón meny-
nyiben képes deviáns alakot létrehozni. Nincs az a fonetikus, aki 
spontán beszéd műszeres elemzésekor ne találkozott volna valamely 
szegmentum olyan aktuális megvalósulásával, amely több akuszti-
kai paraméterben tért el a standardtól, mint ahányban megegyezett 
vele, miközben a percepció (akár az elemző kihegyezett percepciója) 
a kontextusban mindebből mit sem vett észre. De annyi bizonyos, 
hogy észrevétlen allofonikus eltérésekre nem kifizetődő hipotézist 
építeni. Annál is inkább nem, hiszen a keresett legkisebb egység, 
amelyet a nyelvbotlás érint, nyelvi egység. Márpedig a beszédhan-
gokat alkotó fonetikai jegyek, valamint az allofónok nem a nyelv, 
hanem a fizikai megvalósítás, az artikuláció motoros folyamatainak 
kérdése. 

Az adatok mindenesetre azt mutatják, hogy a tévesztések (és nem-
csak az ép spontán beszédbeliek, hanem a patológiások is) igenis érin-
tik a jegyeket. Természetesen nem a fonetikai, hanem a megkülönböz-
tető jegyekről van szó. A nyelvbotlásos egyén ‘edény’, tyérd ‘térgy (a 
térd szó nyelvjárási alakja)’ vagy az afáziás táffítős ‘távfűtés’, összponkort 
‘összkomfort’ adatokban az a közös, hogy a tévesztés által érintett szeg-
mentumoknak mindösszesen egy-egy jegye „cserélt helyet” egymással. 
Ugyanez a folyamat mutatható ki azoknál az ismétléses botlásoknál, 
amelyeknél az ismételt szegmentum egyetlen megkülönböztető jegy-
ben tér el az ismételttől. Ilyen pl. a [...] hogy jól összevessen a Hegedűs 
Attilával ‘összevesszen’, vagy a fökhagymás, füstölt ‘fokhagymás’ alak. 
Ha kiindulásként elfogadjuk a jegyek érintettségét, a Berg-féle osztá-
lyozásnak mindjárt nincs szüksége arra a kényelmetlen eljárásra, hogy 
a Sowdetunion ’Sowietunion’ tévesztésben a d-t kontextusban nem 
szereplő elemnek legyen kénytelen tekinteni (Berg 1991). Azért nem, 
mert a d képzéshelye megegyezik – többek között – az összetett szóalak 
következő lexémájában lévő ugyanolyan szekvenciális és szótagpozíci-
óban helyet foglaló n képzéshelyével. Ez pedig vizsgálataim szerint (vö. 
pl. Szépe 2006) az egyik leggyakoribb jegyterjedési típus – lehet, hogy 
nem csak a magyarban?

Ugyancsak csínján kell bánnunk azzal a – szintén a jegyekkel ope-
ráló – elképzeléssel, amely az affrikáták önálló mássalhangzói státu-
sát a nyelvbotlás adatainak független bizonyítékaival kívánja igazolni: 
„[...] míg más komplex szegmentumok, pl. az sk nyelvbotlásokban he-
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lyet cserélhetnek, az affrikáták elemeivel ez soha nem fordul elő (Tör-
kenczy 1994: 288)”. Először is, előfordul: gyermeknyelvben, afáziában 
(pl. bozda ‘bodza’, lándacs1 ‘lándzsa’ (Sebestyénné Tar 2006: 77) tusva 
‘csukva’; a doszent ‘a docens’).2 Nyelvbotlásokban pedig a szekvencia 
által tartalmazott virtuális affrikáta-összetevők affrikátává épülhetnek 
össze (pl. dzsarázs ‘darázs; csetvér ‘testvér’). Aztán pedig, ha az affri-
káták azt mutatják, hogy szétválhatnak összetevőikre, akkor erősen 
meginog a ty, gy zárhang természetét hirdető elképzelés, ugyanis ezek 
is szétválhatnak (pl. afáziás ha[dj]on... hadott ‘hagyott’, SLI-os gyer-
meknyelvi hattuj ‘hattyú’).    

A pozicionális hibák közül két elem helycseréjének egyik típusa 
a spoonerizmus. Az átrendező művelettel „két egymást követő szó 
kezdő hangzója cserél helyet, úgy, hogy új, értelmes szavak keletkez-
nek”. Nem egy kutató „kételkedik a spoonerizmus spontán létrejötté-
ben, tudatos szójátékoknak tartja őket”. Természetesen tudatosan is 
előállíthatók ilyen alakok, ám a szóalakkezdő szegmentumok cseréje 
nem ritka semelyik tévesztéstípusban sem. Ez pedig Szende Tamás 
Globális Programozás elméletével (Szende 1992, 1997) magyarázha-
tó. Nyelvbotlásos adatokon végrehajtott elemzés (pl. Szépe 2005) azt 
mutatta, hogy ismétlés típusú nyelvbotlásműveletek végbemehetnek 
egyes jegyeken is, és szegmentumon, vagyis teljes jegyfeltöltésen is. 
Az egyes jegyek terjedése az egyik pozícióról a másikra megtörténhet 
akár egy kiemelt pozíció felől egy kevésbé kiemelt pozíció irányában 
(pl. nyelsbotlás ‘nyelvbotlás’), akár fordítva is (pl. uszonyat ‘iszonyat’, 
eloszlász ‘eloszlás’). Sőt, két, azonos kiemeltségű pozíció között is (pl. 
Per Münt meséi ‘Per Gynt meséi’). Az átrendező művelet, vagyis a cse-
re az azonos vagy közel azonos mértékben kiemelt pozíciók között 
ezzel szemben csak teljes jegyfeltöltések, vagyis teljes szegmentumok 
cseréjét hajthatja végre. Azonos kiemeltségű onsetek közötti cserére a 

1 A szóalakot záró szegmentum zöngétlenedése jellemző művelete mind az ép, 
mind a patologikus devianciafolyamatoknak.

2 Az onset pozícióra előírt affrikátákat felbontó művelet az egyik komponenst 
elmozgathatja, a másik pedig az affrikáta eredeti helyén marad. Az elmozgatott 
elem valamelyik legközelebbi kódában fog pozicionálódni, előremozgásnál 
ugyanannak a szótagnak a kódájában, hátramozgásnál pedig az előző szótag 
kódájában (Szépe 2002). 
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zságd vebre ‘vágd zsebre’ lehet példa, kismértékű kiemeltségbeli elté-
résű onsetek közötti cserére pedig a fútkúró ‘kútfúró’ vagy a csinálok 
garadaluska levest ‘csinálok daragaluska levest’. Ugyanilyen viszony-
ban álló nukleusok és kódák együttes cseréjét a magánsőszfördei ‘ma-
gánsörfőzdei’ példa illusztrálja. A nagy kiemeltségi különbségű pozí-
ciók között viszont lehetséges csupán egyetlen jegy cseréje, ez pedig 
nem eredményezi teljes szegmentumok cseréjét, pl. a dentialveoláris 
és posztalveoláris képzésihely-jegyek cseréje a szaccsolok ‘saccolok’ 
esetében.

Annak a megállapítása, hogy az azonos kiemeltségű onsetek kö-
zötti csere jegycsere-e, avagy teljes jegynyalábok cseréje, a magyarban 
számos esetben nem könnyű vagy nem is lehetséges. Ugyanis számos 
olyan szegmentumpár létezik, amelynek tagjai között csupán egyetlen 
megkülönböztető jegynyi a különbség, pl. kép–gép, vár–bár, láp–lát, 
sár–szár. Ezekben a szóalakokban ennek az egyetlen jegynek a cseréje 
a teljes szegmentum cseréjét eredményezi. Erre is példa volt a gara-
daluska szóalak.

Vannak azonban olyan esetek is, amelyekben egyetlen jegy cseré-
je nem eredményezi egyben a két szegmentum cseréjét is (erre láttuk 
példaként a szaccsolok ‘saccolok’ szóalakot). Nem lehet véletlen, hogy 
a vizsgált devianciakorpuszok nem tartalmaznak egyetlen olyan esetet 
sem, amelyben az azonos mértékben erős prominens pozíciók között 
(tehát két szóalakkezdő, vagy két szóalakzáró, vagy két morfémaha-
tár menti pozíció között) teljes szegmentumcserét nem eredményező 
jegycsere történt volna. Ez pedig – legalábbis ezen a téren – lehetővé 
tesz a tévesztések fonológiai szerkezetére vonatkozó jóslást. Így már 
nem véletlen, hogy az ‘egy korsó borsodi’ többszöri előfordulású té-
vesztés csak egy borsó korsodi tévesztésként, teljes jegycserével mehe-
tett végbe, s nem valósulhatott meg az egy porsó gorsodi vagy az egy 
gorsó porsodi alak. 

Egy másik nehéz ügy a következő. Minden, magyarral foglalkozó 
devianciakutatás szembesül a magánhangzó-illeszkedés szabályának 
érintettségével. A devianciák olykor túlgeneralizálják, máskor meg-
sértik ezeket a szabályokat. A gyűjtött adatok alapján tudomásul kell 
vennünk, hogy mind a jegyillesztés, mind annak megsértése kétség-
kívül létező folyamata a nyelvi devianciáknak. Az egymásnak látszó-
lag ellentmondó jelenségeket akkor tudjuk kielégítően értelmezni, ha 
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megtaláljuk közös irányítóelvüket, amelyből mindkét adattípus leve-
zethető.   

A magánhangzók elölségét és kerekségét szabályozó elvek két 
tartományban működnek: harmóniáról akkor beszélünk, ha mono-
morfemikus lexémában egyeznek meg az elölségi jegyek, illeszkedés-
ről pedig akkor, ha a tőmagánhangzó(k) elölségi és kerekségi jegyei 
– meghatározott szabályok szerint – ráterjednek az alulspecifikált-
nak tekintett toldalék magánhangzójára (vö. Nádasdy–Siptár 1994). 
A devianciák a két tartományban azonban – látszólag – nem azonos 
módon működnek. Monomorfemikus lexémán belül a devianciamű-
veletek valóban nem zárkóznak el a jegykülönbségek elsimítása elől, 
főképp, ha hátul képzett, valamint elöl képzett ajakkerekítéses (ún. 
harmonikus) magánhangzó kerül közös tőmorfémába, mint a dublőr 
vagy a büró szavak esetében. Azt, hogy ilyenkor az elölség melyik ér-
téke kerül ki győztesen a versenyből, számos tényező befolyásolhatja, 
mint például a szekvenciában elfoglalt pozíció, a hangsúlyosság vagy a 
kontextus (vö. Szépe 2006). Az öt dublőr következik szekvencia inkább 
válik nyelvbotlásban öt düblőr következik-ké, mint öt dublór követke-
zik-ké. 

Az illeszkedési devianciák ettől eltérően, többmorfémás szóala-
kokon működnek, továbbá nem elsimítják, hanem létrehozzák a 
jegykülönbségeket tő- és toldalékmorféma között, például hajszínezó 
sampon, örökra odavan. Ám ez a művelet is – csakúgy, mint a har-
móniát létrehozó devianciák – jegyterjesztés. Ezekben az esetekben 
a toldalék alulspecifikált magánhangzójának – a standard alaktól elté-
rően – nem az őt megelőző tő, hanem a következő szóalak ad értéket. A 
szégyellhatod magadat tévesztésben pedig azt érhetjük tetten, amint a 
jegyterjesztő művelet a következő szóalak felől kiindulva, jobbról bal-
ra végiggördül a megelőző szóalak teljes toldalékmorféma-állomá-
nyán. Sőt a devianciák jegyterjedését nem szükségképpen állítja meg 
a tő és a toldalék közti határ sem. Az A Tűzfoldon tartózkodó pártel-
nök nyelvbotlásban a következő szóalak hátul képzettsége a megelőző 
szóalak toldalékjára, valamint az azt megelőző tőmorfémára terjed. A 
jegyterjedésnek itt terjedelmi okok miatt részletesen nem tárgyalható 
további olyan típusait látjuk viszont a nyelvbotlásokban, illetőleg az 
afáziás, valamint a gyermeknyelvi adatokban, mint a nyelvállásfok je-
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gyének illesztése, vagy a tőmagánhangzónak a képzéshely tekintetében 
való specifikálása a toldalék-magánhangzó vagy másik szóalak párhu-
zamos szótagi magánhangzója által (Szépe 2000, 2006, Sebestyénné Tar 
2006). 
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Résumé

L’article examine la formation des catégories des typologies diffé-
rentes des lapsus à partir de Meringer jusqu’à nos jours. Il démontre 
l’influence du paradigme actuel de la linguistique sur les recherches 
des lapsus. Il présente la méthode d’interprétation des lapsus dans le 
cadre des modèles modulaires et interactionnels de la production de la 
parole qui sont nés des deux directions principales du paradigme cog-
nitif. Il démontre aussi comment les termes théoriques et les principes 
des modèles sont vérifiés par le fonctionnement des lapsus. Enfin, il 
aborde deux typologies des lapsus élaborées aux données du hongrois, 
en concentrant particulièrement sur les problèmes de catégorisation 
et d’interprétation soulevés par les lapsus hongrois. Pour finir l’article 
énumère quelques facteurs du hongrois qui peuvent influencer le dé-
veloppement de la typologie des lapsus. 
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Németh Szilvási Andrea

Néhány nehézséget okozó 
nyelvtani részterület a magyart idegen, 

illetve másodnyelvként tanuló 
szlovák anyanyelvűek nyelvhasználatában

Annotáció: A dolgozat témája három, a magyart nem anyanyelvként 
tanulók számára általában nehézséget okozó nyelvtani részrendszer 
vizsgálata szlovákiai magyarnyelv-tanulók körében végzett kérdőíves 
felmérés alapján. Vizsgálódásaim a szóban forgó részrendszerekre irá-
nyuló, a nyelvtanulók által elsajátított nyelvtani ismereteket és ezek 
alkalmazását felmérő feladatlap mellett egy nyelvhasználati kérdőív 
adataira is kiterjednek, mely lehetővé teszi a nyelvtanulók speciális ta-
nulótípusokba való besorolását.

Kulcsszavak: magyar mint idegen nyelv, magyar mint másodnyelv, ne-
hézséget okozó nyelvtani részrendszerek, interferenciahatás 

Bevezetés

A közhiedelem szerint a magyar nyelv nehezen megtanulható, sőt 
egyes állítások szerint egyenesen megtanulhatatlan nyelv. Ez utóbbi 
feltételezés természetesen túlzás, hiszen megtanulhatatlan nyelv nem 
létezik, az viszont kétségtelenül igaz, hogy a magyar nyelv egyes részte-
rületei néha még a rokon nyelveket beszélők számára is nehezen elsa-
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játíthatóak, hát még a más nyelvcsaládokba tartozó nyelveket beszélők 
számára, akiknek nyelvében egyes, a magyarban természetesen meg-
lévő jelenségek egyáltalán nem fordulnak elő, így ezek a nyelvtanulás 
során számukra teljesen idegenként is hatnak. Ebből következik, hogy 
például egy indoeurópai vagy újlatin nyelvet beszélő magyarnyelv-ta-
nulónak először tudatosítania kell, hogy egy olyan nyelvvel ismerke-
dik meg, amely esetenként teljesen másképp tagolja, fejezi ki a nyelven 
kívüli valóságot, mint saját anyanyelve. A fent említett jelenségeknek 
ezért már csak a megértése is gondot okoz a magyart nem anyanyelv-
ként tanulók számára, az pedig, hogy megtanulják és következetesen is 
használják őket, sok időt, magyarázatot, gyakorlást igényel, és termé-
szetesen a nyelvtanuló kitartására és akaraterejére is szükség van.

1. Nehézségek a magyar nyelvtan elsajátítása során

Ahogy az idegennyelv-tanulás folyamán általában véve minden kog-
nitív nyelvi képesség esetében, úgy a nyelvtani ismeretek, a végesnek 
nevezhető nyelvtani szabályok esetében sem az abszolút vagy az anya-
nyelvi tudás elérése az elsődleges cél, hiszen ehhez a nyelv belső szem-
léletmódjának elsajátítására lenne szükség, amelyre rendszerint csak az 
anyanyelvi beszélők képesek. Egy nyelv nem anyanyelvi beszélői közül 
csak nagyon keveseknek sikerül az ún. anyanyelvi szintet elérnie, így 
a nagy többség a nyelvtanulás során a nyelvnek és nyelvtanának kül-
ső szemlélője marad. Éppen ezért a magyarnyelv-órákon a tanulók-
nak ún. redukált nyelvtant tanítunk, ami azt jelenti, hogy csak azokat 
a jelenségeket sajátíttatjuk el velük, amelyek feltétlenül szükségesek 
ahhoz, hogy átlássák a magyar nyelvtan struktúráját, és ennek segítsé-
gével lehetőleg zökkenőmentesen kommunikáljanak magyarul. Ezek-
nek az elsajátítandó nyelvtani jelenségeknek a száma azonban még egy 
redukált nyelvtan esetében is igen nagy, ezért a nyelvtani szabályok 
explicit ismerete ma már többnyire nem elvárás a nyelvtanulókkal 
szemben, ilyen jellegű – induktív, deduktív vagy egybevető eljárással 
történő – bemutatásuk azonban elengedhetetlen a biztos nyelvi kom-
petencia, ill. a hozzá szükséges nyelvi tudatosság megszerzéséhez. Az 
idegennyelv-tanításnak sokkal inkább célja napjainkban a nyelvtani 
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szabályok implicit módon való megértése és a gyakorlatban való al-
kalmazni tudása, ezért különösen fontos, hogy a nyelvtanulók egy ún. 
funkcionális grammatikával ismerkedjenek meg a nyelvtanulás során 
(vö. Bárdos 2000: 55–60; Giay 1998b: 370; Nagyné Foki 2002: 185–186, 
192–195).

 A nyelvtan tanításakor nagy jelentősége van továbbá a kontraszti-
vitásnak, vagyis a forrás- és a célnyelv tudatos összevetésének is. A két 
nyelv nyelvtani rendszere közötti különbségek ugyanis nagymértékben 
megnehezít(het)ik a nyelvtanulók dolgát a nyelvtan elsajátítása során, 
ezenkívül ún. interferenciához, negatív transzferhez is vezethetnek, ha 
nem fektetünk kellő hangsúlyt a tudatosításukra. A nyelvi interferencia 
következtében ugyanis a nyelvtanulók az egyik általuk ismert nyelvből 
– legyen az az anyanyelvük, esetleg egy általuk beszélt idegen nyelv – 
olyan jelenségeket visznek át a célnyelvbe, amelyek az adott nyelvben 
(esetünkben a magyarban) teljesen ismeretlenek, vagy ha ismertek is, 
más szabályok szerint működnek, ezért zavarólag hatnak, vagy éppen a 
szándékolt tartalom megértését nehezítik (vö. Giay 1998b: 371; Bárdos 
2000: 59, 64; Balázs 1989: 87, 91).

A tapasztalat azt mutatja, hogy a magyart nem anyanyelvként tanu-
lók számára – anyanyelvüktől függetlenül – az a három jelenség okozza 
a legnagyobb gondot, amelyek tekintetében a magyar szinte minden 
más nyelvtől eltér, ezek pedig a magyar szórend, az igék kétféle ragozá-
sa, ill. az igekötős igék (Giay 1998b: 358). 

A legtöbb nyelv (legalábbis valamilyen szinten) kötött szórend-
jéhez képest a magyaré viszonylag szabad, aminek hallatán a nyelv-
tanulók többsége természetesen örül, arra gondolva, hogy végre egy 
nyelv, amelyben a mondatok megalkotásánál a szavak sorrendjére nem 
kell kifejezetten ügyelni. A helyzet azonban természetesen nem ilyen 
egyszerű: egyrészt, mert a magyar szórendben is vannak bizonyos kö-
töttségek, amelyek betartása nélkül a nyelvtanuló által alkotott mondat 
nem lehet „magyaros” (l. Giay 1998b: 380), másrészt pedig, mert a ma-
gyar szórend viszonylagos kötetlensége nem egyenlő a magyar monda-
tokban más nyelv szórendi szabályainak érvényesítésével. Ez utóbbi vi-
szont nem ritka jelenség a nyelvtanulók magyar megnyilatkozásaiban, 
a magyar szórend kötetlenségére gondolva ugyanis gyakran – persze 
nem tudatosan – saját anyanyelvük szabályai szerint alkotják meg ma-
gyar mondataikat is (vö. Misad 2008: 144). A forrás-, ill. a célnyelv szó-
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rendjére vonatkozó szabályok közötti különbség tehát gyakran válik 
interferenciaforrássá. 

Az igék határozott és általános ragozása kifejezetten magyar sa-
játosság, amelyet a magyarnyelv-tanulóknak hasonlítaniuk sincs mi-
hez, hiszen az indoeurópai nyelvekben hasonnemű jelenséggel nincs 
módjuk találkozni, ezért számukra a kétféle ragozás közötti különbség 
megértése, ezt követően pedig adekvát és következetes használatuk 
nehéz feladatnak bizonyul. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a sa-
játosan magyar ragozási rendszeren belül a nyelvtanulók további – az 
indoeurópai nyelvekben szintén ismeretlen – finomításra is számíthat-
nak: határozott ragozásban egyes szám első személyű alany és második 
személyű tárgy esetén ugyanis nem az -m, hanem a -lak/-lek személy-
ragokat kapcsoljuk az igéhez, például látlak (vö. Giay 1998b: 377–378; 
Misad–Hurka 1998: 98; Misad 2002: 98, 100; Misad 2008: 141; Berényi 
2000: 111).

Az igekötő-használat a magyarban az indoeurópai nyelvek hasonló 
jelenségeitől több ponton is eltér. A magyar igekötőknek az indoeuró-
pai nyelvekben megfelelő prefixumok (vö. Keszler 2000: 55) ugyanis 
vagy semmilyen esetben nem válnak el az igétől (pl. a szlovákban), 
vagy ha elválnak is, nem minden esetben a magyar igekötőkkel azonos 
feltételek mellett teszik ezt, az elválást követően pedig esetenként telje-
sen más szórendi szabályok vonatkoznak rájuk, mint a magyar igekö-
tőkre (pl. a németben). Ezenkívül a magyar igekötők és az indoeurópai 
nyelvekbeli prefixumok gyakran jelentéstanilag sem mutatnak egye-
zést, főként azokban az esetekben, amikor az igekötőknek a konkrét 
helyet meghatározó jelentésén kívül átvitt jelentése is kialakult (vö. 
Giay 1998b: 376; Misad–Hurka 1998: 98; Misad 2008: 142). Mindeb-
ből kifolyólag tehát az igekötő-használat terén is többszörösen fennáll 
a negatív transzfer veszélye.

2. A magyart idegen nyelvként tanulók típusai 
Szlovákiában

Az idegennyelv-oktatásnak általában véve, valamint kifejezetten a 
magyar nem anyanyelvként történő oktatásának is fontos részét ké-
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pezi a nyelvtanulók típusainak megállapítása. A besorolás több szem-
pontból is lényeges: egyrészt elősegítheti a tanulás és a tanítás hatéko-
nyabbá tételét, hiszen a különböző típusú tanulók oktatása különböző 
módszereket kíván, ill. megmagyarázhat bizonyos – a különböző tí-
pusú tanulók magyarnyelv-tanulása során felmerülő – nehézségeket, 
melyek leküzdése vagy elkerülése a besorolás által könnyebbé válhat. 
A magyar mint idegen nyelv belső tipológiájának, a magyar mint ide-
gen, környezet-, másod- és származásnyelv kategóriáinak, valamint a 
szlovákiai szlovák anyanyelvű magyarnyelv-tanulók magyartanulása 
okainak, motivációjának, nyelvi környezetének és a tudatos nyelv-
tanulást megelőző nyelvi ismereteinek vizsgálata alapján megálla-
píthatjuk, hogy a szóban forgó tanulók a magyart vagy idegen, vagy 
másodnyelvként tanulják a Szlovákiában működő, a magyart nem 
anyanyelvként oktató intézményekben (vö. Kontra 1991: 139–140; 
Szépe 1991: 151–159; Éder 1991: 185–210; Giay 1998a: 29–30; Szil-
vási 2011: 94–97). 

A nyelvtanulók egy része a magyar nyelvet egy bizonyos szakmai 
cél eléréséhez szükséges eszközként fogja fel, azaz instrumentális mo-
tivációval rendelkezik, magyar nyelvi ismeretei a nyelvtanulás kezdete 
előtt nem voltak, azokat a nyelvórákon tudatos és irányított tanulással 
szerezte meg, ezenkívül pedig forrásnyelvi környezetben él. A magyar-
nyelv-tanulók ezen csoportja számára a magyar tehát egyértelműen 
idegen nyelvként értelmezhető. Mivel azonban a szlovákiai magyar-
nyelv-tanulók másik csoportjának tagjai a nyelvórák látogatása előtt 
spontán módon, nyelvelsajátítással szerzik meg (különböző szintű) 
magyarnyelv-tudásukat, a nyelvtanulásra integratív motiváció vezérli 
őket, miközben – bár szűkebb körű, de főként a magyarlakta terüle-
teken – célnyelvi vagy kétnyelvű környezet, közösség veszi őket körül, 
amelyben a magyar nyelv (egy kontaktusváltozatának) mindennapi 
használatára is lehetőségük van, ezért a magyar az ő esetükben legin-
kább másodnyelvként fogható fel (Misad 2008: 137). Annál is inkább, 
mert a második nyelv terminussal eredetileg „a többnyelvű közös-
ségekben használt, kisegítő szerepű nem-anyanyelvet jelölik” (Éder 
1991: 192), a magyar nyelvnek ilyen jellegű értelmezése a szlovákiai 
magyarnyelv-tanulók e csoportjának esetében pedig általánosságban 
véve megfelel a valóságnak.
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3. A tárgyalt nyelvtani jelenségek elsajátítását 
és alkalmazását vizsgáló kérdőíves felmérés eredményei

A fent említett, nehézségeket okozó nyelvtani részrendszereket ille-
tően elsősorban arra voltam kíváncsi, hogyan boldogulnak a szlovák 
anyanyelvű magyarnyelv-tanulók a magyar szórend, az általános és 
a határozott ragozás, valamint az igekötős igék szabályszerűségeinek 
megértésével, elsajátításával. Kutatásomat a Pozsonyi Magyar Kultu-
rális Intézetben tartott magyarnyelv-órákat látogató tanulók körében 
végeztem. A kérdőíveket a haladó, középhaladó és mérsékelten haladó 
csoportok nyelvtanulói töltötték ki.

A felmérés során két részből álló kérdőívvel dolgoztam. Az egyik 
részben1 a magyarnyelv-tanulók nyelvi környezetével, hátterével, 
nyelvhasználatával, motivációjával, a magyar nyelvhez fűződő viszo-
nyával stb. kapcsolatban tettem fel kérdéseket, hogy megállapíthassam, 
másod- vagy idegen nyelvként tanulják-e a nyelvtanulók a magyart. A 
felmérésnek ezt a részét egy korábbi szakdolgozathoz felhasznált kér-
dőívet (l. Fischerová 2004) is tanulmányozva állítottam össze. A kér-
dőlap ezen részét minden vizsgált nyelvtanulói csoporttal kitöltettem, 
s az esetleges félreértések elkerülése végett a kérdezés nyelvének a szlo-
vákot választottam. 

A felmérés másik részének2 esetében – két magyar mint idegen 
nyelv tankönyvre (Kovácsi 1999; Erdős–Prileszky 2001) támaszkodva 
– a magyar nyelvtan tárgyalt részrendszereivel kapcsolatos feladatokat 
állítottam össze azzal a céllal, hogy felmérjem, milyen eredményes-
séggel oldják meg a szlovák anyanyelvű nyelvtanulók a szóban forgó 
nyelvtani részterületekre irányuló feladatsort. A megoldások értéke-
lése során ezek után azt vizsgáltam, hogy van-e különbség a magyart 
idegen, ill. másodnyelvként tanulók nyelvhasználatában, valamint 
nyelvtani ismereteik alkalmazásában. Konkrétan arra voltam kíváncsi, 
milyen mértékben segíti és támogatja a magyar nyelvi háttér és/vagy 
környezet a magyart másodnyelvként tanulók magyarnyelv-elsajátítá-

1 A felmérésnek ezt a részét terjedelmi korlátok miatt jelen tanulmányban nem 
mellékelem.

2 A felmérésnek ez a része megtekinthető az 1. számú függelékben.
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sát, ill. hogy ez a támogatás lehet-e olyan mértékű, hogy a magyart 
idegen és másodnyelvként tanulók között a nyelvtan szintjén nyelv-
tudásbeli különbségekhez vezessen. A feladatok elemzése során azt is 
tanulmányoztam, mely esetlegesen elkövetett hibák vezethetők vissza 
analógiára, ill. negatív transzferre, interferenciára.

Mivel azonban a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézetben a haladó 
és középhaladó nyelvtanuló csoportok a kérdőíves felmérés idején több 
okból kifolyólag (pl. lemorzsolódás, új trimeszter kezdete stb.) nem a 
várt maximális létszámmal működtek, kutatásomat meglehetősen kis 
minta, húsz adatközlő adatai alapján kell elvégeznem. A vizsgálódás 
eredményei így nem minősülnek reprezentatívnak, minden állításom 
és következtetésem kizárólag a vizsgált tanulócsoportokra vonatkozik.

3. 1. Az adatközlők jellemzése 
a nyelvhasználati kérdőívekből nyert adatok alapján

A kérdőíveket – ahogy fentebb említettem – összesen húsz magyar-
nyelv-tanuló töltötte ki (tizenhárom nő és hét férfi), közülük hatan a 
haladó, öten a középhaladó, kilencen pedig a mérsékelten haladó cso-
portot látogatják. Életkoruk nagyon változó, a legfiatalabb huszonkettő, 
a legidősebb pedig hatvanéves, a legtöbben huszonhét–harmincnégy 
év közöttiek. A tanulók csoportja születési helyük tekintetében is na-
gyon heterogén: többségük (megközelítőleg 70%-uk) Pozsonyból vagy a 
Pozsonyi kerületből, valamint annak szomszédos kerületeiből (a Nagy-
szombati, a Nyitrai és a Trencséni kerületből, ill. egy nyelvtanuló a köze-
li Ausztriából), míg hárman egy-egy közép-szlovákiai, további hárman 
pedig egy-egy délkelet-szlovákiai településről származnak. Közös talál-
kozási pontjuk, hogy meghatározó számukat Pozsonyhoz köti a munká-
ja vagy a tanulmányai. Nagyrészben szlovák anyanyelvűnek és nemzeti-
ségűnek vallják magukat, iskoláikat is ezen a nyelven végezték. Mindez 
két tanuló esetében nem fedi (teljesen) a valóságot: egyikük osztrák 
nemzetiségű, aki iskoláit anyanyelvén, azaz németül végezte; másikuk-
nak – saját bevallása szerint – anyanyelve és nemzetisége is magyar, de 
minden iskolai tanulmányát szlovák nyelven folytatta, a magyar nyelv 
egy kontaktusváltozatát magyar édesanyjától ugyan bizonyos szinten el-
sajátította, a köznyelvi nyelvváltozatot azonban nem beszéli. 
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Foglalkozásukat tekintve az adatközlők mindegyike szellemi mun-
kát végez: van közöttük közgazdász, művészettörténész, jogász, tol-
mács-fordító, lektor, újságíró, levéltáros, orvos, továbbá két egyetemi 
hallgató. 85%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy éppen ilyen 
jellegű tanulmányait végzi; s mindannyian legalább középfokon beszél-
nek legalább egy világnyelvet, leggyakrabban az angolt vagy a németet.

A kérdőíveket kitöltő nyelvtanulók többsége (17 tanuló) már a 
nyelvtanfolyam látogatása előtt is kapcsolatba került valamilyen módon 
a magyar nyelvvel és kultúrával, ill. magyar emberekkel. A tanulóknak 
megközelítőleg a fele (8) a magyart, ill. annak egy, mindennapi beszéd-
helyzetekben használt kontaktusváltozatát a kurzusra való beiratkozás 
előtt is beszélte már valamilyen szinten: egy részük (3 tanuló) ugyan-
is olyan családból (magyar–szlovák vegyes házasságból) származik, 
amelyben az egyik szülő anyanyelve a magyar; más részük (4 tanuló) 
valamelyik nagyszülőjétől sajátította el valamilyen szinten nyelvünket, 
míg egy nyelvtanuló olyan településen nevelkedett, ahol egymás mellett 
élnek a szlovák és a magyar nyelv beszélői, ő a tanfolyamra való beirat-
kozás előtti magyarnyelv-tudását a környezetének, főként barátainak 
köszönhette. A magyar mint idegen nyelv szlovákiai magyartanulóira 
vonatkoztatott belső tipológiája szerint (vö. Szilvási 2011: 95–97) ezért 
a magyar nyelvvel a kurzus kezdete előtt is érintkező nyelvtanulóknak 
ez a csoportja (8 tanuló) a magyart másodnyelvként tanulja a tanfolya-
mon, bár magyarpárú kétnyelvű környezetük körülményeitől függően 
a tudatos nyelvtanulás kezdetére egyénenként nagyon eltérő szintű ma-
gyartudásra tettek szert, ebből kifolyólag a nyelvkurzuson is különböző 
szintű csoportokban tanulnak. Ezeket a tanulókat a magyarnyelv-tan-
folyamra való beiratkozásra éppen az a szándékuk vezérelte, hogy a 
magyar nyelvű beszédtevékenységeik során fellépő értésproblémáikat 
kiküszöböljék, ill. jobban (a standardnak megfelelő[bb]en) fejezzék ki 
magukat magyarul, s ezáltal tökéletesítsék a magyartudásukat. Több-
ségük naponta magyarul kommunikál a környezetében élő magyar 
anyanyelvűekkel, de három tanuló kivételével ennek ellenére sem tart-
ják magyarpárú kétnyelvűnek magukat, mivel ehhez a kétnyelvűségről 
alkotott elképzeléseik szerint mindkét nyelvet azonos szinten kellene 
beszélniük. Magyar nyelvű beszédtevékenységüket viszont egy tanuló 
kivételével nagyrészt folyékonynak, de hibáktól nem mentesnek tart-
ják. Magyarnyelv-tudását a szóban forgó csoportba tartozó nyelvtanu-
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lók mindegyike a mindennapi életben folytatott kommunikációja, ill. 
a munkája során szeretné felhasználni, egy tanuló magyar nyelvvizsgát 
is szeretne tenni, tervei között szerepel ugyanis a magyarról vagy ma-
gyarra történő fordítással, tolmácsolással való foglalkozás, egy másik 
tanuló pedig kétnyelvűen tervezi szocializálni leendő gyermekeit.

A magyarral a kurzus kezdete előtt kapcsolatba kerülő nyelvta-
nulók másik része (9 tanuló) az előző csoport tagjaival ellentétben 
nyelvünkkel nem gyermekkorától, hanem egy későbbi életszakaszától 
kezdve, főként csak felnőttkorban ismerkedett meg, általában társas 
kapcsolatai révén, magyar baráttal/barátnővel, élet- vagy házastárssal, 
rokonokkal, szomszédokkal való kommunikációja során. Motiváció-
juk a nyelvtanulásra az előző csoportéhoz nagyon hasonló: a hozzájuk 
közel álló, ill. a környezetükben élő magyar emberekkel való kommu-
nikáció lehetővé tétele, a foglalkozásuk megkövetelte vagy személyes 
okokból történő magyarországi látogatásaik során való boldogulás. 
Ez utóbbi csoport magyar nyelvű ismeretei azonban a kurzusra való 
jelentkezés előtt elenyészőek voltak, így ők, ill. a magyarral a nyelv-
tanfolyam előtt egyáltalán nem érintkező tanulók (az általam vizsgált 
adatközlők közül hárman) a magyart idegen nyelvként tanulják. Az 
utóbbi tanulókat általában foglalkozásuk (művészettörténész, újságíró, 
pénzügyi szakember), ill. az abból adódó gyakori magyarországi útjaik 
késztették nyelvünk elsajátítására. A magyart idegen nyelvként tanu-
lók összességükben – saját megítélésük szerint – problémákkal bár, de 
nagyrészt eredményesen kifejezik magukat magyarul.

3. 2. A feladatlapok kiértékelése

A vizsgált tanulócsoport számára összeállított feladatlap három fela-
datot tartalmaz, melyek a fent említett, nehézségeket okozó nyelvtani 
részrendszerekre irányulnak. 

1. feladat: 

Az első feladatban azt próbáltam meg felmérni, mennyire tudnak kü-
lönbséget tenni a magyarnyelv-tanulók az általános és határozott ra-
gozás használata között. A feladat megoldása során a tanulóknak arra 
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kellett figyelniük, hogy anyanyelvüktől, a szlováktól (ill. egy esetben a 
némettől) eltérően a magyar nyelv tárgyhatározottságot és -határozat-
lanságot is megkülönböztet, ennek megfelelően pedig az igét, a tárgy 
meghatározó tagját a mondatban mindkét nyelvtani szám minden sze-
mélyében saját grammatikai jelölővel, igei személyraggal lát el, így a 
tanulóknak minden időben és módban két párhuzamos paradigmasort 
kell egymástól megkülönböztetniük (vö. Szili 2006: 111). Mivel ez a je-
lenség a magyarban egyedi vonás, interferenciával nem kellett számolni.

Az 1. számú táblázat az egyes tanulócsoportok első feladatbeli he-
lyes megoldásainak százalékban megadott arányát szemlélteti:

A magyart másod-
nyelvként tanulók 

csoportja

A magyart 
idegen nyelvként 
tanulók csoportja

Haladó szint 89,58% 60,42%
Középhaladó szint 54,17% 59,38%
Mérsékelten haladó szint 55,00% 58,57%
Szinttől függetlenül, összesítve 68,97% 59,33%

1. sz. táblázat

A táblázatból kitűnik, hogy a magyart haladó szinten másodnyelvként 
tanulók a feladatot meggyőzően jobb eredménnyel oldották meg, mint 
a magyart idegen nyelvként tanulók, a másik két szinten azonban en-
nek az ellenkezője tapasztalható. Ezeken a szinteken viszont a tanulók 
két csoportjának eredményei között nincs releváns különbség, ezért 
azt feltételezhetjük, hogy a két csoport tanulói közép- és mérsékelten 
haladó szinteken a magyar nyelvtannak ezt a részrendszerét megköze-
lítőleg azonos fokon sajátították el. Az összesített eredményeket látva 
ugyan a magyart másodnyelvként tanulók eredményei a jobbak, de a 
két csoport közötti különbség nem olyan nagy (9,64%), hogy azt felté-
telezhessük, a magyart másodnyelvként tanulók a határozott és az álta-
lános ragozás használata közötti különbséget – magyar előismereteik-
nek és környezetüknek köszönhetően – jobban érzik, mint a magyart 
idegen nyelvként tanulók.

A feladaton belül típushibának nevezhetők az Azt választhatnak 
(Önök), amelyiket akarnak (Önök); Nagyon szeretünk azokat a kiskutyákat 
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(mi),…; Nem ismertek azt a férfit (ti), … megoldások, amelyeket az adat-
közlőknek több mint a fele választott, és minden szinten, szinte minden 
csoportban előfordulnak. A főnévi mutató névmási tárgy (azt, azokat) 
határozottságának/határozatlanságának esetei az általános és a határozott 
ragozás elsajátításának általában véve is problémás részét képezik a ma-
gyart nem anyanyelvként tanulók körében (Hegedűs 2004: 278–279).

Analógiára visszavezethető hibák ebben a feladatban azok voltak, 
amelyek esetében a tanulók az egyik tagmondat általános ragozású 
igéje hatására a másik tagmondatban is az általános ragozású formát 
választották, még ha a másik tagmondat a határozott ragozású formát 
követelte is meg (vagy fordítva). Például: Annyi pénzt keres (ő), hogy 
megengedhet (ő) magának a drága ruhákat. Azt az éttermet zárják (ők) 
be, amelyet olyan gyakran látogattuk. Az analógiás hibák nem nevez-
hetőek specifikusnak sem a magyart idegen, sem pedig a másodnyelv-
ként tanulók számára.

2. feladat:

A második feladat két részből állt. A feladat különböző részeiben azt 
mértem fel, hogy mennyire vannak tisztában a nyelvtanulók az igekö-
tők használatával előbb szórendi, majd jelentéstani szempontból. Az 
első esetben arra kellett figyelniük, hogy – a szlovák prefixumoktól el-
térően – a magyar igekötők bizonyos esetekben elválnak az igétől, míg 
a másik esetben az igekötők esetleges átvitt jelentéseire kellett ügyelni-
ük, amelynek tekintetében eltérhet egymástól a két nyelv. Az említett 
forrás- és célnyelvi különbségekből kifolyólag az interferencia esélye 
mindkét esetben nagy.

a) A 2. feladat első része:

A 2. számú táblázat az egyes tanulócsoportok helyes megoldásainak 
százalékban megadott arányát szemlélteti3:

3 Ebben a feladatban kifejezetten csak azt tekintettem hibának, ha a tanulók 
az igekötő elválásának/nem elválásának eseteit nem ismerték fel. Az általános 
és a határozott ragozás hibáinak javításától – mivel ez a feladat nem ennek 
a jelenségnek a felmérésére irányult – eltekintettem.
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A magyart másod-
nyelvként tanulók 

csoportja

A magyart 
idegen nyelvként 
tanulók csoportja

Haladó szint 100,00% 53,33%
Középhaladó szint 46,67% 50,00%
Mérsékelten haladó szint 50,00% 38,09%
Szinttől függetlenül, összesítve 69,44% 45,65%

2. sz. táblázat

A táblázatból kiderül, hogy a magyart haladó szinten másodnyelv-
ként tanulók kivételével a többi csoport nyelvtanulói bizonytalanok 
az igekötő-használat szórendi vonatkozásaival kapcsolatban, amit alá-
támaszt az általában 50% körül elért eredményességük is. A magyart 
idegen, ill. másodnyelvként tanulók eredményeit illetően releváns 
különbség csak a fentebb említett haladó szinten figyelhető meg, ahol 
a magyart másodnyelvként tanulók mindegyike 100%-os eredményt 
ért el a csak feleannyira sikeresen teljesítő magyart idegen nyelvként 
tanulókkal szemben. Az összesített eredmények közötti, a magyart 
másodnyelvként tanulók javára írható több mint 20%-os különbség a 
középhaladó és mérsékelten haladó szintek két-két csoportja közti kis 
különbségből kifolyólag nem tekinthető mérvadónak.

Tipikus hibának nevezhető ebben a feladatrészben tulajdonképpen 
minden olyan mondatban elkövetett hiba – a felszólító mondat kivé-
telével –, amelyben az igekötőnek el kell válnia az igétől (Ez a két autó 
nem ütközik össze; Nem ezt a tollat veszem meg; Ez a lány a szombati 
filmet nézi meg). Ezekben a mondatokban a nyelvtanulók nagy része 
ugyanis – valószínűleg anyanyelve hatására – nem választotta el az 
igekötőt az igétől, minek következtében ilyen megoldások születtek: 
Ez a két autó nem összeütközik/összeütkoznak [sic]; Nem ezt a tollat 
megveszem; Ez a lány a szombati filmet megnézi/megnéz. Ezek a meg-
oldások gyakran többszörös interferenciahibának is tekinthetők egy-
ben, például az Ez a két autó nem összeütkoznak mondat egyrészt az 
igekötő szórendi helye miatt is interferenciára utal, másrészt az ö o-val 
való jelölése, ill. az alany és állítmány nem a magyar, hanem a szlovák 
standardnak megfelelő egyeztetése is a negatív transzfer hatása, a ma-
gánhangzó-illeszkedés szabályainak be nem tartása pedig analógiára 



120 121

utaló hiba. Mindezek mellett azonban túlteljesítésre visszavezethető 
hibákat is elkövettek a nyelvtanulók, vagyis időnként olyan esetekben 
is elválasztották az igekötőt az igétől, amikor nem kellett, pl.: Hoztátok 
el nekem a könyvet?

b) A 2. feladat második része:

Az alábbi táblázat az egyes tanulócsoportok helyes megoldásainak szá-
zalékban megadott arányát szemlélteti:

A magyart másod-
nyelvként tanulók 

csoportja

A magyart 
idegen nyelvként 
tanulók csoportja

Haladó szint 91,67% 79,17%
Középhaladó szint 75,00% 62,50%
Mérsékelten haladó szint 91,67% 71,43%
Szinttől függetlenül, összesítve 85,00% 71,95%

3. sz. táblázat

A táblázatba foglalt százalékos arányok azt mutatják, hogy a nyelv-
tanulók szemantikai szempontból nagyrészt különbséget tudnak ten-
ni a több átvitt értelmű jelentéssel is rendelkező el- és meg- igekötők 
között, hiszen egy kivételével mindegyik csoport teljesítménye elérte 
(legalább) a 70%-ot. A megkülönböztetés minden szinten a magyart 
másodnyelvként tanulók számára bizonyult könnyebb feladatnak, 
említésre méltó különbség a két csoport között azonban csak a mérsé-
kelten haladó szinten tapasztalható, relevánsnak viszont a többi szint, 
ill. az összesített eredmények különbségéhez hasonlóan ez sem nevez-
hető.

A befejezettség akcióminőségét a magyarban mind a meg-, mind 
az el- igekötő kifejezheti (vö. Szili 2006: 190; Hegedűs 2004: 96). Ez a 
tény, ill. a feladatrészben szereplő első mondat (Végre megérkeztünk!) 
analógiájának hatása okozhatta a következő típushibát: Megérkezett a 
vacsora ideje, amelyet a tanulók nagy része elkövetett, figyelmen kívül 
hagyva azt a tényt, hogy az első mondatban személyekről, míg a másik-
ban egy elvont fogalomról van szó. 
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3. feladat:

A harmadik feladatban azt próbáltam meg felmérni, milyen mérték-
ben sajátították el a nyelvtanulók a viszonylag szabad magyar szórend 
specifikus kötöttségeit, ill. hogy befolyásolják-e őket az anyanyelvük-
re jellemző szórendi sajátosságok a magyar mondatok alkotása során. 
Hogy a feladat megoldásakor csak az egyes megszerkesztendő mon-
datok szórendjére kelljen figyelniük, a szavakat nem alap-, hanem 
ragozott alakjukban adtam meg. Interferenciára a magyar nyelvtan e 
részrendszerének felmérése során azért lehet számítani, mert a tanulók 
konkrét magyar szórendi fogódzók ismeretének hiányában gyakran 
hívják segítségül anyanyelvük szórendi szabályait, s alkotnak ezáltal 
akaratlanul is magyartalan mondatokat.

A szóban forgó feladat öt mondatában4 helyes megoldásként csak 
az ún. semleges mondatnak (ti. amikor az állítmányon kívül más mon-
datrész nem hangsúlyos a mondatban) megfelelő szórendet (l. Szili 
2006: 156–160) fogadtam el, a kérdő mondatban5 pedig a fókuszba 
helyezett mondatrésznek, ill. az igekötő szórendi követelményeinek 
megfelelő megoldásokat tekintettem adekvátnak. Azért jártam el így, 
hogy a javítás során minden megoldást azonos mérce szerint bírálhas-
sak el, ill. hogy a feladatban túlsúlyban lévő, az általános tapasztalatok 
alapján az ún. fókuszpozíciós mondatok (Szili 2006: 156) szórendjének 
elsajátításánál nehezebb feladatnak bizonyuló semleges mondatok szó-
rendjének ismerete egységesen felmérhető legyen.

A 4. számú táblázat az egyes tanulócsoportok helyes megoldásai-
nak százalékban megadott arányát szemlélteti:

A magyart másod-
nyelvként tanulók 

csoportja

A magyart 
idegen nyelvként 
tanulók csoportja

Haladó szint 61,11% 11,11%
Középhaladó szint 11,11% 25,00%
Mérsékelten haladó szint 0% 0%
Szinttől függetlenül, összesítve 28,89% 9,80%

4. sz. táblázat

4 3. feladat a), c), d), e), f) mondatairól van szó.
5 A 3. feladat b) mondatáról van szó.
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A táblázatból kiderül, hogy a viszonylag szabad magyar szórend 
specifikus kötöttségeinek ismerete nagyon kis mértékben jellemzi az 
általam vizsgált magyarnyelv-tanulókat. Mindez érvényes a magyart 
idegen, ill. másodnyelvként tanulók különböző szintű csoportjaira kü-
lön-külön, ill. az eredményeiket összesítve is. A feladatot legeredmé-
nyesebben a magyart másodnyelvként tanulók haladó szintű csoportja 
oldotta meg, míg mérsékelten haladó szinten a tanulói csoportok se-
melyik tagja sem tudott a fent említett követelményeknek megfelelő 
szórendű mondatot alkotni. A magyart idegen, ill. másodnyelvként 
tanulók csoportjai között a haladó szinten kívül más szinteken – az 
összesített eredményeket is beleértve – nem állapítható meg releváns 
különbség a magyar szórend szabályainak ismerete tekintetében.

A leggyakrabban elkövetett hibák ezen a feladaton belül egyben 
interferenciára is utalnak, ugyanis teljes mértékben a szlovák mondat 
szórendje szerint épülnek fel6:

– Holnap megyünk kirándulni a hegyekbe. – Zajtra ideme na vý-
let do hôr.
– Apa megy a fürdőszobába a tisztítószerért. – Otec ide do kúpeľ-
ne po prací prostriedok.
– Elvettél sok pénzt a pénztárcámból?/Sok pénzt elvettél a pénz-
tárcámból? – Zobral si veľa peňazí z mojej peňaženky?/Veľa 
peňazí si zobral z mojej peňaženky?
– Anya bemegy a szobába, ahol alszanak a gyerekek. – Matka 
vojde do izby, kde spia deti.

Az igekötős igéket tartalmazó mondatokban sokféle megoldás 
született, a tanulók többsége az igekötőt – szintén az interferenciának 
tulajdoníthatóan – nem választotta el az igétől, például: Őt is fogom 
meghívni a kiállításomra. 

Problémát okozott a tanulóknak a jön ige felszólító módú alakjá-
nak képzése is: vagy a megadott alakban (eljössz) hagyták, vagy a jöjj el 
formát választották, a rendhagyónak minősülő gyere el szerkezet csak 
elvétve szerepel a megoldások között.

6 A tanulók által alkotott mondatok többsége a magyarban fókuszpozíciós 
mondatként elfogadható lenne, de kevés a valószínűsége annak, hogy a tanulók 
a feladat megoldása során tudatosan hangsúlyos mondatrészt tartalmazó 
mondatot alkottak volna, ezért itt sokkal valószínűbbnek tartom az interferenciát.
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3. 3.  Tanulságok, következtetések

Az 5. számú táblázat a magyart idegen, ill. másodnyelvként tanulók 
csoportjainak egyes feladatokban elért összesített eredményeit szem-
lélteti százalékos arányokban:

A magyart másod-
nyelvként tanulók 

csoportja

A magyart idegen 
nyelvként tanulók 

csoportja
1. feladat:
(általános és határozott 
ragozás)

68,97% 59,33%

2. feladat első része:
(az igekötős igék szórendi 
kérdései)

69,44% 45,65%

2. feladat második része:
(az igekötős igék jelentés-
tani kérdései)

85,00% 71,95%

3. feladat:
(magyar szórend) 28,89% 9,80%

5. sz. táblázat

A feladatok kiértékelése és a táblázatba foglalt eredmények alapján egyér-
telmű, hogy a felmérésben részt vevő magyarnyelv-tanulók számára a 
magyar nyelvtan vizsgált részrendszerei közül a magyar szórend specifi-
kus kötöttségei okozzák a legnagyobb nehézséget, adatközlőim ugyanis 
az említett részrendszerre irányuló feladatban érték el a legalacsonyabb 
pontszámot. Ez a tény azonban természetesen nem jelenti azt, hogy a 
többi nyelvtani részrendszer terén nem küzdenek nehézségekkel, hiszen 
az igekötős igék szórendi vonatkozásaival, valamint az általános és hatá-
rozott ragozással kapcsolatos feladatokban elért eredményeik is bizony-
talan tudást tükröznek. A vizsgált jelenségek közül a legsikeresebben az 
igekötős igék jelentéstani kérdéseit felmérő feladatban teljesítettek.

Az 5. számú táblázatba foglalt összesített adatokból az is kiderül, 
hogy a magyart másodnyelvként tanulók általában minden feladatban 
jobb eredményt értek el, mint a magyart idegen nyelvként tanuló társa-
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ik, mindebből azonban az adatközlők kis száma miatt messzemenő kö-
vetkeztetések nem vonhatók le. Mindenesetre feltételezhetjük, hogy a 
vizsgálatban részt vevő, a magyart másodnyelvként tanuló adatközlők 
magyarnyelv-elsajátítására, ill. -tanulására a magyar nyelvi környezet 
és háttér pozitív hatással van.

Ami az egyes feladatok során tanulmányozott, interferenciára visz-
szavezethető hibákat illeti, megközelítőleg azonos mértékben fordul-
tak elő mind a magyart idegen, mind pedig másodnyelvként tanulók 
írásbeli megnyilatkozásaiban, számottevő különbség a két csoport kö-
zött ebben a tekintetben nem mutatható ki.

Összegzés

A magyar mint idegen nyelv tárgykörében végzett kutatások és felmé-
rések alapján megállapíthatjuk, hogy a magyart nem anyanyelvként 
tanulók számára – anyanyelvtől függetlenül – nyelvünk grammatikai 
rendszerében a következő három jelenség okozza a legnagyobb nehéz-
séget: a viszonylag szabad magyar szórend, az igék kétféle (általános és 
határozott) ragozása, valamint az igekötős igék szórendi és jelentéstani 
kérdései. E tényszerűségből kiindulva végeztem kérdőíves felmérést 
szlovákiai magyarnyelv-tanulók körében. A nyelvtani ismeretek el-
sajátítását és alkalmazását vizsgáló feladatlap mellett a kutatás részét 
képezte az a nyelvhasználati kérdőív is, amely lehetővé tette a nyelvta-
nulók különböző tanulótípusokba való sorolását. 

Az összesített eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a felmé-
résben részt vevő szlovák anyanyelvű magyarnyelv-tanulók számára 
a magyar nyelvtan vizsgált jelenségei közül a magyar szórend specifi-
kus kötöttségei okozzák a legnagyobb gondot, míg legsikeresebbnek 
az igekötős igék jelentéstani kérdéseit felmérő feladatban bizonyultak. 
A nyelvi adatok feldolgozása során kiderült továbbá, hogy a magyart 
másodnyelvként tanulók általában minden feladatban jobb eredményt 
értek el, mint a magyart idegen nyelvként tanuló társaik, minek alapján 
feltételezhetjük, hogy a magyart másodnyelvként tanuló adatközlők 
magyarnyelv-elsajátítását, ill. -tanulását pozitívan befolyásolja a ma-
gyar nyelvi környezet, ill. háttér.
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Zhrnutie

Na základe rôznych výskumov v oblasti vyučovania maďarčiny ako 
cudzieho jazyka môžeme konštatovať, že najväčšie ťažkosti pre štu-
dentov učiacich sa maďarský jazyk (a to bez ohľadu na ich materinský 
jazyk) spôsobujú tieto tri gramatické javy: podmetové a predmetové 
časovanie slovies, relatívne voľný  slovosled maďarskej vety, sémantic-
ké otázky a slovosled  slovesných predpôn. 

Môj prieskum zameriavajúci sa na tieto javy skúmal osvojené 
gramatické znalosti a ich používanie v okruhu študentov učiacich sa 
maďarčinu ako cudzí jazyk alebo ako druhý jazyk v rámci jazykových 
kurzov v Maďarskom kultúrnom inštitúte v Bratislave. Na základe 
výsledkov testov môžeme konštatovať, že pre študentov učiacich sa 
maďarský jazyk najväčšie ťažkosti spôsobili práve špecifické determi-
nácie relatívne voľného slovosledu maďarských viet, pričom vo väčšine 
prípadov adekvátne riešili úlohy zameriavajúce sa na sémantické otáz-
ky slovesných predpôn. Počas spracovania výsledkov vyšlo najavo aj to, 
že skupina študentov učiacich sa maďarčinu ako druhý jazyk dosiah-
la lepšie výsledky ako skupina študentov učiacich sa maďarčinu ako 
cudzí jazyk. Na základe toho predpokladáme, že maďarské jazykové 
prostredie, resp. maďarské pozadie má pozitívny vplyv na osvojenie si 
maďarčiny ako cudzieho jazyka.
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1. sz. Függelék

KÉRDŐÍV

IV. rész – Feladatok

Álnév (prezývka): ...........................  Csoport (skupina): ..........................

1. feladat: 

Egészítse ki az igéket a megfelelő jelen idejű ragokkal! Ha Ön szerint 
semmilyen rag nem járul az igéhez, jelölje x-szel!

a) Annyi pénzt ad………(én) neked, amennyit kér………(te).
b) Nem ismer………(ti) azt a férfit, akit mutat…….(mi)?
c) Azt választhat……..(Önök), amelyiket akar………(Önök).
d) Annyit vehet……..(te), ahányat tud………(te).
e) Nagyon szeret…..(mi) azokat a kiskutyákat, amelyeket tőletek 
kap…..(múlt idő, mi).
f) Annyi pénzt keres………(ő), hogy megengedhet…(ő) magának 
a drága ruhákat.
g) Azt az éttermet zár…(ők) be, amelyet olyan gyakran látogat.…..
(múlt idő, mi).
h) A film az egész történetet feldolgoz…., nemcsak az orvos életét 
mutat……. be.

2. feladat:

a) Helyettesítse be a mondatokba a megadott igekötős igéket a megfelelő 
alakban!
•	 Ez a két autó nem ………………………….. (összeütközik).
•	 ………………….. (elhoz – ti) nekem a könyvet?
•	 …………………...(elhoz – te – felszólító mód) nekem a könyvet!
•	 Nem ezt a tollat ………………………… (megvesz – én).
•	 A barátom is ……………………. (összeházasodik) a menyasszo-

nyával.
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b) Helyettesítse be a mondatokba az el- vagy a meg- igekötőket a mondat 
értelmének megfelelően!
•	 Végre ………érkeztünk!
•	 Peti ……….tanulta a leckét.
•	 Kati …….jött hozzánk ebédre.
•	 ……..érkezett a vacsora ideje.
•	 Mindent ……….teszek a sikerért.
•	 Mindent ……….teszek emlékbe.
•	 A mester …….ismerte tanítványa tehetségét.
•	 A fiú még .........ismerte rég nem látott rokonait.

3. feladat: 

Alkosson mondatokat a megadott szavakból!
a) a, megy, fürdőszobába, a, apa, tisztítószerért

....................................................................................................................

b) pénzt, a, elvettél, sok, pénztárcámból?

...................................................................................................................

c) szobába, anya, ahol, a, alszanak, bemegy, a, gyerekek

……………………………………………………………………….

d) moziba, velünk, eljössz, holnap (felszólító mód)!

………………………………………………………………………

e) kirándulni, hegyekbe, holnap, megyünk, a

...................................................................................................................

f) meghívni, fogom, a, is, kiállításomra, őt

………………………………………………………………………
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Takács Henrietta

Hivatali nyelvhasználat Somorján egy 
kérdőíves felmérés tükrében1

Annotáció: Jelen tanulmányban egy dél-szlovákiai, többségében ma-
gyar jellegű település, Somorja nyelvhasználatát vizsgálom a hivatalos 
érintkezés szempontjából az alábbi színtereken: a szóbeli ügyintézés 
nyelve, az írásbeli ügyintézés nyelve, a kisebbségi nyelvhasználati tör-
vény biztosította lehetőségek ismerete. A dolgozat egy 2017 novembe-
rétől 2018 januárjáig folytatott kérdőíves kutatásra épül, melynek célja, 
hogy felmérje, milyen nyelven kommunikál szóban és írásban Somorja 
lakossága a hivatalos ügyintézés során a helyi önkormányzati hivatal-
lal, ill. milyen mértékben ismeri a kisebbségi nyelvhasználati törvény 
nyújtotta lehetőségeket. 

Kulcsszavak: kisebbségi nyelvhasználati törvény, hivatali kétnyelvű-
ség, szóbeli ügyintézés nyelve, írásbeli ügyintézés nyelve

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 1/0272/17. számú Preklad, kultú-
ra, hybridita a polylingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky 
c. Vega-projekt alapján folytak a pozsonyi Comenius Egyetem BTK Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Fakulty of Arts, Depart-
ment of Hungarian Language and Literature).
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Bevezetés

A kisebbségi nyelvek érvényesítése Szlovákiában alapvetően jogi kér-
dés. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a mindenkori hatalom 
1918-tól, az első Csehszlovák Köztársaság megalakulásától egészen 
napjainkig különböző alkotmánycikkelyek, nyelvtörvények, nyelv-
használati rendeletek és egyéb rendelkezések által szabályozza az or-
szág területén élő kisebbségek nyelvének használatát.

A törvény nyújtotta lehetőségekkel elsődlegesen a legnagyobb lét-
számú kisebbséget alkotó magyarok élhetnek. Mivel a szlovákiai ma-
gyarság mintegy 70%-a olyan településen él, ahol helyi többséget alkot, 
elvileg lakóhelye minden nyilvános színterén használhatja az anyanyel-
vét. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1999. évi 184. számú 
törvénye (magyar fordításban lásd Lanstyák–Szabómihály 2002: 237–
239) a nemzetiségi kisebbségek nyelvének használatáról úgy rendel-
kezik, hogy kizárólag a hivatalos érintkezés területére, s ezen belül is 
csak a közigazgatási szervek és a kisebbséghez tartozó személyek kom-
munikációjára szűkíti le a kisebbségi nyelvek használatát; miközben a 
rendeletben biztosított kisebbségi nyelvhasználati jogok 2. §-ának 1. 
bekezdése szerint e nyelvek csak azokon a településeken érvényesít-
hetők, ahol az utolsó népszámlálási adatok szerint az adott kisebbség 
a helyi lakosságnak legalább 20%-át alkotja (vö. Csiffári 2010, 2012; 
Csintó 2010; Gazdík 2014; Hájos 2012; Istók 2012, 2014; Kiss 2015; 
Lanstyák 2002; Menyhárt 2002, 2005; Misad 2009, 2012, 2016, 2017; 
Szabómihály 2002a, 2002b). 

A dolgozat érdemi részében azoknak a kérdőíves adatoknak az átte-
kintésével, vizsgálatával és elemzésével foglalkozom, melyek somorjai 
adatközlőktől származnak. A vonatkozó törvény rendelkezéseiből ki-
indulva bemutatom, ábrázolom, értelmezem és összefoglalom a kérdő-
íves kutatás során felgyűjtött, ill. feldolgozott információkat. 

1. A vizsgálat helyszíne

Somorja városa Nagyszombat megyében, a Dunaszerdahelyi járásban, 
a Szlovák Köztársaság fővárosától, Pozsonytól 25 kilométerre találha-
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tó. A 2011-es népszámlálás idején a városnak 12 971 lakosa volt, az 
önkormányzat 2016. évi nyilvántartási adatai alapján ez a szám mára 
13 303-ra emelkedett. A 1. táblázatban Somorja lakosságának alaku-
lását közlöm azokat az éveket illetően, melyekben Csehszlovákiában 
(1961, 1970, 1980, 1991), majd Szlovákiában (2001, 2011) népszám-
lálást tartottak. Mivel azonban a helyi népesség-nyilvántartás adatai 
szerint Somorja lakosságának száma állandóan növekszik (ennek va-
lószínűsíthető oka a főváros közelsége), a táblázat utolsó három oszlo-
pában az elmúlt évek2 mutatóit is közzéteszem. 

Év 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2014 2015 2016

A 
lakosság 

száma
5957 7112 9677 12051 12143 12971 13028 13147 13303

1. táblázat: Somorja város lakosság-nyilvántartási adatai. Forrás: A Szlovák 
Köztársaság Statisztikai Hivatala.

Somorja lakosainak döntő többsége még mindig magyar nemzetiségű, 
ám a város nemzetiségi összetétele jelentősen átalakult az utóbbi évek-
ben: míg a magyar nemzetiségűek száma csökkent, addig a szlovákoké 
folyamatosan nőtt. A két utolsó népszámlálás közötti időszakban a ma-
gyar nemzetiségű lakosok száma 8 091-ről 7 309-re apadt, a szlovákoké 
3 760 főről 4 365 főre emelkedett.3  

2 A kézirat leadásának időpontjában az önkormányzati hivatal még nem tette 
közzé a 2017-es év lakosság-nyilvántartási adatait.

3 A szociológusok szerint a szlovákiai magyar kisebbség lélekszámának csökke-
nését általánosságban a felerősödött asszimilációs folyamatok, továbbá a nem-
zetiségi hovatartozás miatti hátrányos megkülönböztetés okozzák (az utóbbi 
főként a munkavállalás, az oktatás, a hivatallal folytatott kommunikáció, vala-
mint a munkahelyen, ill. az államigazgatásban való előrelépés vonatkozásában 
nyilvánul meg) (vö. Gyurgyík 2006: 111, Lampl 2007: 20–21). 
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2. A kutatás módszere(i)

A dolgozatban közzétett eredmények saját empirikus kutatáson alapul-
nak. A kutatást a Dunaszerdahelyi járás egyik településén, Somorján 
végzetem, mégpedig egy kérdőíves gyűjtés segítségével. Választásom 
azért esett a kérdőíves kutatásra, mert a kérdőív alkalmas arra, hogy 
gyorsan jussunk statisztikai módszerekkel feldolgozható adatokhoz, 
továbbá az ilyen módszerrel végzett vizsgálat könnyen megismételhető 
és ellenőrizhető (vö. Babbie 2001). 

A kérdőíves vizsgálat során arra kerestem a választ, hogy a somorjai 
polgárok a hivatali érintkezés során szóban és írásban melyik nyelvet 
részesítik előnyben, ill. arról is szerettem volna információkat szerezni, 
hogy tisztában vannak-e a kisebbségi nyelvhasználati törvény biztosí-
totta lehetőségekkel. A kutatás kezdetekor egy magyar nyelvű kérdő-
ívet készítettem, melyet helyi ismerősök közvetítésével 100 somorjai 
lakoshoz juttattam el. A felmérésben való részvétel és a kérdőíves 
adatszolgáltatás teljesen önkéntes volt, viszont biztos magyar nyelv- 
ismeretet igényelt. A kérdőívet kitöltő személynek csupán egyetlen kri-
tériumnak kellett megfelelnie, mégpedig hogy Somorjáról vagy vala-
melyik somorjai településrészről (Bucsuháza, Csölösztő, Királyfia, ill. 
Tejfalu) származzon. A 100 adatközlőt ugyan véletlenszerűen válasz-
tottam ki, de fontos volt, hogy magyar anyanyelvűek legyenek, hiszen a 
kérdőív további részében azt is megkérdeztem, hogy a hivatali ügyinté-
zés során anyanyelvüket vagy a többségi nyelvet részesítik-e előnyben. 
Az adatgyűjtést arra alapoztam, hogy a 100 kitöltött kérdőív adatának 
összegzése után viszonylag átfogó képet kapok majd a somorjai pol-
gárok hivatali nyelvhasználatáról. Mivel mind a 100 kiosztott kérdőív 
visszakerült hozzám, a mintát – bár nem nevezhető reprezentatívnak – 
elegendő nagyságúnak véltem ahhoz, hogy az adatok feldolgozása után 
általános tanulságokat és tapasztalatokat fogalmazzak meg.

Ahogy fentebb említettem, a kutatást névtelen kérdőív segítségé-
vel végeztem. Az adatgyűjtés első részében a kérdések a válaszadók 
szociolingvisztikai jellemzőinek feltárására irányultak. Rákérdeztem 
az adatközlők nemére, életkorára, nemzetiségére, állampolgárságára, 
legmagasabb iskolai végzettségükre, valamint arra, hogy milyen nyel-
ven végezték alapiskolai, középiskolai, ill. egyetemi tanulmányaikat. 
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A kérdőív második részében arra kerestem a választ, hogy az adatköz-
lők melyik nyelvet részesítik előnyben a szóbeli és írásbeli ügyintézés 
során az önkormányzati hivatalban, igényeltek-e már kétnyelvű vagy 
magyar nyelvű formanyomtatványt, űrlapot az önkormányzati hiva-
talban, ill. nyújtottak-e már be magyar nyelvű beadványt, kérelmet az 
önkormányzati hivatalhoz. A kérdőíves gyűjtés során arra is szerettem 
volna fényt deríteni, hogy az adatközlők ismerik-e a www.jogsegely.
sk, a www.onkormanyzas.sk, a www.gramma.sk portálokat, esetleg 
igénybe vették-e már valamelyiket, ill. van-e tudomásuk arról, hogy 
az adott településen a nemzetiségi lakosságnak hány százalékos rész-
arányt kell elérnie ahhoz, hogy anyanyelvét a hivatalos érintkezésben 
is használhassa. 

A kérdőív utolsó részében a Fórum Kisebbségkutató Intézet által 
kiadott Nyelvi jogok Szlovákiában: Anyanyelvhasználati útmutató alap-
ján sorakoztattam fel helyes és helytelen állításokat, melyek közül az 
adatközlőknek kellett kiválasztaniuk az általuk valósnak vélt kijelen-
téseket.

2.1. Az adatközlők bemutatása

A kérdőívet 48 férfi és 52 nő töltötte ki. Életkoruk megjelölésekor a vá-
laszadók hat korkategória közül választhattak, mégpedig: 0–20 év kö-
zöttiek, 21–30 év közöttiek, 31–40 év közöttiek, 41–50 év közöttiek, 
51–60 év közöttiek, 60 év felettiek. A legtöbb (29%) adatközlő a 31–40 
év közötti korosztályból származott, míg a legkevesebb (5%) a 0–20 év 
közötti korosztályból. A 30–21, a 50–41, valamint az 60–51 év közötti 
korosztály ugyanolyan arányszámban (20%) vett részt a felmérés-
ben, míg a 60 év felettiek a második legkisebb százalékszámmal (6%) 
csatlakoztak a kérdőívek kitöltéséhez. Az adatközlők 3%-a szlovák, míg 
a 97%-a magyar nemzetiségűnek vallotta magát. Az állampolgárságra 
vonatkozó kérdésben mind a száz adatközlő a szlovákot jelölte meg. 

A kérdőívben olyan általános szociológiai jellemzőkre is kíváncsi 
voltam, mint az adatközlők végzettsége. A legmagasabb iskolai vég-
zettséget három válaszlehetőség közül választhatták ki: alapiskola, kö-
zépiskola (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző), főiskola/
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egyetem. Az adatközlők 55%-a középiskolai végzettséggel rendelkezett, 
43%-a főiskolát vagy egyetemet végzett, míg 2%-a csupán alapiskolát.4

A legmagasabb iskolai végzettség mellett arra is kerestem a választ, 
hogy az adatközlők milyen nyelven folytatták iskolai tanulmányaikat. 
A válaszadók 89%-a magyar, míg 11%-a szlovák tannyelvű alapisko-
lát látogatott. Míg a középiskolai tanulmányait az adatközlők 70%-a 
magyar nyelven végezte, addig a szlovák tanítási nyelvű középiskolát 
a válaszadók 27%-a választotta. Főiskolai végzettséggel az adatközlők 
43%-a rendelkezett: 24%-uk szlovák 14%-uk magyar nyelven végezte 
felsőfokú tanulmányait. A fennmaradó 5% angol, cseh, szlovák és ma-
gyar, illetve szlovák és angol nyelven végezte a főiskolát, ill. egyetemet.

3. Az ügyintézés nyelve a Somorjai Városi Hivatalban

3.1. A szóbeli ügyintézés nyelve

A kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának 1. pontja úgy rendelke-
zik, hogy amennyiben a nemzetiségi kisebbséghez tartozó személyek 
egy adott településen a lakosságnak legalább 20%-át alkotják, e telepü-
lésen a hivatali érintkezés során használhatják a kisebbségi nyelvet. A 
7. § 1. pontja ugyanakkor előírja, hogy a közigazgatási szerv és alkal-
mazottai a hivatali érintkezésben az államnyelvet kötelesek használni, 
s csak e törvény és más törvények által meghatározott feltételek mellett 
használhatják a kisebbségi nyelvet, melyet a szabályozás szerint egyéb-
ként nem kötelesek ismerni (vö. Misad–Takács 2017: 79).

A kutatás során a fentiek értelmében elsődlegesen arra kerestem 
a választ, hogy az ügyfél szóbeli kommunikáció során melyik nyelvet 
részesíti előnyben az önkormányzati hivatalban. A kérdőívek összesí-
tése és elemzése során megállapítható, hogy az adatközlőknek a 71%-a 
a magyar nyelvet, 21%-a a szlovák és a magyar nyelvet egyaránt, míg 8 
%-a csupán a szlovák nyelvet részesíti előnyben a szóbeli hivatali ügy-
intézés során. 

4 A 2%-os számarány két gimnáziumi tanulmányokat folytató adatközlőt rejt.
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A válaszadóknak hozzávetőleg a háromnegyed része magyarul 
kommunikál az önkormányzati hivatalban, amiből arra következtethe-
tünk, hogy az ügyfél és az önkormányzati dolgozó kommunikációjának 
nyelve leggyakrabban az ügyfél anyanyelvéhez igazodik. Az adatköz-
lők 21%-a a szlovák és a magyar nyelvet is használja az önkormányzati 
hivatalban folytatott kommunikációja során. Mivel az adatközlőknek 
nem kellett megindokolniuk a válaszadást, ezért csak következtetni le-
het arra, hogy azért választották ki a „szlovákul és magyarul” válaszle-
hetőséget, mivel a magyar nyelvű közigazgatási szakterminológiát nem 
ismerik, így a kommunikáció során gyakran váltanak át magyarról 
szlovák nyelvre. A válaszadók azon 8%-a, akik a szlovák nyelvet része-
sítik előnyben minden bizonnyal olyan kétnyelvűek, akiknek bizonyos 
regiszterekben a szlovák az erősebb nyelvük. Ők minden bizonnyal 
olyan másodnyelv-domináns kétnyelvűek, akik szlovák nyelven végez-
ték a tanulmányaikat, ezért különféle kommunikációs színtereken szlo-
vák nyelven sokkal könnyebben tudják magukat kifejezni. 

A következő diagram az adatközlők jellemző nyelvválasztását 
szemlélteti a szóbeli ügyintézés vonatkozásában.

1. diagram: Az adatközlők szóbeli kommunikációjára vonatkozó adatok.

MELYIK NYELVET RÉSZESÍTI ELŐNYBEN  
A SZóBELI KOMMUNIKÁCIó SORÁN  
AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN?

Magyar
71%

Szlovák
8%

Magyar és szlovák 
21%
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3.2. Az írásbeli ügyintézés nyelve

A kisebbségi nyelvhasználati törvény 1999-es elfogadásakor nagy 
előrelépésnek számított, hogy az addigi szabályozásokkal szemben a 
szóbeli kommunikáción túl a kisebbségi nyelvek írásbeli használatát is 
lehetővé tette (Lanstyák–Szabómihály 2000: 85). 

A jogszabály 2. §-ának 3. pontja úgy rendelkezik, hogy azokon 
a településeken, ahol az adott kisebbség meghaladja az összlakosság 
20%-át, a kisebbséghez tartozó személyek az államigazgatási szervhez 
és a területi önkormányzati szervhez címzett írásos beadványaikat ki-
sebbségi nyelven is benyújthatják; a közigazgatási szerv ezekre az ál-
lamnyelvű válasz mellett kisebbségi nyelven is válaszol (vö. Misad–Ta-
kács 2017: 82). A hivatali kétnyelvűség terén végzett eddigi kutatások 
eredményei azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény 
elfogadása óta a városi településeken 8,7%-kal, míg a községi telepü-
léseken 1,9%-kal növekedett a magyar nyelvű beadványok száma (vö. 
Hájos 2012, Menyhárt 2002, Misad 1998).

Az adatközlőkhöz eljuttatott kérdőíves felmérésben arra is szeret-
tem volna választ kapni, hogy az adatközlők melyik nyelvet részesítik 
előnyben az önkormányzattal folytatott írásbeli ügyintézés során. A 
válaszadóknak több mint a fele (54%-a) szlovákul, 22%-uk magyarul 
kommunikál írásban a hivatallal, míg az adatközlők 24%-a eddig még 
egyáltalán nem kommunikált írásban az önkormányzati hivatallal. 

A témában folyt eddigi kutatások eredményeire támaszkodva kije-
lenthetjük, hogy a magyar kisebbséghez tartozó lakosok túlnyomórészt 
egynyelvű szlovák beadványokat nyújtanak be a helyi önkormányza-
tokhoz, így a magyar nyelvű beadványok száma elenyésző. Magyarul 
általában azok az idősebb vagy alapiskolai végzettséggel rendelkező 
ügyfelek leveleznek a hivatallal, akik nem tudnak szlovákul. A tapasz-
talat azonban azt mutatja, hogy még ezek az ügyfelek is igyekeznek 
szlovák nyelven megszólítani a hivatalt, hiszen az önkormányzati dol-
gozók általában úgy vélekednek, hogy a többségi nyelvű beadványok 
elsőbbséget élveznek az ügyintézés során. Ennek következtében a szlo-
vákul nem tudó lakosok is csak ritkán fogalmaznak meg magyar nyel-
vű kérelmet, s inkább megkérik a hivatal valamelyik dolgozóját vagy 
rokonukat, ismerősüket, hogy segítsenek a szlovák nyelvű kérelem 
megfogalmazásában (Misad 2009: 79, Misad–Takács 2017: 82–83). Az 
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eddigi vizsgálatok során többek között arra is fény derült, hogy eseten-
ként maga a polgármester vagy a hivatali dolgozó biztatja az ügyfelet 
arra, hogy szlovák nyelvű kérelmet nyújtson be, ennek okát azonban 
nem sikerült feltárni (lásd Csiffári 2010: 30).

A következő diagram az adatközlőknek az írásbeli ügyintézéskor 
választott nyelvhasználatát ismerteti. 

2. diagram: Az adatközlők írásbeli nyelvhasználatára vonatkozó adatok.

3.3. Az űrlapok nyelve

A vonatkozó szabályozás 2. §-ának 6. pontja szerint a területi önkor-
mányzati szerv a saját hatáskörében kiadott űrlapokat kérésre kisebb-
ségi nyelven is az állampolgárok rendelkezésére bocsátja. 

Mivel az önkormányzatok jelentős része a fentebb említett sza-
bályozás ellenére sem biztosít kétnyelvű formanyomtatványokat a 
kisebbségekhez tartozó ügyfelek számára, kíváncsi voltam, hogyan 
oldja meg ezt a problémát a somorjai önkormányzati hivatal. A vá-
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ros honlapján5 találtam az egyes szakosztályokon való ügyintézéshez 
kapcsolódó elektronikusan letölthető magyar nyelvű kérvényeket, 
illetve nyomtatványokat, de néhány szakosztály esetében a számuk 
elenyésző volt. A Tanügyi, a Pénzügyi, a Kultúra és a sport, valamint 
a Gondozószolgálati osztályon belül csupán két–három magyar nyel-
vű nyomtatványra bukkantam a város honlapján. A legtöbb – kilenc 
– magyar nyelvű űrlappal az Anyakönyvi Hivatal rendelkezik, míg a 
Környezetvédelmi, a Közigazgatási, a Közlekedésügyi és az Építkezés-
ügyi szakosztálynál öt-hat magyar nyelvű elektronikus formanyom-
tatvány áll az ügyintézők rendelkezésére. Mindemellett van két olyan 
szakosztály is – Vállalkozási, lakásügyi és idegenforgalmi szakosztály, 
Bér- és személyzeti ügyek osztály – mely egyáltalán nem rendelkezik 
elektronikusan letölthető magyar nyelvű formanyomtatványokkal. Mi-
vel a kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának 7. pontja kötelezi 
az önkormányzati hivatalokat a kétnyelvű formanyomtatványok, ill. 
űrlapok biztosítására, így Somorja önkormányzati hivatala jócskán el-
marad a törvények nyújtotta lehetőségektől és az előírt kötelességektől.

Az űrlapok és a beadványok nyelvére vonatkozóan a kérdőívben 
két kérdést tettem fel az adatközlők számára. Először is azt szerettem 
volna megtudni, hogy az adatközlők igényeltek-e már kétnyelvű vagy 
magyar nyelvű formanyomtatványokat az önkormányzati hivatalban, 
másodsorban pedig arra kerestem a választ, hogy nyújtottak-e már be 
magyar nyelvű beadványt az önkormányzati hivatalhoz.

A válaszadók 7%-a igényelt, míg 59 %-a eddig nem igényelt sem 
kétnyelvű, sem magyar nyelvű űrlapot. Az eredmények összegzéséből 
az is kiderült, hogy az adatközlők 21%-a azt sem tudta, hogy igényelhet 
kétnyelvű vagy magyar nyelvű formanyomtatványt, míg a 13%-a ugyan 
tudta, hogy lehet ilyet igényelni, de még sosem tette. Ennek feltehető-
leg az lehet az oka, hogy a kisebbségi nyelvhasználók nem tudnak a 
nyelvtörvényben megfogalmazott jogaikról, nem tudják, illetve nem 
biztosak abban, hogy milyen kérvényeket fogalmazhatnak meg anya-
nyelvükön, ezért a beadványaikat inkább szlovák nyelven írják meg 
(vö. Menyhárt 2002: 44). A tájékozatlanság mellett további problémát 
jelent az is, hogy az ügyfelek a szlovák nyelvű űrlapok kitöltéséhez van-

5 http://samorin.sk/hu/nyomtatvanyok-kervenyek/
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nak hozzászokva. Ennek oka általában az, hogy a polgárok „praktikus 
ügyintézés”-re törekednek, tehát minél gyorsabban szeretnék elintézni 
a hivatalos dolgaikat, aminek a legtisztább és legegyszerűbb módja a 
szlovák nyelvű írásbeli ügyintézés (vö. Menyhárt 2002: 45). Gyakran 
ismétlődő problémát okoz az is, hogy az egyes önkormányzati hivata-
lok csak egynyelvű nyomtatványokat helyeznek ki az ügyfélpultokra, 
így az ügyfélnek valószínűleg eszébe sem jut, hogy külön kérésre akár 
kétnyelvű vagy magyar nyelvű formanyomtatványt is kitölthetne (vö. 
Fiala-Butora 2012: 148)

Arra a kérdésre, hogy nyújtottak-e már be magyar nyelvű bead-
ványt az önkormányzati hivatalhoz, a válaszadók 9%-a igennel, míg 
64%-a nemmel válaszolt. Az összesített adatok mindemellett azt bizo-
nyítják, hogy az adatközlők 17%-a nem is tudta, hogy van lehetőség 
magyar nyelvű beadvány benyújtására, míg a 10%-ának ugyan volt tu-
domása róla, de sosem élt még ezzel a lehetőséggel.

Az alábbi diagram az önkormányzathoz benyújtott magyar nyelvű 
beadványokkal kapcsolatos adatokat szemlélteti.

3. diagram: Az adatközlők formanyomtatvány-benyújtására vonatkozó adatok.
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A nyelvhasználati kérdőívek vizsgálata során gyakran szembesültem a 
szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat közötti jelentős eltéréssel. Habár a 
törvény lehetővé teszi, hogy a kisebbségek az önkormányzati ügyinté-
zés során mind szóban, mind írásban használhassák az anyanyelvüket, 
a somorjai lakosok inkább csak a szóbeli ügyintézés során élnek ezzel 
a jogukkal. 

A kisebbségi anyanyelvi írásbeliség másodlagosságának valószínű-
síthető oka az, hogy a több évtizedes szlováknyelvűségnek köszönhe-
tően sem az önkormányzati dolgozók, sem az ügyfelek nem ismerik a 
kisebbségi nyelvű jogi-közigazgatási terminológiát, illetve a kisebbségi 
nyelvű hivatalos stílus és hivatalos szövegek jellemző jegyeit. Minde-
mellett a kisebbségi nyelvű jogi-közigazgatási terminológia a szlováki-
ai magyar köznyelv részét sem képezi, így az államigazgatási tevékeny-
séggel kapcsolatos nyelvi készségek sem alakultak ki. Ez a probléma 
nem oldható meg a magyarországi szakterminológia egyszerű átvé-
telével és elterjesztésével, már csak a részben eltérő reáliák, valamint 
a magyarországi és a szlovákiai szakszövegek stílusbeli-megfogalma-
zásbeli különbségei miatt sem (vö. Lanstyák–Szabómihály 2000: 85). 
Ilyen feltételek között mind a magyar anyanyelvű hivatalnoki réteg, de 
még a magyar anyanyelvű ügyfelek is biztosabb talajon érzik magukat, 
ha az írott szövegezés szintjén a szlovák nyelvet használják. Másrészt a 
magyar anyanyelvű ügyfelek egy része biztonságosabbnak érzi a szlo-
vák írásbeliséget, ugyanis az írásbeli megnyilvánulásnak (kérvények, 
beadványok) inkább vannak adminisztratív következményei, mint a 
szóbelinek, így a szlovák nyelvű szövegezéseket célravezetőbbnek vé-
lik. További problémát jelent a korszerű szlovák–magyar jogi szótárak 
hiánya is, mivel a magyar nyelv a hivatalos ügyintézésben legalább fél 
évszázadon át csak korlátozottan volt jelen. A megfelelő szótárak hiá-
nya miatt a magyar mint kisebbségi nyelv hivatali használatának kiter-
jesztését jelenleg főként a Gramma Nyelvi Irodában készült szógyűjte-
mények, illetve szószedetek segítik (vö. Csernicskó 2010: 15; Horváth 
2009: 217; Lanstyák 1991: 39; Lanstyák–Szabómihály 2002: 117; Misad 
2016: 73, 2017: 45; Misad–Takács 2017: 87–88). 

Annak, hogy a kérdőívben vizsgált önkormányzati hivatal két-
nyelvűsége csak részben tükrözi a működési település magyar nem-
zetiségű, ill. anyanyelvű lakosságának a számarányát, feltételezésem 
szerint az is az oka, hogy a kisebbségi beszélőközösségekhez tartozó 
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polgárokat senki sem tájékoztatja arról, hogy milyen mértékben és 
módon használhatják anyanyelvüket hivatalos ügyeik intézése során; 
de arra is akad példa, hogy az önkormányzati dolgozók nem ismerik 
kellően a törvényi rendelkezéseket, illetve félreértelmezik azokat. 

4. A kutatás további résztémái

A kérdőíves felmérés további részében azt vizsgáltam, hogy az adat-
közlők ismerik-e, esetleg igénybe vették-e már a www.jogsegely.sk, a 
www.onkormanyzas.sk és a www.gramma.sk (elérhetősége: http://
foruminst.sk/szerkezet/gramma-nyelvi-iroda/) portálokat. 

4.1. A honlapokkal kapcsolatos kérdés kiértékelése

A kérdőív kitöltésében részt vevő adatközlőknek több mint 82%-a egy-
általán nem ismerte, míg 15%-a ismerte a felsorolt honlapok valame-
lyikét, de igénybe még sosem vette őket. Az utóbbiak közül négy-négy 
adatközlő a www.jogsegely.sk és a www.onkormanyzas.sk honlapot 
ismerte, egy a www.gramma.sk honlapot, egy a www.jogsegely.sk és 
a www.onkormanyzas.sk honlapot, míg egy további adatközlő mind 
a három portált ismerte. Négy adatközlő azt állította, hogy ismeri a 
felsorolt honlapokat, de nem jelölte meg, hogy melyikre/melyekre 
vonatkozik az állítása. A kérdőívet kitöltők további 2%-a azt a választ 
adta, hogy ismeri a www.onkormanyzas.sk honlapot, és már igénybe 
is vette; egy adatközlő pedig az „Egyéb” válaszlehetőséghez a követke-
zőket írta: „[…] hallottam, hogy vannak ilyenek, ha szükségem lesz rá, 
biztos megtalálom”.

4.2. A 20%-os nyelvhasználati küszöbbel és az anyanyelvhasználat 
fontosságával kapcsolatos kérdések kiértékelése

 
A kisebbségi nyelvhasználati törvény 2. §-ának 1. pontja kimondja, 
hogy azokban a városokban és falvakban, amelyekben a nemzeti ki-
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sebbséghez tartozó személyek a lakosságnak legalább a 20%-át alkot-
ják, ott a törvény értelmében a hivatali érintkezés során használhat-
ják a kisebbségi nyelvet. E rendelkezés fényében arra szerettem volna 
választ kapni, hogy az adatközlőknek van-e tudomásuk arról, hogy a 
vonatkozó törvény értelmében egy település nemzetiségi kisebbséghez 
tartozó lakosságának milyen arányszámot kell elérnie ahhoz, hogy a 
hivatali érintkezésben is használhassák az anyanyelvüket. 

A három válaszlehetőség közül az adatközlőknek a 76%-a ismer-
te a törvényben megjelölt arányszámot. A 30%-os arányszámot a 
megkérdezettek 15%-a, míg a 15%-os részarányt a válaszadók 9%-a 
vélte helyesnek. Annak ellenére, hogy a kérdőívet kitöltő adatközlők 
többsége alapos ismeretekkel rendelkezik a fentebb említett törvény-
nyel kapcsolatban, a hivatalos írásbeli érintkezés során mégsem élnek 
a törvény adta lehetőséggel. Összehasonlításképpen: míg a válaszadók 
76%-a tisztában van azzal, hogy a nemzeti kisebbségnek milyen arányt 
kell elérnie ahhoz, hogy szóban és írásban is kommunikálhasson a ki-
sebbség nyelvén, írásban mégis csak a 22%-uk választja a magyar nyel-
vet. A szóbeli kommunikáció terén sokkal jobb a helyzet, hiszen az 
adatközlők 71%-a magyarul kommunikál a hivatali ügyintézés során.

A somorjai polgárok körében végzett kérdőíves kutatás során azt is 
vizsgáltam, hogy az adatközlők fontosnak tartják-e azt, hogy az anya-
nyelvükön intézhessék ügyeiket az önkormányzati hivatalban. Míg a 
válaszadók 80%-a fontosnak tartja, hogy az anyanyelvén kommuni-
kálhasson a hivatalban, addig a 20%-ukat eddig nem foglalkoztatta 
ez a kérdés. A szóban forgó kérdésre kapott válaszok elemzése során 
pozitívan értékeltem, hogy a harmadik válaszlehetőséget, miszerint az 
adatközlőt nem érdekli, hogy használhatja-e az anyanyelvét az önkor-
mányzati hivatalban, senki sem jelölte meg.

4.3. A kérdőív harmadik részének kiértékelése

A kérdőív harmadik részében a Fórum Kisebbségkutató Intézet által 
2012-ben kiadott Nyelvi jogok Szlovákiában: Anyanyelvhasználati út-
mutató alapján sorakoztattam fel helyes és helytelen állításokat a hiva-
tali szóbeli és írásbeli nyelvhasználatra, törvényekre és jogszabályokra, 
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valamint az önkormányzati hivatalban közzétett magyar információk-
ra vonatkozóan. Az állítások közül az adatközlőknek kellett kiválaszta-
niuk az általuk valósnak vélt kijelentéseket. A hét állítás közül három 
helytelen volt, négy pedig helyes. 

A válaszok feldolgozásakor felfigyeltem arra, hogy az adatközlők 
gyakran csak egy állítást véltek valósnak. Ennek az egyik lehetséges 
oka az lehet, hogy a kérdés feltevésekor csak lehetőségként utaltam 
rá, hogy az adatközlők „több választ is bekarikázhat”-nak, ezért lehet, 
hogy a laikusok azt gondolták, hogy csak egy helyes válasz van. Továb-
bi okként azt tudom elképzelni, hogy némelyik válaszadó sietett a kér-
dőív kitöltésével, ezért nem olvasott el minden állítást, vagy elolvasta 
őket, de közülük valóban csak egyet vélt valósnak. 

A felsorakoztatott állítások közül az első (Amennyiben a hivatalnok 
nem tud magyarul, nekem kell alkalmazkodnom hozzá, és államnyelven 
kell folytatnom a társalgást.) hamis volt. Bár a kisebbségi nyelvhasz-
nálati törvény 7. § 1. pontja nem teszi kötelezővé az egyes hivatalnok 
számára a nemzeti kisebbségi nyelv ismeretét, de a vonatkozó törvény 
2. §-ának 1. pontja szerint a hivatalnak magyarlakta településen bizto-
sítania kell a magyar nyelv használatának feltételeit. A legegyszerűbb 
megoldás az, ha a hivatalnok vagy valamelyik kollégája beszél magya-
rul, de ha mégsem, akkor a hivatalnak tolmácsot kell biztosítania a saját 
költségére, hogy az ügyfél élhessen a törvény biztosította jogával. An-
nak ellenére, hogy az állítás hamis volt, 42 válaszadó mégis helyesnek 
vélte, ami arra enged következtetni, hogy a kisebbségi nyelvhasználók 
nem tudnak a nyelvtörvényben megfogalmazott jogaikról, tájékozatla-
nok, így ha szlovák anyanyelvű hivatalnokkal kerülnek kapcsolatba, az 
ügyintézés során automatikusan a szlovák nyelvet használják.

A magyarlakta településeken a közigazgatási szervekhez (állami 
és önkormányzati szervek) az ügyfél az anyanyelvén is benyújthatja 
írásos beadványát, kérelmét vagy panaszát, amelyre a szlovák nyelvű 
válasz mellett az anyanyelvén is választ kell kapnia, tehát a nemzeti 
kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvény 2. §-ának 3. pontja 
szerint megfogalmazott második állítás (Az önkormányzati hivatalhoz 
az anyanyelvemen is benyújthatok írásos beadványt, amire a szlovák 
nyelvű válasz mellett az anyanyelvemen is választ kell, hogy kapjak.) 
helyes volt. Jóllehet 45 válaszadó tisztában volt az állítás helyességével, 
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54%-uk az írásbeli ügyintézés során mégis szlovákul kommunikál az 
önkormányzati hivatallal.

A kisebbségek nyelvének használatára vonatkozó törvény 5a. 
§-ának 2. pontja úgy rendelkezik, hogy azon a településen, ahol a 
nemzetiségi kisebbséghez tartozó személyek a lakosságnak legalább 
a 20%-át alkotják, ott az önkormányzati szervek a település hivatali 
hirdetőtábláján, weboldalán és a kiadott időszaki kiadványokban kö-
telesek magyar nyelven is elérhetővé tenni azoknak a jogszabályoknak, 
előírásoknak, utasításoknak az áttekintő jegyzékét, amelyek alapján 
döntéseiket meghozzák, és amelyek az ügyfelek jogait és kötelességeit 
szabályozzák a hivatallal fenntartott viszonyukban. Ennek az állításnak 
a helyes és a helytelen változata is szerepelt a kérdőívben (A hivata-
lok nem kötelesek magyarlakta településen magyar nyelven is elérhetővé 
tenni azon jogszabályokat és előírásokat, amelyek a jogaimat és a kö-
telességeimet szabályozzák a hivatallal kapcsolatban./A hivatalok köte-
lesek magyarlakta településen magyar nyelven is elérhetővé tenni azon 
jogszabályokat és előírásokat, amelyek a jogaimat és a kötelességeimet 
szabályozzák a hivatallal kapcsolatban.). Száz válaszadóból 6-an a ha-
mis állítást vélték helyesnek, míg 68-an a helytálló állítást vélték jónak.

Az ötödik állítással kapcsolatban (Az anyakönyvi hivatalok által ki-
állított születési-, házassági- és halotti anyakönyvi kivonatokat, valamint 
a közigazgatási szervek által kiadott engedélyek, jogosítványok, igazolá-
sok kétnyelvű kiadását is kérvényezhetem.) a kisebbségi nyelvhasználati 
törvény 2. §-ának 5. pontja kimondja, hogy ha a nemzetiségi kisebb-
séghez tartozó személyek egy adott településen a lakosságnak legalább 
20%-át alkotják, akkor az ügyfél kérheti a születési-, házassági- és ha-
lotti anyakönyvi kivonatok, valamint a közigazgatási szerv által kiadott 
engedélyek, jogosítványok, igazolások, nyilatkozatok és rendeletek két-
nyelvű kiállítását. A kérdőív kitöltésében részt vevő száz adatközlő kö-
zül csupán tizenkilencen karikázták be helyes válaszként ezt az állítást, 
ami feltételezéseim szerint arra utal, hogy a nemzetiségi kisebbséghez 
tartozó ügyfeleknek nincs tudomásuk a jogaikról, s ezzel kapcsolatban 
nem is kapnak megfelelő információkat az önkormányzati hivataltól.

A 211/2000 sz. törvény az információkhoz való szabad hozzáférés-
ről (információs törvény) 5. §-ának 9. bekezdése úgy rendelkezik, hogy 
közzé kell tenni az önkormányzat működésével kapcsolatos következő 
információkat: a képviselőtestületi és a bizottsági ülések időpontját, az 
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ülések programját, a jelenléti ívet, a szavazások eredményét, a nyilvá-
nos üléseken készült jegyzőkönyveket, valamint az előterjesztett és az 
elfogadott rendeletek szövegét. Azt az állítást (A települési önkormány-
zatoknak elérhetővé kell tenni (városok esetében az interneten is) a képvi-
selőtestületi és bizottsági ülések időpontját, az ülések javasolt programját, 
a szavazások eredményeit, a nyilvános üléseken készült jegyzőkönyveket, 
valamint az előterjesztett és elfogadott rendeletek szövegét.), amelyet ezzel 
a törvénnyel kapcsolatban tüntettem fel a kérdőívben, a válaszadóknak 
csaknem a fele (48-an) helyesnek vélte. Tájékozottságuk valószínűleg 
annak is köszönhető, hogy Somorja város rendszeresen közli honlapján 
a képviselőtestületi ülésekkel kapcsolatos tudnivalókat. 

A kérdőív harmadik részében szereplő állítások közül az utolsó a 
hivatalok névtábláira vonatkozott (A magyarlakta településeken az 
önkormányzati szervek megnevezését magyarul is fel lehet tüntetni (pl. 
városháza, anyakönyvi hivatal), de nem kötelező.). A kisebbségi nyelv-
használati törvény 2. §-ának 6. pontja szerint a magyarlakta települése-
ken az állami és az önkormányzati szervek megnevezését kötelezően fel 
kell tüntetni magyarul is (pl. városháza, anyakönyvi hivatal, adóhivatal 
stb.). A helytelenül megfogalmazott állítást 64 adatközlő vélte valósnak.

5. A kérdőívekkel kapcsolatos észrevételek

A vizsgálat során felgyűjtött kérdőíveket egyenként is részletesen meg-
vizsgáltam, miközben főként arra voltam kíváncsi, logikusan épülnek-e 
egymásra az összefüggéseket tartalmazó válaszok, nem tartalmaznak-e 
ellentmondásokat stb. Az értékelés során lejegyzett észrevételekből a 
dolgozatban csupán a leggyakrabban előforduló, ill. a legérdekesebb 
eseteket szemléltetem. 

5.1. Az adatközlők személyes adataira vonatkozó észrevételek

A kérdőíves vizsgálatban részt vevő válaszadók személyes adataira vo-
natkozó kérdések összesítésekor néhány érdekes észrevételt is sikerült 
lejegyeznem. Számos esetben előfordult, hogy még azok az adatközlők 
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is, akik az alapiskolától az egyetemig magyar nyelven végezték tanul-
mányaikat, az írásbeli ügyintézés, de esetenként a szóbeli ügyintézés 
során is a szlovák nyelvet részesítik előnyben. Paradox módon azon-
ban arra is volt példa, hogy a tanulmányaikat szlovák nyelven végző 
megkérdezettek a kérdőív kitöltése során úgy nyilatkoztak, hogy írás-
ban ugyan a szlovákot, de szóbeli ügyintézéskor a magyar nyelvet hasz-
nálják a somorjai önkormányzati hivatalban. 

A írásbeli ügyintézéssel kapcsolatos megjegyzéseket illetően több-
ször előfordult, hogy az adatközlők – saját bevallásuk szerint – azért 
kommunikálnak szlovák nyelven a hivatallal, mert nincsenek tisztában 
a kisebbségi nyelvhasználati törvény azon rendelkezésével, miszerint 
magyar nyelvű kérelem benyújtására is van lehetőségük. A 20%-os ki-
sebbségi arányszámra vonatkozó kérdésre (l.  4. A kérdőív további kér-
dései fejezetet) adott válaszok összesítése alapján leszögezhetjük, hogy 
azok az adatközlők, akik tanulmányaikat szlovák nyelven végezték – 
főként a középiskolát és az egyetemet – nem voltak tisztában azzal, 
hogy egy adott településen a kisebbségi lakosságnak milyen arányszá-
mot kell elérnie ahhoz, hogy a hivatali érintkezésben az anyanyelvén is 
kommunikálhasson. A szlovák nyelvű közép- vagy felsőfokú végzett-
séggel rendelkező válaszadók leggyakrabban a 30%-os arányszámot 
vélték helyesnek.

További érdekes észrevételnek minősült az a megfigyelés, hogy 
gyakran nemcsak azok az adatközlők nem tartották fontosnak az anya-
nyelv használatának lehetőségét az önkormányzati hivatalokban, akik 
szlovák nyelven végezték a tanulmányaikat, hanem azok sem, akik ma-
gyar tannyelvű iskolába jártak.

5.2. A kérdések értelmezésére vonatkozó észrevételek

A kérdőíves vizsgálat összesített adatai alapján néhány ellentmondá-
sos, a kérdések értelmezésére vonatkozó eredmény is született. Több 
esetben megmutatkozott, hogy azok az adatközlők, akik azt válaszol-
ták, hogy írásban magyarul kommunikálnak az önkormányzati hi-
vatallal, egy másik kérdés vonatkozásában már nem tudták, hogy a 
törvény alapján lehetőségük van magyar nyelvű kérelem benyújtására. 
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További ellentmondó válaszokat figyeltem meg azoknál az adatközlők-
nél is, akik nem tudták, hogy lehetőségük van kétnyelvű vagy magyar 
nyelvű formanyomtatványok igénylésére, sőt, azzal sem voltak tisztá-
ban, hogy kérelmüket anyanyelvükön is benyújthatják, ám egy további 
kérdés vonatkozásában mégis azt az állítást vélték valósnak, hogy az 
önkormányzati hivatalhoz kisebbségi nyelven is benyújthatók az írásos 
beadványok. 

A kérdőívek kiértékelése során gyakran bukkantam olyan adat-
közlőkre is, akik mind a szóbeli, mind az írásbeli ügyintézés során a 
magyar nyelvet részesítik előnyben (igényeltek már magyar nyelvű for-
manyomtatványt, sőt magyar nyelvű kérelmet is nyújtottak be az ön-
kormányzati hivatalhoz), még sincsenek tisztában azzal, hogy ameny-
nyiben az önkormányzati dolgozó nem beszéli a kisebbségi nyelvet, 
jogukban áll másik, a kisebbség nyelvét beszélő ügyintézőt kérni.

Összegzés

A dolgozat egy szlovákiai magyardomináns település, Somorja önkor-
mányzati hivatalának kétnyelvűségét vizsgálta. A somorjai polgárok 
körében végzett kérdőíves kutatás a szóbeli és írásbeli ügyintézés nyel-
vére, valamint a kisebbségi nyelvhasználati törvény biztosította lehető-
ségek ismeretére irányult. A kutatás további részében azt is vizsgáltam, 
hogyan és milyen mértékben jelenik meg a magyar nyelv a somorjai 
önkormányzati hivatal mindennapi ügyintézésében, azokon a színte-
reken, ahol a vonatkozó törvények rendelkezései ezt lehetővé teszik.

A vizsgálat eredményei szerint Somorja város önkormányzati hiva-
talában a szóbeli ügyintézés nyelve az ügyfél által választott nyelvhez 
igazodik, ezzel szembeni a hivatali írásbeliséget a többségi nyelv do-
minanciája jellemzi. A törvény által biztosított lehetőségek kiaknázása 
a magyar nyelv hivatali jelenléte szempontjából továbbra is alacsony 
mértékű.

Annak, hogy a vizsgált önkormányzati hivatal kétnyelvűsége csak 
részben tükrözi a település magyar nemzetiségű, ill. anyanyelvű lakos-
ságának számarányát, feltételezésem szerint több oka is lehet. Az egyik 
a megfelelő tájékoztatás hiánya: a kisebbségi nyelvhasználók nem is-
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merik a törvényben megfogalmazott jogaikat, ebből kifolyólag nem 
biztosak abban, hogy milyen módon és milyen mértékben használ-
hatják anyanyelvüket hivatalos ügyeik intézése során. A törvény által 
nyújtott lehetőségek nem megfelelő érvényesítésének másik fő oka a 
hivatalos ügyeiket intéző polgárok nyelvi felkészületlensége, hiszen a 
hivatalos érintkezés több évtizedes szlováknyelvűségének következmé-
nyeként sem az önkormányzati dolgozók, sem az ügyfelek nem isme-
rik a kisebbségi nyelvű közigazgatási terminológiát, melynek hiánya 
mindkét fél számára megnehezíti a kisebbségi nyelvű hivatalos stílus 
használatát (vö. Csernicskó 2010: 15, Csernicskó–Tóth 2015: 23–24, 
Menyhárt 2002: 45, Misad–Takács 2017: 88).
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RESUME

In my current study, I examined the language of Somorja, a settlement 
in southern Slovakia, mostly of Hungarian character, from the point 
of official contact in the following areas: the language of verbal admi-
nistration, the language of the written application, the knowledge of 
the minority language law.

The theses was based on a questionnaire survey conducted from 
November 2017 until January 2018 with the aim of assessing which 
written and spoken language is used by Somorja’s population in official 
administration with the local government office, and to determine to 
which extent these people know the possibilities offered by the mino-
rity language law.

According to the results of my investigation, the language of verbal 
administration in Somorja’s local government office is aligned with the 
language chosen by the client, while the official literacy is characteri-
zed by the dominance of the majority language. The exploitation of the 
possibilities provided by law is still low in terms of the official presence 
of the Hungarian language.
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Simon Boglárka

Sándor János Tóth: 
Aspekty slovensko-maďarskej 
porovnávacej morfosyntaxe,

Univerzita J. Selyeho–Selye János Egyetem, 
Komárno, 2017.

Sándor János Tóth a szlovák–magyar összehasonlító morfoszintaxis 
aspektusait bemutató munkája kiindulópontjaiban, szemléletében és 
célkitűzéseiben is meglehetősen újszerű – mind elméleti, mind funk-
cionális szempontból hiánypótlónak tekinthető. A könyv célja, hogy a 
szlovák és a magyar összehasonlító nyelvészet ismereteit a nyelvi relati-
vizmus és az etnolingvisztika szemszögéből foglalja össze. A kiadvány 
figyelemre méltó szintézisét adja a mindkét vizsgált nyelvvel kapcsolatos 
akadémiai és funkcionális nyelvtanoknak, valamint összehasonlító nyel-
vészeti munkáknak, miközben azt helyezi a vizsgálat középpontjába, 
hogy két areális szempontból közel álló, de nem rokon nyelv milyen el-
térő és megegyező grammatikai sajátosságokat mutat, különös tekintet-
tel a világ nyelvi képének vizsgálatára. A munka kapcsolódik a szlovák 
nyelvészet xenolingvisztikai ágához, kiemelve, hogy a vizsgált nyelveket 
idegen nyelvként tanulók számára mi hathat idegenként a nyelvelsajátí-
tás és a fordítás folyamatában. Annak ellenére, hogy a világ nyelvi képe a 
lexikológia szintjén érhető tetten leginkább, a szerző mégis a morfoszin-
taktikai elemzés mellett döntött, mivel a morfoszintaktikai szerkezetek 
és szabályok mélyebb betekintést engednek egy-egy nyelv logikájába.
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A kötet szlovák nyelven íródott, de gazdag magyar nyelvű példa-
anyagot tartalmaz, így mindkét nyelv ismerete megkönnyíti a kötetben 
való tájékozódást, és főleg azok számára lehet hasznos olvasmány, akik 
valamilyen szinten bírják a magyar nyelvet is.

A rövid előszó után a könyv első, elméleti fejezetében – Úvod do 
metodológie porovnávacej morfosyntaxe (Bevezetés az összehasonlító 
morfoszintaxis módszertanába, 11–49. o.) – a szerző vázolja a világ 
nyelvi képével kapcsolatos vizsgálatokat és a nyelvi relativizmus elmé-
letének ágait, valamint a módszertani eljárásokat, melyeket az össze-
hasonlító elemzések során alkalmaz. Fontos megjegyezni, hogy a kö-
tet felépítése a szlovák nyelv nyelvtani rendszerét követi, ezt veti össze 
a magyar nyelvtani rendszerrel, rámutatva azok egyezéseire és külön-
bözőségeire; s bár funkcionálisan ez nem előnyös az összehasonlítás 
szempontjából, a szerző rugalmasan kezeli ezt a módszertani alapvetést. 
Az első alfejezet a morfoszintaxis vizsgálati területének meghatározá-
sával foglalkozik, majd a szlovák és a magyar nyelv tipológiai bemu-
tatása után azok morfematikai szerkezetével ismertet meg bennünket. 
A szerző feltárja a vizsgált nyelvek szófajainak osztályozási rendszereit, 
majd részletesebben kitér a morfoszintaktikailag nem releváns szófajok 
– módosítószó, tagadószó, indulatszó, kötőszó – bemutatására, ezzel is 
szemléltetve a szlovák és a magyar szófaji rendszer különbségeit. 

A kötet második fejezete – Morfosyntax nominálnych slovných druhov 
(A nominális szófajok morfoszintaxisa, 50–127. o.) – a nominális szófa-
jokat vizsgálva mutat rá, hogy a szlovák és a magyar nyelv grammatikájá-
ban hogyan érhetők tetten a világ nyelvi képére vonatkozó különbségek 
és megfelelések. A főnevek szemantikai osztályozása után a szerző a no-
minális szófajok számkategóriájával foglalkozik, majd a nyelvtani nem 
sajátosságait mutatja be, utalva annak gendernyelvészeti aspektusaira és 
az ezzel kapcsolatos legújabb tendenciákra. A szlovák és a magyar nyelv 
esetrendszerét egymás mellé állítva nyújt részletes képet arról, hogy – bár 
a két nyelv grammatikai eszközei tekintetében másként fejez ki bizonyos 
jelentéseket – a világ nyelvi képe mégis nagyon hasonló az egyes nyelvek 
használói esetében. A továbbiakban a melléknevek kategorizálását, foko-
zását és egyeztetését tárgyalja a szerző, majd a számnév jellemzőit mutat-
ja be, illetve a kategória létjogosultságára is kitér. A névmásokat bemu-
tató fejezetben mindkét nyelvet illetően a határozottság kérdését helyezi 
előtérbe, továbbá ebben a részben tárgyalja a magyar nyelv névelőhasz-
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nálatát is. A két nyelv nominális szófajainak összehasonlítását részletes 
táblázatok teszik áttekinthetőbbé, melyek gazdag példaanyag segítségével 
mutatják be az egyes nyelvtani szerkezetek párhuzamait és különbségeit. 
A szerző a példák kiválasztása és ismertetése során – szociolingviszti-
kai szempontokat követve és deskriptív módszereket alkalmazva – nagy 
hangsúlyt fektet a kétnyelvű környezetben élők nyelvhasználatában meg-
jelenő interferencia- és kontaktusjelenségek bemutatására. 

A kötet következő nagy fejezete – Sloveso a verbálna fráza (Az ige 
és igei kifejezés, 128–255. o.) – először az igék intenciós szerkezetével 
foglalkozik, kitér az ige és a tárgy kapcsolatára (kiemelve a tárgy kate-
góriájának különbségeit a szlovák és a magyar nyelvben), valamint az 
ige és az alany viszonyára. A cselekvő és szenvedő igealakok bemutatása 
után a két nyelv igevonzatainak összehasonlítása következik. A szer-
ző bő példaanyagon mutatja be a köztük lévő különbségeket, az észlelt 
összefüggéseket, hasonlóságokat pedig táblázatba foglalva szemlélteti. 
Az igekategóriákat részletesen elemezve arra a következtetésre jut, hogy 
ezek lényegében megegyeznek a két nyelvben. A különbséget csupán 
abban látja, hogy a „szlovák nyelv bipoláris (perfektív – imperfektív, 
visszaható – nem visszaható) lexikális-grammatikai kategóriáival szem-
ben a magyar nyelv differenciáltabb, immanensebb módon fejezi ki a 
befejezettséget (lexikálisan, számos akcióminőséggel) és a reflexivitást” 
(279. o.). Végül az alfejezetet az ige személy és szám kategóriáinak az 
ismertetése zárja. A következő alfejezet a segédigék, igenevek és hatá-
rozószók nyelvtani kifejezőeszközeit és azok gyakoriságát tárgyalja a 
vizsgált nyelvekben. A szerző az igeneveknek a magyar nyelvben való 
gyakoribb előfordulását azzal magyarázza, hogy ezek a szlovák passzív 
szerkezetekkel hozhatók párhuzamba. Az igékről szóló rész harmadik 
alfejezete a két összehasonlított nyelv szintaktikai tipológiájával foglal-
kozik, kitér az állítmány fajtáira és a szórendi kérdésekre is.

A negyedik, egyben utolsó fejezet – Závery a aplikácia (Következte-
tések és gyakorlati felhasználás, 256–275. o.) – az előző részek összeha-
sonlító elemzéseinek következtetéseit és a gyakorlatban való hasznosít-
hatóság szempontjait tartalmazza. A szerző mind a transzlatológia, mind 
a nyelv didaktikája kapcsán hangsúlyozza, hogy fontos tudatosítanunk 
a két nyelv közötti hasonlóságokat és különbségeket, ugyanis nem kis 
mértékben befolyásolják a fordítás során alkalmazott műveletek sikeres-
ségét, ill. a tanulási folyamat eredményességét. Tóth hangsúlyozza, hogy 



158 159

bár a nyelvek közötti interferencia és kölcsönzés természetes folyamat, 
éppen a két fent említett területen – a fordításban és a nyelvtanulásban – 
ezek a jelenségek kiküszöbölendő hibának számítanak. A fejezet végén 
gazdag példatár szemlélteti a szlovák és a magyar nyelv egymásra hatá-
sát, valamint konkrét tanácsok olvashatók a szlovák nyelvtani nemek és 
esetek tanítására vonatkozóan. A szerző kiemeli, hogy a szlovák nyelvet 
magyar környezetben oktató pedagógusok számára elengedhetetlen, 
hogy a két nyelv közötti analógiákkal tisztában legyenek, és ezeket fel-
használva és kiemelve tanítsák az illető nyelvet.

A kötet végén rövid szlovák, magyar és angol nyelvű összefoglalás 
olvasható (276–281. o.), amit szakirodalmi jegyzék (282–293. o.), majd 
a kiadványban közzétett táblázatok jegyzéke követ (295. o.).

A szlovák és magyar nyelv morfoszintaktikai kategóriáit a világ 
nyelvi képének szempontjából összevetve a szerző megállapítja, hogy a 
két nyelv sok hasonlóságot mutat. Ezt más nyelvekből vett példákkal is 
alátámasztja, rámutatva ezzel a nyelvek sokszínűségére. Bár a szlovák 
és a magyar nyelvet összehasonlító diskurzus gyakran emlegeti e nyel-
vek közötti – főleg tipológiai különbségeken alapuló – eltéréseket, a 
szerző hangsúlyozza, hogy a hasonlóságok vannak többségben, s ezt a 
vizsgált nyelvek areális közelségével magyarázza. Tóth a hasonlóságo-
kat kiemelve, az eltéréseket pedig rendszerezve sok példával, táblázatos 
szemléltetéssel nyújt áttekintést a két vizsgált nyelvről. A kötet a nyelv 
standard változatának nyelvtani ismertetése mellett leíró jelleggel mu-
tatja be a magyar és a szlovák nyelv egyes dialektusaiban, szociolektu-
saiban megjelenő szerkezeteket, illetve a két nyelv kontaktusváltoza-
taiban mutatkozó jelenségeket. Ezekről nem ítélkezik, inkább a nyelvi 
motiváltság példáiként emlegeti őket, bemutatva, hogy a nyelvhaszná-
lók miként törekszenek a világ nyelvi képéből adódó logika betartásá-
ra. Ez a szemlélet megértőbbé teheti az anyanyelvi beszélőket a nyelv-
tanulók nyelvhasználatával szemben, az utóbbiaknak pedig erősítheti 
a tanult nyelvvel kapcsolatos nyelvi önbizalmát.

A kiadvány hasznos olvasmány lehet mind a szlovák, mind a magyar 
nyelvet másod- vagy idegen nyelvként tanító pedagógusok számára is. 
A részletes összehasonlító elemzés mellett fontosnak tartom kiemelni 
a nyelvszemléletet, melyet a szerző az olvasó felé közvetít, valamint a 
funkcionális felhasználhatóságot, melyet a könyv életszerű példái, ill. 
utolsó fejezetének gyakorlati tanácsai még inkább felerősítenek.
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Polgár Anikó

Chalisiris és a Múzsák
Kísérlet Gyöngyösi István Új életre hozatott 

Charicliájának allegorikus értelmezésére

Annotáció: A tanulmány Gyöngyösi István Chariclia című verses re-
gényének allegorikus olvasatát kínálja. A művet a szakirodalom sokáig 
egy kevéssé sikeres átdolgozásnak, egy gyengébb Czobor-adaptáció-
nak, ugyanakkor egy stilárisan izgalmas barokk áthangolásnak tartot-
ta, ám jóval több annál.  Gyöngyösi ugyanis az antikvitás motívum-
rendszerének rétegeit megsokszorozza, és saját környezetének alkalmi 
referenciáiként is kódolja az egyes motívumokat.  Olyan allegorikus 
együttállások jönnek létre, melyek a valóságreferenciákból kiindulva 
mintegy allegorikusan, analóg megfeleléseket létrehozva kettőzik meg 
a verses regény fiktív, illetve mitológiai szereplőit. Boriska (Orlai Bor-
bála) így lesz egyszerre Chariclia és Diana, Andrási Péter pedig Theo- 
genes és Apollón, míg a szerző, Gyöngyösi István Chalisiris és Mercu-
rius alakjába is belekódolódik.

Kulcsszavak: barokk epikus költészet, Gyöngyösi István, Czobor Mi-
hály, adaptáció, mitológiai allegória.

Gyöngyösi István műveiben az antik istenek, topográfiai elnevezé-
sek és mitológiai utalások általában allegorikus kódként működnek: 
a megtörtént események stilizációjának egyik legalapvetőbb eszköze 
nála az antik referenciák alkalmazása, ugyanakkor a feldolgozott antik 
történetek és szereplőik is valóságreferenciákat rejtenek. Nem egysze-
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rű, hanem kettős tükrözésről van tehát szó, melynek során a tükrözöt-
tek és a tükörképek folyamatosan cserélkeznek, legalábbis a szövegek 
bizonyos pontjain tetszés szerint megcserélhetők. A művek címei és 
előszavai mutatják, milyen nagy hangsúlyt fektetett a szerző az olvasati 
kódok megadására, az értelmezés többszintűségének felismertetésére. 

Az új életre hozatott Chariclia ajánlásában Gyöngyösi hangsúlyoz-
za, hogy a mű nem saját gyönyörűségére, hanem „a verseket örömest 
olvasó némely jó urai kévánságára és kedvéért” született.1 A fiktív an-
tik hősöket szerepeltető Charicliában a szerző az allegorikus kódot 
ugyanúgy működteti, mint korábbi alkotásaiban, a mitológiai istenek 
mellett azonban a valóság kódolására szolgálnak az antik szerelmi tör-
ténet főszereplői is. Ebben a tekintetben bizton állíthatjuk (egyetértve 
a mű érdemeit kiemelő Jankovics Józseffel2), hogy az 1700-ban szüle-
tett Chariclia nemcsak érdekes színfoltja a költő életművének, hanem 
bizonyos értelemben annak betetőzéseként, korábbi költői módszerei 
továbbfejlesztéseként is olvasható. Jankovics József hangsúlyozza, hogy 
az eddigi értékelések „soha nem a Gyöngyösi-mű […] igazi költészeti, 
esztétikai értékeire koncentráltak, elemző tevékenységük nagy része 
kimerült a viszonyítgatásban”.3 Írásomban egy olyan értelmezésre te-
szek kísérletet, mely Gyöngyösi verses regényét kerek egészként kezeli 
(természetesen az intertextuális háttér tudatosításával), s mely a mű 
egészét a művészi öntudat megnyilvánulásának tekinti. 

A Czobor-szöveggel való összevetésből kitűnik, hogy Gyöngyösi a 
címben és az előszóban megjelölt allegorikus értelmezés érdekében a 
hangsúlyokat kissé elmozdította. A továbbiakban az új életre keltés, il-
letve Chalisiris és a múzsák kapcsolata lesz az a két gócpont, mely köré 
az elemzés során kiemelt példáinkat elhelyezzük.

1 GYÖNGYÖSI István, Új életre hozatott Chariclia. Sajtó alá rendezte Jankovics 
József és Nyerges Judit, Bp., Balassi, 2005, 5.

2 „…arra a régi magyar irodalomban páratlan költészeti-textológiai bravúrra, 
a külső és belső szövegösszefüggésekre, Gyöngyösi István rendkívül tuda-
tos szövegkezelői módszereire kívánjuk ráirányítani a befogadói figyelmet, 
amellyel a költő e mű végleges tartalmát és formáját kialakította.” JANKO-
VICS József, Gyöngyösi, a költő-filológus. A Új életre hozatott Chariclia szö-
vegalakulása = GYÖNGYÖSI, i. m. 481–529. Az idézet helye: 489.

3 JANKOVICS, i. m. 481.
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1. A hajnal és az új élet

Az Új életre hozatott Chariclia cím nemcsak a szöveg megújítására utal 
(ebben az értelemben a címben szereplő Chariclia név metonimikusan 
a szövegtestet jelenti), hanem a verses regény szereplőjének új életre 
keltését is: Chariclia (az általa megtestesített tulajdonságokból és el-
vont tartalmakból adódóan) az előszóban megadott allegorikus kód 
szerint Andrási Péter feleségében kel életre. Chariclia újdonsága tehát 
(mely nem csekély mértékben az allegorikus értelmezésből fakad) sok 
irányból megragadható:

– A mű megszületése, megírása egy új korszak nyitányát 
jelenti, az „új saeculumbéli új esztendőben”4 születik. A 18. 
század első nagy művéről van szó, ahogy ezt Gyöngyösi aján-
lásának keltezése jelzi: „Írtam csetneki házamnál, 10. Januarii, 
Anno 1700.”5

– Gyöngyösi ezzel újítja meg szolgálatát Gömör vármegye 
főispánjánál,6 Andrási Péternél, mintegy igazodva a megren-
delő igényeihez: a témaválasztás nem a szerző ízlését tükrözi. 
Gyöngyösi korábbi műveiben is újítóként viszonyul mind a ma-
gyar, mind az antik hagyományhoz, s ugyanebben a szellem-
ben közelít ehhez a mintegy penzumként kapott tárgyhoz is. 
A megszülető műnek tehát egyszerre kell paradox módon ré-
ginek és újnak lennie, s közben nemcsak a saját igényességéből 
fakadó, poétikai újdonságokra törekvés a meghatározó, hanem 
annak a munkának a látványos felmutatása is, amely elősegít-
heti, hogy Andrási Péter kegyeiben megmaradjon.  „Könnyebb 
volt volna ugyan nékem, magam elméje geniusát követve írnom 
valamely más újságot”7 – panaszolja. Ha tehát megszokott mód-
szerét követte volna, a téma lett volna új, a megfogalmazási mód 

4 GYÖNGYÖSI, i. m. 7.
5 GYÖNGYÖSI, i. m. 22.
6 „…azzal újítom meg szolgálatjára való régi kötelességemet”. GYÖNGYÖSI, i. 

m. 7.
7 GYÖNGYÖSI, i. m. 8.
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viszont szokásos.8 Ezúttal (a szerző és megrendelő közti ízlés-
beli különbségből adódóan) a téma jól ismert, az újdonságot 
pedig a megformálás módja jelenti. A Gyöngyösi kapcsán sok-
szor kárhoztatott mecenatúra9 ilyen értelemben pozitív hatást is 
kivált: elősegíti az életmű sokrétűvé tételét, a szerző költői alap-
természetével akár ellentétes jelenségek produktív beiktatását 
az életműbe. 

– Az új életre keltés poétikai értelemben is érvényes: Gyön-
gyösi verselésbeli és ízlésbeli újításra törekszik Czobor Mihály 
művéhez viszonyítva. Bár a 18. századi érzékeny irodalom meg-
születése még kissé odébb van, Gyöngyösi Charicliája bizonyos 
szempontból annak előfutára. A szerző gondosan törekedett a 
régihez igazodás és a megújítás arányaira, kellő kreativitással, 
ugyanakkor kellő hagyománytisztelettel dolgozott. Egy régi 
történet ismert elemeinek új műbe integrálásáról van szó, s a 
munka során nem kevésbé fontos a régi ház kitakarítása és re-
konstruálása, mint a hozzáépített új épületrészek: ezek ugyan 
funkcionálisan egybetartoznak, ám a két rész közti ízlésbeli kü-
lönbség szembetűnő.

– Az újdonság allegorikus szinten is megjelenik a műben. A 
történet hajnalban kezdődik s egy új nap hajnalának eseménye-
ivel végződik. Az első részben mind Czobor, mind Gyöngyösi 
szövegében hajnalban állnak a tolvajok a hegyen (Czobor I/25., 
Gyöngyösi I/16.).10 A Gyöngyösi által hozzáírt záró rész is egy 
új élet nyitánya: az útra készülődés kora reggel kezdődik, erre 

8 „Akarki is örömesb foglalja magát szokott tanulmányában, mint másféle dol-
gokban…”. GYÖNGYÖSI, i. m. 8.

9 „Egyszerű köznemes, aki egész életét főurak szolgálatában tölti, titkárkodva 
és ügyvédkedve. Udvaronc a szónak nem a legmagasabb értelmében, hanem 
egy kis mellékzöngével, a parazitaságnak egy nagyon enyhe árnyalatával. A 
lelki kompenzáció elve következtében természetes, hogy a főurak közé bevett 
nem-arisztokrata költészetében sokkal arisztokratikusabb, és sokkal udva-
ribb, mint maguk a főurak.” – írja róla Szerb Antal. (SZERB Antal, Magyar 
irodalomtörténet I., Kolozsvár, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet, Er-
délyi Szépmíves Céh, 1934, 160.)

10 „…immár hajnallana, / És az éj setét égről leszállana, / A reggeli szellő frissen 
fuvallana.” (GYÖNGYÖSI, i. m. 25.). A szövegben zárójelben megadott ada-
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utal az utolsó időmeghatározás a műben. Az elutazást lakoda-
lom és mulatozás előzi meg, Theogenes  a mulatozós éjszaka 
után korán kel, hogy minél hamarabb elkészülhessenek az útra: 
„Aminthogy jó reggel felkelvén dolgához / Lát is mindjárt” 
(Gyöngyösi XIII/197.).11 Az útra készülődés és a búcsúzkodás 
gyorsan történik, majd a Nílusnak ahhoz az ágához indulnak, 
amely a tengerbe folyik, ott hajóra ülnek, s az utolsó versszak-
ban el is indulnak az új élet felé. A narrátor már nem vállalja 
tovább a velük utazást, úgy tesz pontot műve végére, mintha az 
írásba belefáradva utolsó művét írta volna meg: „De én tovább 
menni vélek nem érkezvén, / Itt állok meg, felvett munkámat 
végezvén.” (XIII/214.).12

Az allegorikus értelmezés bizonyos aspektusai természetesen már a hé-
liodóroszi ősszövegre is alkalmazhatók, hiszen a világos–sötét, a fény–
homály, az élet–halál, a tisztaság–szenny, a rabság–szabadság ellentétei 
a regény cselekményének mozgatórugói. Ugyanezek az alapkategóriák 
természetszerűleg a Héliodórosz nyomán keletkezett művekbe (köztük 
a német prózafordításba és Czobor verses változatába) is átkerültek. Az 
allegorizáláshoz tehát a Gyöngyösi által átdolgozott és továbbírt Czo-
bor-szöveg is alapot szolgáltatott, ám Gyöngyösi ezeket a tendenciákat 
felerősítette, s már a sokértelmű cím és az ajánlás révén is kiemelte. Az 
újjáéledés, az új életre hozatás a szöveg több motívumába belekódoló-
dik. Ezek közül a leggyakoribbak:

A hajnal motívuma: a szöveg több pontján elvontan értelmeződik. 
Pl. „Ugyanis éj után jő fel a nap fénye.” (IX/34.)13 „Ideje is vagyon, hogy 
már felderüljön / Általatok napunk” (XII/31.).14

A tavasz motívuma, a természet újjáéledése: „És megújul szíved 
annak örömével, / Mint laurus és pálma tavasz melegével” (IX/33.).15

tok a mű szövegkiadásbeli tagolását követik, a részek és versszakok számára 
utalnak.

11 GYÖNGYÖSI, i. m. 403.
12 GYÖNGYÖSI, i. m. 405.
13 GYÖNGYÖSI, i. m. 284.
14 GYÖNGYÖSI, i. m. 361.
15 GYÖNGYÖSI, i. m. 284.
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A hazatérés motívuma, a viszontagságokkal teli út után: „Tövissel 
van rakva az öröm ösvénye, /Az azt járó lábnak sok a sérteménye, / 
Tűrés után tel bé a jóknak reménye.” (IX/34.)16

A partot érés motívuma: „hogy már épen általkelnek / A búknak 
tengerén, és oly partot lelnek, / Ahol minden kívánt örömmel bétel-
nek.” (IX/62.).17

Az új ruhába öltözés motívuma: „Azt az új köntösbe mindjárt öl-
töztette” (IX/73).18

A végkifejlet az első szakaszban (I–VIII. rész) minduntalan köd-
ben, homályban volt, az új életre keltést vagy a fényre hozatalt tehát al-
legorikusan a mű második szakasza (IX–XIII) szemlélteti. Ezt a Gyön-
gyösi által a történethez hozzátoldott szakaszt a fény és a derű uralja 
(elsősorban retorikai értelemben, illetve a bonyodalmak megnyugta-
tó kibogozódása szintjén), mely az előző szakasz bizonytalanságának 
sötétjét követi. Az utolsó öt rész a fokozatos hajnalodás képe: a nap 
lassú felkelését a szövegben a happy endet késleltető effektusok jelzik. 
A késleltetés nem további bonyodalmak megjelenítése révén történik, 
hanem az események lelassítása révén: az örömteli egymásra találás és 
a titkok fényre derülése ugyanolyan fokozatosan, de biztosan bekö-
vetkezik majd, mint a sötétség és a hajnali félhomály után a ragyogó 
napsütés. „Néked is a ködbűl víg napok derülnek” – mondja Thales 
Chalisirisnek a themesai főtéri szobrok példázatosságát magyarázva. A 
IX. énekbe illesztett szoborleírások a fáradság után bekövetkező öröm, 
a gyötrelmek árán megszerzett boldogság mitológiai exemplumai. A 
„piacon” négy oszlop van, s rajtuk „szép bálványok” (IX/243–254)19: 
Neptunus, Apollo, Isis és Mars szobrai. Neptunus „sok szomorúságot 
/ Szenvedett, és élte búval e világot” (IX/250),20 míg Amphitritére rá 
nem talált. Apollón is sok fáradsággal aratott győzelmet a Pithon fölött, 
sokat búsult Daphné miatt, de ezek után babérral koszorúzott dalnok-
ká lett („de azután hárfált, vígan lakott, itt s ett”21). Isist (akit nyilván 

16 GYÖNGYÖSI, i. m. 284.
17 GYÖNGYÖSI, i. m. 287.
18 GYÖNGYÖSI, i. m. 289.
19 GYÖNGYÖSI, i. m. 310–311.
20 GYÖNGYÖSI, i. m. 311.
21 Uo.
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Ióval azonosít) mint Jupiter kedvesét írja le Gyöngyösi, aki sok buj-
dosás után jutott Egyiptomba és lett istenséggé. Így adnak jó véget az 
istenek történetünknek is, s így teszi Gyöngyösi példázatossá Chariclia 
és Theogenes szerelmét is. 

A Theogenes után induló Chalisiris Themesa városában reked, mi-
közben Chariclia Chemisben van (XII. rész). Chalisiris rokonai közben 
Memphisben közbejárnak a királynál Theogenes kiszabadítása érdeké-
ben. Az egymástól eltávolodást „fél halál”-ként mutatja be Gyöngyösi, 
az egymásra találásuk tehát új életre hozatal lesz (XII/26).22 

Allegorikus a műben a fekete és fehér, az éjszaka és a nappal ellenté-
te, s ez Chariclia származásának titkát is meghatározza, hiszen ő fehér 
bőre révén a forró napistentől a hold, a fehér és szűz Diana terepére 
került át. Charicliában két világ találkozik, hiszen ő sötét bőrű szü-
lők fehér bőrű gyermeke: rokona a fény és sötétség találkozását mutató 
hajnalnak, mely a fény győzelme felé irányul. A műben első megjelené-
sekor Chariclia „mint a felkelő Nap, fénylik köntösében” (I/31),23 attri-
bútumai pedig Dianához teszik hasonlóvá. Charicliával ellentétben a 
tolvajok (amint ezt Gyöngyösi külön is hangsúlyozza) feketék, a nap 
égette a bőrüket: „Látja, hogy fekete ki-ki személyében, / Minthogy a 
sütő nap égette testében.” (I/64.).24

Az öngyilkosság gondolata az éjszaka, az időszakos elsötétedés te-
repére tartozik, melyet a hajnal, az új életre ébredés követ. Hasonló 
jelentése van Chariclia tetszhalálának is: miután a tolvajokat, Thiamus 
bandáját az ellenség megtámadta, Thiamus Charicliát egy föld alatti 
üregben rejtette el. Thiamus, mikor úgy látta, nem tudja a lányt meg-
tartani, úgy dönt, hogy inkább megöli, de helyette Thisbét szúrja le. 
Theogenes, aki a harc közben Cnemonnal elbújt, elsiratja kedvesét, 
Chariclea elképzelt haláláról érzékletes képet adva. (II/17.). Theoge-
nes is elképzeli saját alvilágba szállását. A haláltól való szabadulás az új 
életre kelés, a mindig megújuló remény allegorikus képe, a halál mint-
egy visszaadja a halálraítélteket az életnek. A holttest láttán, melyet 
Chariclia holttestének vél, Theogenes öngyilkosságot tervez (II/47.). 
A föld alatti üregben játszódik le Chariclia és Theogenes haláljátéka: 

22 GYÖNGYÖSI, i. m. 360.
23 GYÖNGYÖSI, i. m. 27. Ez a motívum Czobor művéből hiányzik.
24 GYÖNGYÖSI, i. m. 31. Ez a motívum Czobor művéből hiányzik.
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Theogenes a halottnak vélt kedvest siratja, miközben az őt szólongató 
hangot alvilági hívásnak véli. A föld alatti üregbe rejtett Chariclia kép-
viseli a homályt, a szabadítására megjelenő Theogenes pedig a fényt:

 „Rút homálya vala kétséges szívemnek,
 Nem tudván hollétét egyetlenegyemnek,
 De szép orcád fénye feltetszvén szememnek,
 Ím, végeszakada minden keservemnek.”
      (II/77).25 

A homály és világosság fogalmak azonban a mesélés stílusára is vonat-
kozhatnak: az álmok és jövendölések homályosak, semmi biztosat nem 
mondanak a jövőről, „mert nagy homály vagyon ott az mesézésben” 
(III/226.).26

 

2. A szereplők allegóriái

A Gömör vármegye főispánjához írt ajánlásban a szerző kifejti, hogy 
Theogenes és Chariclia „ritka példájú” históriája Andrási Péternek és 
feleségének, Borbálának a kapcsolatát mutatja be allegorikus szinten. 
Chariclia és Theogenes viszonya „a tökéletes, igaz és megváltozást 
semmi veszedelemben nem szenvedő szeretet”.27 Pártfogói dicsére-
tében Gyöngyösi ugyanazt a hármas sémát követi, mint a szereplők 
jellemzésekor: a kulcsszavak Theogenes és Andrási Péter esetében a 
család (familia), a vitézség (virtus) és a megélt nehézségek (aspera) le-
hetnének, Chariclia és Orlai Borbála esetében a szépség (forma), tiszta 
élet (castitas), az okosság (prudentia) és a hűség (fides). 

25 GYÖNGYÖSI, i. m. 79. Ez a motívum Czobor művéből hiányzik.
26 GYÖNGYÖSI, i. m. 132. 
27 GYÖNGYÖSI, i. m. 8.



168 169

Theogenes Andrási Péter
„hercegi nagy neme” „a Nagyságod dicsőséges elei, azoknak úri vére”
„vitézi cselekedeti” „emlekezetes cselekedeti”
„sok veszedelemben 
forgása”

„azok a jeles dolgok is, amelyekkel a Nagyságod 
élete eleitől fogvást ékesíttetett”28

Chariclia Orlai Borbála
szépsége „szép személye”
tiszta élete „tökéletes és tiszta élete”
okossága „szép okossága”
„Theogeneshez megváltozhatatlan szerelme” „házasságbéli tökéletes élete”29

„Hogy pedig Charicliára térjek vissza, azt szépségéről, tiszta életéről, 
okosságáról és Theogeneshez megváltozhatatlan szerelméről dicséri, 
amint feljebb is mondám, az história...”30 – írja az ajánlásban Gyön-
gyösi, s nem elégszik meg a párhuzam egyszerű felmutatásával, hanem 
a túlzás alakzatával is él: „De a Nagyságod Boriskájában, avagy ter-
mészetéhez képest inkább bariskájában tetézett mértékkel megvannak 
mindezek....”.31 A megfeleltetés három szintű, a mitológia, a fiktív antik 
tér és Gyöngyösi korának valós tere rétegződik egymásra:

 Diana = Chariclia = Boriska
 Apollón = Theogenes = Andrási Péter 

Nem szól azonban az előszó egy harmadik fontos szereplő, Chalisiris 
allegorikus megfeleltetéséről, holott egy Gyöngyösi logikájából kiindu-
ló, az allegorikus kódok felfejtésére ügyelő olvasat a szerző előszavából 
adódó fenti triászokhoz egy harmadikat is illeszthet.

 Mercurius = Chalisiris = Gyöngyösi István 

28 GYÖNGYÖSI, i. m. 8.
29 GYÖNGYÖSI, i. m. 18.
30  GYÖNGYÖSI, i. m. 17.
31  Uo.
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Chalisiris ugyanúgy a szívén viseli Chariclia és Theogenes sorsának 
alakulását, mint Gyöngyösi Andrási Péterét és Borbáláét. Helyzete a 
kívülállóé, aki mégis szinte családtagnak érzi magát („Én is úgy tartom 
őket, mint lelkemet”, III/10).32  Feltűnő Chalisiris kötődése Mercurius-
hoz.33 Mercurius az úton lévőket védi, a leleményesség, a találékonyság 
istene, ugyanakkor a meggyőző beszédé is, s mindezekre Chalisirisnek 
(akárcsak az irodalmi értelemben új utakon járó Gyöngyösinek) ka-
landjai során gyakran szüksége van. A fogságba esett Theogenest csak 
pénzért lehet kiváltani, ezért Nansicles a pénz istenéhez, Mercuriushoz 
könyörög (VII/198). Chalisiris közben úgy tesz, mintha Isis oltárán ta-
lált volna egy ritka értékű gyűrűt (holott már régóta nála volt), s azt 
adja ajándékul Nansiclesnek. A XII. rész, melyben a fiatalokért aggódó 
Chalisiris előtt álmában megjelenik Mercurius, Apollo a Múzsákkal és 
Diana a nimfáival, azt sejteti, hogy az öreg Chalisiris a művet „beteges 
állapatjában nem kis munkával”34 megíró költő allegorikus képe. Ezt 
Apollónak Chalisirishez intézett szózata is alátámasztja, mely a költé-
szet vigasztaló és a jövőt megalapozó, megnyugtató jellegét emeli ki:

 „Azért cselekszem, hogy azzal szívedet
 Néked is a búktól elvonjam, s kedvedet
 Újítsam”  (XII/47)35

A távolságok megszüntetésére a legfőbb segítség az istenek követe, 
Mercurius, a közbenjárók, a Theogenest védelmező Apollón és a Cha-
ricleát óvó Diana őt küldik előre Chalisirishez azzal az üzenettel, hogy 
várjon türelmesen. Mercurius mellett megjelenik Apollón a múzsákkal 
(XII/37–38) és Diana a nimfákkal (XII/40–44). Mercurius áll közülük 
a legközelebb Chalisirishez, hiszen ő maga is közbenjáró, akár az iste-
ni követ, s a retorika, a szó tudományát, melynek segítségével legtöbb 
ügyét intézte, tőle kapta. A két támogató, de mintegy elérhetetlen ma-
gaslatokban lévő istenség Andrási Péter és Borbála műbeli alteregói-
nak pártfogói, de rajtuk keresztül Chalisirisnek is. Apollón a múzsák, 

32 GYÖNGYÖSI, i. m. 105.
33 Vö. pl. „Sőt Mercuriust is ezekfelett kéri” (IV/55). GYÖNGYÖSI, i. m. 140.
34 GYÖNGYÖSI, i. m. 5.
35 GYÖNGYÖSI, i. m. 363.
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vagyis a művészet vigasztalását kínálja, s Gyöngyösinek is éppen párt-
fogói révén nyílik lehetősége a művészetekkel való foglalkozásra.

Nem véletlen tehát, hogy a három megjelent isten (Mercurius, 
Apollón, Diana) közül éppen a költészet istene kapja a legnagyobb 
teret, s hogy az álmából felébredő Chalisiris áldozatbemutatás és ima 
után „téntát s pennát veszen, és fog írásához” (XII/75).36 Az írás, még 
ha nem is szépirodalomé, mint Gyöngyösi esetében, hanem egy tájé-
koztató jellegű levélé, vigasztalóként léphet fel. Hasonló szerepe van az 
olvasásnak is, hiszen a Piramust és Thisbét ábrázoló kép láttán elbú-
suló, már az öngyilkosságra gondoló Charicliát (XII/129) is Chalisiris 
levelének elolvasása nyugtatja és vidámítja meg.

Az idős Chalisiris önjellemzése ráillik az idős Gyöngyösire is: „És 
tekéntse ebben öregségemet is, / Azzal együtt gyenge egészségemet 
is”– mondja Chalisiris Thalesnak, mikor megkéri, hogy menjen helyet-
te Memphisbe, hiszen Isis ezt javasolta (X/50.),37 de mondhatná ezeket 
a szavakat Gyöngyösi is Andrási Péternek.

3. A Múzsák és a szó vigasza

Czobornál Calasiris nagy csavargásai után Görögországba érkezik, s 
ott talál egy várost, „mely az isteneké”.38 A helyhez való kötődés ezúttal 
a múzsákhoz való kötődést is jelzi, hiszen Delphoiról, a múzsák lakhe-
lyéről van szó:

 „Örülek magamnak és az szép várasnak,
 Hasonlatosképpen benne sok lakosnak,
 Gyönyörködöm igen az kedves situsnak,
 Ama híres hegynek, magas Parnassusnak,
 Megáldatott kútnak, szép Castaliusnak.”
    (Czobor II/291.)39

36 GYÖNGYÖSI, i. m. 366.
37 GYÖNGYÖSI, i. m. 323.
38 CZOBOR Mihály, Theagenes és Chariclia = JANKOVICS József – KŐ-

SZEGHY Péter – SZENTMÁRTONI SZABó Géza, Régi magyar irodalmi 
szöveggyűjtemény II., Bp., Balassi, 2000, 721.

39 CZOBOR, i. m. 722.
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 „Örülök magamnak s a gazdag Syrusnak,
 Ama kettős hegyű híres Parnassusnak,
 És az áldott kútnak, a Castaliusnak,
 Amely kedves helye Múzsákkal Phaebusnak.” 
    (Gyöngyösi III/62.)40

Chalisiris rajongása eszünkbe juttatja a Gyöngyösi-művek kedvelt to-
poszát, költészetének a mitológiai topográfiába ágyazását, mely elő-
fordul pl. a Dédalus temploma invokációjában („Parnassus hegyének 
két magas halmai / Kiken játszadoznak poéták álmai”41) vagy a Rózsa- 
koszorú bevezetésében42 (melyben a költő ettől a szívének kedves, ám 
pogány hagyománytól megpróbál elhatárolódni). A múzsákkal való 
találkozás mind Czobor Calasirise, mind Gyöngyösi Chalisirise szem-
pontjából az isteni akarat következménye, ám míg Czobornál csak a 
kalandos út egyik állomása, Gyöngyösinél ez a találkozás végzetesebb, 
s az egész további életre kiható:

 „Soha szebb helt annál nem láttam, ítélő,
 Lakó-helemnek is mindjárt eltökélő”
    (Czobor II/290.)43

 „Úgyhogy ott választám én lakóhelyemet,
 És ott is akarnám végezni éltemet.”
    (Gyöngyösi III/61.)44

A kalandos utazás és a beszéd kanyargós útjai a regény történetvezetése 
és az elbeszélés retorikája között metonimikus kapcsolatot teremtenek. 
Ez a tendencia Czobornál is érezhető, de Gyöngyösinél a történet fo-
lyásánál fontosabbá válik a beszéd, a szereplők tényleges helyváltozta-
tásánál fontosabb a beszéd kanyargása.

40 GYÖNGYÖSI, i. m. 111.
41 GYÖNGYÖSI István, Cuma várasában építtetett Dédalus temploma. Sajtó alá 

rendezte JANKOVICS József –NYERGES Judit, Bp., Balassi, 2003, 171.
42 GYÖNGYÖSI István, Rózsakoszorú, Bp., Balassi, 2002, 23.
43 CZOBOR, i. m. 722.
44 GYÖNGYÖSI, Chariclia, i. m. 61.
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 „Cnemon nem tűrheté, szóla: Édes apám,
 Sok szapora szódot hallgatnom elunám,
 Mert látom, utamot ma fel nem találnám,
 Ha utánad mennék, sőt tovább bujdosnám,
 És azmit kedvelek s várok, nem kaphatnám.”
   (Czobor III/3)45

 „Mond Cnemon: Ezekben már megunatkoztam,
 Mert amiért eddig én itt várakoztam, 
 Azt mind elkerülöd, noha sokszor hoztam
 Elé, hogy arra térj, de mind csalatkoztam.”
   (Gyöngyösi IV/4.)46

Az adott szakaszban szereplő kifejezések Czobornál is lehetnek kétér-
telműek, a „ha utánad mennék” kifejezés az utazásra, ugyanakkor az 
elbeszélés követésére is utal. Gyöngyösinél viszont a mesélésre utaló 
jelentés az elsődleges, s ennek mögöttes síkjában van ott az utazás („azt 
mind elkerülöd”, „hogy arra térj”). 

A Gyöngyösi által hozzátoldott részben Chalisiris nem egyszerű 
mesélő, hanem művész, szavai olyan hatásúak, mint Orpheus vagy 
Amphión zenéje:

 „Oly hatható szókkal beszéli ezeket,
 Akik, mint Orpheus a vad tigriseket
 Lantjával, Amphion a kemény köveket,
 Úgy lágyíthatnának akarmely szíveket.”
   (IX/227.)47 

A művészet hatása sokkoló is lehet (a szerelmi öngyilkosságot ábrázoló 
mitológiai kép láttán Chariclia is követni akarja Thisbét), de vigasztaló 
is. Ebben az esetben Chalisiris levele nyújt vigasztalást (XII/163–165.), 

45 CZOBOR, i. m. 737.
46 GYÖNGYÖSI, Chariclia, i. m. 133.
47 GYÖNGYÖSI, Chariclia, i. m. 308.
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s nemcsak Charicliának, hanem szállásadója lányainak is („Melynek 
értelmével azok is újulnak”, XII/167.).48

Czobornál és a Gyöngyösi-szöveg első részében (I–VIII) Chariclia 
nagyon határozott nő, férfias bátorságról tesz több ízben is tanúbi-
zonyságot. Pl. az első részben a tolvajoknak „bátran néz ő is szemé-
ben” (I/64.),49 bár nem értik egymás beszédét, sikerül kizsarolnia, hogy 
a sebesült Theagenest is magukkal vigyék.50 Később férfiasan, bátran 
és leleményesen válaszol a rablóvezérnek, mikor az megkéri a kezét: 
„Melyre bátyámnak kellene érettem / Felelni, de minthogy arra én kér-
dettem, / Azt én is mondom meg, amit itt feltettem.” (I/278.).51 A hoz-
zátoldott részben (IX–XIII) Chariclia nem ilyen határozott, a sorsát 
maga irányító nő, hanem magányosan várakozó, siránkozó, érzékeny 
lélek, akár a 18–19. századi érzékeny regények hősnői. Ez az érzékeny-
ség lehetne a hozzátoldott részek egyik kulcsszava, a másik a retorika, 
mely nemcsak gyakorlati használatában, hanem elméletben is megje-
lenik. A IX. részben Chariclia kéri Chalisirist, hogy szállásadójukat, 
Nansiclest beszélje rá, mihamarabb induljanak Theogenesért. Chari-
clia mint egy szónoki beszéd megrendelője elméleti tanácsokat is ad a 
beszéd felépítését illetően. „Azzal beszédedhez készülj ily formában” 
(IX/22):52

 Bevezetés: „köszöntvén idvezlő áldással”
 Narráció: „hozd elé, az estve volt mely ajánlással”
 Argumentáció: „hatható mondással” (IX/23.)53

A logikusan felépített retorikai struktúra után Chariclia elájul (IX/24.): 
a barokk retorikusság és a szentimentális érzékenység találkozásának 
vagyunk itt tanúi. Az ájulásból való feléledés újfent az újjáéledés alle-
góriájához tartozik. Az új életre keltés ellentétei a késleltetés effektusai. 

48 GYÖNGYÖSI, Chariclia, i. m. 167.
49 GYÖNGYÖSI, Chariclia, i. m. 31.
50 „Mutatja is késit: hogy készb véget tenni / Életében, mint tőle elszakadást 

venni.” (I/69). GYÖNGYÖSI, Chariclia, i. m. 31.
51 GYÖNGYÖSI, Chariclia, i. m. 57.
52 GYÖNGYÖSI, Chariclia, i. m. 282.
53 GYÖNGYÖSI, Chariclia, i. m. 283.
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A Theogenes keresésére induló Chalisiris és Nansicles hintóval utaz-
nak, a hintó előtt két lovas jár, nehogy beleragadjanak a sárba. A nap 
lemegy, ezután nem sietnek tovább, hanem szállást keresnek (IX/85–
86.). Miután a közeli városban a bíró fogadja őket, Nansicles a bírót 
retorikailag szépen felépített beszéddel szólítja meg.54 Késleltető effek-
tus a felvonulást és az Isisnek szánt áldozat bemutatását elmosó eső: 
„sűrűn omlott, úgy hogy majd az utcákon is / Malomhajtó víz volt, sőt, 
az ablakon is / Bément sok helyeken” (X/4).55 Ez a mindent elmosó víz 
is a retorikai késleltetés megfelelője, a történéseket lassító szóáradaté. 

Hogy a hozzátoldott részben a jó beszéd képessége milyen fontos 
szerepű, az is jelzi, hogy a királynál lévő Theogenest is elsősorban be-
széddel kell kiszabadítani („Hogy ahol találjuk, onnét kibeszéljük / A 
fiát”, X/97).56 Theogenes kiszabadítása után a hajóúton kibékülnek az 
eddigi haragosok (Theogenes Thiamusszal, a rablóvezérrel, Thiamus 
az őt elűző testvérével) és együtt tréfálkoznak. Ezek a jelenetek is az új 
életre hozatás tartozékai, a sebek begyógyulását mutatják:

 „Nehezen felejti jóllehet vágását 
 Farkának a kígyó, de ha béforrását
 Érheti, nem érzi annyira fájását,
 Csak megint ne végye sebe újulását.”
    (XII/18)57

A csonkán maradt mű is olyan, mint a levágott farkú kígyó: farka visz-
szanő ugyan (Gyöngyösi megírja a hiányzó részeket), de a seb helye 
meglátszik. 

54 Bevezetés: IX/155. Narráció: IX/156–157. Kérés: IX/158. Argumentáció: 
IX/159. GYÖNGYÖSI, Chariclia, i. m. 299.

55 GYÖNGYÖSI, Chariclia, i. m. 317.
56 GYÖNGYÖSI, Chariclia, i. m. 329.
57 GYÖNGYÖSI, Chariclia, i. m. 381.



175174

Resume

This study is dealing with the allegorical aspects of the baroque epic 
poem of István Gyöngyösi, intitulated Chariclia, which is partly a ba-
roque adaptation of the poem of Mihály Czobor, and partly original 
composition. Gyöngyösi reduplicates the levels of the ancient mytho-
logical elements and creations, and uses them as a code for the refe-
rences of his own age. The real hero of the poem is Péter Andrási as 
Theogenes (and in the level of mythology Apollo), the main female 
character is Borbála Orlai as Chariclia (and the goddess Diana). The 
poet himself is hidden under the role of Chalisiris (and Mercurius).
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Csehy Zoltán

Egyek és ezeregyek
(A szonettről írt szonettek metapoétikus aspektusairól)

Annotáció: A tanulmány a szonettről írt szonettekkel, azaz a bennük 
megképződő metapoétikus aspektusokkal foglalkozik. Kazinczy uni-
formizáló formafétise kivált az ön- és a formakanonizálás szempontjá-
ból fontos, ám egyszersmind meg is akasztotta a szonettformák (más 
nyelvekhez hasonló) variábilis kifejlesztésének lehetőségeit. Töltényi 
Szaniszló és Fenyéri Gyula a didaktikus költészeti hagyomány kon- 
textusában szólaltatták meg a számukra is kiemelkedően fontos de-
monstratív formát. A destrukció egészen a neoavantgárd felszámolva 
megőrző poétikájának elterjedéséig váratott magára: Tandori Dezső 
részint ebben a szellemben aknázta ki a szonett metapoétikus lehetősé-
geit, részint egy depatetizált, a köznapi tartalmak kifejezésére alkalmas 
üres helyként, kitöltendő struktúraként aktiválta újra. A posztmodern 
átváltozáspoétikák gyakran humoros szonettreflexiói mellett a forma 
felszámolásának tabloid megjelenésével is számolnunk kell.

Kulcsszavak: szonett, metapoétika, magyar költészet, Kazinczy Fe-
renc, Töltényi Szaniszló, Tandori Dezső.

A költészetről, versírásról szóló költeményeknek, a metapoétikus ver-
seknek se szeri, se száma: a mesterség fogásait rögzítő, vagy a saját köl-
tői egzisztencia textuális, morális, netán magánéleti válságait rögzítő 
ars poeticáktól kezdve egészen az immár gyakorlatilag kihalófélben 
lévő didaktikus költészet hagyományvariánsaiig. Az alábbi írás olyan 



176 177176 177

költeményekre fókuszál, melyek ugyan a lappangó didaktikus hagyo-
mány pedagógiai allűrjeitől sem teljesen mentesek, de rendszerint túl 
is lépnek tárgyukon, önreflexív mivoltukban ragadva meg a felvállalt 
témát (rendszerint egy-egy versforma bemutatását, előállításának re-
ceptúráját, ezúttal konkrétan a szonettét). Szonett a szonettről: a tárgy 
és téma „elmesélése” gyakorta maga lesz a versszövet is. Szó sincs hit-
vallásról vagy önértelmezési kényszerről: sokkal inkább az önreflexív 
játék, a didaktikusság és valamiféle honosítási egzotikum uralja, mely 
a mesterségbeli tudás magabiztos demonstrálásával jár együtt. Költőis-
kola, ahol a mester megmutatja magát? A kánonteremtés eszköze? Köl-
tői body building? Vagy egyszerűen csak olyan vers, melynek tárgya, 
szövete, matériája történetesen önmaga?

„A líratörténet (egyik) nagy túlélője: idestova nyolcszáz esztendeje, 
hogy a palermói udvar költői kitalálták, éppen hét évszázada szüle-
tett Petrarca, aki híressé tette – s lám, a posztmodern irodalom sze-
repjátékokat és iróniát kedvelő, utalásokra éberen figyelő szalonjá-
ban nincs korszerűbb és elegánsabb, mint egy finoman megmunkált, 
fanyar szonett, s benne néhány gondosan elhelyezett, vájt füleknek 
szánt allúzió. Végy két négysoros strófát, illessz hozzá két háromso-
rost, és persze rímeljen a szerkezet – így hangzik a formai váz receptje 
a szakácskönyvek stílusában” – írja egyik frappáns esszéjében Csen-
gery Kristóf a szonettről.1 Somlyó György szerint, aki egy hatalmas 
szonett-antológiát is összeállított,2 a szonettforma története kirajzolja 
a teljes modern európai kultúra fantomképét is.  Ugyancsak Somlyó 
nyújtja a forma(csoport) legszellemesebb áttekintését, genezisét.3 Rá-
adásul a szonett-indíttatású világfeltérképezéssel Somlyó költőként 
is megpróbálkozott: Talizmán című, 101 szonettet tartalmazó kötetét 
Vas István az előszóban egyenesen „százegy szonettes kultúratörté-

1 CSENGERY Kristóf, Irodalmi szószedet: a szonett, Magyar Narancs, 2004/32. 
Online: http://magyarnarancs.hu/publicisztika/irodalmi_szoszedet_a_szonett- 
53117

2 SOMLYó György (szerk.), Szonett, aranykulcs. 1001 szonett a világirodalomból, 
Budapest, Orpheusz, 1991.

3 SOMLYó György, „A sonetto Múzsája”, Holmi, 1992/2, 186– 200.
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netnek” nevezi.4 Markó Béla egyik szóbeli megnyilatkozása szerint a 
szonett egyenesen „életmodell”.5 Báthori Csaba Elemi szonettek című 
kötetének6 egyik műfaj-reflexív versében ilyen aposztrophéval szólítja 
meg a formát: „Szonett-elemlánc, fénylő lélek-telem, / érdes balzsam, 
líra-szellemdaru. ” Ez a lírai szellemdaruként elképzelt forma válik a 
kifejezés költői nyelvévé.

A szonett magyar honosodásának előzményeit Szigeti Csaba tisz-
tázza Faludi Ferenc közismert költeményének  (A pipárul) bravúros 
kontextualizálásával (a Sonnet sur le tabac című populáris költemény 
potenciális előképként való felfedezésével). Teljes joggal hívja fel a fi-
gyelmet arra az örökletes verstani tévhitre, miszerint a Faludi-korabeli 
(és a későbbi) szonett egy statikus, kanonizált forma lenne, méghoz-
zá történetesen éppen olyan, ahogy azt Kazinczy elképzelte és meg-
valósította. „Ha a szonett egyetlen alakzat lenne, az a monotónia té-
bolyát hozná magával. Nem, állításom szerint: nincs két egyforma 
szonett. A szonett nem költői forma, hanem formatípus. Életképessé-
gét épp a variabilitása biztosítja, mind a mai napig” – írja.7  Ugyan-
ezt Somlyó György fogalmazta meg korábban versben, természetesen 
szonett-szonettben:8

Szonettek. És szonettek. Csak szonettek. 
Stafétabot. Játékszer. Kacat. Ékszer. 
Nem lehet megismételni elégszer. 
Mindig eggyek és mindig ezereggyek.

 A magyar szonetthagyomány kezdeteinek, kialakulásának 
történetét, fejlődését monografikus igénnyel Kunszery Gyula klasz-

4 SOMLYó György, Talizmán, Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2005, 6−7. (A kö-
tet első kiadása 101 szonettet, a második, már 138 szonettet tartalmaz).

5 VARGA Melina, Szonett, az életmodell, Irodalmi Jelen, 2010. 9. 23. Online: htt-
ps://www.irodalmijelen.hu/05242013-1336/szonett-az-eletmodell

6 BÁTHORI Csaba, Elemi szonettek, Budapest, Napkút, 2013.
7 SZIGETI Csaba, Az „első” magyar szonett felé, Új Nautilus, 2011. Online: http://

ujnautilus.info/az-elso-magyar-szonett-fele 
8 SOMLYó György, Alkalmi szonett, Holmi, 1991/9, 1218. 
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szikus könyve vázolja.9 Ebben a munkában prózai szonettdefiníciók 
is szerepelnek szép számmal a honosítás viharos idejéből, ezek egyike 
pl. az a frappáns, ugyanakkor általánosnak nevezhető megfogalmazás, 
mely az új formát részint az antik hagyományhoz köti, részint a kortárs 
formakultúrához társítja: „A sonett (…) bizonyos epigrammai fordu-
lattal befejezett, érzéssel vagy húmorral teljes, s harmóniás hangokból 
öszvealkotott dalocska”.10  Különösen érdekes az a törekvés, mely a 
szonett formatípus-mivolta ellenében kíséreli meg az egyetlen tökéle-
tes magyar variáns megalkotását. 

Kazinczy Ferenc önkanonizáló versben festi meg a szonett Mú- 
zsáját (A sonetto Múzsája). A fentihez hasonló, elegyes „ikonográfiát” 
használja, miközben a szonett teste egyben az ideális szövegtest is, a 
Múzsa theophaneiája.  

Mint a szerelmes járja szép párjával 
Menüetje keccsel teljes lépteit, 
S ígézi a szála torlott rendeit 
Enyelgő vissza- s vissza-fordultával: 

Honnom Ausonia narancsgallyával 
Körűlölelve főm szép fürtjeit, 
Úgy járom én kobzom lejtéseit, 
Két négyét összefűzve két hármával. 

Gerézd övedzi mostan homlokom; 
Ott, hol Tokaj nyújt nektárt istenének, 
Víg szárnyokon kél a nem-hallott ének. 

E szép vidék lőn kedves birtokom; 
Egy új Tibull itt megdicsőjtett engem, 
S én őtet és hölgyét örökre zengem. 

9 KUNSZERY Gyula, A magyar szonett kezdetei, Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1965. (Irodalomtörténeti füzetek, 47.)

10 Uo., 44.
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A Múzsaként való fellépés monologizáló, antik kontextusába ágya-
zottan jelenik meg a csodálatosan pontos menüett-hasonlat. A 3/4-es 
lüktetésű társastánc tipikus és gyakori A-B-A C-D-C A-B-A szerkezete 
jól jelzi a rím speciális mozgását. A hasonlat ősforrása Bürger.11 Az an-
tikizálás szempontjából nem mellékes, hogy Kazinczy műfajtanában a 
szonett közel áll az  antik epigrammához, sőt: az egyik könnyen átvál-
toztatható a másikká, amennyiben az „festői és érzékeny”.12 A verset és 
a szöveggenezis dokumentálását Gergye László végzi el, aki a petrarcai 
modell tökéletes variánsát ismeri fel mind  a mű szerkezetében, mind 
gondolati árnyalásában.13 A honosítás eufóriája mellett Gergye a meta-
poétikus gesztust is kiemeli: „Ezzel a kis költeménnyel Kazinczy egyik 
dédelgetett álma vált valóra, hiszen az új műforma meghonosításával 
neki is sikerült egy önálló fejezetet nyitni a magyar költészet történe-
tében. A szonettről írt szonettjével olyan költők előkelő társaságához 
csatlakozott, mint Goethe, A. W. Schlegel vagy Wordsworth.“14 

A zenei érzékeltetés akusztikus hatása után Kazinczy versében jön a 
genezis: a formát a narancsgallyas Itália szülte. A narancsgally a babér 
analógiája: fontos elkülönbözési tényező, hiszen jelzi a forma depate-
tizáló, köznapibb karakterét, retorikai helyét és az e helyhez hozzáren-
delődő stílusréteg lexikális-poétikai mozgástartományát. A „koboz” a 
lírai formák ikonográfiájához illeszkedik, és hangsúlyozza ugyancsak 
azt a jellegzetesen reduktív magyar korlátozást, miszerint a szonett 
lényegében a dal egy formája, majd következik az anatómia, a forma 
szerkezettana, a kvartettek és tercettek arányának jelzése. A szextett 
már a heroikus önmagasztalásé: horatiusi hangon, de Tibullus buko-
likus vidékiségét említve a monológ immár Kazinczyra fókuszál, mint 
„alapító atyára”, hagyománykútfőre. A menüett szabályosságát idéző, 
több rímet használó, arányos és szabályos strófákra bomló szonett le-
írása természetesen szonettformában történik: s így Kazinczy verse a 
hagyományteremtő metapoétikus önreflexivitás egyik korai példája 

11 GERGYE László, Szonett a szonettről (Kazinczy Ferenc: A ’Sonetto’ Múzsája), 
Irodalomtörténet 73 (1992/4), 980–693. Vesd össze: 683.

12 KAZINCZY Ferenc művei, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979, 807.
13 GERGYE László, Szonett a szonettről, i. m., 980–693.
14 Uo., 692.
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lesz. Maga Kunszery is ide sorolja.15 Tarjányi Eszter bravúrosan kama-
toztatja a vers metapoétikus allúzióit Arany János-elemzésében, mely a 
Naturam furca expellas… című „rejtett szonett” új dimenzióit tárta fel.16

Berzsenyi A szonetthez című költeménye (1809) így ünnepli a 
szonettet és Kazinczyt, az első magyar szonettköltőt:

„Cypris rózsalehellete  
 Nemzett Laura ölén téged, alak Szonett!  
Zengvén lelkes ezüstszavad,  
 Megnyílt a buta kor százados éjjele;  
Hellász napja dicsőn derült,  
 S paeánt ömledezett a Capitolium.  

(...)

üdvezllek, Helikon Kegye!  
 Jer, csókold, koszorúzd a te Kazinczydat!  
Pólyád szebb örömébe mártsd  
 Lelkét, cyprusidat húrjaitól kizárd.  
Múlass, zengj, enyelegj vele!  
 Vaucluse s Laura leend – Széphalom s Angyala...” 

Berzsenyi ugyanakkor távol tartja magát a zengedező szonettformától: 
aszklépiadészi strófában ír, abban a tipikus ódaformában, mely hagyo-
mányosan az antik magasztalásokhoz dukál. Csak a genezis érdekli, az 
anatómia nem: mitológiai leszármazástant kreál, mely szerint a forma 
Venus rózsaleheletének alakváltozata lenne, Venus földi mása pedig 
Laura, Petrarca múzsája, a szonettet tehát a szerelem hozta létre, és 
immár bevonul a nagy antik formák panteonjába, mint ígéretes kis-
testvér. A Capitoliumra vonuló római ünnepi szertartásokat megidéző 
ceremónia szereplehetőségeket is teremt, igazi diadalmenet és textuális 
karnevál. Petrarca és Laura pozíciója felmagasztosul, s mintegy mo-

15 KUNSZERY, i. m., 70–71.
16 TARJÁNYI Eszter, Ars poetica-szerű szonettek és szonett-szerű ars poeticák. 

Arany János Az ihlet perce és a Naturam furca expellas…, Online: https://btk.
ppke.hu/uploads/articles/115865/file/409_424_Tarjanyi.pdf
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dellként működik Kazinczy és szerelme számára. Berzsenyi a humaniz-
mus imitációspoétikájának szerepjátékát és stigmakölteményeit veszi 
át, melyek rendszerint „kanonizáló” jellegűek. Berzsenyi később már 
„ronda szonettháborúról” beszél, illetve a divatos formák közt izgágán 
a helyét kereső formaként ír a szonettről, melynek egyik problémája, 
hogy mind önmaga, mind megítélése nem köthető megállapodott sza-
bályhoz. „Mindenkor voltak és lesznek mind olly gyermekízletű Boi-
leauk, kik a szonettet éposznak nézik, mind pedig olly kemény Jean 
Paulok, kik a szonettet klastromi halcsurkának, Rabelais pet-szonett-
jének, csörgő sapkás vitéznek, a szonettistákat poshadt sert áruló csor-
dásoknak czimezik, a szonettnek kútfejét pedig a legnagyobb ínségből 
magyarázzák – írja le a forma helykeresésének kálváriáját.”17 Berzsenyi 
végül eljut a szonett „lotyózásáig” is.

Töltényi Szaniszló, a 19. század egyik legfontosabb szonettköltője 1821-
ben jelentette meg verskötetét, mely csak és kizárólag szonettekből áll 
(kereken 100-ból), s mint ilyen, első szonettkötet a magyar irodalom-
történetben.18 A vers-, illetve szonettírással kacérkodó Zirzen Károly-
hoz címzett előszavában összefoglalja a szonett történetét a provanszál 
„őskorszaktól” Petrarca honosításán át az összes „pallérozott nemze-
tekig”. A verstani szabályok részletes ismertetése után finom kritiká-
val illeti Kazinczyt és korát, majd szinte a műfajjá magasztosuló forma 
ezoterikusabb szabályaira is kitér, mivel mondanivalója didaktikus ré-
szét a gondolat és forma dichotómiájába ágyazva adja elő: az egyszerű 
gondolatot a helyes forma felemeli, a nagyszerűt viszont a rossz forma 
megöli. 19 Külön érdekesség, hogy az idill és a szonett rokonságát is fel-
veti: szerinte „Gessnernek minden Idilljei nem egyebek Soneteknél”.20 
Töltényi még Kazinczynál is merevebb „formakanonizációra” hajlik, 
miközben a változatosságot hangoztatja, meg sem fordul a fejében a 
szonettre formacsoportként tekinteni. Ha Kazinczy vagy Csokonai né-
zeteit radikális általánosításokként fogjuk fel,21 Töltényi előíró poétiká-

17 BERZSENYI Dániel összes művei II., Buda, 1842, 144. 
18 TÖLTÉNYI Sonetjei, Pest, Trattner, 1821.
19 Uo., III–XXX.
20 Uo., XXX.
21 TÖRÖK Gábor, A szonett és Illyés Gyula, Tiszatáj, 1982/11, 67–74. 
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ja rajtuk is túltesz. A kötetben  található A sonet című vers így foglalja 
a szonettírás szabályait22:

Sonet tizennégy versű lantos Ének:  
Áll öt s fél jambusokból alkata; 
Elő négy s négy rímet szoritgata 
Kaptába; hátul hármak tétetének. 
 
Négy négy után megtörni kell felének, 
Három között hátul váll indúlata, 
Ha így víg Gondolatja juthata 
Formát a Dallok kedvest lelhetének. 
 
De gondunk légyen him s nő versezet; 
A név s igének könnyü felváltása; 
A tiszta hang, hogy víg legyen folyása. 
 
Gondunk, rím több tagú fogjon kezet, 
Mely hogyha jó s szép végre elvezet, 
Sehol kis Énekünknek nem lesz mássa.

A szöveg világosan rögzíti a szonett szabályait: a szonett tehát 14 soros, 
ötödfeles jambikus sorokból építkező strófikus forma, mely a 4+4+3+3 
szerkezetet rajzolja ki: a rím kiemelten fontos, lehetőleg legyen válto-
zatos és ne egyszótagú, és fonatosan hálózza be a költeményt, gondolat 
és forma kerüljön harmóniába. A költeményt mint különösen gyenge 
verset rendre elmarasztalják. Kunszery szerint „rigmusba foglalt poé-
tikai szabályzat”, Horváth János szerint „verstan versben, kissé tansze-
rűen szedi össze benne a szonett hagyományos szabályait”, 23 afféle Boi-
leau-kivonat, speciális Schlegel-párlat. A Vigilia 1965-ös évfolyamának 
Az olvasó naplója című rovatában szerepel egy kiváló írás, mely Kun-
szery könyvéhez fűz kommentárokat. Rónay György azonnal felismeri 
e vers kötetkompozíciós jelentőségét és egyszersmind a szonett-kötetek 

22 TÖLTÉNYI Sonetjei, i. m., 92.
23 RóNAY György, Az olvasó naplója, Vigilia, 30 (1965/6), 362–368. Az idézetek 

helye: 366.
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hagyománytónusába is beágyazza Töltényi didaktikus hangját: „A ki-
lencvenedik vers: A sonet – magáról a formáról szól, a hagyomány sze-
rint; következik egy »múzsa-összefoglalás«; utána a költő maga szól; 
végül – kilencvenháromtól százig – nyolc portré: a nyolc »múzsa« arc-
képe szonettban. A szonett-szonett tehát kettős funkciójú a kötetben: 
mintegy a mesterség »tudatosítója«, és mintegy a finálé bevezetése.“24 
Töltényi a 90. szonetthez fűzött jegyzetében25 sorolja fel a korábbi mér-
tékes magyar szonettköltőket (Kazinczy, Szemere, Helmeczy, Ungvár-
németi Tóth), majd megjegyzi „Kováts (1), Csokonay (2), Hoblik (1) 
versezetjeiket nem bátorkodom Soneteknek vallani”.

Kazinczy stabilitást, tiszta formakultúrát kereső korában a magyar 
hagyomány még elsősorban a honosítás mámorában ég, nem vet 
számot azzal a világirodalmi kánonnal, mely pl. Wordsworth egyik 
metaszonettjében (Scorn not the Sonnet; Critic) érzékelhető. Az an-
gol szonettköltő szonettben mondja el a műfaj genezisét Petrarcá-
tól Shakespeare-en át Tasso, Dante, Spencer és többek közt Milton 
szonettjeit említve. Metaforaként nála a „kis lant”, a „kulcs”, a „szent-
jánosbogárnyi fényt adó mécses”, a „kürt” kerül elő. Wordsworth ver-
sében nem pusztán a kánon-játszma a tét, hanem a szonett becsülete 
a kritikusok előtt, a lírai hitelről. Fodor András magyar hangján így 
hangzik:

Zord kritikus, a szonett érdemét
ne nézd le! – kulcsként ez nyitotta fel
Shakespeare szivét, e kis lant volt, amely
Petrarca kínját enyhítette rég;
Tasso ezerszer szólt e fuvolán,
ettől vidult Camões, a számüzött;
s mirtuszként csillant ciprusok között
a szonett Dante látnok-homlokán;
ez óvta jánosbogár mécseként
jó Spensert, aki Tündérhon után

24 Uo., 366.
25 TÖLTÉNYI Sonetjei, i. m., 117–118.
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sötétben küzdött – s midőn ködbe tért
élete útja, Milton ajakán
  ez lett a kürt, mely dalt zengett, szabad,
  lélekröpítő dalt – haj, nem sokat!

A három különböző néven is alkotó Fenyéri Gyula A szonett című ver-
séig (1822) erre a nagy kánonra várnunk kell, viszont a kánon egy me-
taforikus honfoglalástörténetbe ágyazottan már Kazinczyt is magába 
fogadja:26

Én a Lovag-Közép-Korban születtem, 
S a Rhone hallotta első dallomat: 
De elhagy ám bölcsőmet, honnomat 
S a Sorgue szelid Nymphájihoz siettem; 

Vaucluse varázs Tempéjét megszerettem 
Lágyabbra váltva elsőbb aj’komat, 
Játszám Heszpériai guitarromat 
S Petrarcát és Laurát dicsőítettem. 

Forró keblem lángérzeteit daloltam, 
Cervantes, Shakespeare és Schlegel hónába. 
Utóbb a Bodrog mellé vándoroltam: 

Hol egy Költő-Bölcs felfogá lakába 
A Vándor-lyányt s Árpád nyelvén tanítja, 
S ez Őt s Sophiejét halhatatlanítja. 

Fenyéri Kazinczy fenti szonettjének narratív struktúráját kopírozza, 
itt is maga a szonett beszél. Petrarca és a szerelmi költészet itt is köz-
ponti szerepű. A költő precízen egy-egy személyhez köti a „nemzeti” 

26 NÁDASDY Lajos, A háromnevű pápai ember. Stettner György – Fenyéri Gyula 
– Zádor György, Honismeret, 2005/2, 67–74.
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szonettírást: Petrarca az olaszt, Cervantes a spanyolt, Shakespeare az 
angolt, Schlegel a németet, Kazinczy pedig a magyart reprezentálja.

Rónay György említett kritikai reflexiójában az egyik legszelleme-
sebb metapoétikus szonett-szonettet Lope de Vega tollából idézi.27 A 
költő szerelme, Violante szonettet kér a poétától („Un soneto me man-
da hacer Violante”), aki a szonettírás fáradalmainak leírásával és for-
mai kritériumainak versbe szedésével oldja meg a feladatot, holott a 
hölgy nyilván szerelmi vallomásra vágyik: a mű valóban a szellemesség 
kifinomult varázsát árasztja. A verset Kosztolányi fordításában idézem 
(Rónay Pál Endrét részesítette előnyben), mely 1921-ben jelent meg a 
Nyugatban28:

A kedvesem szonettet kért ma. Gond dúl 
Lelkemben és szorongva kezdem én. 
Tizennégy sorból áll a költemény, 
A három első itt szökell bolondul.

Féltem, hogy nem lesz rím, mely visszakondul, 
És itt vagyok az új sor közepén, 
Csak futna le a Négyes könnyedén 
Nem főne a fejem a Hármasoktul.

Aztán a költő a Hármasba lép, 
És sikerült, úgy látszik, a merész tett, 
Mert már e sorral zárul is a kép.

A második versszak rímelni késztet, 
Tizenhárom a sor. Mindegyik ép. 
Most meg tizennégy. Versem íme kész lett.

Lope de Vega a verstani szabályokat is rögzíti, miközben a megszabott 
„űr” kitöltésén dolgozik, módszere a kreatív időhúzás, a komikussá fo-
kozott deskriptív önreflexió. 

27 Uo., 367.
28 http://epa.oszk.hu/00000/00022/00287/08664.htm



186 187

Tandori sokszor nyúl a metapoétikus vagy a modernizált szonett-
hez: A mennyezet és a padló (1976)  című kötetének első ciklusában 
pl. tíz szonett váltakozik különféle mértékű és típusú szövegekkel, a 
Tulajdonság változása című ciklus pedig egyenesen a nosztalgikus 
„szonett-korszak” megújítási kísérlete, de említhetnénk a Még így sem 
(1978) szonettsorozatait is. E kötetet szonett-regénynek is nevezik, hi-
szen kb. 260 különféle szonettvariánst vonultat fel, miközben megal-
kotja a szonettkultúra egyfajta köznyelvi, automatizált változatát is.29

Tarján Tamás, Tandori szonettjeinek és szonettkoszorúinak értel-
mezője hajszálpontosan fogalmaz: „Tandorinak a szonett volt a leg-
megfelelőbb, egyben legszebb és legarányosabb forma a telés megver-
selésére. Akkoriban – vagyis 1976 nyarán, meg kicsit előbb, meg kicsit 
később – is az idő telése, múlása foglalkoztatta”.30 Erre remek példa a 
1976710 című Tandori-szonett:

Mit mondjak minden egyébről, amit kell; 
mit mondjak minden egyébről, amit;  
mit mondjak minden egyébről, alig; 
mit mondjak minden egyébről, van itt hely.

Van itt hely, hogy elmondjam azt, amit kell, 
alig mondjak egyebet, mint amit, 
s amit egyébként mondok, az alig, 
amit el kell mondanom, hogy van itt hely:

de mire ezt elmondom, már alig;  
minden, mint mondjak: mint minden egyéb; 
akármit mondok, azt mondom, amit kell;

29 SZIGETI Csaba, Tandori Dezső szonettváltozatai = Uő, A hímfarkas bőre. A ra-
dikális archaizmus a mai magyar költészetben, Pécs, Jelenkor, 1993, 71–77.

30 TARJÁN Tamás, Két köntös. A szonett és a haiku, Holmi 6 (1994/4), 524–535. 
Lásd még: Uő, A megtiport köntös. Tandori szonettkoszorúi. Online: http://
www.forrasfolyoirat.hu/9812/tarjan.html
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nem rejthetem szonettem lényegét; 
de el tudtam-e mondani, amit  
szeretnék? Még ... egy rímre épp van itt hely.

A repetitív-anaforikus sorok finom modalitása és átváltozástechnikája 
elsősorban a forma kritériumrendszerének „agresszióját” használja 
ki. A forma egyszerre gát, akadály, és megmentő, egyszerre téma 
és témátlanság, a hiány és a telítettség speciális dinamikáját hozza 
fokozottan zenei helyzetbe. Lope de Vega időhúzó technikájának 
rokon megnyilvánulásai itt is érződnek, s a komikum is ugyanabban a 
poéntípusban képződik meg: a forma egyszersmind véges hely.

A szonett-szonettek egyik korábbi fejleménye Tandori Dezső A 
szonett című „neoavantgárd” verse (Egy talált tárgy megtisztítása, 
1973), mely a szonettírás folyamatának formai oldalát vázolja ironiku-
san, jóformán csak a rímképletből és a strófatagolásból áll, miközben 
az automatizmust megakasztja a részvétel jelzésével, a költő antropoló-
giai jelenlétének komikus, mégis „filozofikus” demonstrálásával:

a 
b 
b 
a

a 
b 
(Ennél a sornál megakadt,) 
b 
a

c 
d 
d

c 
d 
c 
(aztán mégis folytatta és befejezte.)
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Pataky Ardienn szerint „ez a betoldott mondat a nyelvi megakadást, 
a nyelv hatalmát szemlélteti, a költői technika a versek anyagszerűsé-
gére rámutatás és önnön keletkezésükre reflektálás lett, ez a szintaxist 
és a szemantikát sokszor minimálisra redukáló líra képszerűségével 
ugyanakkor önnön felolvasásának korlátjává is vált”.31 Lehet, persze a 
reduktív jelstruktúra megakadását a nyelvnek tulajdonítani, de a szö-
vegtelen szonett kommentár jellegű betoldása közel áll a hiánypoétika 
konstitutív alkalmazásához is. Sőt: akár az allegorikus vershagyomány 
destrukciójához is kötni lehetne, hiszen a vers tökéletes képlete „sorsz-
szerű”, miközben a megakadás (krízis), folytatás (a krízis orvoslása) és 
a befejezés általános létszorongatottságént, világviszonyként is tételez-
heti magát.

Harkai Vass Éva, miközben a felismerhetően „tandorírt” szonett 
ismérveit veszi számba, e vers kapcsán grammatikai és grafikai szöveg-
struktúrától beszél, s ennek megfelelően elsősorban a szonetthagyo-
mány destruálásának módozatait érzékeli Tandori szövegeiben. Joggal 
hívva segítségül Tarján és Bányai János szellemes meghatározásait, a 
„szövegcsontváz” és „rímképletnyi szonett” kategóriáját.32 Valóban 
destruál Tandori: de először is redukál, az önműködő hagyomány kép-
letét írja fel, majd elhelyezi a teremtett térben az esendő teremtményt 
is.

Tandori „szövegcsontvázait” és kitöltős játékait Petőcz András foly-
tatta non-figuratív című kötetében.33

A Lope de Vega-féle hagyomány egy másik leágazását képviseli 
Várady Szabolcs34 Szerkesztői üzenet című szonettje, mely egy fiatal 
költőhöz szóló intelem lehet, azaz vérbeli didaktikus költemény. Vára-
dy a horatiusi szatíra alaphangján szólal meg, miközben elszámlálja a 

31 PATAKY Adrienn, A szonett átörökítése a kortárs magyar irodalomba. Online: 
http://www.barkaonline.hu/esszek-tanulmanyok/5214-a-szonett-atorokite-
se-a-kortars-magyar-irodalomba

32 HARKAI VASS Éva, A Tandori-szonett, Hungarológiai Közlemények, 9 
(2003/3), 43–49.

33 PETŐCZ András, non-figuratív, Párizs, Budapest, Magyar Műhely, 1989.
34 VÁRADY Szabolcs, Szerkesztői üzenet. Online: http://dia.jadox.pim.hu/jet-

speed/displayXhtml?docId=0000010493&secId=0000929421&mainCont-
ent=true&mode=html
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szonett-kánon fontos neveit, végül Kazinczy epigrammaköltészetének 
kissé idegesítően mindentudó, ám humorban feloldódó didaxisához 
jut közel:

Mihelyt kapásból meg tudsz írni egy
szonettet, mondjuk ilyesféleképpen,
ujjaidat csak futtatva a gépen,
s úgy érzed, hogy magától (szinte) megy,

véreddé vált, akár az egyszeregy,
ha álmodból fölkeltenek: „No kérem,
lássunk egy jó szonettet, írja szépen”,
csak könnyű séta s nem megmászni hegy,

ha, mondom, eddig eljutsz végre egyszer,
tudván, hogy írta ezt Petrarca, Sidney,
s mily rímképlettel Shakespeare (s pláne Spenser!),

akkor elég, ha annyit mondasz: „Így ni!”
és dobhatod is az egészet el.
De addig, barátom, gürcölni kell!

E Lope de Vega-szonett távoli, modern rokonát alkotta meg Orbán Já-
nos Dénes. Nulladik szonett című shakespeare-i szonettje jambikus tíz-
esekből épül fel, s a szonett formai jellemzőit, anatómiáját is összegzi, 
a sorok, szótagok számát, a jambikus lejtés szabályosságát, majd áttér 
a szerelmi ajándékozást kísérő párkapcsolati dinamika érzékeltetésére:

Miként is nyújtsam át szonettemet  
tizennégy sort, száznegyven szótagot,  
ezen rövid meg hosszú lépteket,  
hogy megtudd: önmagamnál több vagyok?  
Téli virágként nőjenek ki tán  
papíromból a mondatok, szavak,  
hogy téged, kit a lelkem úgy kíván,  
e virágokkal elborítsalak?  
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Vagy inkább tetszik, minden sor ha rács,  
s a vers kalitka, melyben átadom  
– hisz bármi fényes, úgyis csak harács,  
egy más világban van a nagy vagyon –  
  a lelkem, mely a rácson át ha jár,  
  az széthajlik, de mindig visszaáll?

Somlyó Zoltán Szonettet nékik! című szonettje a témát és a formát köti 
egybe, s az adekvát témához illő forma megtalálásának extázisán ke-
resztül ünnepli az erotikus, de közelebbről meg nem határozott tár-
gyat:

Szonettet nékik! Ölelkező rímmel!  
Kanyargós, langyos, vajas, lágy szonettet!  
Csiklandni bőrük a megőrült hímmel,  
ki gyöngynek látja a soványt s molettet.  
  
Szonettet nékik! Szókból s szöges szíjjból!  
Szíjjat a rózsaszín transzmissziókra!  
Repüljenek, mint karcsú nyíl az íjról,  
a kényszer tüzében született csókra!  
  
Szonettet nékik! Kéklő acélláncból!  
Amely a keblük vajlepényén táncol  
és leszalad a hasnak sima zsírján...  
  
Szonettek ők is, tűkből összeróva,  
berejtve hímes, selymes takarókba  
a férfi nyoszolyáján és a sírján! 

Az ötlet extázisa tölti ki a véges űrt, a vers helyett a versforma szólal 
meg, maga a koncept beszél.

A meglehetősen ritkának számító tükörszonett (4+4+3+3 // 
3+3+4+4) műfaji specifikumait pozicionálja Somlyó György Szonett 
– a tóban tükröződve című verse, melynek elemei, képei, szerkezetei is 
tükröződnek egymásban:



192 193

Magam helyett miért ne egy szonettet?
Felhő-szárnyakon nap-aranymadár –
Alatta madarak felhője száll.
Vörös kövek zöld moszattal fedettek.

Zöld moszatok vörös kövön lebegnek.
Köztünk tört nádak ujjperece máll.
Ahogy a hullám ingája megáll
A újra kileng. Sás bóbitája repked.

Tövében ringó vadruca-csapat,
Víz reliefje, lassú, tiszta ábra,
Mintha bronzba öntve, a napsugárba.

Ha önmaga is annyi volna csak
Magának, mint a kő, a sás, a nap,
Aki nézi őket, a parton állva...

...Ha önmaga is annyi volna csak
Magának, lassan ringó, tiszta ábra,
Akár a kő, a vadruca-csapat,

Aki nézi őket, a parton állva,
Ha úgy nézné magát, mint őt a nap,
Ha sás-szemmel nézne a napsugárba,

Míg bóbitás haja a szélbe repked,
Fölötte madarak felhője száll,
Kövek közt arca, tört nád, szertemáll,
Rajt múlt s jövő moszatai lebegnek,

Múlt és jövő zöld moszattal fedettek, –
Ha úgy látná magát a napsugár
Bronzába öntve, míg a parton áll,
Ahogy e szonett nézi e szonettet.
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Bozók Ferenc 2005-ben publikált Szonett a szonettről című költemé-
nye35 az öltöztetésmetaforát éleszti újjá, nála is  a forma extázisa tom-
bol, a világ dolgait bedarálni képes automatizmus, de ő már alighanem 
a szonett-szonettek hagyományára is rákérdez:

Siess szonett-ruhám reám terülni,
miként zakóba, bújnék strukturádba,
divatjamúlt, de jól szabott ruhádba,
szebb, ünnepibb szövetben elmerülni.

Ha rám talál a téma, nem kerül ki.
Ha felkeres vagy elkerül a bánat,
magamra gombolom szonett-ruhámat,
szonettbe szép borulni és derülni.

A jambusok szabott zakómra díszek,
a gombok és a mandzsetták a rímek,
hibátlanul felékesítve formád.

A versemet szonett-ruhába rántom,
megénekellek én, szonett-kabátom.
Szabad vajon szonettet írni hozzád?

A szonettcsömör nem pusztán a Tandori-féle rekontextualizáló, 
destruktív alapú megújulás irányába törhet utat. Hules Béla Szonett 
szonettekről című verse látványosan redukált rímtechnikával és sajá-
tosan zenei repetitív technikával figurázza ki a „nagyok” szonettkul-
tuszát, miközben maga is szonettet ír:

Úgy határoztam, nem írok szonettet,
prózát beszélek, nem leszek pedáns;
a szonett – véltem – szépelgőn pedáns;
költőieskedés írat szonettet.

35  BOZóK Ferenc, Szonett a szonettről, Vigilia 80 (2005/6), 460.



195194

Valót vét, véltem ki most is pedáns
gonddal csiszolgat fazettás szonettet,
szót szépítgetvén megússza a tettet,
s végtére egy lesz: cinkos koncedáns.

De lám, legjobbjaink újfent szonettet
írnak, mely tiszta, pontos és pedáns:
tisztát kíván, ki cseppnyit is pedáns.

S míg léha jambust, szépelgő szonettet
ezerszám fosnak, cseppet sem „pedáns”,
ki hón’ alá kap smirglizett szonettet.

A Géczi Marno János néven megkonstruált szerző (Géczi János és 
Marno János nevéből) Értekezés a szonettről című versében kilép a 
bűvös varázsforma territóriumából és mindenestül varázstalanítja azt. 
Kazinczy szonett-istennőjétől a formafétis agresszióján át, a neoavant-
gárd destruálva konstruáló magatartása, illetve a posztmodern meta-
morfózispoétikája után így jutunk el a totális felszámolásig:

Unom a bravúros szonetteket, 
a szennyezett izgat, ami hibás, 
hibbant elmére vall, vagy zúzódott, 
a fák közül a nyeszlett a kedvesebb, 
szemeznék a hallal, ha már elúszott. 
Sűrű szövésű az idő, fenn tartja 
soká, ami leszakadna magáról, 
nyelvemre talál s megforgat a beszéd, 
ahogy közelít a hegyoldal, s indul 
a bomlás, veti a döghúst szerteszét.
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Summary

This study is dealing with the metapoetical aspects of sonnets. Author 
examines the sonnets about sonnet-writing thematizing the didactical 
and poetical characteristics of the genre in the Hungarian literature. 
Ferenc Kazinczy absolultised the petrarchian version of sonnet, and 
had used the form as the tool of self-canonisation. Szaniszló Töltényi 
and Gyula Fenyéri preferred the didactical and self-reflexive tradition. 
Dezső Tandori deconstructed the rigid historical structures, and used 
a form or in the sense of lettrism, or as the depathetized, cleaned and 
„empty” structure. Besides the fetisism of the form (Kazinczy, Tölté-
nyi) and the deconstruction of the genre (Tandori, Petőcz) or often 
humorous postmodern methamorphoses of the tradition (Várady, Or-
bán) there are also the poems of poetic negation (Hules, Géczi Marno).
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Czucz Enikő

A kollektív emlékezet szerepe 
Nádas Péter Világló részletek című 

memoárjában1

Annotáció: Jelen tanulmány az emlékezés kultúrájának tükrében vizs-
gálja az egyén és közösség, személyes történet és történelem kölcsönös 
konstitutív viszonyait Nádas Péter legújabb önéletrajzi művében, az 
emlékezet terébe ágyazott „személyes” és „közösségi” közt kialakuló 
kapcsolatrendszer reprezentációja főbb irányvonalainak meghatáro-
zása céljából. Az események mitizálása, metafizikai szférába vonása 
többnyire inkább a személyes narratíva szintjén történik, az egyéni 
szubjektivitás kerül egy sajátos folytonosság szakralitásának közelébe, 
mely azonban már születése pillanatában elérhetetlenné lesz: a törté-
nelem botránya felülírja a születés szentségét, komikussá és abszurddá 
teszi az egyéni létezés rituális ünneplését. Ebben a konstellációban a 
családi szokásrend és viselkedésmód egyfajta ütközőpontként jelenik 
meg, amely egyszerre közvetíti a kisebb-nagyobb hatókörű, egymást 
kizáró és kiegészítő, emlékezetben gyökerező többesek elbeszéléseit és 
szabályrendszereit. Nádas az emlékezet kultúrájának toposzait hatéko-

1 A tanulmány alapjául szolgáló kutatások az 17/0272/1. számú Preklad, kultúr-
na hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky 
c. Vega-projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem BTK Magyar 
nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of Arts, Depart-
ment of Hungarian Language and Literature).
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nyan felhasználva teszi elevenné a – már nem – közelmúlt tragédiáit, 
ezzel segítve azok kulturális emlékezetbe való transzformálását.

Kulcsszavak: kollektív emlékezet, kulturális emlékezet, Nádas Péter, 
memoár, önazonosság, elbeszélés mint bennefoglaltság

Nádas Péter múlt évben megjelent, Aegon Művészeti Díjat elnyert két-
kötetes memoárja a szenzáció erejével hatott a  kortárs magyar iroda-
lomban. Ennek oka az önéletrajzi művet átszövő gazdag szemiotikai 
háló meglétén, a textus több szintjét szervező heterogenitáson, az elbe-
széléstechnikák, valamint a különböző műfajok termékeny szimbiózi-
sán kívül abban az izgalmas konstitutív viszonyban keresendő, amely 
elsősorban a kollektíva és individuum, egyén és közösség, személyes 
történet és történelem közt feszül. Az önéletrajzíró két nagy, a nemzet 
számára meghatározó történelmi eseménynek2 és ezek társadalmi-tör-
ténelmi kontextusának rögzítésére tesz kísérletet, egyrészt az egyén, 
a túlélő, a résztvevő, másrészt pedig az eseményeket utólag értelmező, 
identitásának genealógiáját rekonstruáló elbeszélő szempontjából. Je-
len tanulmányban a kulturális emlékezet és a Világló részletekben ki-
rajzolódó tudatok, testek és életutak egymásra ható relációt vizsgálom, 
a kollektív emlékezet más dimenzióinak figyelembevételével. Teszem 
ezt abban a reményben, hogy sikerül meghatároznom az emlékezet 
terébe ágyazott „személyes” és „közösségi” közt kialakuló kapcsolat-
rendszer reprezentációjának főbb irányvonalait, ezzel is közelebb ke-
rülve a nádasi világérzékelés megértéséhez.

2 A mű fő időkeretét a két meghatározó, az emlékíró szubjektum által megélt tör-
ténelmi esemény, Budapest ostroma (1944) és az 1956-os forradalom határozza 
meg.  Nagyon érdekes, hogy a szerző 1980 nyarán írt, Sipos Gyula kérésére 
készült és 1994-ben a szerkesztett bibliográfia részeként megjelentetett Életrajzi 
vázlatának időkerete csak elhanyagolható mértékben haladja meg a memoár-
kötet által kiszabott időszakot, s ezen az időkereten túl már csak Nádas szépiro-
dalmi munkásságra fókuszál. Vö. NÁDAS Péter, Életrajzi vázlat = Nádas Péter 
bibliográfia 1961−1994, szerk. Baranyai György – Pécsi Gabriella, Pécs, Jelen-
kor, 1994, 16−28. 
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Elbeszélés mint szubjektivitás

A német egyiptológus, Jan Assmann az emlékezés egyik külső dimen-
ziójaként határozza meg a kulturális emlékezetet, amely a mimetikus, 
a kommunikatív emlékezetet, valamint a tárgyak emlékezetét erősítve 
működik az egyének és közösségek identitását konstruáló narratívák-
ban és diskurzusokban. A mimetikus emlékezés dimenziója többnyire 
a hétköznapi szokásaink elsajátítási módjaként értékelődik, a tárgyak 
pedig az elmúlt világokat, szokásokat és embereket teszik jelenvalóvá. 
Míg a normatív és narratív aspektussal egyaránt rendelkező kulturális 
emlékezet „a mitikus és történeti elbeszélések alapja”,3 addig a kollektív 
emlékezet kommunikatív oldala a közelmúlt történelmi eseményeit és 
tapasztalatait személyes narratív keretben beszéli el. Az emlékezés kul-
túrája a generációkon átívelő kollektív identitás folytonosságát segíti 
elő, „lehetővé teszi az egyén számára, hogy »mi«-t mondjon: ez pedig 
a közös tudás és önelképzelés konnektív struktúrája, amely egyfelől kö-
zös szabályokra és értékekre, másfelől a közösen lakott múlt emlékeire 
támaszkodik.”4 

Nádas Világló részletek című memoárkötete az önéletíró genealó-
giájának története, amely véleményem szerint több okból is remek te-
repet nyújt a kulturális emlékezet vizsgálatára. Elsősorban azért, mert 
homlokterébe a szubjektum nevelődésének elsődleges közege kerül. 
A családon belül működő narratívák a családi és közösségi szokásokat 
tanuló gyermek nézőpontjából értékelődnek – az író jegyzi a családi 
és kortársi szokásrend működésére adott reflexióit, a különböző im-
pulzusokra adott válaszreakciókat és érzéki benyomásokat. Ezeket az 
emlékeket viszont egy más perspektívából világítja meg a felnőtt el-
beszélő szólama, aki nem csupán értelmezi az elmondottakat, hanem 
− a gyermeki megismerés lehetőségeinek horizontján túl − ki is egészí-
ti, megnevezi, kontextusba ágyazza. A két szólam sorozatos egymásba 
játszása erősíti meg az önazonosság folytonosságának és rögzítettségé-
nek képzetét.  

3 Jan ASSMANN, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a 
korai magaskultúrában, ford. Hidas Zoltán, Budapest, Atlantisz, 2004, 16.

4 Uo.
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Itt kell megjegyeznünk, hogy a szubjektum mintha ténylegesen fel-
tételezne egyfajta belső lényeget, amelynek dinamizmusa azonban még 
így sem írható le a szociológiai szubjektum fogalmával:5 „Az ember 
énje, azaz tulajdonságainak együttese olyan, mint a föld valamelyest 
kihűlt, vékonyka kérge, alatta azonban a magma tisztán fizikai biro-
dalma izzik és reng. Ez már nem ő, de a saját fizikája.” (I. 180−181) Ha 
ezt összevetjük Az égi és földi szerelemről esszékötetben kifejtett, s a Vi-
lágló részletekben is többször visszhangozó, tudatszinteket érintő fejte-
getésekkel, valamint a Saját halál testi érzékelés utáni és logoszon túli 
világával, az a gyanúnk támadhat, hogy inkább metafizikai hasonlatról 
beszélhetünk. Ez az az elzárt tér, ahol az egyén összeér a világminden-
séggel, a szubsztanciális tartalom jelenvalóvá lesz, ahol létrejöhet a vi-
szonosságtól elkülönböző, igazi kapcsolat; s ez az agyhártyagyulladás-
sal kórházba került kiskamasz Péter önkívületi állapotból való lassú 
visszatérésében is megnyilvánul: „Nem is kerestem fogalmakat, hanem 
a tiszta képi felfogással észleltem, amit ezek szerint ezeken az éjszaká-
kon vagy ennek az egy éjszakának a különböző időrétegekben érzékelt 
helyén nyertem vissza, és jól el voltam vele fogalmak nélkül is.” (II. 564, 
kiemelés C. E.) Ennek feszül neki az énhez szervesen hozzátartozó 
egyéni tudati komponens, amely szintén a nyelvvel kerül – lényegileg 
különböző − összefüggésbe: a „historikusan preformált tudás” (pl. I. 
191) a túléléssel és neveltetéssel kapcsolatos képek és fogalmak réte-
ge, amelyek a gyermeki tudatban reflexió nélkül kerültek és norma-
tív jellegüktől fogva parancsként értelmeződtek. Mint ilyenek, az én 
szubverzív tettei ellenére, a tudás elérvénytelenedése után is kitörölhe-
tetlenek maradnak. Ilyen például az Budapest bombázásának idejéből 
visszamaradt kollektív tudás: menthetetlen az, akinek nincs bakancsa.6  

5 Erről lásd például:  Stuart HALL, A kulturális identitásról = Multikulturalizmus, 
szerk. FEISCHMIDT Margit, Budapest, Osiris − Láthatatlan Kollégium, 1997, 
60−85.

6 Egy másik szöveghelyen erről így vélekedik a szubjektum: „(…) nem a passzív 
tudattartalom, hanem aktív főfelügyelője foglalkozik azzal, hogy az aktuális túl-
élési parancs szempontjából mit érdemesít megőrzésre. A főfelügyelő pszichi-
kus rendszerével szelektált anyag marad fenn, habár az elmében e szelekciótól 
függetlenül minden részletével minden fennmarad és adott esetben ősképként 
jelentkezik.” (I. 285)
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Az elbeszélői pozícióra való gyakori utalás7 bizonyos értelem-
ben ellentétes eljárásként hat: a két idősík eltávolítása, az „akkor” és 
„most”kijelölése, s ennek nyelvi vetületei az önéletírások szubjektumá-
nak központi problematikája felé irányítanak, amelyet Séllei Nóra így 
fogalmaz meg: „bár egybeesni látszik a megnyilatkozás és a kijelentés 
szubjektuma, a kettő (…) sosem azonos (…) Az önéletrajzi narratí-
vák esetében ez az alapvető kettőzöttség pedig megháromszorozódik, 
hiszen beszélhetünk a szerzői énről, az elbeszélő énről és az elbeszélt 
énről, aminek következtében retorikailag – s ekként a szövegben meg-
képződő szubjektum szempontjából is – igen összetett nyelvi konst-
rukció jön létre.”8 Az önazonosság folytonosságával összefüggő bi-
zonytalanság a textus szintjén is kifejezésre jut, legexplicitebben talán 
a női viselkedés mimézisével kapcsolatban: „(…) milyen elvetemedett 
lehetett az örökös képzelődésével és majomkodásával ez a Péter nevű 
kisfiú, aki én voltam vagy én lettem vagy én vagyok a cipőérzékem-
mel.” (I. 197) Tehát az azonosságot feltételező név és a gyermekkori 
múlthoz kapcsolódó emlékképek ellenére bizonytalanodik el, vagy 
inkább vizsgáltatik felül az „én” kontinuitásának utólagos reflexiókon 
alapuló képzete.

Elbeszélés mint történelem

A tény, hogy az elbeszélés irányai – mint arra a bevezetőben is utal-
tam − határozottan túlmutatnak a gyermek- és kamaszkori események 
bemutatásán, egy további aspektussal bővíti a kulturális emlékezet és 
személyes történelem viszonyának vizsgálatát. A két meghatározó, 
az emlékíró szubjektum által megélt történelmi esemény, Budapest 
1944-es ostroma és az 1956-os forradalom, csak egy példája annak, 
ahogyan a társadalmi-történelmi kontextus nyomot hagy az énelbe-
szélés struktúráján Nádas önéletrajzi művében. Sipos Balázs egyene-

7 Itt ilyen megnyilatkozásokra gondoljunk, mint a periodikusan ismétlődő 
„nincs rá adatom” kifejezés, vagy pedig az utólagos nézőpontból történő kom-
mentárokra és spekulációkra.

8 SÉLLEI Nóra, A nő mint szubjektum, a női szubjektum. Bevezetés = A nő mint 
szubjektum, a női szubjektum, szerk. SÉLLEI Nóra, Debrecen, Kossuth, 2007, 13.
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sen meghatározhatónak találja a két, külön címmel ellátott kötet irá-
nyultságát: az első, Amikor szerdán címet viselő könyvben a polgári, 
zsidó és munkásmozgalmi világok rekonstruálása történik meg, míg 
a Marcellina feláldozásában a modernitás és későmodernitás nagy 
ideológiáinak szellemében megcsonkolt, elhallgatott történetek üres 
helyeinek kitöltésére tesz kísérletet az író.9  Ez utóbbit jól illusztrálja 
az elbeszéléstechnika egy rendkívül izgalmas szegmense: a saját pozí-
ciójára szakadatlanul reflektáló én amellett, hogy különböző források-
ból származó írásos dokumentumokra, irodalmi művekre hivatkozik 
az események elbeszélésekor, a tipológiailag lehetséges két végpont 
közt kirajzolódó skála minden átmenetét érinti. A szó szerinti, még a 
rövidítések feloldását is nélkülöző idézéstechnika és a szövegbe szer-
vesen illeszkedő, kommentálatlan, jelöletlen idézetek csakúgy, mint a 
megjegyzésekkel, helyreigazításokkal kiegészített diskurzusrészletek, 
ugyanazt a célt szolgálják: különböző, személyes, lokális10 és institucio-
nalizált narratívák ütköztetésével, hiteles források segítségével tárni fel 
a lehető legplauzibilisabb magyarázatot a politikai és ideológiai rend-
szerek működésében keletkezett hiátusok keletkezésére és utólagos 
kitöltésére. A hiányok és elhallgatások pedig szükségképpen szemé-
lyes, nevekhez, testekhez kötődő sorstragédiákat takarnak, amelyek az 
emlékezés olyan helyeihez köthetők, mint a rue Geoffroy-ľAsnier falai, 
amelyekre az tömeggyilkosság áldozatainak nevét vésték, ellentétezve 
ezzel Le Vernet elfelejtett fogolytáborát.11 

9 SIPOS Balázs, Mimikri és autizmus, Műút, 2017, 062, 20.
10 A lokalitás fogalmát Appadurai nyomán úgy értelmezem „mint az érzel-

mek struktúrájának, a társadalmi élet sajátosságainak és egy pozícionált kö-
zösség ideológiájának” konstrukcióját. Vö. Arjun APPADURAI, A lokalitás 
teremtése, Regio 12 (2001/3), 16 [cit. 2018. 3. 21.]. Elérhető: http://epa.oszk.
hu/00000/00036/00042/pdf/regio2001_3.pdf

11 Ahogy Sipos Balázs írja: „La Vernet helyén nincs lieu de mémoire, a francia ál-
lam nem kerítette körül az egykori tábort, nem rögzítette a tájon a múltat” (ki-
emelés az eredeti szövegben). SIPOS Balázs, Mimikri és autizmus, Műút, 2017, 
062, 20. Az ezzel összefüggésbe kerülő „szakmai problémára” itt nincs módom-
ban kitérni, ezt az aspektust érintő részletes elemzés található Bagi Zsolt kiváló 
írásában: BAGI Zsolt, Szakmai problémák. Magyarázatok a világló részletekhez, 
Műút, 2017, 062, 47−51.
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A közelítés és eltávolítás különböző irányba mutató mechanizmu-
sai itt is működni látszanak. Míg az adatok és információk halmozá-
sa az eseményeket évszámokhoz köti, így teremtve időbeli távolságot 
a történés, rögzítés és befogadás között, ezzel egy időben a megjele-
nített események, rendszerek, ideológiák térbe, időbe és történelembe 
való beágyazottságának bemutatását is célozza. Az európai identitást 
alakító történelem (egyelőre) legelevenebb eseményei ezek, az ember-
ségesség, egyenlőség és jogállamiság ideáljainak törései és szakadásai: 
„Valamennyien súlyos háborús sérültek és súlyos háborús sérültek 
leszármazottjai vagyunk Európában. Akkor is, ha tudomást veszünk 
róla, akkor is, ha semmit nem akarunk tudni róla, mert imbecillisek 
vagyunk és imbecillisek is kívánunk maradni.” (I. 284)  Ez egy olyan 
emlékezetre épülő közösség, amelybe születésünkkel léptünk, s a taga-
dás árán semmiképpen sem léphetünk ki.

Assmann úgy tartja, hogy 80−100 év, tehát három-négy generáci-
ónyi idő kell ahhoz, hogy a személyes tapasztalatokon alapuló, száj-
hagyomány útján terjesztett kommunikatív emlékezet átalakuljon.12  
A közösségi identitások kialakításának biztosítéka a meghatározó tör-
ténelmi események kulturális emlékezetbe való kódolása. A kulturá-
lis emlékezet azonban természetszerűleg kontinuitásra törekszik: egy 
olyan keretet kell biztosítania, amely lehetővé teszi a kollektívum része-
ként felfogott egyén pozitív viszonyulását személyes önazonosságának 
közösségi komponenséhez. Ebből következően egy meghatározott dis-
kurzív keret létrehozásával fedi el a kontinuitást veszélyeztető szakadá-
sokat. Nádas ezt a polgári történetírással kapcsolatban így fogalmazza 
meg: „pályafutásom alatt többször, különböző témákban kellett meg-
ütköznöm a jó polgári történetírás ignoranciáival (...) úgy foglalkoz-
nak politikai történettel és politikai filozófiával, hogy munkásmozgal-
makkal azért ne kelljen, vagy minél kevesebbet kelljen foglalkozniuk, 
parasztmozgalmakkal még kevésbé, ami miatt aztán nem érthető meg 
tisztességesen a kontinens szociális története, a korszak antropológiai 
állapotának képe pedig végképp torz marad.” (II. 11) A hiányok azon-
ban nem csak a történetírás mindenkori diskurzusának termékei, ins-

12 Vö. Jan ASSMANN, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás 
a korai magaskultúrában, ford. Hidas Zoltán, Budapest, Atlantisz, 2004, 49−56.  
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titucionális keretek közt történő „termelésük” tényét a beszélő egy per-
cig sem tekinti kérdésesnek. Gyermekkori emlékei közt él a Jóvátételi 
Hivatal különleges jelzésű papírkosara, amelybe az eltüntetendő iratok 
kerültek. Ettől nem tér el az a következtetés sem, amely már a rendszer-
váltás utáni, családja rendszerbeli pozíciójának feltárását célzó kutatá-
sát kíséri: „(…)világos volt, hogy a titkos szervezet, amely fedett nevű 
munkatársaival évtizedekig megfigyelt (…), a mai napig dolgozik. Saját 
adataimmal még formálisan sem rendelkezem. Majdnemhogy érintet-
lenül mentette át magát a harmadik Magyar Köztársaságba. Virulen-
sen, a pofámba röhögve működik, önkényével túl fog élni.” (I. 170) 

Elbeszélés mint bennefoglaltság

De nem csupán a munkásmozgalmakról és a kommunizmus éveiről 
van itt szó. A kulturális emlékezetbe való átíródás akadályoztatott, 
cenzúrázott, valamint lokális narratívákra korlátozott mind az 1956-
os, mind pedig Budapest bombázása, illetve a holokauszt esetében.13 
A Világló résztelek szubjektuma felteszi az emlékezés kultúrájának 
központi kérdését,14 s megpróbálkozik a válaszadással is, miközben 
szükségszerűen a személyes és lokális elbeszélések és állítások ütközte-
tésével – de azok megtartásával – halad egy kritikus és reflektált törté-

13 Erre a tényre Voigt Vilmos hívja fel a figyelmet: „A napjainkban is zajló 1956-vi-
ták jelzik, nálunk ez a »kulturális emlékezet« még nem alakult ki ez események-
ről (…) Hogy még érdekesebb legyen a helyzet, a második világháború egészé-
nek eseményeiről (kivéve a holokauszt és nyilas uralom tényeit) egységesebb a 
kulturális emlékezet, viszont a Horthy-korszak egésze, a fehérterror, a magyar 
kommün megintcsak mindmáig szélsőségesen különböző »emlékezetekben« 
jelenik meg.” Bár Voigt tanulmánya 2007-ben íródott, kétséges, hogy ezen a 
téren nagy változások következtek volna be. VOIGT Vilmos, Van-e kulturális 
emlékezete a népnek? = Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat - kulturális 
emlékezet, szerk. PAPP Richárd – SZARKA László, Zenta, Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet, 2008, 20.

14 A kollektív emlékezetközösség központi kérdése a „Mit nem szabad elfelejte-
nünk?”. Vö.  Jan ASSMANN, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politi-
kai identitás a korai magaskultúrában, ford. Hidas Zoltán, Budapest, Atlantisz, 
2004, 30.
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nelemkép kialakítása,15 ebben az összefüggésben pedig a közösségi és 
egyéni önértelmezés felé. Az európai sorsközösség traumáinak16 egyé-
ni nézőponton való átszűrése lehetővé teszi a megtörtént események és 
az életút egymásba vetítését, amely tapasztalatok és traumák – még ha 
csak a közösség egy tagjának egy élethosszára is – a kulturális emléke-
zet végtelenített múltjába kerülnek. Erre utal világra jövetelének szer-
dája: nem csupán születésének körülményeit írja le meglepő részletes-
séggel, hanem minden mást is, ami ezen a szerdán történt.17 Kiemelt 
jelentőséget nyer a mizoczi gettó felszámolása, mely – a Saját haláltól 
eltérően18 – a szubjektum születése és mások halála meghatározó, me-
tafizikai dimenzióban történő érintkezéséről19 ad számot, amelyben az 

15 Az állítás érvényét támogatja Bazsányi Sándor Miért zuhan a kismadár? című 
tanulmányában kifejtett nézete, mely Nádas írásművészetét a huszadik század 
a „hamis (individualista vagy kollektivista) eszmékkel teljességgel leszámoló, a 
valóságot mindenestül elfogulatlanul ábrázoló, a létezés teljes körű iszonyatát 
és az ember tényleges természetét engesztelhetetlenül elemző irodalmiság” 
hagyományában helyezi el. BAZSÁNYI Sándor, Miért zuhan a kismadár?, 
Műút, 2017, 062, 39.

16 Arról, hogy 1956 is ide tartozik, a memoár második kötetének utolsó 100 oldala 
tanúskodik, ahol az író sorra veszi a nyugati országok reakciót a forradalomra, 
végigvezet bennünket azon, ahogy a nem-cselekvés konszenzusára jutnak. Ez 
a döntés pedig – más okokból bár, de − egybeesik az eviani konferencia zsidóül-
dözésre adott reakciójával.

17 Lásd pl. Wohlauf százados nászútját, amelyet újdonsült feleségével „zsidóva-
dászattal” tölt (I. 398), a magyar minisztertanács jóváhagyja a zsidótörvényt (I. 
400), Viktor Klemperer Drezdában naplót ír (I. 401), stb. 

18 A Saját halálban egyazon szubjektum születése és halála ér össze, amely a teremtés 
aktusával kerül kapcsolatba. Ez, a metafizikai áthallások minimalizálásával, Nádas 
memoárköteteiben is megjelenik, pl.: „Láthatom, hogy a tudattartalom meghatá-
rozott szerkezeti pontjain, a motivikus vagy tárgyi megfelelések, a hasonlóságok és 
azonosságok csomópontjain, életem eleje az életem végével érintkezik, vagy akár 
úgy egymásba tekeredtek, hogy nem lehet őket egymásról leválasztani.” (I. 324).

19 De kronológiai egyezés szempontjából természetesen ez szintén közös tapasz-
talat. Az individualitás ünneplése és központba helyezése az ilyen sorstragédiák 
emlékezetbe idézésével komikussá törpül: „[az ember] [k]ésőbb nagyszerű ün-
nepségeket rendez, hogy barátaival a saját születése örömünnepeként ülje meg 
a radzyńi, a łukovi és a mizoczi tömegmészárlás évfordulóját. Bár nemcsak 
a tortán égnek a gyertyák és szól az egész nagy agyalágyult és minden muzika-
litást nélkülöző happy birthday, hanem aznap még Groznij olajkútjai is lángok-
ban állnak, to you.” (I. 402)
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egyéni létezés abszurditása nyilvánul meg.20 De a mások itt szükség-
képpen sajátot jelölnek, a beszélő kulturális örökségének egy szeletét 
is: a keleti ortodox zsidók közösségéből származó anyai nagymama, 
Nussbaum Cecília az „oldalajtó”, mely közvetíti felé a születése pilla-
natában végleg eltörölt, s ezáltal interpretálhatatlan, az én tudati struk-
túráiban hiányként jelentkező rituálisan szerveződő közösség kollektív 
énjét. A szubjektum tehát beleszületik az európai gondolkodási tradí-
ció fogalmaival felfoghatatlanba, egy olyan világba, ahol az animális 
indulat institucionalizált módon, a világ „hallgatólagos megegyezésé-
vel” (I. 376) negálja a hegeli történelemfelfogás modernitás által ápolt 
tradícióját. Ezt mélyíti el az ostrom tapasztalata, amely kijelöli az el-
beszélő emlékezetének, világképének és értelemalkotásának nullfokát:21 
„Az ostrom előtti életet az ostrom kitörölte. Vagy helyesebb lenne úgy 
mondanom, hogy az ostrom mutatta meg először, hogy ez az egyetlen 
világ épp milyen, és hol helyezkedem el benne.” (I. 85) A halállal való 
gyermekkori találkozás és azonosulás az emlékezés kultúrájának egyik 
legősibb szimbólumával, a víz toposzával22 is kifejezésre jut: „Halotta-
kat rejtett a jéghideg mély, a rakpart és a híd halottjait. (…) Én voltam 
a jéghideg folyó az őrületes sodrásával, az áradó, amint magába fogad-
ja. Még évtizedekig nem értettem, hogy nem én vagyok a halottjai.” 
(I. 181) Ez azonban nem csak individualitásban, a személyes történet 
szintjén pozícionálja az „én”-t, de el is helyezi a budapestiek, és ezzel 

20 „(…) a visszatérő üres lovas kocsik láttán aznap szerdán a létező vagy nem léte-
ző Isten szemében értelmét veszítette a születésem. Előbb elhalványodott, aztán 
felszívódott az értelem.” (I. 414) Erről az aspektusról bővebben: CZUCZ Enikő, 
Saját család, közös tér. Az én-konstruálás narratív vetületei Nádas Péter Világló 
részletek című művében, Új Forrás, 2018/3, 40−45.

21 Ennek antropológiai szempontú megközelítését Nemes Z. Márió fejti ki. Vö. 
NEMES Z. Márió, Trauma és utópia, Műút, 2017, 062, 53−58.

22 A szubjektum emlékei gyakran függenek össze a víz közegével, de az ese-
tek többségében mintha valamilyen intuitíven fontosnak és egzisztenciális 
szempontból meghatározónak ítélt jelenséget elfedő homály kifejeződéseivel 
lennének összefüggésben: pl. mikor először rákérdez apja sebhelyeire, amelyek 
kínvallatásának testébe vésett nyomai (I.  223), vagy az első szexuális kapcsolat 
(I. 184−182).
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együtt a túlélők meghatározott narratív jegyekkel jelölt, térhez kötött 
és történelmi eseményekkel behatárolt lokális többesében.23 

 Az ostrom előtti, alatti és utáni idők – amelyek így a szubjektum 
viszonylatában értelmeződnek – emlékei elsősorban Budapest tereivel 
kerülnek konstitutív viszonyba. A város az egyik első többes, melybe a 
szubjektum szülei „közvetítésével” beíródik, s amely láthatóvá teszi az 
emlékezet kultúrájának egymást erősítő aspektusait: „A többes nem a 
családot jelentette, hanem a környéket, a romba dőlt és a további omlá-
sokkal fenyegető várost. Minden bizonnyal ilyen értelemben beszéltek a 
városról a szüleim, ebben a speciális többesben, mely tárgyat és személyt 
összefog.” (I. 99) A memoárkötetben a város az átélt szubjektivitás, 
a családi és hozzájuk tartozó baráti kapcsolatok hálózatának, valamint 
a város lakossága által megjelenített kollektív emlékezet függvényében 
rekonstruálódik: az emlékezet mind a családtörténet, mind pedig a na-
gyobb közösség viszonylatában, a terekben sűrűsödik kézzel foghatóvá, 
valóban újraélhetővé és jelenvalóvá, ezáltal biztosítva a jelentések város 
testébe való inskripcióját.24 Az elbeszélői tudat térbe való belépése szin-
tén a háború ideje alatt történik meg, így a világ rendjéről kialakított 
természetes őskép sem lehet más, mint anyagi és szellemi hiányokkal, 
pusztítással teli városkép: „(…) mi okom lett volna kételkedni abban, 
hogy a világon mindig így volt minden, s bizonyosan így is kell marad-
nia. A világ romos. A romok alatt oszló hulláktól és a sérült kanalizáci-
ótól teli a város levegője bűzös áramlatokkal.” (I. 283) A törést többek 
közt a déli harangszó kollektív kulturális kódja fedi el, mintegy a lokális 
narratíva törékenységére és válságára adott védelmi reakcióként, a tör-
ténelmi folytonosság, rend és a biztonság illúziójának fenntartójaként, 
a monarchikus békeévekhez emlékéhez vezető kapocsként értékelődik 
a „túlélői tudatban”. A világégés tragédiájának, materiális, végtelenített, 
de fel nem fogott és környezete által meghaladni vágyott jelene az első 
időszerkezet, amelyet a gyermek szubjektum érzékelni képes. 

23 Vö. pl: „Az ostrom kitörölhetetlen tapasztalat maradt. Minden tragédiája közös 
tapasztalat.” (II. 402)

24 Lásd például a Hadik laktanyát, egy félig-meddig rejtett történelmi és ideoló-
giai gócpontot Budapest testében, ahol apján kívül még sokan szenvedték el 
a diktatórikus rendszerek vallatási módszereinek kínjait.
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Ezzel íródik össze a család történetének racionalizált, kronologikus 
rendet követő időszerkezete, szokásrendje és a leszármazás tárgyi nyo-
mai, melyek materializált jelentéseit olyan családban öröklődő „kegy- 
tárgyak” hordozzák, mint például a teljes ünnepi terítéshez használt 
antik étkészlet, vagy a pozsonyi úti lakás bútorai, melyek felszámolá-
sával párhuzamosan az egyéni identitás rétegeinek belső konfliktusa és 
fokozatos felszámolódása is bekövetkezik.25 A polgári világhoz tarto-
zó racionalitás viszont éppoly korlátolt, rituálisan szabályozott világ-
látással operál, mint a „kollektív személy megfellebezhetetlen tudása” 
(I. 336) vagy az ideológiákkal átitatott mozgalmi többes, éppen csak 
módszere fakad az európai műveltség tövéről. A polgári család cikliku-
san ismétlődő nagymosásának, étkezésének mindennapi rítusai, saját-
ságos nyelvi jellemzői és kifejezései,26 valamint illemtannal szabályozott 
hétköznapjai strukturális jellemzők és identitásalkotás szempontjából 
nem sokban térnek el Nussbaum Cecília önmeghatározásának techni-
káitól, még ha lazább is a kollektív narratívához való kötődésük. Hi-
szen végső soron a racionalitás és individualitás is totalizáló világkép, 
amelyek hozzájárulnak a valóság megcsonkításához, mely a nacionalis-
ta felsőbbrendűség víziójával vagy a kommunista egyenlőségeszmény-
nyel karöltve hozzájárul a narratívák termeléséhez és szelekciójához, a 
„valóság variabilitásának” (I. 172) működtetéséhez és elfedéséhez, a két 
másik arca közül előre forduló Janus őrült valóságának (I. 521−522) lét-
rehozásához. Ez a metafora öleli körül és fogja össze az írói vállalkozás, 

25 Az étkészlet eladása az Évkönyvben is megjelenik: vö. NÁDAS Péter, Évkönyv. 
Ezerkilencszáznyolcvanhét – ezerkilencszáznyolcvannyolc, Budapest, Petőfi Iro-
dalmi Múzeum, Budapest, 2011, 123−126. A család különböző felmenőitől 
örökölt bútorok a Svábhegyre való költözés alkalmával kerülnek elszállításra: 
„meglehet, hogy szüleink csupán a kommunista puritanizmus nyomvonalát 
követték, amikor (…) meg akartak végre szabadulni (…) a nincstelenek el-
nyomásából származó gömörsidi nagybirtok legutolsó árulkodó nyomától is, 
hogy eszményeiknek jobban megfelelhessenek, és ez egy igazán méltányolható 
törekvés volt tőlük. Csakhogy maga az új környezet volt mértéktelen, puritaniz-
musukkal nem egyeztethető. Nem is tudtak vele mit kezdeni.” (II. 400) 

26 Ezt az író még azzal is erősíti, hogy bizonyos családtagjai mellé állandó jelzőt 
rendel, pl. Endre, Dajmírka mellé a frázist, amelyet gyermekkorában képtelen 
volt kimondani, vagy amikor az apai nagyanyját szinte kizárólagosan az előző 
generációtól átvett „szegény anyánk” megnevezésen említi. 
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az életutak, emlékezések, fejtegetések és történelem nyelvbe foglalt tö-
redékeit, lehetővé téve a kikopóban lévő  kommunikatív emlékezetben 
őrzött események demitizált, ideológiai hazugságoktól és látszatoktól 
mentesebb képének átmentését a kulturális emlékezetbe.

Zárszó

Nádas olyan kollektív tapasztalatot rögzít, amelynek hatásfoka csakis 
a személyes, autobiográfiai emlékezeten keresztül jeleníthető meg. Az 
események mitizálása, metafizikai szférába vonása többnyire inkább a 
személyes narratíva szintjén történik, az egyéni szubjektivitás kerül egy 
sajátos folytonosság szakralitásának közelébe, mely azonban már szü-
letése pillanatában elérhetetlenné lesz: a történelem botránya felülírja 
a születés szentségét, komikussá és abszurddá teszi az egyéni létezés 
rituális ünneplését. Ebben a konstellációban a családi szokásrend és 
viselkedésmód egyfajta ütközőpontként jelenik meg, amely egyszer-
re közvetíti a kisebb-nagyobb hatókörű, egymást kizáró és kiegészítő, 
emlékezetben gyökerező többesek elbeszéléseit és szabályrendszereit. 
Nádas nem teremt sem magán-, sem család-, sem pedig a város köré 
szövődő mitológiát, de az emlékezet kultúrájának toposzait hatéko-
nyan felhasználva teszi elevenné a – már nem – közelmúlt tragédiáit, 
a személyes és lokális narratívák ütköztetésével és ideológiáktól való 
megtisztításával járulva hozzá feldolgozásukhoz.
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Resume

This paper, drawing on Jan Assmann’s understanding of cultural mem-
ory and aiming to examine the link between personal stories and col-
lective narratives, will focus on the latest autobiographical work of 
Péter Nádas. The mythical and the metaphysical is manifested on the 
personal level of identity. As the birth of the narrator happens at the 
same time as the eradication of The Mizocz Ghetto, the tragedy over-
writes the holiness of birth and gets scripted into the lived experience. 
The family here is a specific collective, which at the same time, through 
its dominant narrative, mediates the mutually exclusive discourses and 
normative expectations of both communism and modernity. Utilis-
ing the cultural topoi effectively, Nádas presents the Siege of Budapest 
and the tragedies of the Communist dictatorship, and thus, he perpet-
uates their transformation into collective memory.
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Gergely Vörös

Some notes on John Bunyan’s authorship 
of the Second Part 

of The Pilgrim’s Progress

Annotation: This paper, by examining John Bunyan’s authorship of the 
Second Part of The Pilgrim’s Progress, will argue that rather than being a 
totally free agent, Bunyan, subjected to the dominant discourses of his 
time, was, as an author, to a large extent, conditioned by the context of 
his existence. Hence, contrary to the culturally dominant tropes regard-
ing authorship, in this article, by claiming that the genesis of the Second 
Part of The Pilgrim’s Progress was, in fact, precipitated by an ideologi-
cal shift regarding the idea of authorship, I will assert that the way we 
understand authorship and authorial agency are contextually defined. 

Keywords: Bunyan, Authorship, Ideology, Paratext, The Pilgrim’s Progress

The concept of authorship, by definition, implies godlike powers. Just 
to mention a recent example, George R. R. Martin, the author of Game 
of Thrones, entered public consciousness as the writer, who will kill off 
your favourite character. This fact alone, in my view, suggests that we 
still regard authors as having absolute authority over their work. None-
theless, such a conception of authorship is relatively recent, and its gene-
alogy can be traced back to the emergence of the ideologies of originality 
and individuality. To be more precise, this may have, in fact, happened 
just marginally before or at the time of John Bunyan’s active years (e.g. 
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from 1665 to 1688). Therefore, I will attempt to understand John Bun-
yan’s authorship of the Second Part of The Pilgrim’s in relation to these 
ideological shifts and, by using Roger Chartier’s words, I will attempt to 
trace this work ‘back to the situations that led to [its] production, that 
dictated [its] forms and, for that reason, that shaped [its] intelligibility’.1 

This paper, then, by focusing on the paratextual2 aspects of John 
Bunyan’s selected works, will try to shed light on the limitations placed 
upon the author by external factors. The aim of this essay is to show 
that the genesis of the Second Part of The Pilgrim’s Progress was to a 
large extent conditioned by influences that were imposed upon Bun-
yan from without. To that end, the first part of this essay, by examining 
the paratexts of the first and the Second Part of the Pilgrim’s Progress, 
will attempt to identify a shift regarding Bunyan’s authorial intentions. 
And, by investigating the possible reasons behind this change, this 
essay will try to construct a credible narrative for the genesis of the 
Second Part. The latter part of this essay, to support the claims of the 
previous part, will attempt to find relevant paratextual clues, either au-
thorial or editorial, in Bunyan’s works published a year after the publi-
cation of the Second Part of The Pilgrim’s Progress, in 1685. 

To start with, the first edition of the The Pilgrim’s Progress, pub-
lished in 1678, is completely absent of any indication that would sug-
gest Bunyan intended to write a further sequel to it. Similarly, the two 
subsequent editions: the second published in the same year and the 
third, definitive edition, published in the following year, do not con-
tain any clues that would imply that Bunyan was going to continue The 
Pilgrim’s Progress. Although the possibility of a sequel in one specific 
instance emerges, rather than hinting at his intentions, as it will be 
shown in the next paragraph, Bunyan only warns the readers against 
misinterpreting his work. Consequently, the fact that there is sign of a 

1 Roger Chartier, Forms and Meanings. Texts, Performances, and Audiences from 
Codex to Computer, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995), p. 2.

2 I am intellectually indebted to Genette for his definition of paratext. By paratext, 
just like Genette, I refer to ‘the means by which a text makes a book of itself and 
proposes itself as such to its readers, and more generally to the public. […] like an 
author›s name, a title, a preface, illustrations.’  Gerard Genette and Marie Maclean, 
‹Introduction to the Paratext›, New Literary History, 22.2, (1991), 261-272, p. 262. 
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possible sequel suggests that, at least by 1679, Bunyan did not aim to 
write part 2 of The Pilgrim’s Progress.

On the contrary, the textual evidence clearly indicate that Bunyan 
did not wish to write further sequels to The Pilgrim’s Progress. The most 
persuasive clues to suggest this can be found in ‘The Authors Apology 
for his Book’, in which Bunyan directly addresses his readers. In this 
introductory part, despite voicing his hesitations about publishing his 
work, Bunyan does everything to suggest that The Pilgrim’s Progress is 
a unified whole, the credibility or truthfulness of which can be ‘sound-
ly try’d.’3 For this reason, Bunyan constructs a metanarrative aiming to 
legitimise The Pilgrim’s Progress as a product of divine inspiration and 
to justify his authorial role as the mediator of transcendental knowl-
edge. Hence, rather than reflecting on the writing process of The Pil-
grim’s Progress as on a conscious effort, he narrates it as a duty, which, 
even if unconsciously, he was obliged to undertake. 

When at the first I took my Pen in hand,  
Thus for to write; I did not understand 

[…]
To make another, which when almost done;  
Before I was aware, I this begun.  
And thus it was: I writing of the Way  
And Race of Saints, in this our Gospel-Day,  
Fell suddenly into an Allegory 

[...] 
In such a mode; I only thought to make  
I knew not what: nor did I undertake  
Thereby to please my Neighbour; no not I;  
I did it mine own self to gratifie; 
Neither did I but vacant seasons spend  
In this my Scribble; nor did I intend4 

3 John Bunyan, The Pilgrim’s Progress from This world to that which is to come 
delivered under the similitude of a dream, wherein is discovered the manner of 
his setting out, his dangerous journey, and safe arrival at the desired countrey, 
(London: Printed for Nathaniel Ponder, 1678), p. A4.

4  John Bunyan. p. A3.
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However, by implying that The Pilgrim’s Progress is a product of 
transcendental inspiration, rather than renouncing his authority over 
his text, Bunyan attempts to make his work impenetrable in the face of 
possible criticism. Using Keeble’s words, the metanarrative that Bun-
yan attempts to construct transforms The Pilgrim’s Progress into ‘a rev-
elation of its divine creator and providential sustainer.’5 What is more, 
as it is, according to the inner logic of this metanarrative, only Bunyan 
who can get access to this transcendental knowledge, he consequently 
holds the key to the correct interpretation of his work. Thus, the he 
two lines, that were referred to in the previous paragraph, concluding 
The Pilgrim’s Progress, instead of hinting at his possible intentions of 
continuing his work, signal that he attempts to achieve a complete nar-
rative closure: ‘But if thou shalt cast all away as vain, / I know not but 
‘twill make me Dream again.’6 As it is conditioned on disregarding and 
casting away all his work as vain, the possibility of continuing his work 
appears to be completely at odds with Bunyan’s possible expectations. 
Therefore, I believe it is reasonable to claim that Bunyan intended to 
publish The Pilgrim’s Progress as a unified work that does not require 
further continuations to supplement it. However, as in 1684 Bunyan’s 
Second Part of The Pilgrim’s Progress was published, a substantial shift 
must have taken place regarding his authorial intentions that will be 
accounted for in the following part of this narrative. 

It is a widely held belief,7 and I agree with the claim that Thomas 
Sherman’s (T.S.) unauthorised continuation of The Pilgrim’s Progress 
may have been among the factors that prompted Bunyan to change his 
mind and write his own Second Part to it. Although T.S. labels Bunyan’s 

5 N.H Keeble, ‘Christiana’s Key: The Unity of The Pilgrim’s Progress’, The Pilg-
rim’s Progress: Critical and Historical Views, Ed. Vincent Newey, Liverpool: 
Liverpool University Press, (1980), 1-20, p. 260.

6 John Bunyan, The Pilgrim’s Progress from This world to that which is to come 
delivered under the similitude of a dream, wherein is discovered the manner of 
his setting out, his dangerous journey, and safe arrival at the desired country, 
(London: Printed for Nathaniel Ponder, 1678), p. 276.

7 Michael Austin, ‘The Figural Logic of the Sequel and the Unity of The Pilgrim’s 
Progress’, Studies in Philology 102.4 (Fall 2005), 484-509 p. 485.
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The Pilgrim’s Progress as a ‘necessary and useful Tract’8,  in the initial 
part of his work, he attempts to justify his own sequel as an attempt by 
means of which he ‘endeavoured to supply a fourfold Defect, which 
[he] observe[s]’ […].9 And thus T.S., de facto, accuses Bunyan’s work of 
theological inauthenticity. Therefore, in a sense, The Piglrim’s Progress 
has been misunderstood, and by that Bunyan’s condition for a continu-
ing his dream has been satisfied. Despite being convinced that Bunyan 
did not have in mind an unauthorised continuation when he warned 
his readers against an interpretative failure, in my view, it makes sense 
to consider T.S.’s sequel as an important factor prompting him to write 
his own sequel to The Pilgrim’s Progress. Besides, I think that the publi-
cation of this unauthorised continuation revealed to Bunyan and, per-
haps more importantly, to his publisher, Nathanial Ponder, that there 
is a demand for a sequel to The Pilgrim’s Progress. 

However, there is another widespread explanation, one that at-
tempts to narrate the genesis of the Second Part as a conscious, pre-
meditated artistic decision. According to this narrative, by means of 
the Second Part of The Pilgrim’s Progress Bunyan wanted to ease the 
doctrinal shortcomings of the first part. And, since these issues are 
addressed by T.S., the proposition discussed in the previous paragraph 
is often used to reinforce this hypothesis. However, I would argue that 
Bunyan attempts to address the majority of these issues even long be-
fore he publishes his second part.  As Davies points out Bunyan’s works 
following The Pilgrim’s Progress are generated ‘from a careful consider-
ation of that allegory’s failings in terms of narrative and the communi-
cation of doctrine.’10 And if one takes a look at the introductory part, 
‘The Author To The Reader’, of The Life and Death of Mr Badman, one 
can easily identify this effort on Bunyan’s part. ‘As I was considering 

8 T[homas] S[herman], The Second Part of the Pilgrims Progress, from this present 
world of wickeness and misery to an eternity of holiness and felicity exactly de-
scribed under the similitude of a dream, relating the manner and occasion of his 
setting out from, and difficult and dangerous journey through the world, and safe 
arrival at last to eternal happiness. (London: Printed for T.H., 1682), p. ([*4]v).

9 T[homas] S[herman, p. ([*4]v).
10 Michael Davies, Graceful Reading: Theology and Narrative in the Works of John 

Bunyan, (Oxford: Oxford University Press, 2002), p. 300.
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with my self, what I had written concerning the Progress of the Pilgrim 
from this World to Glory; [...]It came again into my mind to write, [...] 
of the Life and Death of the Ungodly, and of their travel from this world 
to Hell.’11 By means of this introductory part, in my view, Bunyan at-
tempts to create a clearly identifiable intertextual connection between 
The Life and Death of Mr Badman and The Pilgrim’s Progress, which, 
I believe indicates that instead of sequel, Bunyan intended to address 
these issues, even before T.S. published his own sequel, by means of 
his theologically more rigorous works.  Similarly, there are persuasive 
arguments that account for the genesis of Bunyan’s part 2 as a means 
to resolve the inherent moral flaws of part 1. The most pressing of 
these issues is Christian’s abandonment of his family, which according 
to Schücking ‘must have struck him as a very grave moral flaw in his 
work’ as even the idea of abandoning one’s family is incompatible with 
seventeenth-century puritan values.12And certainly, by casting light on 
Christian’s story from a novel perspective, exempts him from moral 
responsibility. Yet, I maintain that part 2 was only a convenient vehicle 
for Bunyan to resolve these issues, and to account for the genesis of 
part 2 only as Bunyan’s attempt to resolve these shortcomings ignores 
the external factors that, in fact, had a determining effect on part 2. 

Although Bunyan tries to amend many of the assumed shortcom-
ings of part 1 in part 2 of The Pilgrim’s Progress, the primary purpose of 
his sequel does not seem to be to correct these faults. Instead, I would 
go as far as to say that the Second Part is a reaction merely for reaction’s 
sake. That is to say, in my view, this is an attempt to reclaim what Bun-
yan considers to be his intellectual property – the right for his sequel. 
This is supported by the fact that while by many critics the Second Part 
is regarded to be inferior to the first part of The Pilgrim’s Progress,13 in 
the prefatory act Bunyan directly addresses Sherman’s sequel and tries 
to respond to his criticism. 

11 John Bunyan, The life and death of Mr. Badman, First edition, (London By J. 
A[stwood] for Nathaniel Ponder, 1680), p.3

12 Levin Ludvig Schücking, The Puritan Family: A Social Study from the Literary 
Sources, trans. Brian Battershaw (New York: Schocken Books, 1969), p. 117.

13 Earnest Baker, The History of the English Novel, 10 vols. (London: Witherby, 
1924–39), p. 3:61.
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‘Tis true, some have of late, to Counterfeit  
My Pilgrim, to their own, my Title set;  
Yea others, half my name and Title too;  
Have stitched to their Book, to make them do;14 

 
Thus, Bunyan writes the Second Part of The Pilgrim’s Progress, rather 
than as a sequel to its first part, primarily, as a reaction to Sherman’s 
Second Part. However, in order to authenticate his sequel, he is re-
quired to narrate it as an organic component of the first part. To that 
end, the Second Part is composed in a such a manner that, with the 
words of Austin, the two parts become ‘testaments […] of each other.’15 
Hence, the mission of Bunyan’s Second Part is clearly identifiable: to 
justify its existence as the primary sequel to The Pilgrim’s Progress and 
to reclaim the right of its author over his work. 

That the publication of Bunyan’s part 2 was the result of the pres-
sure of external circumstances rather than a premediated decision is 
also indicated by the fact that the Second Part encourages its readers to 
reinterpret the first part of The Pilgrim’s Progress which, as it has been 
shown, Bunyan wanted to secure from further reinterpretations. Yet, 
as the ‘correct’ interpretation of Christian’s actions in part 1 becomes 
clear according to the logic of part 2,16 part 2 sheds a completely new 
light on part 1. 

Go, now my little Book, to every place,  
Where my first Pilgrim, has but shewn his Face.

[...]
Thou my brave Second Pilgrim hast reveal’d  
What Christian left lock’t up and went his way;  
Sweet Christiana opens with her Key.17 

14 John Bunyan, The Pilgrim’s Progress from This world to that which is to come: The 
Second Part. (London: Printed for Nathaniel Ponder, 1684), p. A3r. 

15 Michael Austin, ‘The Figural Logic of the Sequel and the Unity of The Pilgrim’s 
Progress’, Studies in Philology 102.4 (Fall 2005), 484-509 p. 494.   

16 Michael Austin, p.496.
17 John Bunyan, The Pilgrim’s Progress from This world to that which is to come: The 

Second Part. (London: Printed for Nathaniel Ponder, 1684), p. A4v.
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As a result, Bunyan’s part 1 and part 2 seem to be incompatible. While 
Bunyan suggests in part 1 of The Pilgrim’s Progress that he is the medi-
ator of transcendental knowledge and his work can be ‘soundly try’d,’18 
the Second Part, by reinterpreting certain parts of part 1, undermines 
the credibility of the aforementioned claim. Hence, I think this fur-
ther indicates that Bunyan rather than making an intended decision 
by publishing part 2 was pressured into it by factors outside his control.  

In order to confirm the claim that into composing the Second Part 
of The Pilgrim’s Progress Bunyan was forced by external factors, first, I 
examined the 10th edition of The Pilgrim’s Progress looking for chang-
es in the relevant paratexts. What surprised me about this particular 
edition is that even preceding the title page there is an advertisement, 
most probably, by Nathanial Ponder. In it, reflecting on the success of 
The Pilgrim’s Progress, he bows to the reader’s expectations: ‘and the 
Publisher observing that many persons desired to have it illustrated 
with Pictures, hath endeavoured to gratify them therein: And besides 
those that are ordinarily Printed to this Impression, hath provided 
Thirteen Copper Cuts curiously Engraven for such as desire them’. Al-
though the fact that he inserted additional illustrations into The Pil-
grim’s Progress distinctly shows the formative effect of Ponder’s influ-
ence over Bunyan’s works, I could not find any significant changes to 
the paratexts that were relevant for my analysis: ‘The authors apology 
for his book’ and the ‘Conclusion’. 

Consequently, I decided to look for such evidence in the 2nd edition 
of The life and death of Mr. Badman, published in the same year, 1685, 
and the same publisher, Nathanial Ponder. In it, the only useful para-
text for my analysis was that it was advertised by Ponder as ‘by JOHN 
BUNYAN, the Author of the Pilgrims Progress.’19 Nonetheless, after 

18 John Bunyan, The Pilgrim’s Progress from This world to that which is to come 
delivered under the similitude of a dream, wherein is discovered the manner of 
his setting out, his dangerous journey, and safe arrival at the desired countrey, 
(London: Printed for Nathaniel Ponder, 1678), p. A4.

19 John Bunyan, The Pilgrim’s Progress from This world to that which is to come 
delivered under the similitude of a dream, wherein is discovered the manner of his 
setting out, his dangerous journey, and safe arrival at the desired countrey. The 
tenth edition with additions, (London: Printed for Nathaniel Ponder, 1685).
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some search, I noticed that the first edition, published in 1680, was al-
ready marketed with the help of the same slogan. Instead of thwarting 
the point I was trying to make, however, I had to realise that these clues 
actually complement my research. That is to say, I believe, that it can 
be said with a high level of certainty that for the existence of these pa-
ratexts Nathanial Ponder is responsible, and that he is the first to rec-
ognise that, following the enormous success of The Pilgrim’s Progress, 
the name John Bunyan starts ‘to characterize a certain mode of being 
of discourse.’20 It becomes a ‘certain functional principle by which [...] 
one limits, excludes, and chooses.’21 And in this respect, the popularity 
of The Pilgrim’s Progress transforms the name John Bunyan into a refer-
ent that, although exists independently of The Pilgrim’s Progress, comes 
into existence through that work and is being defined by it. That Bun-
yan’s publisher, Nathaniel Ponder, was able to recognise that Bunyan’s 
authorial identity was heavily defined by the success of The Pilgrim’s 
Progress, I think, also suggests that he may have put pressure on him to 
publish the Second Part of The Pilgrims Progress. 

Nonetheless, to imply that Bunyan was simply the victim of exter-
nal circumstances would be endlessly reductive; the picture is more 
complex. While, in my view, from 1678 onwards there was mounting 
pressure on Bunyan that pushed him in the direction of writing the 
Second Part of The Pilgrims Progress, it does not mean the ideologies in 
which these expectations were rooted were at odds with Bunyan’s per-
ception of the world. On the contrary, that Bunyan should have reacted 
to T[homas] S[herman]’s sequel by publishing his own, I think was 
partially preconditioned on the fact that by 1684 he had internalised a 
new conception of authorship – one that is completely different to the 
way he narrates his role as an author in ‘The Authors Apology for his 
Book’ of the first part of The Pilgrim’s Progress. What is more, accord-
ing to Barthes, around the time of Bunyan’s life, there indeed was an 
ideological change that heavily redefined the contemporary perception 
of authorship: 

20 Michael Foucault, What is an author? In The Book History Reader, ed. by David 
Finkelstein and Alistair McCleery, chapter 15, pages 225-230, p. 228.

21 Michael Foucault, p. 228.
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in primitive societies, narrative is never undertaken by a person, but by 
a mediator, shaman or speaker, [...]. The author is a modern figure, pro-
duced no doubt by our society insofar as, at the end of the middle ages, 
with English empiricism, French rationalism and the personal faith of the 
Reformation, it discovered the prestige of the individual, or, to put it more 
nobly, of the “human person”’ Hence it is logical that with regard to litera-
ture it should be […] the result of capitalist ideology, which has accorded 
the greatest importance to the author’s “person”[...].22

That during that time a substantial ideological change indeed may 
have taken place, I think is also suggested by the introduction of the 
Licensing Act of 1662 (‘An Act for preventing the frequent Abuses in 
printing seditious treasonable and unlicensed Books and Pamphlets 
and for regulating of Printing and Printing Presses’),23 which reflects 
an ideological shift towards a more capitalistic and market-oriented 
society. And, of course, as a member of this society, Bunyan, both as 
a person and as an author, was inevitably formed by the normative 
expectations of its ideological discourse.

To conclude, the point this essay has been trying to make is that 
authors and their work are defined by the limitations that are exter-
nally imposed them. Nonetheless, one should not imagine this as a 
purely dichotomous relationship. Instead, it is an alliance in which 
both parties are dependent on and cannot exist without one another. 
As a result, authors are the subjects of their context that, inevitably, 
circumscribes the horizons of their authorship and authorial agency. 
In return, however, this context, both as an ideological, cultural and 
physical space is inevitably formed and acted upon by those who, in 
this instance, Bunyan, participate in and perpetuate its discourse.

22 Roland Barthes, ‘The Death of the Author’, Art and Interpretation: An Antholo-
gy of Readings in Aesthetics and the Philosophy of Art, Ed. Eric Dayton, (Peter-
borough, Ont.: Broadview, 1998), 383-386, p.383.

23  Charles II, 1662: An Act for preventing the frequent Abuses in printing sedi-
tious treasonable and unlicensed Bookes and Pamphlets and for regulating of 
Printing and Printing Presses.’, in Statutes of the Realm: Volume 5, 1628-80, ed. 
John Raithby (s.l, 1819), p. 428-435.
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Resume

This study has been aiming to prove that authors and their work are 
defined by the discursive limitations that are imposed on them. To this 
end, by focusing on the paratextual aspects of John Bunyan’s select-
ed works, I have tried to cast light on the limitations placed upon the 
author by contextual factors. Thus, in my view, it has been corrobo-
rated that the genesis of the Second Part of The Pilgrim’s Progress was 
to a large extent conditioned by influences that were imposed upon 
Bunyan from without. The first part of this essay, by examining the 
paratexts of the first and the Second Part of the Pilgrim’s Progress, has 
attempted to identify a shift regarding Bunyan’s authorial intentions. 
The latter part of this essay, to support the claims of the previous part, 
have tried to attempt to find relevant paratextual clues, either authorial 
or editorial, in Bunyan’s works published a year after the publication of 
the Second Part of The Pilgrim’s Progress, in 1685. 
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Zuzana Drábeková

Áillohaš - básnik vetra a slnka

Anotácia: Kľúčová postava sámskej kultúry Nils-Aslak Valkeapää bol 
osobnosťou prekračujúcou  hranice. Podobne, ako jeho predkovia 
pastieri sobov, ktorí svoje stáda hnali naprieč hranicami z letných na 
zimné pasienky, aj on prekračoval hranice nielen krajín, ale aj rôznych 
druhov štýlov a žánrov umenia. Hoci svojím dielom nadväzoval na 
tradíciu svojho národa, ostro sa ohradil voči snahám sámsku kultúru 
zakonzervovať. Bol aktívnym účastníkom „sámskej renesancie“. Vy-
tvoril sámsky „národný epos“, písal politické pamflety a prírodnú ly-
riku, ale bol mnohostranným umelcom aj v iných oblastiach: v hudbe, 
výtvarnom umení, filme a pod. 

Kľúčové slová: sámsky národný epos, sámska renesancia, jojk, poézia

Úvod

Najvýznamnejšia osobnosť sámskej kultúry, mnohostranný umelec, 
národný buditeľ a filozof Nils-Aslak Valkeapää (ľudovo Áillu, Áillo-
haš) by sa v tomto roku dožil 75 rokov. Narodil sa v Laponsku v marci 
roku 1943. Hoci v dospelosti cestoval po svete a svoje skúsenosti z ciest  
uplatňoval aj vo svojej tvorbe, v jeho poézii zostáva stále intenzívne 
prítomná laponská príroda. 

Je ťažké v krátkosti priblížiť jeho mnohostrannú osobnosť a určiť, 
ktorá z jeho aktivít znamenala pre sámske pôvodné obyvateľstvo naj-
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viac. Pokúsime sa však aspoň sčasti načrtnúť  niektoré z jeho hlavných 
prínosov do kultúry a histórie sámskeho národa. Bol významný spi-
sovateľ, autor sámskeho národného eposu, výborný hudobník a inter-
pret novodobých jojkov. Valkeapää sa venoval aj divadlu a výtvarnému 
umeniu, fotografoval, zalamoval a redigoval knihy a pôsobil ako aktív-
ny organizátor spoločenskokultúrneho života Sámov.  

V našom stredoeurópskom priestore sa jeho životu a tvorbe inten-
zívne a systematicky venujú Johanna Domokos1 z univerzity v Bielefel-
de a Michal Kovář2 z Masarykovej univerzity v Brne. Obaja sú tiež ak-
tívni prekladatelia sámskej literatúry. Johanna Domokos preložila do 
maďarčiny aj sámsky epos.3

1 DOMOKOS, Johanna: Számi irodalom története rénszarvasnyomokban. In: 
Filológiai Közlöny 8:(1), s. 42 – 55., DOMOKOS, Johanna: Időn innen, időn 
túl. Nils-Aslak Valkeapää költészete. In: Nils-Aslak Valkeapää: Nap, Édesapám. 
Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2001, s. 5 – 12., DOMOKOS, Johanna: A lapp 
(számi) költészet fordíthatóságáról. Budapesti Finnugor Füzetek 15:(1), s. 92., 
DOMOKOS, Johanna: A számi költészet története dióhéjban. In: Nyelv- és Iro-
dalomtudományi Közlemények 39:(2), s. 171 – 180., DOMOKOS, Johanna: Na 
cestě k pestrosti (prel. Marta Pató), In: Plav 10, s. 2 – 8.

2 KOVÁŘ, Michal: Poznámky k problému sámského (národního) eposu. In: KO-
VÁŘ, Michal, Vendula HINGAROVÁ a Alexandra HUBÁČKOVÁ. Sámové : 
jazyk, literatura a společnost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, s. 203 – 
210., KOVÁŘ, Michal: Zpráva o sámské literatuře a jejích specifikách. In: Opera 
Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica. Eurolitteraria & Eu-
rolingua, 2005, 200. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006, s. 106 
– 111., KOVÁŘ, Michal: Che Guevara, Čapek és a „skulepoaika” Mankok – egy 
déli lapp eposz és rege egy diákról. In Jubileumi konferencia az Uralisztikai Tan-
szék fennállásának 20. évfordulója alkalmából, 2011. 

3 VALKEAPÄÄ, Nils-Aslak: Nap, Édesapám, prel. DOMOKOS Johanna, Maros-
vásárhely: Mentor, 2001.
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1. Básnik „tunturi“

Nepochybne najznámejší spisovateľ-filozof, kultúrny dejateľ a mno-
hostranný sámsky umelec vôbec Nils-Aslak Valkeapää, ľudovo Áillu, 
Áillohaš (Enontekiö, 1943 – 2001) sa narodil v Laponsku v starej rodi-
ne chovateľov sobov práve v čase, keď sa rodina presúvala so sobmi zo 
zimných pasienkov medzi borovicovými lesmi v oblasti Palojoensuu 
smerom k letným pastvinám, k zaobleným laponským horám tunturi. 
Žijúc so sobmi a v ich blízkosti Sámovia záviseli od prírody. Príroda 
pre nich predstavovala pastviny, rozsiahle územia bez hraníc. Ich život 
podmieňovali prírodné podmienky, striedanie ročných období a po-
časie. Sámovia žili v symbióze s prírodou. Príroda je preto intenzívne 
prítomná vo Valkeapääových básňach. Témami jeho poézie boli vietor, 
soby, čas, oheň a človek. „Stať sa súčasťou / týchto kopcov, vôd / sever-
ného vzduchu, / dýchať“.4 

V básňach Áillohaša slnko = otec, zem = matka a vietor = Sámovia. 
Vietor je rovnako prítomný ako zem aj slnko. Funkcia vetra sa mení 
spolu s ročnými obdobiami. V zime vietor a sneh vytvárajú doneko-
nečna rôzne formy bytia. Mäkká snehová pokrývka odhaľuje stopy 
rôznych obyvateľov ríše zvierat. Tie sa zachovajú, až kým ich nezotrie 
vietor. Slabý vietor len zľahka, ale silný odhalí v hĺbke staré stopy. Vie-
tor môže zakryť súčasnosť a odkryť minulosť.5

Nils-Aslak Valkeapää debutoval  lyrickou trilógiou v rokoch 1974, 
1976 a 1981, ktorej časti spojil do diela Ruoktu váimmus (1985, Domov 
v srdci). Okrem básní dielo dotvárali aj  prvky iných umení: grafické 
obrazy, ceruzokresby aj noty. Niekedy bola ku knihe priložená platňa. 
Valkeapää sa ako mnohostranný umelec neuspokojil len s prirodze-
ným jazykom, do dialógu s jazykom zapojil aj vizuálne umenie.6 Triló-

4 VALKEAPÄÄ, Leena: Tuuli Nils-Aslak Valkeapään runojen maisemassa. In: 
LEHTOLA, Veli-Pekka – PIELA, Ulla – SNELLMAN, Hanna (eds.): Saamen-
maa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. (Kalevalaseuran vuosikirja 91), SKS: Por-
voo, 2012, s. 110 – 121. 

5 Tamže, s. 112 – 114.
6 SALLAMAA, Kari: Nils-Aslak Valkeapää ja saamen kansan eepos. In: LEH-

TOLA, Veli-Pekka – PIELA, Ulla – SNELLMAN, Hanna (eds.): Saamenmaa. 
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giu Ruoktu váimmus preložili do angličtiny, nemčiny, švédčiny a nór-
činy, do fínčiny však nie. 

1.1. Učiteľ celého sámskeho národa

Keď raz otec Johannes Valkeapää, chovateľ sobov kázal synovi zabiť 
soba, a ten toho nebol schopný, otec mu to nevyčítal. Možno už vtedy 
pochopil, že životná dráha Áilluho sa bude vyvíjať iným smerom, ako 
to bolo v prípade jeho predkov.7 Cesta ho zaviedla do Inari, do Sám-
skej kresťanskej ľudovej školy a odtiaľ – podobne ako mnohých ďalších 
budúcich predstaviteľov sámskej inteligencie – na učiteľský seminár 
do Kemijärvi, kde roku 1966 absolvoval strednú školu a vyštudoval za 
učiteľa.8  Nikdy však ako učiteľ nepôsobil, lebo podľa neho účinnejšie 
zúročil svoje učiteľské povolanie ako mnohostranný umelec: básnik, 
spisovateľ, maliar, grafik, umelecký fotograf a spevák-hudobník v jed-
nej osobe. Pochodil celý svet, najmä miesta, kde žije pôvodné obyva-
teľstvo. Bol veľmi aktívnym organizátorom. Stal sa predsedom zväzu 
sámskych výtvarných umelcov (1979). Popri poézii mu vyšli aj pro-
zaické práce a gramofónové platne. 9

2. Sámska renesancia. Projekt Alta ako medzník

Obraz Sámov ako šamanov a pastierov sobov pretrváva v povedo-
mí verejnosti dodnes, aj keď Sámovia už dávno pôsobia aj v rôznych 
iných odvetviach. V období sámskej renesancie v šesťdesiatych ro-
koch 20. storočia sa aktivizuje sámska mládež, začína sa zaujímať 
o svoj pôvod a po dlhodobých pokusoch o asimiláciu, ponórčenie či 

Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. (Kalevalaseuran vuosikirja 91), SKS: Porvoo, 
2012, s. 122 – 133.

7 LEHTOLA, Veli-Pekka: Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide. Aanaar – 
Inari: Puntsi, 2015, s. 207.

8 Tamže, s. 210 – 211.
9 KERESZTES, László: Valkeapää, Nils-Aslak. In: SZERDAHELYI, István et al. 

(eds.)Világirodalmi lexikon U-Vidz 16, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994, s. 335.
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pošvédčenie Sámov, sa vracia k svojim koreňom. Obrat v zmýšľaní Sá-
mov nastáva čiastočne pod vplyvom mládežníckych hnutí na celom 
svete, ale sámske pôvodné obyvateľstvo zmobilizoval predovšetkým 
dvanásť rokov trvajúci intenzívny protest proti plánu nórskej vlády 
z roku 1968 postaviť mamutiu vodnú elektráreň na rieke Alta. Oblasť, 
ktorá mala byť v súvislosti s výstavbou priehrady zatopená, je oddáv-
na významnou súčasťou zeme Sámov. Leží tam nielen najtypickejšia 
sámska dedina v Nórsku Masi, ktorú nazývajú aj „dušou Laponska“, 
ale pozdĺž rieky Alta sa rozprestierajú pastviny a miesta telenia sobov. 
Sámovia už dlhé roky žiadali vládu o právne zakotvenie užívania pôdy 
na svojich tradičných územiach a zákaz extenzívne zasahovať do ich 
územia. Projekt Alta sa stal nielen symbolom boja proti nezmyselným 
zásahom do životného prostredia, ale aj boja za práva Sámov. Pre vy-
trvalé protesty Sámov a ochrancov prírody, ktoré vzbudili pozornosť 
aj v zahraničí, sa realizácia projektu po dlhoročnom boji podstatne 
obmedzila. 

Udalosti okolo projektu Alta zasiahli veľmi intenzívne do živo-
ta mnohých ľudí. Protesty zmobilizovali aj sámsku mládež, ktorá 
sa začala zaujímať o vlastné korene a v osemdesiatych rokoch sa 
aj pod vplyvom protestov proti projektu Alta vracala k tradičným 
remeslám. Vznikol pojem duodji, zahŕňajúci významnú súčasť 
sámskej kultúry: ručné práce a umelecké remeslo vychádzajúce zo 
sámskych tradícií, foriem, vzorov a farieb, vytvárané Sámami z prí-
rodných materiálov. 

V emancipačnom hnutí šesťdesiatych, sedemdesiatych, ale aj 
osemdesiatych rokov bola literatúra významnou formou umeleckého 
a politického boja. V sedemdesiatych rokoch prevažovala v sámskej 
literatúre poézia. Neskôr nasledovalo obdobie prózy, v ktorej domi-
novali romány. V osemdesiatych rokoch 20. storočia sa diskutovalo o 
tom, prečo sámski spisovatelia píšu tak málo poviedok, keď rozpráva-
nie príbehov má v sámskej literatúre dlhú tradíciu. Kerttu Vuolabo-
vá (1951) to vysvetľovala tak, že sámski spisovatelia jej generácie vo 
Fínsku chodili do fínskych škôl, kde ich učili, že ten správny žáner je 
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román.10  „Doba zo mňa urobila básnika,“ vyhlásil Paulus Utsi (1918 
– 1975), pôvodne chovateľ sobov a remeselník, až kým ho projekt bu-
dovania obrovskej priehrady v jeho rodisku nepriviedol k písaniu.

V tvorbe najvýznamnejšieho sámskeho autora Nilsa-Aslaka Valkea 
-pää sa pod vplyvom udalostí sedemdesiatych rokov vykryštalizovali 
mnohé črty príznačné pre sámsku poéziu desaťročia. Hlavnou témou 
jeho tvorby sa stal konflikt medzi zmýšľaním prírodného národa a zá-
padnou kultúrou. Vnútorné pocity a myšlienky človeka sú organicky 
späté s prírodou a on sa ich snaží vyjadriť prostredníctvom jazyka.11 

Pre sámske umenie je príznačný synkretizmus žánrov, v západných 
krajinách neraz dôsledne rozlišovaných, a prekračovanie hraníc. Mno-
hí sámski umelci pôsobia vo viacerých oblastiach. Najvýraznejšie sa to 
prejavilo v tvorbe Nilsa-Aslaka Valkeapää, ktorý bol spisovateľ, spevák 
jojkov, hudobník, skladateľ, fotograf, výtvarný umelec, kultúrny poli-
tik a herec. Vo svojej podstate bol synestetickou povahou: obrazy videl 
ako melódie a slová ako obrazy.12 ”Keď maľujem, počujem obraz ako 
hudbu a slová; keď robím hudbu, vidím ju ako farby aj slová; keď zas 
píšem, v duchu mi hrá po celý čas hudba a vidím farby... Prekračovanie 
hraníc a žánrov mi vždy pripadali prirodzené.  Čudným sa mi zdá ten, 
kto len píše alebo iba kreslí.” 13

Príznačný pre hnutia sedemdesiatych rokov 20. storočia bol nástup 
sámskej kultúry na širokom fronte: v politike, v médiách, v kultúre 
aj činnosti spolkov. Významný podiel na tejto „sámskej renesancii“, 
ako ju nazývali, malo umenie, najmä literatúra a hudba.14

10 PARENTE-ČAPKOVÁ, Viola: Kirjallisuudentutkimuksen asema saamentutki-
muksessa ennen ja nyt. Keskustelua Veli-Pekka Lehtolan kanssa. In: AVAIN: 
Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, Turku: Kirjallisuudentutkijain Seura, 
2015, č. 3, s. 13.

11 LEHTOLA, Veli-Pekka: Saamelaisten muuttuvat identiteetit ja kirjallisuus. In: 
Lassila, Pertti (ed.): Suomen kirjallisuushistoria 3, Helsinki: SKS, 1999, s. 240.

12 Tamže, s. 243. 
13 LEHTOLA, Veli-Pekka: Saamelaiset – historia yhteiskunta, taide. Aanaar – 

Inari: Puntsi, 2015, s. 209.
14 Tamže, s. 114.
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3. „Nechajte Laponcov spievať!“ – 1968

So šírením kresťanstva sa luteránski misionári v minulosti usilova-
li o vykorenenie šamanizmu. Ničili šamanské bubienky a zakazovali 
spev jojkov, ktoré považovali za hriech bez ohľadu na to, či išlo o ritu-
álne, alebo profánne jojky, ktoré so šamanizmom nesúviseli.15

Jojk predstavuje predovšetkým sólovú pieseň, spájajúcu spev, 
mimiku aj gestá, využívajúcu neraz techniku hrdelného spevu. Od 
západoeurópskej hudby sa líši nielen melodikou a rytmom, ale aj vý-
znamom, aký mali jojky v každodennom živote Sámov. Šírili sa z ge-
nerácie na generáciu ústnym podaním.16 Jojk je evidentne jednou 
z najstarších tradícií sámskej kultúry. Jeho predmetom môže byť prí-
roda, zviera, najčastejšie však osoba, kde jojk vyjadruje len náznakom, 
lakonicky niektorú jej podstatnú črtu. Nils-Aslak Valkeapää na obale 
platne z 1968  uvádza, že Sámovia nejojkujú o niekom alebo o niečom, 
ale niekoho alebo niečo...17

Jojk má vraj čarovnú moc, odstraňuje vzdialenosti a dokáže pre-
niesť neprítomného priateľa na určené miesto. Prevahou emócií 
a osobného prístupu vytvára jojk spolupatričnosť a solidaritu medzi 
členmi spoločenstva, a práve to je jedným z dôvodov, že sa dodnes 
uchoval. Jojk bol vždy jedným zo základných kameňov sámskej iden-
tity, hlavným výrazom odlišnosti Sámov. Aj preto ich misionári chceli 
vymýtiť. Okrem duchovných jojkov boli zakázané aj profánne, svetské 
jojky. Revoltujúca podstata jojku sa však zachovala. Vychádzala z akej-
si dvojitej komunikácie, z ironickej dvojvýznamovosti. Podľa profeso-
ra sámskej literatúry v Tromsø Haralda Gaska napríklad epické jojky 
v 19. storočí obsahovali jasné politické postoje, aj keď len v podobe 
náznakov. Napríklad jojk ”Zlodej a šaman” pôsobil na dvoch rovinách 
tak, že sámske publikum chápalo jeho obsah inak ako ostatní – na-
príklad kňazi či vedci. Z náboženských dôvodov Sámovia jojk dodnes 

15 Tamže, s. 368.
16 Tamže, s. 367.
17 Tamže, s. 372.
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odmietajú. Pre lestadiánov18 jojkovanie patrilo k najväčším hriechom. 
Podľa úslovia keď čert padal z neba, pritom jojkoval.19

Aj keď si jojk prekvapivo zachoval svoje prastaré črty, do veľkej mie-
ry prešiel aj zmenou. Súčasný jojk je trochu melodickejší, prednes sa 
stal konvenčnejším, slová sa najmä v západosámskej oblasti zredukovali.

Vďaka Nilsovi-Aslakovi Valkeapää sa jojk, ktorého tradícia napríklad 
v oblasti Inari v povojnovom období takmer zanikla, stal v čase utvára-
nia moderného sámskeho povedomia  opäť jedným z najdôležitejších 
národných symbolov. V čase sámskej renesancie roku 1968 vydal Valkea-
pää historicky prvú platňu modernej sámskej hudby Joikuja20 a  ako prvý 
začal spievať jojky na koncertoch, čím inšpiroval ďalších sámskych hu-
dobníkov. Práve v jeho podaní zazneli na veľkonočných oslavách v Ko-
utokeino jojky po prvý raz na pódiu.21 Valkeapää skĺbil tradíciu jojku 
s vplyvom moderných hudobných štýlov. Profánny jojk prešiel rôznymi 
žánrami, od džezu po rock a orchestrálnu hudbu.22 „Hudba Nilsa-Aslaka 
Valkeapää bola svetová ešte pred zavedením pojmu „world music“. 23

V čase sámskej renesancie začala koncertovať aj jedna z najznámej-
ších súčasných sámskych hudobníčok Mari Boineová (1956) z nórskej 
Finnmarky, ktorá spája tradičný jojk s prvkami populárnej hudby. 
Vyrastala v lestadiánskej rodine, kde bol spev považovaný za hriech. 
Z náboženských dôvodov sa nesmeli spievať ani jojky.24

18 príslušníci hnutia na obrodu luteránstva. rozšíreného medzi Sámami. Pre ná-
boženstvo bola typická askéza.

19 LEHTOLA, Veli-Pekka: Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide. Aanaar – 
Inari: Puntsi, 2015, s. 169.

20 Tamže, s. 171.
21 LEHTOLA, Jorma: Laulujen Lappi. Tarinoita haavemaasta. Inari: Kus-

tannus-Puntsi, 2007, s. 288–292.
22 JIREŠOVÁ, Stanislava: Jojk: hudobná tradícia Sámov. In: HINGAROVÁ, Ven-

dula – HUBÁČKOVÁ, Alexandra – KOVÁŘ, Michal: Sámové. Jazyk, literatura 
a společnost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, s. 370.

23 GASKI, Harald: Obrazy v textech. In: HINGAROVÁ, Vendula – HUBÁČKO-
VÁ, Alexandra – KOVÁŘ, Michal: Sámové: Jazyk, literatura a společnost.  Čer-
vený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, s. 190 – 191.

24 JIREŠOVÁ, Stanislava: Jojk: hudobná tradícia Sámov. In: HINGAROVÁ, Vendula – HU-
BÁČKOVÁ, Alexandra – KOVÁŘ, Michal: Sámové. Jazyk, literatura a společnost. Červený 
Kostelec: Pavel Mervart, 2009, s. 394 – 397; https://fi.wikipedia.org/wiki/Korpiklaani
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Nils-Aslak Valkeapää bol uznávaným hudobníkom. Jeho dvojal-
bum Sápmi lottážan (Zem Sámov, vtáčatko moje, 1992) by sa dal na-
zvať „sámskou symfóniou“. Autor tu prostredníctvom hudby a rôznych 
zvukových efektov (od spevu vtákov po helikoptéru) vytvára celistvý 
obraz sámskeho sveta.

Jedným z najznámejších hudobných diel Nilsa-Aslaka Valkeapää 
Goase dušše (Vtáčia symfónia), za ktorú dostal roku 1993 cenu Prix 
Italia, plne vyjadruje jeho láskyplnú náklonnosť k vtákom. Sťahovaví 
vtáci mu boli najbližšími priateľmi, možno v nich videl podobnosť 
s vlastnou umeleckou cestou.25

Valkeapää zložil tiež hudbu k prvému sámskemu celovečernému 
filmu režiséra Nilsa Gaupa (Ofelaš, po fínsky Tiennäyttäjä, 1987, Sto-
pár), nominovaného na Oscara ako zahraničný film. Film vznikol na 
námet známej sámskej legendy. Záujem oň prejavilo vyše sto krajín 
a hudba Nilsa-Aslaka Valkeapää bola ocenená v Československu.26

V januári 1994 na otváracom ceremoniáli XVII. zimných olympij-
ských hier v Lillehammeri vystúpil v sámskom kroji, v nórskych far-
bách a zaspieval jojk.27  

Pre svoje utajené kódy a možnosti skrytého posolstva sa jojk dobre 
hodil ako zbraň v boji. Valkeapää zozbieral spevákov jojkov a uspo-
riadal veľké koncerty, ktoré potvrdili postavenie jojku. Sámske rádio 
vysielalo jojkovú hudbu často vo svojich programoch.28 Roku  1971 
zorganizoval na sámskom podujatí v Rovaniemi „jojkujúcu demon-
štráciu“. V tom istom roku vyšiel pamflet Terveisiä Lapista (Pozdravy 
z Laponska).29

25 GASKI, Harald: Obrazy v textech. In: HINGAROVÁ, Vendula – HUBÁČKO-
VÁ, Alexandra – KOVÁŘ, Michal: Sámové: Jazyk, literatura a společnost.  Čer-
vený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, s. 190 – 191.

26 LEHTOLA, Jorma. Lailasta Lailaan: tarinoita elokuvien sitkeistä lappalaisista. 
Inari: Kustannus-Puntsi, 2000, s. 246 – 247.

27 DOMOKOS, Johanna: Jojka, jojkavers, versjojka, vers a számi költészetben va-
lamint ezek fordítási problémái. In: Mészáros E (red.): ünnepi könyv Mikola 
Tibor tiszteletére. Szeged: JATE Finnugor Tanszék, 1996. s. 76 – 80.

28 LEHTOLA, Veli-Pekka: Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide. Aanaar – 
Inari: Puntsi, 2015, s. 167 – 169.

29 Tamže, s. 114., KOVÁŘ, Michal – DOMOKOS, Johanna: Manifestation of so-
cial order in Nils-Aslak Valkeapää Terveisiä Lapista. In: Taking Place - Moving 
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K vývoju každej mladej literatúry patrí tendenčné obdobie, v kto-
rom sa vlastnú identitu snažia protagonisti posilniť prostredníctvom 
silných kontrastov. Príznačné je, že aj do počiatočného obdobia tvor-
by Nilsa-Aslaka Valkeapää aj Kirste Paltto patril fínskojazyčný, ostrý 
pamflet.30

4. Pamflet Terveisiä Lapista – 1971

Vo svojom fínskojazyčnom pamflete Terveisiä Lapista (1971, Pozdravy 
z Laponska) Nils-Aslak Valkeapää dvíha  hlas proti invázii turistov do 
Laponska a proti politike materskej krajiny, ktorá by z Laponska chce-
la urobiť „rezerváciu“.31  Týmto ostrým pamfletom a svojimi postojmi 
rúca mýty o Sámoch.32

„Keď mi hovoria o zachovaní kultúry, natíska sa mi obraz etnoló-
ga a túto aktivitu vnímam predovšetkým ako knihovanie, archiváciu 
mŕtvej kultúry. U Sámov sa neraz predpokladá takýto ustrnutý stav, 
v ktorom sa každá nová vec považuje za hriech a falšovanie. Aj mnohí 
Sámovia sa k tomu stavajú práve takto. Keď sa teda pýtajú, či sa vyplatí 
nejakú kultúru zachovať, odpoveď znie: áno, v prípade, že je kultúra už 
mŕtva. Ale živú kultúru nezabíjajte. To by sa mohlo nazvať duchovnou 
vraždou. Predstavy o » pravej laponskosti « by doviedli sámsku kultúru 
k atrofii.“33  

Borders in Nordic Literatures, 2014., DOMOKOS, Johanna – KOVÁŘ, Michal 
: Terveisiä Lapista as an Example of Intercultural Dialogism. In: Avain, Turku: 
Kirjallisuudentutkijain Seura, roč. 2015, č. 3, s. 51 – 67., DOMOKOS, Johan-
na: Buresboahtin! Willkommen! In: Nils-Aslak Valkeapää (red.): Grüße aus 
Lappland. Freiburg: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Skandinavisches Se-
minar (Samica), 2014, s. 10 – 12.

30 LEHTOLA, Veli-Pekka: Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide. Aanaar – 
Inari: Puntsi, 2015, s. 155.

31 KERESZTES, László: Valkeapää, Nils-Aslak. In: SZERDAHELYI, István et al. 
(eds.)Világirodalmi lexikon U-Vidz 16, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994, s. 335.

32 LEHTOLA, Veli-Pekka: Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide. Aanaar – 
Inari: Puntsi, 2015, s. 207.

33 VALKEAPÄÄ, Nils-Aslak: Terveisiä Lapista. Pamfletti. Helsinki, 1971, s. 121 – 
122. 
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Valkeapää zdôrazňuje, že aj keď je súčasťou kultúry pôvodného 
obyvateľstva, lebo sa do nej zhodou okolnosti narodil, netúži takým 
byť v konzervatívnom zmysle slova. Chce vytvárať čosi nové a záro-
veň so svojou kultúrou prijímať aj vplyvy z iných kultúr. Živá kultúra 
sa podľa neho nesmie konzervovať. To, čo nazýva svojím umením, je 
zakotvené vo vrcholkoch hôr Laponska a v národe, ktorý túto oblasť 
obýva. Každý človek je v svojom umení sám, je však podstatnou súčas-
ťou kultúry, do ktorej patrí, či už si to uvedomuje, alebo nie.34

Západná kultúra hodnotiac ostatné kultúry porovnáva ich s kul-
túrami vlastnými, pričom tie ostatné zvyčajne označuje za primitív-
ne, zaostalé. Ultima thule je skutočne vzdialená krajina. Exotická kra-
jina snehu, ľadu a Sámov. Mraznička Európy. Modrasté tunturi, dlhá 
strašná polárna noc a rozprávkové slnko bielej noci. A prinajmenšom 
z Helsínk je sem príšerne ďaleko. Ďalej ako na Tenerife.35 

Keď sa Laponcov pýtajú, kde bývajú, majú problém, ako to vysvetliť. 
Ich domovom je horská krajina. Bývajú tam, kde už nerastú borovice. 
Valkeapää spomína, aké čudné bolo hrať sa so šiškami v časoch, keď sa 
rodina musela presunúť na juh. Ako upadol do paniky, keď sa po prvý 
raz ocitol v hustom ihličnatom lese. V týchto horách pri každom kroku 
cítil za sebou históriu. Jeho starí otcovia aj ich prapradedovia, všetci žili 
na tejto zemi. Tu zomreli. Tu sa narodili. Tu stavali stany a prístrešky. 
A tu ich aj skladali. Tu sa tešili i smútili. Pri ohni rozprávali svoje spo-
mienky. Tu jojkovali. Na tomto mieste lovili ryby, lovili, zaháňali soby. 
Aj teraz to tak cítil, oni sú dušou kameňov, vzdychom vetra, hučaním 
vodopádu. Ich stopy tu nevidieť, tieto národy žili v priateľstve s príro-
dou. Nepovažovali sa za pánov prírody. Ale fakt, že tu nezanechali stopy, 
dokazuje aj to, že tieto národy nemali záujem vyzdvihovať vlastnú dô-
ležitosť, že si nestavali nadčasové pomníky. Ani pyramídy, ani pevnosti. 
Pre nich nebolo dôležité byť tými najväčšími a najkrajšími. Privlastniť si 
zo všetkého najviac. Oni mali Slnko. Oni mali Vietor. A Zem. Pre Sámov 
je pojem moje – tvoje, vlastníctvo, úplne cudzí. Začali sa s ním zozna-
movať až v poslednom období v súvislosti s možnosťou vlastniť pôdu. 

34 VALKEAPää, Nils Aslak: Terveisiä Lapista. In: ŠVEC, Michal – SNOPEK, Lu-
káš (eds.): Suomi a my. Sborník k 90. výročí nezávislosti Finska. Moravská Tře-
bová: Občanské sdružení Aegyptus, 2007.

35 VALKEAPÄÄ, Nils-Aslak: Terveisiä Lapista. Helsinki: Otava, 1971, s. 242.
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Pre Sámov je zem ich matka. Z nej žijú. Po nej putujú. Dnes je veľká časť 
pôdy na severe v súkromných rukách. Keď chodili do školy, učili  sa, že 
ich kultúra je primitívna. A že oni sú malí a tmaví. Teraz je načase všetko 
prehodnotiť. Čo ak to primitívne nie je primitívne? Lebo kultúra, kto-
rá žije niekoľko tisíc rokov v súlade s prírodou, nemôže byť primitívna. 
Kultúra, ktorá je schopná prežiť v arktických podmienkach a nezahynie, 
je skôr úžasná, skutočne vysoká kultúra. Sámovia túto zem zužitkovali, 
ale snažili sa byť k nej ohľaduplní. Keď na nej jedli ryby či zver, neplun-
drovali ju, načo by to robili. Keď sa utáborili, utiahli sa do prístreškov 
či do stanov a nikdy sa na jednom mieste nezdržali tak dlho, aby na to 
doplatila príroda. Tak sa ich domovom stala celá hornatá krajina.36

Valkeapää v pamflete kritizuje európsky spôsob myslenia a metódy, 
akými chce majorita „civilizovať“ sámske deti. Vytrhujú ich z prírody, 
aby si osvojili spôsob myslenia bielych. Rýchlejšie, viac, efektívnejšie. 
Aby aj ony považovali život svojich rodičov uprostred prírody za pri-
mitívny. Z ich domoviny, Laponska robia turistickú atrakciu. A pritom 
ani Fínom by sa nepáčilo, keby im do obývačky postavili lunapark. 
„Turisti odišli. Z mojej chladničky zmizlo jedlo. V mojej vani plávajú 
prázdne plastové vrecká, moju posteľ posypali prázdnymi plechovka-
mi a rozbitými fľašami od piva. Môj jedálenský stôl zničili asfaltovými 
cestami. Kde máte svedomie?“37

5. Sámsky epos – 1988

Mnoho národov má svoj epos. Nemusia ho mať všetky národy, no 
epos pomáha národu pri utváraní identity. Mýtická história, ľudová 
poézia, ktorá o nej hovorí a z nej vytvorený epos sú jedným z opod-
statnení existencie národa a jeho budovania. K najznámejším eposom 
uralských národov patria fínska Kalevala zostavená Eliasom Lönnro-
tom (1849), estónsky Kalevipoeg (1857 – 1861) Friedricha Reinholda 
Kreutzwalda a najnovší národný epos tornedalských Fínov v jazyku 

36 VALKEAPÄÄ, Nils-Aslak – PALTTO, Kirste – NÄKKÄLÄJÄRVI, Klemetti – 
KÁDÁR, Zoltán: Lappok. Budapest: Nap Kiadó, 2014, s. 5 – 9.

37 Tamže, s.
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meänkieli od Bengta Pohjanena Faravidin maa (2013, čes. 2016 Fa-
ravidova ríše). Pre uralské národné, väčšinou umelé eposy je príznač-
ná najmä spoločenská  a politická úloha a odkaz na spoločné korene, 
dejiny, mravné a iné duchovné hodnoty, ktoré spoločne konštituujú 
národ. 

Sámski spisovatelia sa o vytvorenie eposu pokúsili dvakrát. Prvým 
bol farár a básnik Anders Fjellner (1795 – 1876) so svojím dielom 
Päiven pardne (1873, Synovia Slnka, 1873), druhým o vyše storočie 
neskôr Nils-Aslak Valkeapää (1943 – 2001) s dielom Beaivi, áhčážan 
(1988, Slnko, môj otec). Sámska ústna slovesnosť existovala už tisíc-
ročia, zaznamenávať a zbierať ju na severosámskych územiach začal 
až v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 19. storočia Jacob Fellman, farár 
z Utsjoki.38

„Najvýraznejším autorom, ktorý okrem ďalších tiež na Fjellnero-
vých textoch stavia „nový epos“, bol Nils-Aslak Valkeapää so svojím 
ústredným dielom Beaivi, áhčažan (1988, Slnko, môj otec), mýtopoe-
tickými „dejinami sámskeho národa“. Vplyv Valkeapää tvorby na kul-
túrny a politický život Sámov je oveľa silnejší ako vplyv tvorby Fjellne-
rovej. Preto býva  za národný (t. j. vytvárajúci národnú identitu) epos 
Sámov označovaný skôr Slnko, môj otec než Synovia slnka.“39

Potreba eposu existovala, ale čas dozrel až v sedemdesiatych až 
osemdesiatych rokoch 20. storočia. Beaivi, Áhčážan (1988, Slnko, môj 
otec) je pokusom o vytvorenie „sámskeho národného eposu“. Nils-
Aslak Valkeapää v ňom hľadal alternatívne vzory pre „kolonizovanú 
pamäť“, sámske vlastné ponímanie histórie. Svoje témy rozvíja na 
mnohých úrovniach jazyka, histórie a mytológie. Nie náhodou ho na-
zývajú mytografom Sámov.

Rolu národného eposu môže spĺňať aj text, ktorý nie je v úzkom 
žánrovom vymedzení eposom. Aj zbierku básní Nilsa-Aslaka Valke-

38 SALLAMAA, Kari: Nils-Aslak Valkeapää ja saamen kansan eepos. In: LEH-
TOLA, Veli-Pekka – PIELA, Ulla – SNELLMAN, Hanna (eds.): Saamenmaa. 
Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. (Kalevalaseuran vuosikirja 91), SKS: Porvoo, 
2012, s. 122.

39 KOVÁŘ, Michal: Poznámky k problému sámského (národního) eposu. In: 
HINGAROVÁ, Vendula – HUBÁČKOVÁ, Alexandra – KOVÁŘ, Michal: Sámo-
vé: Jazyk, literatura a společnost.  Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, s. 208.
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apää možno označiť za národný epos práve vzhľadom na jeho úlohu 
pri konštitúcii moderného sámskeho národa. Titul odkazuje na mýtus 
o Sámoch ako o Deťoch slnka. 

Nils-Aslak Valkeapää je bytostným lyrikom: autor koncentrované-
ho, lakonického štýlu necháva medzi slovami veľa priestoru. V lako-
nickosti jeho poézie je zhutnenosť jojkov. Dej má tri roviny: mytologic-
kú (sny umelca, šamana konfrontované so skutočnosťou), historickú 
(obraz minulosti sámskeho národa) a individuálnu (skúsenosť Sáma 
v povojnovom období). Mytologickú rovinu dopĺňajú autorove maľ-
by, ostatné dve roviny fotografie Sámov a Laponska. „Ponímanie času 
v tomto diele je sámske. Podobne ako v živote človeka aj v histórii sa 
opakujú „ročné obdobia“. Dielo sleduje životné etapy jedného človeka 
aj striedanie rokov v živote celého národa od detstva po smrť, od rána 
do noci, od jari do zimy a novej jari, od zjavenia po zánik.40

Valkeapää vytvoril dve verzie eposu: 1. kompletné umelecké dielo 
v severnej sámčine: básne dopĺňajú staré fotografie Sámov, ktoré autor 
šesť rokov zbieral po múzeách a univerzitných knižniciach na celom 
svete; 2. preklady eposu do rôznych jazykov fotografie neobsahujú. 

Slnko, môj otec sa stal národným eposom Sámov aj pre predtým 
neznáme, nezabudnuteľné fotografie. Epickosť diela vytvárajú okrem 
básnických obrazov mýtické motívy fotografií, seity, skalné maľby 
a obrazce šamanských bubienkov. Autor ho označil za rodinný album 
Sámov, za vnútroskupinovú kultúru. Preto preklady nesmeli obsahovať 
fotografie. Široká geografická a etnografická škála obrázkov vytvára 
celosámsku identitu. Časové rozpätie fotografií siaha od šesťdesiatych 
rokov 19. storočia po tridsiate roky 20. storočia, keď napríklad Skolto-
via žili v Suonikylä Petsame svoje posledné desaťročia.41 

„Valkeapää si v svojej tvorbe skúša nové formy, v ktorých kombi-
nuje slová s obraznosťou, vizuálnymi vnemami s asociáciami, symbol-
mi a obsahom. V jednej básni sú slová rozsiate naprieč celou stranou 

40 LASSILA, Pertti (ed.): Suomen kirjallisuushistoria 3 : Rintamakirjeistä tietover-
kkoihin. Helsinki: SKS, 1999, s. 243.

41 SALLAMAA, Kari: Nils-Aslak Valkeapää ja saamen kansan eepos. In: LEH-
TOLA, Veli-Pekka – PIELA, Ulla – SNELLMAN, Hanna (eds.): Saamenmaa. 
Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. (Kalevalaseuran vuosikirja 91), SKS: Porvoo, 
2012, s.122 – 133.
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zdanlivo bez súvislosti, avšak len dovtedy, kým odhalíme z významu 
slov, že symbolizujú celé sobie stádo. Každé slovo predstavuje jedné-
ho soba a každé slovo sa od druhého líši. V sámčine existujú obrovské 
možnosti, ako opísať soby – podľa pohlavia, veku a odlišností vo vzhľa-
de. Ide teda o veľmi jednoduchý prostriedok, ktorým Valkeapää vyvo-
láva rôzne textové hĺbky, ktorých prostredníctvom môžu rôzni čitatelia 
textu porozumieť rôzne. Ak sa rozhodneme interpretovať prerušované 
riadky, ktoré sa vinú od jednotlivých slov naprieč celou stránkou až 
k ďalšej strane, potom sa dá celá báseň do pohybu podobne ako sobie 
stádo, ktoré je neustále na cestách.“42

Za dielo Beaivi, áhcážan (1988) dostal roku 1991 Nils-Aslak Val-
keapää literárnu cenu Severskej rady. Túto cenu udeľujú od roku 1962  
beletristickému dielu napísanému v jednom zo severských jazykov. 
Cena pre Valkeapääho bola prekvapením pre literárnu elitu severských 
krajín aj Fínska, kde Valkeapää nebol súčasťou fínskeho literárneho 
života. K jej držiteľom patrili aj budúci laureáti Nobelovej ceny za li-
teratúru švédski spisovatelia  Eyvind Johnson či Tomas Tranströmer, 
Fíni Väinö Linna, Veijo Meri, Kari Hotakainen a Sofi Oksanen a ďalší. 
Nils-Aslak Valkeapää bol a doteraz zostal jediným sámskym laureátom 
literárnej ceny Severskej rady. „Je hanba, že v Severskej ministerskej 
rade nie je zastúpený severský pôvodný národ. Je to hanba,“ skonštato-
val Valkeapää v svojej reči, keď  preberal za svoje dielo Beaivi, Áhčážan 
roku 1991 literárnu cenu Severskej rady. Literárny kritik Kai Laitinen 
(1981) tiež označoval literatúru Fínska za „dvojjazyčnú“, fínsku a švéd-
sku. Sámska literatúra bola dlho marginalizovaná.43

Dnes majú Sámovia parlament, politické strany, univerzitu a štá-
tom garantovanú výučbu sámčiny v školách, rozhlasové stanice a tele-
vízne programy v sámčine. Sámovia zo všetkých štyroch krajín (Nór-
sko, Švédsko, Fínsko a Rusko) majú spoločnú vlajku, národnú hymnu 

42 GASKI, Harald: Obrazy v textech. In: HINGAROVÁ, Vendula – HUBÁČKO-
VÁ, Alexandra – KOVÁŘ, Michal: Sámové: Jazyk, literatura a společnost.  Čer-
vený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, s.189.

43 PARENTE-ČAPKOVÁ, Viola – LAUNIS, Kati: Saamelaiskirjallisuuden ylira-
jainen historia ja nykypäivä. In: Avain. Joensuu: Kirjallisuudentutkijain Seura, 
2015, 15(3), s. 3.



239238

a národný sviatok. O mnohé z toho sa zaslúžil vo veľkej miere aj Nils-
Aslak Valkeapää počínajúc „sámskou renesanciou.“
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Tiivistelmä

Monipuolinen taiteilija Nils-Aslak Valkeapää, rajoin rikotun kansan 
edustaja täyttäisi tänä vuonna 75 vuotta. Hän oli kansallisesti ja kan-
sainvälisesti tunnetuimpia saamelaiskulttuurin edistäjiä. N.-A. Val-
keapää ei ole ylittänyt pelkästään maantieteellisia rajoja, vaan omas-
sa tuotannossaan myös eri taiteiden rajoja. Hän aktiivisesti osallistui 
„saamelaiseen renesanssiin“, toi estradille joiun, kirjoitti saamelaisten 
kansalliseepoksen ja paljon muuta. Ainoana saamelaisena kirjailijana 
sai v. 1991 Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon teoksesta-
an Beaivi, áhčážan (Aurinko, isäni). 
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Anikó Dušíková

Maďarón, Don Quijote a Kocúrkovo1

Anotácia:  Štúdia sa zaoberá  Kocúrkovom Jána Chalupku z perspek-
tívy jeho pozície ako textu tzv. zlatého fondu slovenskej literatúry, a na 
základe textov dvoch autorských verzií Kocúrkova, ale aj niektorých – 
doteraz skôr marginalizovaných, prehliadaných – konštatovaní odbor-
nej literatúry   skúma možnosti reinterpretácie textu aj z inej, ako len z 
dominantne osvietenskej – predromantickej – perspektívy.    

Kľúčové slová: identita, pamäť, kánon, kontext, romantická irónia, 
maďarón, Don Quijote, autorské verzie, sloboda, jazyk

Kocúrkovo Jána Chalupku patrí do tzv. zlatého fondu slovenskej lite-
ratúry. Inými slovami: je neodmysliteľnou súčasťou kánonu sloven-
skej literatúry. Podľa Harolda Blooma: „Poznání nemůže fungovat bez 
paměti a kánon je skutečním uměním paměti, autentickým základem 
kultúrního myšlení.“2 Kocúrkovo ako jeho súčasť sa teda aktívne podie-
ľa (má potenciál sa aktívne podieľať) na formovaní autoobrazu sloven-
skej kultúry. Autoobraz, teda akýsi portrét identity „my“, v ponímaní 

1 Štúdia vznikla v rámci projektu VEGA č. 1/0272/17 Preklad, kultúrna hybridita 
a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky na Katedre 
maďarského jazyka a literatúry FiF UK Bratislava.

2 Harold BLOOM, Kánon západní literatury – Knihy, které prošli zkouškou věků, 
prel. Ladislav NAGY a Martin POKORNÝ, Prostor, 2000, 47.  
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Jana Assmanna vystupujúci ako „kolektívna identita“ však existuje 
„vždy jen v té míře, v níž se k ní určití jedinci hlásí“.3  

„Na základe tradovaných textov si skupina vytvára spoločný jazyk, 
ktorým nielen stabilizuje obraz o vlastnej minulosti, ale aj formuluje 
predstavy o súčasnosti a budúcnosti.“4 – píše Jozef Tancer vo svojom 
texte Pamäť a kánon – Apológia literárnych suvenírov, a zároveň zdôraz-
ňuje, že hodnotové rámce, ktoré konštruujú literárny kánon „nezávisia 
len od interných literárnoestetických kritérií“.5 Jeho úvahy sú však inšpi-
ratívne najmä tým, že upozorňuje na význam „kolektívnej pamäti ná-
rodov strednej Európy“, resp. na potrebu akceptovania  skutočnosti, že: 
„Jednotlivé národné literatúry a jazyky (a mohli by sme dodať: kultúry, 
identity) strednej Európy sa počas dlhého 19. storočia, v ktorom vznikli 
diela zakladajúce ich národné tradície, rozvíjali v intenzívnom multikul-
túrnom prostredí, ktoré nevyhnutne ovplyvňovalo ich charakter.“6 

Rôzne texty písané Jánom Chalupkom sú viacjazyčné, čím sa ni-
čím nevymyká z rámca vzdelancov najmä prvej polovice 19. storočia. 
Viacjazyčná je však aj jeho literárna tvorba. Jeho maďarská hra (A vén 
szerelmes,  vagy A torházi négy vőlegény, 1835) a nemecký román (Ben-
degucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint, 1841) naznačujú, že 
uchopenie Chalupku je možné iba akceptovaním skutočnosti, že inter-
pretácia jeho tvorby len v intenciách „nacionálneho“ je nedostačujúca.7  

Autori (literáti, literárni vedci, teatrológovia), ktorí sa venovali tvorbe 
Jána Chalupku, a tým sa podieľali na vytvorení, ustanovení a formovaní 
jeho pozície (a charakteru spoločnej „spomienky“) v rámci kánonu slo-
venskej literatúry (a slovenskej kultúry) samozrejme venovali pozornosť 

3 Jan ASSMANN, Kultura a paměť, prel. Martin POKORNÝ, Prostor, 2001, 117.
4 Jozef TANCER, Pamäť a kánon – Apológia literárnych suvenírov, In: Slovenská 

otázka dnes,  ed. László SZIGETI, 419-428, Bratislava, Kalligram, 2007, 419.
5 Jozef TANCER, Pamäť a kánon – Apológia literárnych suvenírov, 2007, 421.
6 Jozef TANCER, Pamäť a kánon – Apológia literárnych suvenírov, 2007, 423.
7 László Sziklay v súvislosti s maďarskou hrou konštatuje, že: „Predovšetkým 

treba poznamenať, že Ján Chalupka písal po maďarsky veľmi dobre. (...) 
Maďarský text Starého zaľúbenca svedčí o tom, že v tomto prípade išlo o viac, 
ako o ovládanie cudzej reči. Toto je šťavnatá maďarčina, ktorú si Chalupka (...) 
mohol osvojiť len tak, že po istý čas žil v maďarskom okolí a poznal maďarskú 
literatúru.“ SZIKLAY László, Maďarsky písaná veselohra slovenského dramatika, 
In: Slovenské divadlo, roč. V. (1957), č. 2., 101–114, 105.  
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„inonárodným literárnym podnetom“8, ale vždy iba v tesnom spojení 
s konštatovaním „národoobranného“ a zároveň „osvietenského“ charak-
teru jeho tvorby (či už bol jeho inšpiráciou Schiller, Kotzebue, alebo Ká-
roly Kisfaludy). Nevybočuje z uvedeného rámca interpretácie Chalupku 
ako osvietenca ani Zdenka Pašuthová, ktorá v úvodnej štúdii k novému 
vydaniu Súborného dramatického diela Jána Chalupku (I. zväzok, 2012) 
konštatuje (v súvislosti s inscenovaním Chalupkovej hry Všetko naopak 
na Novej scéne v roku 1964, v réžii Magdy Husákovej-Lokvencovej), že 
„sa na slovenskom javisku objavil Chalupka – osvietenec bez zbytoč-
ných ideologických nánosov a deformujúcich úprav“.9 

Pričom takmer každý z autorov, čo sa venovali Chalupkovi (v rôz-
nych obdobiach, a s rôznymi – často až vyhranene ideologickými – 
prekoncepciami), je akoby nevyhnutne konfrontovaný aj s otázkou 
vzťahu Chalupkovej tvorby a romantizmu (preromantizmu.)

Opierajúc sa o postrehy Noskoviča10, autora doteraz jedinej mo-
nografie o Jánovi Chalupkovi (ktorá je poznamenaná požiadavkami 
doby jej vzniku), a najmä Valéra Mikulu o zvieracom aspekte existen-
cie Kocúrkovčanov11 je Pašuthovej interpretácia Chalupku  na plat- 
forme „osvietenskej epochy“12 veľmi konzistentná.  Formálne znaky 
porevolučnej frašky Trinásta hodina – („typický dvanásťslabičný verš 
s dierézou (intonačnou prestávkou) uprostred, akým sa vyznačujú slo-
venské ľudové piesne a balady a aký s obľubou používali aj príslušníci 
štúrovskej generácie“13) – interpretuje preto iba ako travestiu. Záro-
veň však aj ona upozorňuje na Chalupkov záujem o ľudovú slovesnosť, 

8 Zoltán RAMPÁK, Dramatik Ján Chalupka a inonárodné literárne podnety, 
In: Ján Chalupka 1871–1971, zost. PhDr. Ladislav BARTKO, 34–95, Matica 
slovenská, Martin, 1973.    

9 Zdenka PAŠUTHOVÁ, Ján Chalupka – známy neznámy, In: Ján CHALUPKA 
Súborné dramatické dielo I., zost. Zdenka PAŠUTHOVÁ, 13–23, Divadelný 
ústav Bratislava, 2012, 27.

10 Alexander NOSKOVIČ, Ján Chalupka – tvorca slovenskej veselohry, 
Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1955.

11 Valér MIKULA, Chalupkov zverinec (Zvierací aspekt Chalupkových postáv), 
In: Valér MIKULA, Od baroka k postmoderne, 41–48, Vydavateľstvo L.C.A., 
Levice, 1997, 42. 

12 Zdenka PAŠUTHOVÁ, Ján Chalupka – známy neznámy, 2012, 25.
13 Zdenka PAŠUTHOVÁ, Ján Chalupka – známy neznámy, 2012, 24.
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„ktorá ho spája s generáciou preromantikov a romantikov“.14 Napriek 
tomu je výlučne do osvietenského konceptu začlenený výklad pojmu, 
ktorý sa u Chalupku (už v prvom vydaní hry Kocúrkovo v roku 1830) 
objavil v replike novozvoleného rechtora Svobodu. „Don Ranudo de 
Colibrados“15 – reaguje na chvastavý výpočet úspechov predkov pána 
z Chudobíc.  V časti Vysvetlivky k veselohre Kocúrkovo sa uvádza, že ide 
o odkaz na hru Holberga, ktorú s úspechom adaptoval Kotzebue, a jej 
hrdinom „je šľachtic, ktorý si potrpí na rodovú históriu“.16  

Jozef Štolc, autor poznámok a vysvetliviek k vydaniu drám autora 
z roku 1954 však túto „príležitosť“ využíva aj na pripomenutie „rytie-
rov typu Dona Quijota“.17

Motív „donquijotiády“ sa v sprievodných štúdiách  I. dielu Súborného 
dramatického diela Jána Chalupku z roku 2012 prezentuje tiež v striktne 
osvietenskom kontexte, a najmä s odvolaním sa na tvorbu Henryho Fiel-
dinga,  pričom sa možný potenciál daného motívu v Chalupkovej tvorbe  
vyčerpá vytvorením paralely medzi niektorými dielami Fieldinga a Cha-
lupkovým románom Bendeguz: „ Obaja autori v duchu filozofie osvie-
tenstva využívajú prvky degradácie rozumovo nedospelého človeka do 
živočíšnej ríše ako zobrazenie ľudského regresu (najmä vo Fieldingovej 
hre Don Quijote v Anglicku a Chalupkovom Bendegúzovi).“ 18 

14 Zdenka PAŠUTHOVÁ, Ján Chalupka – známy neznámy, 2012, 23.   
[V podobnom duchu interpretuje použitie dvanásťslabičného verša aj Zoltán 
Rampák (Zoltán RAMPÁK, Dramatik Ján Chalupka a inonárodné literárne 
podnety, 1973, 85.).]    

15 Ján CHALUPKA, Kocourkovo anebo Jen abychom v hanbě nezůstali, In: Ján 
CHALUPKA Súborné dramatické dielo I., zost. Zdenka PAŠUTHOVÁ, 37 – 
117,  Divadelný ústav Bratislava, 2012, 105.

16 Vysvetlivky k veselohre Kocúrkovo, In: Ján CHALUPKA Súborné dramatické 
dielo I., zost. Zdenka PAŠUTHOVÁ, 200–209,  Divadelný ústav Bratislava, 
2012, 206. [„Don Rabudo de Colibrados“ (vo vydaní Kocúrkova z roku 1871, 
o text ktorého sa Rampák opiera vo svojich úvahách, figuruje meno s týmto 
„preklepom“) je aj pre Rampáka len indikátorom možnej hĺbky poznania 
tvorby Augusta von Kotzebue. (Zoltán RAMPÁK, Dramatik Ján Chalupka 
a inonárodné literárne podnety, 1973, 77.)]

17 Jozef ŠTOLC, Poznámky a vysvetlivky, In: Ján CHALUPKA, Výber z diela 
v dvoch zväzkoch, Zväzok II., Drámy, ed. Jozef ŠTOLC, 449–471, Slovenské 
vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1954, 454.

18 Zdenka PAŠUTHOVÁ, Texty – kontexty, In: Ján CHALUPKA Súborné dramatické 
dielo I., zost. Zdenka PAŠUTHOVÁ, 463–542, Divadelný ústav Bratislava, 2012, 465.  



246 247

Záujem o Cervantesa je pritom od konca 18. storočia (aj na území 
Uhorska) úzko spätý s nástupom romantizmu. Tieckov preklad Dona 
Quijota bol schlegelovcami vysoko hodnotený najmä pre jeho prínos 
pre rozvoj, obohatenie jazyka.19 A jazyk je jedným z určujúcich kľúčov 
interpretácie nastupujúceho, nového diskurzu o národe, v rámci ktoré-
ho získavajú texty v národnom jazyku výsostné postavenie. Špecifickým 
sprievodným javom procesu konštituovania rámcov a širšieho kontextu 
národných literatúr (najmä v strednej Európe) je aj požiadavka prekladu 
„nesmrteľného“ Cervantesa20 (a Shakespeara21). Preklad Cervantesovho 
Dona Quijota zo španielskeho originálu do národného jazyka  sa tak 
stáva aj otázkou „vyspelosti“  jazyka.22 Špecifickou, slovenskou  ozvenou 
uvedeného je  aj „dopis“ Z Kocúrkova, uverejnený začiatkom decembra 
1862 na stránkach Černokňažníka Viliama Paulinyho-Tótha. Jeho nos-
nou témou je otázka „pristúpenia k Matici“ v Kocúrkove, a úvahy na 
tému, čo by mala robiť: „Nado všetko ale bolo by vítané preloženie Don 
Quijota, pre jeho vzdelávateľné boje s vetornými mlyny.“23

U Noskoviča – v jeho monografii o Chalupkovi (predovšetkým 
dramatikovi) – je Chalupkov osvietenský racionalizmus obmedzujú-
cim faktorom najmä kvôli snahe Noskoviča interpretovať jeho tvorbu 

19 Nachschrift des Uebersetzers an Ludwig Tieck, In: Athenaeum, Eine Zeitschrift 
von August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel, Zweiten Bandes Zweites 
Stück, 277–284, bei Heinrich Frölich, Berlin, 1799; 277, 282–284.  

20 „Denn übersetzen und lesen muß man alles oder nichts von diesem 
unsterblichen Autor.“- Notizen, In: Athenaeum, Eine Zeitschrift von August 
Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel, Zweiten Bandes Zweites Stück, 285–
328, bei Heinrich Frölich, Berlin, 1799, 326.

21 „Als hätten sich ihre Geister in einer unsichtbaren Welt überall begegent und 
freundliche Abrede genommen.“ – Tamže. 

22 Význam prekladu do národného jazyka zdôrazňuje Antonín Pikhart ešte aj 
v roku 1898: „Vydání Dona Quijota v originále a překladův jeho do všech snad 
jazyků vzdelaných (zvýr. A. D.) spočísti nelze. V češtině je tato kniha překladem 
druhým. První seřízen J. Boj. Pichlem (díl I.) a Kristiánem Stefanem (díl II.) a vyšel 
s ilustracemi Quida Manesa a Karla Purkyně koncem let šedesátých.“ – Překladatel 
[Antonín PIKHART], Nástinný životopis, In: Miguel de CERVÁNTES SAAVEDRA, 
Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, prel. A. PIKHART, úvodní studii napsal 
Jar. VRCHLICKÝ, 3 – 22, Nakladatelství J. Otto, v Praze, [1898], 22. 

23 Dr. FEDOR, Z Kocúrkova, In: Černokňažník, 1862, II. roč., č. 34, (7. decembra), 
273. [272–273]  
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z pozícií požiadaviek realizmu24, ale napríklad v súvislosti s porevoluč-
nou hrou Dobrovoľníci –  striktne v kontexte národných/nacionálnych 
snáh –  Noskovič  napriek tomu konštatuje, „že jeho záujmy o národ sa 
veľmi tesne priblížili k záujmom štúrovského hnutia“25, túto tému však  
ďalej nerozvíja.  Rovnako zaujímavé sú jeho postrehy ku Kocúrkovu, 
ktoré sa týkajú štruktúry hry budovanej na kontrastoch (súhlasne ko-
mentujúc Krčméryho kritiku predstavení Kocúrkova z roku 1925)26, 
začlenenia línie ľudovej povesti, tvrdenie, že Sloboda27 (Noskovič pou-
žíva meno nového učiteľa v tejto verzii) je vo svojej podstate „ironik“, 
ale aj zdôraznenie vnútorného vzťahu textu hry Kocúrkovo a románu 
Bendegúz. Attila, syn pána z Chudobíc je v jeho ponímaní druhom/
paralelou Bendeguza: obidvaja sú rovnako „zmätený idolmi“ (v ich 
prípade „maďaromániou“) ako Cervantesov rytier.28   

Z hľadiska vzťahu prvkov osvietenstva a romantizmu (preroman-
tizmu) v Chalupkovej tvorbe nájdeme indície, ktoré navodzujú po-
trebu narušenia „status quo“, aj v štúdii Zuzany Kákošovej Kocúrkovo 
– Interpretácie prózy Jána Chalupku. Venuje sa v nej krátkym „kocúr-
kovským“ prózam, ktoré vyšli počas roka 1836 v Hronke. Tie sú zaují-
mavé nielen tým, že cudzinec prichádzajúci do Kocúrkova si (okrem 
pomenovania „Němčisko“) vyslúži aj označenie „opravdový Don 
Quixotte“29 – čím dochádza k priamemu (Chalupkom riadenému/

24 „Postuláty realistického umeleckého diela“ spĺňa Kocúrkovo aj v interpretácii 
Zoltána Rampáka (Zoltán RAMPÁK, Ján Chalupka dramatik (1791–1871), In: 
Ján CHALUPKA, Výber diela v dvoch zväzkoch, Zväzok II.,  Drámy, ed. Jozef 
ŠTOLC, 473–505, SVKL, Bratislava, 1954, 486.)

25 Alexander NOSKOVIČ, Ján Chalupka – tvorca slovenskej veselohry, 
Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1955, 151.

26 Štruktúru/Výstavbu Kocúrkova založenú na princípe protikladov a kontrastov 
opakovane zdôrazňuje aj Zoltán Rampák, (Zoltán RAMPÁK, Ján Chalupka 
dramatik (1791–1871), 1954, 487; 489; 490; 492.) 

27 Význam „hovoriaceho“ mena vidí v tom, že symbolizuje  „pokrokovú stránku“ 
postavy v „zatuchnutom“ a „servilnom“ Kocúrkove.  Alexander NOSKOVIČ, 
Ján Chalupka – tvorca slovenskej veselohry, 1955, 83. 

28 Alexander NOSKOVIČ, Ján Chalupka – tvorca slovenskej veselohry, 1955, 74; 
75; 78; 80.

29 Zuzana KÁKOŠOVÁ, Kocúrkovo – Interpretácia prózy Jána Chalupku, In: 
Studia Academica Slovaca, 363–371, Stimul, Bratislava, 2001, 366.  



248 249

zdôraznenému) prepojeniu Kocúrkova a Dona Quijota ako „interpre-
tačnej pomôcky“ –, ale aj tým, ako to v závere konštatuje aj Kákošová, 
že pre tieto krátke texty je príznačná „hybridnosť a žánrovo-druhová 
rozkolísanosť“30, čo však interpretuje z pohľadu spoločenských očaká-
vaní a úžitkovej hodnoty aj ona iba ako akceptovateľnú odchýlku od 
požiadaviek „štýlovej čistoty“ klasicistickej satiry.31 

Peter Zajac, ktorý sa pri zaradení Chalupkovho Kocúrkova do ko-
lónky „osvietenskej satiry“32 opiera o – vskutku sugestívnu – interpre-
táciu Valéra Mikulu a podnetný výskum Anny Krulákovej (najmä v 
otázkach komiky u Záborského33), však tiež konštatuje, že charakteris-
tickou črtou procesu kanonizácie slovenského romantizmu bola jeho 
„sebamýtizácia (...) ako monolitického celku“, resp. jeho následné a – 
pretrvávajúce - stotožnenie so „Školou Štúrovou“34, čo zároveň zna-
mená, že „sa absolutizuje Hegelov vplyv na slovenský romantizmus“.35 

Autori, ktorí sú mimo jeho rámca, sú tak vystavení neustálym po-
kusom o posun po časovej osi, smerom dopredu (realizmus) aj dozadu 
(osvietenstvo/klasicizmus). 

Romantická irónia schlegelovcov, ktorú Zajac „etabluje“ primár-
ne so zreteľom na „deklasicizovanie“ a „derealizovanie“ Záborského, 
je pritom vhodným východiskom aj v širšom meradle. Rétorické ka-
tegórie, ktoré používa na opísanie romantickej irónie –  „permanentná 
parabáza, forma paradoxnosti, spojenie absolútnej slobody a nevy-
hnutnosti, entuziazmu a zdržanlivosti, funkcia poukazovania“ –, ale aj 
dôraz na fragmentárnosť útvarov36 v spojení s nárokmi na ich „nevy-

30 Zuzana KÁKOŠOVÁ, Kocúrkovo – Interpretácia prózy Jána Chalupku, 2001, 
371.

31 Tamže.
32 Peter ZAJAC, Kocúrkovo ako slovenský antimýtus, In: Slovenská literatúra, 52, 

2005, č. 4–5, 348–368, 354.
33 Anna KRULÁKOVÁ, Tri cesty od romantizmu, Univerzita Komenského 

v Bratislave, 2012, 23–24; 31–51.
34 Peter ZAJAC, Kocúrkovo ako slovenský antimýtus, 2005, 348.
35 Peter ZAJAC, Kocúrkovo ako slovenský antimýtus, 2005, 359.
36 Sophie Thomas v súvislosti s autormi tzv. jenského kruhu (A. W. a F. Schlegel, 

Novalis, Tieck, Schleiermacher) konštatuje, že v ich chápaní bol fragment 
najvlastnejším/par excellence žánrom romantizmu: „For them, the fragment 
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čerpateľnú významovosť“37 sú prvkami, ktoré – na základe niektorých 
doteraz spomenutých indícií – sa môžu javiť ako  relevantné aj v prípa-
de analýz charakteristík tvorby Jána Chalupku.

Príznačná pre štruktúru „ikonickej“ hry Kocúrkovo je napríklad 
aj absolútna absencia snahy o syntézu, ktorá sa prejavuje aj  tým, že 
Tesnošil  a Svoboda sa ani raz nestretnú.  Odpoveď na otázku, aké je to 
„naše Kocúrkovo“, je  otázkou voľby, ktorú Chalupka prenecháva čita-
teľovi, divákovi: Svoboda koná (aj) v súlade s rytierskymi ideálmi, keď 
zachráni vetchého starca a obetavú pannu, ale ako pragmatický prejav 
životaschopnosti je pochopiteľné aj maďarónstvo Tesnošila. Interpre-
tácia ich vzťahu ako smiešneho maďaróna v opozícii s vlastencom so 
vznešenými ideálmi tak má aj svoj tieň, a v tom tieni stojí pragmatický 
čižmár oproti nepraktickému, možno aj patetickému, mesianistickému 
mladému učiteľovi (ako Sancho Panza a jeho pán, s hlavou v oblakoch 
kráčajúci rytier Don Quijote de la Mancha).   

Vzťah pragmatika a idealistu má v tejto Chalupkovej hre aj ďalšie 
dve verzie/podoby. V jednej z nich je Tesnošil Sanchom – pragmatic-
kým protipólom – blúzniaceho maďaróna: pána z Chudobíc, a v tej 
druhej je Svobodovo „rytierske“ vzplanutie, jeho chápanie (roman-
tickej) lásky38 korigované Martinovým (Vojtechovým) – životu bliž-
ším – „skúšaním oddanosti“. Podobne konštruovaný vzťah je aj me-
dzi Miloslavom a jeho priateľom Stonohom v Chalupkovej hre Juvelír. 

was the Romantic genre par excellence“. (Sophie THOMAS, Romanticism and 
Visuality: Fragments, History, Spectacle, New York, Routledge, 2008, 24.)

37 Peter ZAJAC, Kocúrkovo ako slovenský antimýtus, 2005, 360.
38 Najmä v pôvodnej, prvej verzii hry z roku 1830. „A včerejšího dne na první 

pohledění povstala ve mně toužebná žádost s vámi věčně spojenu býti, když 
sem spatřil přívětivost tváře vaší a vlídnou stydlivost, jaková jest ozdoba panny.“ 
– hovorí Svoboda Ludmile v roku 1830, ale v slovenskom autorskom preklade 
z roku 1871 sa intenzita prejavu/vety už zmierni: „A včerajšieho dňa, keď sme 
vás s Vojtechom stretli, na prvý pohľad povstala vo mne žiadosť s vami sa večne 
spojiť, keď som videl tú prívetivosť vašej tváre.“ (Ján CHALUPKA, Kocourkovo 
anebo Jen abychom v hanbě  nezůstali, In: Ján CHALUPKA, Súborné dramatické 
dielo I., zost. Zdenka PAŠUTHOVÁ, 37–117,  Divadelný ústav Bratislava, 2012, 
112.;  Ján CHALUPKA, Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe  nezostali, In: Ján 
CHALUPKA, Súborné dramatické dielo I., zost. Zdenka PAŠUTHOVÁ, 119–
209,  Divadelný ústav Bratislava, 2012, 194.)  
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„Romantická idea o láske a stave manželskom“ a „Moja Dulcinea“39 
sa objavujú v replikách figliara (Sancha) Stonohu (vlastným menom 
Paprika Mihál), keď sa v úvode hry posmieva  svojmu zamilovanému 
priateľovi Miloslavovi.  

Doterajšie interpretácie hry Juvelír  v rámci literatúry o Chalupkovi 
neberú dostatočne do úvahy však najmä to, že je zároveň variáciou/
zrkadlením motívu citového vzplanutia Svobodu, a aj takým Kocúrko-
vom, kde (napríklad podobne ako u Viliama Paulinyho-Tótha v jeho 
hre Kocúrkovský bál40) „náruživý“41 Miloslav a jeho blízky sú už v jed-
noznačnej prevahe nad Randaházim, Frntolinkou a spol.

Juvelír je pritom (aj) autorským komentárom ku Kocúrkovu, po-
dobne ako aj tesnošilovská hra  Všetko naopak z roku 1832. Tá sa však, 
najmä pre jej viditeľnú blízkosť k hre Kocúrkovo  interpretuje (na roz-
diel od Juvelíra) ako „pokračovanie a zavŕšenie Kocúrkova“.42 Citované 
tvrdenie Noskoviča  je zaujímavé aj tým, že neskôr  sám konštatuje 
v súvislosti s touto hrou „akoby nedokončenosť osudov niektorých 
postáv“43, pričom dodáva, že s podobným javom: „stretli sme sa už 
v hre Kocúrkovo, kde Chalupka akoby sa zdráhal dať priamu odpoveď 
na niektoré otázky, prenechávajúc ich konečné znenie divákovej pred-
stavivosti“.44  

Oproti „nedopovedanému“  Všetko naopak je Juvelír hrou (posled-
nou kocúrkovskou), ktorá je  – na rozdiel od väčšiny Chalupkových hier 
z Kocúrkova – kompozične uzavretá, a má jednoznačný a vygradovaný 
záver. („A panej Frntolinke šťastlivú cestu až hen do Trantárie.“45)  

39 Ján CHALUPKA, Juvelír, In: Ján CHALUPKA, Výber diela v dvoch zväzkoch, 
Zväzok II., Drámy, ed. Jozef ŠTOLC, 369–426, SVKL, Bratislava, 1954, 376.              

40 Vilém PODOLSKÝ [Viliam PAULINY-TóTH], Kocúrkovský bál, In: 
Černokňažník – Letopis na rok 1862, vydáva Vilém Pauliny-Tóth, 5–32,  tiskom 
Martina Bagó, v Budíne, 1861, 30. 

41 V jednej z replík Ľudmily zaznie: „Môj Miroslav je náruživý chasník.“ Ján 
CHALUPKA, Juvelír, 1954, 394.   

42 Alexander NOSKOVIČ, Ján Chalupka – tvorca slovenskej veselohry, 1955, 124.  
43 Alexander NOSKOVIČ, Ján Chalupka – tvorca slovenskej veselohry, 1955, 125.
44 Tamže.
45 Ján CHALUPKA, Juvelír, 1954, 426.
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„Moja Dulcinea“ v replike Stonohu v Juvelírovi je pripomienkou 
a zdôraznením faktu, že motív donquijotstva  má v Chalupkovej tvor-
be nezastupiteľné miesto.  Jeho význam Chalupka zviditeľní/zdôrazní 
aj v slovenskom (autorskom) preklade Kocúrkova  z roku 1871. Do tex-
tu vstupujú také (nové) prvky, ktoré sú jednoznačným pripomenutím 
sveta jeho románu – „donquijotiády“ – Bendegucz, Gyula Kolompos 
und Pista Kurtaforint (1841, Leipzig).46  V prvom dejstve hry na to 
upozorní aj jeden zdanlivo nenápadný posun v texte. „Popoledni – eb 
a ki nem!“47 – hovorí kostolník Tesnošilovi, keď mu pripomína, že po-
obede sa chystajú hrať karty. V roku 1871 sa „Eb aki nem!“ presunie do 
repliky maďaróna Tesnošila.48 „Eb aki nem!“ je pritom  nápis na erbe, 
ktorý sa zjaví (maďarónovi) Bendeguzovi v tom – kľúčovom – sne, keď 
ho Attila a Arpád poveria úlohou nájsť pravlasť Maďarov, a následne sa 
stane  jeho  heslom (a identifikátorom).49   

Do lesnej scény (do druhého dejstva) však Bendeguz vstupuje už aj 
„priamo“. Ráno, po noci strávenej so zbojníkmi  reaguje v roku 1830 na 
Honzíkove primaľované fúzy Svoboda ešte so slovami: „S těmi fousemi 
tak po rytířsky vyhlížíš a nemáš smělosti za dobrého zajíce.“50Ale v roku 
1871 už: „Aké fúzy ti pod nosom narástli! Tak vyzeráš ako Štilfríd alebo 
Bendegúz51 – a nemal smelosti za zajaca.“52 Okrem vplyvu Schillera (hra 

46 Pripomínam, že okrem nemeckého vydania mali slovenskí čitatelia od konca 
60-tych rokov 19. storočia k dispozícii aj slovenské preklady niekoľkých kapitol 
románu, ktoré vyšli v Černokňažníkovi Viliama Paulinyho-Tótha. Viac k tejto 
otázke: Anikó DUŠÍKOVÁ, Peleske a Kocúrkovo v diskurzoch o národe, In: Nova 
Posoniensia VII, eds. Katalin MISAD, Zoltán CSEHY, 200–217, Szenczi Molnár 
Albert Egyesület, Bratislava, 2017. 

47 Ján CHALUPKA, Kocourkovo, 2012, 60. 
48 Ján CHALUPKA, Kocúrkovo, 2012, 143. 
49 Ján CHALUPKA, Bendeguz, prel. Ján V. ORMIS, SVKL, Bratislava, 1953; 49 

50, 61. V pôvodnom, nemeckom vydaní: [Ján CHALUPKA], Bendegucz, Gyula 
Kolompos und Pista Kurtaforint, Otto Wigand, Leipzig, 1841; 33, 35, 36, 53.

50 Ján CHALUPKA, Kocourkovo, 2012, 83.
51 Fúzy Chalupkovho Bendeguza sú charakteristické: „Študenti vystrájali samopaš 

s Bendeguzom, ktorého figúra bola naozaj terčom všeobecného posmechu. 
Bol dlhý ani tyčka do chmeľu, jeho vlasy (...) boli zbrčkavené a a červenkasté. 
Dlhé strapaté fúzy boli vernou kópiou lišacieho chvosta.“ (Ján CHALUPKA, 
Bendeguz, 1953, 87.)  

52 Ján CHALUPKA, Kocúrkovo, 2012, 166.
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Zbojníci), ktorý spomína aj slovenská literárna veda53, je tejto scéne blíz-
ka aj  60. kapitola druhého dielu Cervantesovho románu (s príznačným 
názvom „o tom, čo sa stalo Donu Quijotovi idúcky do Barcelony“54). Je 
to kapitola55, v ktorej Don Quijote a Sancho strávia niekoľko dní a nocí 
v spoločnosti zbojníkov a ich kapitána Roque Guinarta.56   

V treťom dejstve sa väzby na román prejavia zdanlivo prekvapujú-
cim spôsobom. Zatiaľ, kým sa „pomýlenosť“ pána z Chudobíc parale-
lou s Bendeguzom iba potvrdzuje, že je nová, akoby (aj) bendeguzov-
ská črta Svobodu na prvý pohľad možno až paradoxná. 

V roku 1830 je Attila, jediný syn pána z Chudobíc „outlé nebožát-
ko“, v roku 1871 už „Dvojča nebožiatko, ale sestrička matku do večnos-
ti predišla.“57 A dvojčatá má aj románový Bendeguz, ba čo viac, jeho 
dcéra dostala meno Etelka na počesť maďarského autora Dugonicsa.58 
A Dugonics je meno, ktoré pozná aj pán z Chudobíc, a ktoré vstupu-
je do textu hry až v roku 1871, a to vďaka tomu, že pán z Chudobíc 
prepočuje (pre neho neznáme) meno Csokonaiho. Táto nová vsuvka 
umožní Svobodovi, aby – v porovnaní s rokom 1830 – vyjadril svoje 
názory na jazyk a na národ oveľa dôraznejšie a sofistikovanejšie. Už 
spomínaným paradoxom je, že sa odvoláva na Csokonaiho. Autora 
uznávaného aj Bendeguzom. Počas zastávky v Debrecíne, v (rodisku 
Csokonaiho ho ako „význačného“ cestovateľa (spolu s Gyulom a Piš-
tom) poctia spevom miestni kantori: „Bendeguz bol až k slzám dojatý, 
keď zanôtili Csokonaiho Földiekkel játszó, a umienil si, hoci bolo nes-

53 Ján Vladimír ORMIS, Ján Chalupka na predstavení Schillerových Zbojníkov vo 
Weimare, In: Nová literatúra 1957 jún, roč. I., 15.  (Podľa úvodnej poznámky: 
„Predstavenie bolo 22. júna 1816. Z textu nemeckého Chalupkovho zápisníka 
doteraz neznámeho, preložil dr. Ján V. Ormis.“)      

54 Miguel de CERVANTES, Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha, Sväzok 
2., prel. Jozef FELIX, Tatran, Bratislava, 1950, 392. 

55 Ako „vsuvka“ príbehu so zbojníkmi sa odvíja aj príbeh vášnivej a tragickej lásky 
Claudie a dona Vincenteho.  

56 Roque Guinart však na rozdiel od Rajnohu – ktorý sa tým iba vyhráža – vskutku 
zabije jedného zo svojich ľudí, pre kritickú poznámku kvôli jeho štedrosti 
(Miguel de CERVANTES, Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha, Sväzok 
2., 1950,  401; Ján CHALUPKA, Kocourkovo, 2012; 77, 78; CERVANTES, Don 
Quijote 2., 1950, 398.)           

57 Ján CHALUPKA, Kocourkovo 2012, 104; Ján CHALUPKA, Kocúrkovo 2012, 186. 
58 Ján CHALUPKA, Bendeguz, 1953, 44.



255

mierne blato, navštíviť jeho hrob.“59  V rozhovore s pánom z Chudobíc 
deklarovaný vzťah Svobodu k maďarčine tak môže mať v tomto kon-
texte aj (výrazne) ironický podtón.  

Aj sledovanie donquijotovských paralel vedie k známemu problé-
mu, ktorého podstata tkvie v tom,  že časť Chalupkových hier je do-
stupná minimálne v dvoch - autorských -  verziách (ale napríklad Sta-
rúš plesnivec ich má – spolu s tou maďarskou - až tri). Najvýraznejšie sa 
to ako problém prejavuje práve v prípade Kocúrkova.  Text hry z roku 
1830, ktorá bola populárna v tridsiatych, štyridsiatych rokoch 19. sto-
ročia,  a zanechala výraznú stopu, prekrýva nová, prepracovaná, oveľa 
literárnejšia – a slovenská - autorská verzia z roku 1871. 

Z hľadiska literárnej vedy sú problémom tie konštatovania a závery, 
ktoré nereflektujú v dostatočnej miere zrejmé rozdiely a posuny v tex-
toch týchto dvoch – autorských – verzií Kocúrkova, pričom ich vplyv 
na recepciu Kocúrkova, na určenie a popísanie jeho miesta v kánone je 
rozhodujúci, resp. problémy spôsobuje aj to, že kompozičným postu-
pom (štruktúre hier ako literárneho textu), z toho vyplývajúcim ná-
sledkom a ich  významu sa venuje pozornosť najmä z pohľadu ťažkostí 
javiskovej realizácie. Kocúrkovo Jána Chalupku  preto (neprávom) vy-
voláva dojem  monolitického celku, textu, ktorý vznikol v roku 1830, a 
v roku 1871 prešiel jazykovou úpravou. 

Aj keď v roku 1830 Svoboda iba spomína Slávy dceru, ale ešte ne-
cituje z Kollára, a posmieva sa z ľudí, ktorí hovoria na povel maďar-
ské frázy bez toho, aby im rozumeli, ale ešte nenabáda „slovenského 
čitateľa a diváka na národnú hrdosť“60 ako v oveľa literárnejšej verzii 
v roku 1871. A študenti v lesnej scéne ešte spievajú pieseň „Svobodný 
život vede student“ a nie „Chlapci buďme veselí“. Táto zmena je zaují-
mavá aj tým, že úryvok z tejto pesničky si zanôtia – pri veľkej nevôli 
Bendeguza – aj jeho spoločníci. Vďaka nej uprostred nemeckého textu 
Chalupkovho románu v roku 1841 zasvieti slovenčina a jej prítomnosť 
sa stane signifikantnou.61               

59 Ján CHALUPKA, Bendeguz, 1953, 146.
60 Zoltán RAMPÁK, Ján Chalupka dramatik (1791–1871), 1954, 481. 
61 „Sie rauchten nun Alle und Pista sang: ,Když`  se mi dym z ust wine,/ Nedbam co 

swet zahyne.´ Gyula setzte hinzu: ,Sdymen mizne wsécka pece,/ Snjm mi mladost 
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Rezümé

A tanulmány a szlovák irodalom klasszikusai között számontartott Ján 
Chalupka Kocúrkovo című „ikonikus“ vígjátékának szövegét vizsgálja, 
választ keresve arra a kérdésre, vajon a szöveg két ismert, 1830-ban és 
1871-ben kiadott szerzői szövegváltozata, ill. ezek eltérései milyen sze-
repet játszottak a mű a kánonban betöltött szerepének kialakításában 
és értelmezésében. Az eddigi szövegmagyarázatok jellemzője, hogy a 
műfaj eleve adott kettős kötődését kihasználva, a szövegstruktúra töre-
dezettségét csupán a színpadra állítás nehézségeinek kontextusában, 
dramaturgiai hiányosságként vizsgálták, ill. az irodalomtudomány sa-
ját megállapításait a korábbi és a későbbi szövegváltozat különbségeit 
elmosó, „egyetlen“ végső szövegre vonatkoztatva fogalmazta meg, azt 
lényegében a korábbi, szlovakizáló cseh nyelven írt változat „tökélete-
sített“, már irodalmi szlovák nyelvre átírt megfelelőjének tekintve. 

A hagyományban a felvilágosodás képviselőjeként számontartott 
Chalupka ugyanakkor már a Kocúrkovo korai szövegébe is kimu-
tathatóan beemel olyan elemeket, amelyek leginkább a schlegeli ro-
mantika nyelv- és irodalomkoncepciójával mutatnak rokonságot, és 
ezeket a szövegelemeket a késői változatban sem eliminálja. 
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