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Előszó  

A kötet tanulmányai túlnyomó részt a 1/0051/14. számú, Ideológiák, identitások 

nyelvészeti és irodalomtudományi kontextusban multikulturális térben című VEGA-

-projekt keretein belül készültek, de felvettünk két olyan tanulmányt is, melyek 

szorosan kötődnek a projekt tárgyához (Zuzana Drábeková és Czucz Enikő 

munkáját). A kutatócsoport 2014-ben kezdte meg a működését, és az azóta eltelt 

időszakban több eredményes publikációt, szimpóziumot, projekttanácskozást tudhat 

maga mögött. A kötet munkái az identitás és az ideológiák kapcsolatrendszerét 

vizsgálják. Kulcsproblémaként szerepel a nyelvi identitás kérdése (Misad, Sebők), a 

nyelvi ideológiák témaköre (Lanstyák, Sebők), a kisebbségi identitás (Polgár, Csehy, 

Drábeková), a zsidó-jiddis hagyomány (Száz), a szlovák irodalmi kontextus (Dusík, 

Szabó), és a nemi identitás (Czucz) is. Az itt közölt dolgozatok mindegyike lektorált, 

jelentős részük korábbi változatát pedig megvitattuk szakmai tanácskozások és 

szimpóziumok keretei között. Bízunk benne, hogy a sokirányú megközelítésmód 

hozzájárul a téma mind komplexebb és árnyaltabb felfogásához.  

 

A szerkesztők  

Predslov 

Väčšina príspevkov prezentovaných v tomto zborníku vznikla v rámci riešenia 

grantového projektu VEGA č. 1/0051/14 Ideológie, identity a sebareprezentácia 

v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom priestore, ale priradili sme 

k nim aj dve také štúdie (texty Zuzany Drábekovej a Enikő Czucz), ktoré svojou 

tematikou spadajú do oblasti výskumu problematiky identity a ideológií. Riešitelia 

projektu od roku 2014 organizovali spoločné semináre, sympózium aj konferenciu 

a majú za sebou viac výskumných pobytov v zahraničí. Príspevky publikované 

v zborníku sú zamerané na skúmanie vzťahu identity a ideológií, a to z rôznych 

aspektov. Kľúčovými témami jednotlivých štúdií sú otázky jazykovej identity 

(Misad, Sebők), jazykových ideológií (Lanstyák), etnickej identity menšín (Polgár, 

Csehy, Drábeková), židovsko-jidišských tradícií (Száz), slovenského literárneho 

kontextu (Dusík, Szabó) a rodovej identity (Czucz). Všetky príspevky publikované 

v zborníku sú lektorované, ich finálna podoba sa schvaľovala na odborných stret-

nutiach a seminároch. Veríme, že zborník bude prínosom pre odbornú verejnosť a že 

prinesie nové podnety na skúmanie problematiky identity a ideológií. 

 

Redaktori
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LANSTYÁK ISTVÁN 

NYELVI GRAFICIZMUS1 

Annotáció: Írásomban a nyelvi graficizmust mint nyelvhelyességi 

ideológiát jellemzem a Nyelvművelő kézikönyv két kötetéből és a 

Nyelvművelő kéziszótárból vett szemelvények alapján. A két kiadványban 

található nyelvi ideológiákat a szövegek tartalmának vizsgálatával tártam 

fel. Az elemzésből kiderült, hogy a nyelvművelők nyelvszemléletében nem 

válik el élesen egymástól maga a nyelv és a nyelvi jelek rögzítésére 

szolgáló, ember alkotta írásrendszer. E két nagyon eltérő dolog 

egybemosásának jellegzetes megnyilvánulása a nyelvi graficizmus 

ideológiája. Ugyanakkor a példákból az is jól látható, hogy a graficizmus 

inkább csak „fügefalevél”, amin szinte minden esetben átsejlenek más, 

sokkal erősebben érvényesülő ideológiák kontúrjai, mindenekelőtt a nyelvi 

konzervativizmusé és a nyelvi purizmusé. 

Kulcsszavak: nyelvi ideológiák, idegen szavak visszaszorítása, idegen 

szavak meghonosodása, nyelvi graficizmus, nyelvi konzervativizmus, nyelvi 

purizmus 

BEVEZETÉS 

Írásomban a nyelvi graficizmust mint nyelvhelyességi ideológiát 

jellemzem a magyar nyelvművelés két alapmunkájából, a Nyelvművelő 

kézikönyv két kötetéből (NyKk. I–II: 1980–1985) és a Nyelvművelő 

kéziszótárból (NymKSz.
2
 2005) vett szemelvények alapján. E két 

kiadványról feltehető, hogy jól reprezentálják a létező magyar 

nyelvművelést: a kézikönyv összefoglalja a második világháború utáni 

nyelvművelés legfontosabb eredményeit, a kéziszótár pedig ezeket tömörebb 

formában népszerűsíti a nyelvművelő javakat fogyasztó magyar lakosság 

körében. Mivel a kéziszótár második kiadása 2005-ben jelent meg, azt 

mondhatjuk, hogy e kötet a nyelvművelés mai állásának megfelelően tálalja 

az elméleti ismereteket és tárgyalja a nyelvhelyességi kérdéseket.  

                                                           
1  Az írásom alapjául szolgáló kutatások a Fórum Kisebbségkutató Intézet keretében működő 

Gramma Nyelvi Iroda munkaterve szerint folytak az 1/0051/14 sz. VEGA-projekt 

(Ideologies, identities and self-representation in the context of linguistics and literary theory 

within multicultural space) támogatásával. Itt köszönöm meg Petteri Laihonen és Sebők 
Szilárd értékes észrevételeit, továbbá Sebők Szilárd és Kitlei Ibolya javításait. 
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A két kiadványban található nyelvi ideológiákat a szokásos módszerrel, a 

szövegek tartalmának vizsgálatával tártam fel (korábbi ilyen típusú 

munkáimra l. Lanstyák 2010c, 2011b, 2012a; l. még 2010b, 2015b). 

Témámból következően főként elméleti igényű, valamint olyan tárgyi és 

nyelvi szócikkeket, szócikkrészleteket tekintettem át, amelyekben 

nyelvhelyességi ítéletek találhatók (ilyen alighanem a szócikkek többsége, 

bár a pusztán tájékoztató célzatúak mennyisége sem elhanyagolható).
2
 

NYELVI IDEOLÓGIA – NYELVHELYESSÉGI IDEOLÓGIA 

A nyelvi  ideológiák olyan gondolatok, gondolatrendszerek, amelyek 

a legtágabb értelemben vett nyelvvel és verbális kommunikációval 

kapcsolatosak, például a nyelv mint elvont jelrendszer mibenlétével és 

működésével, a nyelvi rendszer elemeivel, az ezek használatát vezérlő 

szabályokkal, a nyelvi változásokkal, a nyelvi folyamatokba való emberi 

beavatkozásokkal, a beszélők verbális viselkedésével, a nyelvek egymás 

közötti kapcsolatával, az általában vett „nyelv” helyével a társadalom és az 

egyén életében, a nyelv egyes változatainak használatával, egyes konkrét 

nyelvi eszközök funkcióival, a nyelvváltozatok és nyelvi eszközök 

értékelésével helyesség vagy hasznosság szempontjából, konkrét közösségek 

nyelvi helyzetével, nyelvpolitikával, egyik nyelvről a másikra való 

fordítással stb.  

A vélemények eltérnek egymástól a tekintetben, hogy az ilyen 

gondolatoknak az összessége vagy csak valamilyen részhalmaza tekinthető-e 

nyelvi ideológiának. Jómagam azt az álláspontot képviselem, hogy 

elsősorban azokat a nyelvvel kapcsolatos meggyőződéseket érdemes nyelvi 

ideológiaként kezelni, melyeket magyarázó vagy legitimáló célzattal 

használnak, azaz például arra, hogy egyének és közösségek ezekkel 

érveljenek nyelvi vagy nyelvi vonatkozású tevékenységüknek, nyelvvel 

kapcsolatos döntéseiknek helytállósága, ill. mások ilyen tevékenységének, 

döntéseinek kifogásolható volta mellett. Ezeken kívül olyan 

meggyőződéseket is érdemes nyelvi ideológiaként számon tartani, amelyek a 

nyelvvel kapcsolatos „belső nyelvészeti” és „külső nyelvészeti” tények 

megmagyarázására, például egyes elméletek vagy felfogások 

alátámasztására szolgálnak.
3
  

                                                           
2  Dolgozatom egy tankönyvfejezet (Lanstyák 2014: 225–229) javított, bővített, aktualizált, 

hivatkozásokkal ellátott változata. 
3  A nyelvi ideológiák általános kérdéseire l. pl. Silverstein 1992; Woolard–Schieffelin 1994: 

58 és passim; Kroskrity 2000: 5–6 és passim; Gal 2006a: 163, 2006b: 178; Laihonen 2009a: 
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Ha nem szűkítenénk le ilyen módon a nyelvi ideológiák fogalmát, nyelvi 

ideológiának kellene tartanunk a nyelvi rendszer leírására vonatkozó 

megállapításokat is, mint pl. azt, hogy a magyarban a múlt idő jele a -t vagy 

a -tt vagy hogy a világ minden nyelvében vannak magánhangzók és 

mássalhangzók. Igaz, hogy az ilyen megállapításoknak is vannak 

nyelvideológiai vonatkozásai (pl. a múlt idő jelének „a magyar nyelvhez” 

való kötése is nyelvi ideológiákon alapul
4
), s ezek feltárása és elemzése is 

fontos feladat, mégsem tűnik célszerűnek a nyelvi ideológiák fogalmát 

parttalanná, a „metanyelvi megállapítással” azonos jelentésűvé tenni. Mind a 

hétköznapi beszélők, mind a nyelvészek általános (nem magyarázó vagy 

legitimáló célzatú) metanyelvi reflexióinak a vizsgálata hasznos és fontos 

feladat, de a nyelvi ideológiák vizsgálatát inkább ezen belül érdemes 

elhelyezni, mintsem azzal azonosítani. 

Az eddigi kutatásaim
5
 során feltárt nyelvi ideológiák tartalmi 

szempontból hat, egymást részben átfedő csoportba oszthatók:  

1.  politikai hátterű nyelvi ideológiák;  

2.  a nyelv lényegi tulajdonságaival és a nyelvműködés mikéntjével 

kapcsolatos ideológiák;  

3.  a nyelvhez, nyelvváltozathoz való viszonyulás módjával kapcsolatos 

ideológiák;  

4.  a nyelvhasználat módjára, a nyelvhasználó és a nyelvhasználat 

kapcsolatára vonatkozó ideológiák;  

5.  a nyelvi változásokkal és a nyelvalakítással kapcsolatos ideológiák;  

6.  nyelvhelyességi ideológiák.  

A hat közül a legnépesebb épp a nyelvhelyességi ideológiák csoportja; 

ebbe tartozik bele az írásom tárgyául választott nyelvi graficizmus is. A 

                                                                                                                            
25–27; magyarul Laihonen 2004: 87, 2006: 49, 2009b: 48–49, 2009c: 323–324; Maitz 2006: 

309–310; Szalai 2010; Sebők 2012a, 2012b; Bodó 2014; Bilász 2015. 
4 A nyelv szokásos szemlélete és leírása a n yelv i  r e i f i k ac ion i zmu s  ideológiáján alapul, 

mely szerint a nyelvek (hasonlóképpen a nyelvváltozatok is) a beszélőkön kívül létező, 

egymástól jól elválasztható, megszámlálható, dologszerű entitások, melyek „érintkeznek 

egymással”, „hatnak egymásra”, „tagoltak” – egyrészt társadalmilag és területileg, másrészt 
belsőleg is, azaz különféle részekből, „építőkockákból” állnak; ilyen „építőkocka” a múlt idő 

jele is. Az így felfogott „nyelv” ideológiai konstruktum, ideologikum, amely csak az emberek 

gondolatvilágában létezik, a valóságban nem találkozhatunk vele. Ami ténylegesen létezik, 
az az, hogy az emberek valamilyen módon beszélnek. A múlt idő jelével kapcsolatos fenti 

állítás mögött az a tapasztalati tény áll, hogy amikor „magyar módon” (azaz magyarul) 

beszélünk, és múltbeli eseményre utalunk, akkor a cselekvést jelölő szónak, amennyiben az 
igeként valósul meg, rendszerint egy olyan formáját választjuk, melyen -t vagy -tt végződés 

található.  
5 Ezek publikált eredményeire l. Lanstyák 2009a, 2009b, 2010a, 2010b, 2010c, 2011a, 2011b, 

2011c, 2012a, 2012b, 2013, 2014, 2015a, 2015b. 
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n y e l v h e l y e s s é g i  i d e o l ó g i á k  közös jegye, hogy a nyelvi rendszer és 

a nyelvi elemek különféle tulajdonságaival kapcsolatosak, s a nyelvművelők 

nyelvhelyességi döntéseinek indoklására szolgálnak. Egy részük összefügg a 

társadalmi és politikai ideológiákkal is. 

A NYELVI GRAFICIZMUS ÉS „TÁRSAI” 

A n y e l v i  g r a f i c i z m u s  az a meggyőződés, hogy a könnyebben 

leírható nyelvi formák nyelvileg eredendően helyesebbek a nehezebben 

leírható nyelvi formáknál. A graficizmus a többi nyelvművelői ideológia 

közül a nyelvi fonicizmussal, a nyelvi szimplicizmussal és a nyelvi 

percepcionizmussal van közeli rokonságban;
6
 ezenkívül a nyelvi 

ortografizmussal is rokonítható annyiban, hogy a nyelvi formák 

írásmódjával kapcsolatos.
7
 A nyelvi graficizmus a nyelv grafikai 

rögzítésének problémáit egyenrangúan kezeli a nyelvi, strukturális 

problémákkal, ill. összemossa velük. Ennek következtében egy-egy szó vagy 

kifejezés nehéz, bonyolult írhatósága nyelvhelyességi kérdéssé válik, egy 

olyan szemponttá, mely alapján maga a nyelvi forma minősülhet 

helytelennek vagy kevésbé helyesnek egy másiknál csak azért, mert 

nehezebb, ill. bonyolultabb leírni. 

A graficista ideológia a Nyelvművelő kézikönyvnek már az elméleti 

igényű fejezeteiben is megjelenik. A kézikönyv nagy bevezető fejezetének 

egyik alfejezete (NyKk. I: 19–21) a nyelvhelyességi minősítések 

szempontjait tárgyalja, összesen hetet:  

1.  helyesség;  

2.  szükségesség;  

3.  elterjedtség;  

4.  világosság;  

5.  gazdaságosság, rövidség, tömörség;  

6.  stílusosság, az alkalomnak való megfelelés;  

7.  jóhangzás, esztétikum (i. m. 20).  

                                                           
6 A  n y e l v i  f o n i c i z m u s  mikroszinten az a meggyőződés, hogy a könnyebben ejthető 

vagy más szempontból előnyösebb hangzású nyelvi forma eredendően helyesebb a 

nehezebben ejthetőnél vagy más szempontból előnytelenebb hangzásúnál.  A  n y e l v i  
s z i m p l i c i z m u s  mikroszinten az a meggyőződés, hogy az egyszerűbb szerkezeti 

felépítésű nyelvi formák eredendően helyesebbek a bonyolultabbaknál. A  n y e l v i  

p e r c e p c i o n i z m u s  mikroszinten az a meggyőződés, hogy a könnyebben érthető nyelvi 
forma eredendően helyesebb, mint a nehezebben érthető.  

7 A  n y e l v i  o r t o g r a f i z m u s  mikroszinten az a meggyőződés, hogy a helyesírási 

normának megfelelő alak- vagy ejtésváltozat nyelvileg is eredendően helyesebb, mint az, 
amely kívül áll a helyesírási kodifikáción. 
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Ezek közül a 7. pontban máris megjelenik a mindkét kézikönyvre 

jellemző szemléleti zavar, a nyelvi és nyelven kívüli (a nyelvi elemek írásos 

rögzítésével kapcsolatos) kérdések összemosása: a nyelvhelyességi 

szempontból megítélt nyelvi elemmel kapcsolatban a „jóhangzás, 

esztétikum” szempontjából a következő kérdések feltevését tartják 

szükségesnek: „beleillik-e nyelvünk hangrendszerébe, s kiejtése, hangzása és 

írásképe könnyed, kellemes, tetszetős-e?” (NyKk. I: 20).  

Ez azt jelenti, hogy a kézikönyv szerzői szerint előfordulhat, hogy egy 

nyelvi forma azért minősül helytelennek vagy egy másiknál kevésbé 

helyesnek, mert írásképe nem elég „könnyed”, nem elég „kellemes”, nem 

elég „tetszetős”. (A „könnyedség”, „kellemesség” és „tetszetősség” 

kategóriáinak gyakorlati értelmezése és alkalmazása nem tartozik 

dolgozatom témájához, csak megjegyzem, hogy ez a szempont tág teret nyit 

a helyesség szubjektív megítélésének.) 

Hasonlóképpen a Nyelvszokás és nyelvi norma című, elméleti igényű 

fejezetben az új nyelvi formákról ezt olvassuk:  

 

A kezdődő változás, a nyelvi új nemcsak rossz, hanem 

szükségszerűen jó is lehet, a későbbi „nyelvszokás” csírája. Csak meg 

kell vizsgálnunk az ilyen jelenségeket, hogy szükség van-e rájuk, 

hiányt pótolnak-e, bele tudnak-e illeszkedni nyelvünk rendszerébe, 

nem okoz-e nehézséget, bonyodalmat kiejtésük, leírásuk. (NyKk. II: 

379–380.) 

 

Amint az idézetből kiderül, a nyelvművelők szerint a nyelvi változások 

„jóságuk” szempontjából is értékelhetők: úgy látszik, a „rosszak” tűnnek 

jellemzőbbnek, vagy legalábbis a szerzők meglátása szerint ezek a 

természetesek a feltételezett olvasók számára, nyilván ezért tartják 

szükségesnek bizonygatni, hogy „jó változások” is vannak, mégpedig 

„szükségszerűen”. Azt az elképzelést, hogy volnának „rossz” nyelvi 

változások, a nyelvtudománynak – amint tudjuk – soha nem sikerült 

igazolnia, mégis áthatja az egész Nyelvművelő kézikönyvet és Nyelvművelő 

kéziszótárt a n y e l v i  d e f e k t i v i z m u s  ideológiája, amely azon a 

meggyőződésen alapul, hogy a nyelvben, ill. a nyelv egyes változataiban 

létezhetnek romlott nyelvi formák, ezek pedig a használat kontextusától 

függetlenül helytelenek.
8
  

                                                           
8  A nyelvi defektivizmus a mai magyar nyelvművelésben nem azt jelenti, hogy az akadémiai 

nyelvművelők úgy gondolnák, hogy a magyar nyelv mint olyan egyre romlik valamely 
korábbi, jobb állapotához képest. Az ilyen „g l o b á l i s  r o m l á s b a n ” ma a hivatásos 
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A nyelvi defektivizmuson kívül a fenti idézetben implicit módon számos 

további ideológia is megjelenik. A második mondatból világos, hogy a 

nyelvőrök úgy gondolják: ha egy neologizmusra „nincs szükség”, mert „nem 

pótol hiányt” (azaz létezik hagyományos szinonimája), akkor valószínűleg 

helytelen; szintén helytelen az új forma, ha a nyelvőrök megítélése szerint 

nem „tud” beilleszkedni nyelvünk rendszerébe; végül a neologizmus 

elfogadása ellen szól az is, ha a kiejtése vagy a helyesírása „nehézséget, 

bonyodalmat” okoz.  

Azt a meggyőződést, hogy a nyelvben létezhetnek szükségtelen és emiatt 

eredendően helytelen nyelvi formák, nye lvi  necessz izmusnak 

nevezzük. A nyelvi necesszizmus ideológiájának hívei szerint az azonos 

denotatív jelentésű változatok közül nem mindegyik szükséges, egy vagy 

több közülük lehet fölösleges is. Ez az ideológia legtöbbször a nyelvben 

újonnan megjelenő formák elutasításának indoklására szolgál; a 

hagyományos szinonimák közül a nyelvőrök csak olyankor szokták 

valamelyiket szükségtelennek tartani, ha az idegen eredetű (képzeljük csak 

el azt, hogy egy nyelvművelő az eb szót fölöslegesnek tartaná arra 

hivatkozva, hogy denotatív jelentése azonos a kutyáéval, vagy a menyegzőt 

azért, mert „ugyanazt jelenti”, mint a lakodalom). Mindez azt jelenti, hogy a 

fenti idézetben rejtetten két további, a magyar nyelvművelés egészét átható 

erőteljes ideológia, a nyelvi konzervativizmus és a nyelvi purizmus is 

megjelenik.
9
 Mivel ezt a két ideológiát a 20. századi nyelvtudomány 

szalonképtelenné tette, a mai nyelvművelésben sokszor mintegy titkon, más 

ideológiák „álruhájába” bújva érvényesül (itt például a necesszizmuséba). 

Azt a meggyőződést, hogy a nyelvi rendszerbe jobban beágyazódó, a 

nyelv hagyományos eszközkészletével harmonikus egységben lévő nyelvi 

formák eredendően helyesebbek, mint azok a formák, amelyek kevesebb 

nyelven belüli párhuzammal rendelkeznek, netán inkább más nyelvekben 

van párhuzamuk, nye lvi  sz isztemizmusnak nevezzük. A nyelvi 

szisztemizmus is erősen kapcsolódik a nyelvi konzervativizmushoz és a 

                                                                                                                            
nyelvőrök már nem hisznek, továbbra is ragaszkodnak viszont ahhoz a tévképzethez, hogy 
létezik „l o k á l i s  r o m l á s ”, azaz egy életerős, nem a nyelvcsere állapotában lévő 

nyelvben bekövetkezhetnek a használat kontextusától függetlenül negatívan értékelhető 

nyelvi változások. (Amíg ezt a rögeszmét nem utasítják el, elvileg sem lesz meg a lehetősége 
annak, hogy az akadémiai nyelvművelés megújuljon.) 

9  A n ye lv i  k on zer va t i v i zmu s  mikroszinten az a meggyőződés, hogy a hagyományos, a 

nyelvben régebb óta meglévő nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint az újabban 
létrejöttek vagy bekerültek. A n ye lv i  p u r i zmu s  mikroszinten az a meggyőződés, hogy a 

hagyományos, nem idegen eredetű nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint az idegen 

eredetű nyelvi formák; hasonlóképpen az idegen minta nélküli, belső keletkezésű nyelvi 
formák eredendően helyesebbek, mint azok, melyeket idegen mintára alkottak. 
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nyelvi purizmushoz, hiszen rendszerszerű az, ami a nyelv hagyományos 

tipológiai sajátságainak és hagyományos szabályrendszerének megfelel, a 

nyelvi változások pedig ettől leginkább kontaktushatás okán térnek el.  

A helyességnek, ill. helytelenségnek az idézetben megjelenő harmadik 

kritériuma témánk szempontjából a legfontosabb. A benne megjelenő egyik 

ideológia a föntebb már említett nye lvi  fonicizmus , a másik pedig a 

nye lvi  graf ic izmus : a megfogalmazásból világos, hogy egy nyelvi elem 

helytelenként való minősítésének a nyelvművelők szerint legitim szempontja 

az, hogy leírása nehézséget, bonyodalmat okoz.
10

 Arról, hogy nem véletlen 

elírásról van szó, a Célszerűség és nyelvi norma című, szintén elméleti 

igényű fejezet is tanúskodik, amelyben a szavak leírása ugyancsak együtt 

jelenik meg a kiejtésükkel és más nyelvi kérdésekkel: „Az egymás mellett 

élő változatok közül az életképesebbet támogatjuk, amelyiknek a kiejtése, 

leírása nem okoz zavart” [...] (NyKk. I: 381). 

A nyelv és a nyelvi formák rögzítését szolgáló írás teljes 

összekeverésére, egybemosására meghökkentő példát találunk a kézikönyv 

kemping szócikkében (NymKsz.
2
 2005: 289). A szerzők lándzsát törnek a 

szó magyaros írásmódja mellett, és hangsúlyozzák, hogy „az eredeti 

camping formának csak idegen nyelvű szövegben van létjogosultsága” (i. 

h.), s erre a Magyar Camping és Caravanning Club nevét hozzák példának, 

melyről azt állítják, hogy „helyes magyarsággal így kell(ene) írni: Magyar 

Kemping- és Karavánklub” (i. h.). A caravanning szónak sehogyan sem 

lehet karaván az írásmódja, a szerzők itt egy angol szót kicseréltek egy 

magyarra, ami természetesen egyáltalán nem helyesírási kérdés. A 

kicserélést nyilvánvalóan a nyelvi konzervativizmus és a nyelvi purizmus 

ideológiája motiválja. Az a tény, hogy a csere explicit indoklását a 

nyelvőrök nem tartották szükségesnek, arra utal, hogy a nyelvi 

                                                           
10  Meg kell még jegyezni, hogy a nyelvhelyességi ideológiákon kívül az idézetben implicit 

módon megjelenik a  n ye lv i  ex p er t i zmu s  mint általánosabb nyelvi ideológia is: a 

nyelvőrök magától értődőnek veszik, hogy ők képesek megítélni pl. azt, hogy egy nyelvi 

formára „szükség van-e” vagy „nincs”. Azt, hogy nekik mint magánembereknek szükségük 
van-e az új formára, talán még csak tudják. Ám azt, hogy a magyar nyelvközösség különböző 

rétegeinek a végtelenül sok beszédhelyzetek valamelyikében vagy egy részében lehet-e 

szüksége az újonnan megjelent nyelvi eszközre, leginkább azok tudják megmondani, akik az 
adott formákat létrehozták és használják (s maga a tény, hogy létrehozták és használják őket, 

arról tanúskodik, hogy nekik szükségük van rájuk). Az a meggyőződés tehát, hogy 

a hivatásos nyelvészek a nyelvi rendszer ismerete alapján jobban tudják, milyen nyelvekre, 
nyelvváltozatokra, nyelvi normákra van szüksége az adott beszélőközösségnek, mint 

a beszélőközösséget alkotó laikus beszélők maguk, továbbá hogy a nyelvészek azok, akik 

hivatottak dönteni az egyes nyelvi formák helyességéről, ill. helytelenségéről is, nem más, 
mint nyelvi ideológia, konkrétan nyelvi expertizmus. 
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konzervativizmus és a nyelvi purizmus a mai magyar nyelvközösségben a 

mai napig domináns nyelvi ideológiák. 

Az idegen szavakat érintő következő – meglehetősen sommás – 

elmarasztalásban a nyelvi és nyelven kívüli (helyesírással kapcsolatos) 

szempontok szintén együtt fordulnak elő: 

Ebbe a vizsgálatba, problémakörbe [= a nyelvhelyesség vizsgálatába 

(L.I.)] természetesen bekapcsolódnak az idegen szavak is, mint 

amelyek a gyakorlati életben, a mindennapi nyelvhasználatban a 

legszembetűnőbben akadályozzák – a magyarul beszélők nagy 

többsége számára – a megértést, a gondolat pontos közlését, s mint 

amelyeknek a helyes írásával s a kiejtésével is állandó gondok 

vannak. (NyKk. II: 355.) 

Látjuk, hogy az idegen szavak visszaszorításának indokául itt is a 

föntebb már említett ideológiák jelennek meg: a nyelvi percepcionizmus (az 

idegen szavak leírása a legszembetűnőbben akadályozza a megértést), a 

nyelvi fonicizmus (állandó gondok vannak a kiejtésükkel) és a nyelvi 

graficizmus (helyes írásuk is gondot okoz). Amint alább látni fogjuk, 

sokszor csak látszólag van szó kiejtési problémáról: az átkerült idegen 

szavak nagy többsége nem ejthető nehezen, a probléma inkább az, hogy az 

íráskép és a kiejtés nincs bennük összhangban (legalábbis ha az írásképet a 

magyar helyesírás szabályainak megfelelően próbáljuk hangosítani).
11

 

A következő fejezetben több konkrét példát is megnézünk a nyelvőreink 

megítélése szerint a megértést, a gondolat pontos közlését akadályozó, 

különféle gondokat okozó idegen szavak köréből. 

A NYELVI GRAFICIZMUS ÉS AZ IDEGEN SZAVAK 

VISSZASZORÍTÁSA 

Amint az a fentiek alapján is sejthető már, a nyelvi graficista ideológia 

főleg az i d e g e n  s z a v a k  v i s s z a s z o r í t á s á n a k  legitimálásában 

játszik szerepet, azokéban, melyeknek vagy az átadó nyelvi írásmódja, vagy az 

                                                           
11  A gondolat pontos közlése, mint amit szintén veszélyeztetnek az idegen szavak, a n ye lv i  

eg zak t i zmu s  ideológiájának implicit jelentkezése, melynek hívei magától értődőnek 
tekintik, hogy minden közlésnek érthetőnek kell lennie, a tartalmilag pontos, félreérthetetlen 

fogalmazást abszolút értéknek tartva. Pedig a beszélő nemegyszer szándékosan akar 

érthetetlen vagy félreérthető lenni. Ez ugyan etikai szempontból sokszor elítélendő 
magatartás, ám nyelvileg ettől még nem helytelen. Csak azok látják annak, akik hisznek a 

n ye lv i  mo ra l i zmu s  ideológiájában, mely szerint a negatív morális értékkel bírónak 

láttatott nyelvi formák egyszersmind helytelenebbek is a pozitív morális értékkel bírónak 
láttatott nyelvi formáknál. 
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átvevő nyelvi – azaz a magyar nyelvi – kiejtés szerinti írásmódja gondot 

okozhat. Teljességgel elképzelhetetlen például, hogy nyelvőreink egy olyan 

szót, melynek grafikus formája ly-t tartalmaz, azért minősítenének 

helytelennek, mert leírása nehézséget okoz, pedig az ly graféma alighanem 

sokkal több helyesírási problémának a forrása, mint a legtöbb „nehéz” 

írásmódú idegen szó. Az egybe- vagy különírás szabályai miatt nehezen 

leírható szavak esetében már előfordul, hogy a nem idegeneket is helytelenítik, 

ám ezek többnyire újabb szavak, nemegyszer alkalmi jellegűek, így 

elutasításuk nem ütközik a nyelvi konzervativizmus ideológiájával.
12

 

1. 

A nyelvi graficizmus ideológiája (a nyelvi invariabilizmussal
13

 együtt) a 

musical szó visszaszorításának szolgálatában áll például a Nyelvművelő 

kézikönyv muzikel szócikkében: 

A musical comedy kifejezésből rövidült angol musical szó eredeti 

[mjúzikl] kiejtését magyar beszédben semmiképp se próbáljuk 

utánozni! Helyette elégedjünk meg a [mjuzikel] vagy a magyar 

fülnek kevésbé idegenszerű [muzikel] ejtésformával. 

A szónak a helyesírása is ingadozik az eredeti musical és a magyaros 

muzikel változat között. Az utóbbi mellett szól a könnyebb 

toldalékolhatóság („Egy muzikelben tűnt fel“), noha még ez sem 

állapodott meg véglegesen: muzikelben — muzikelban. A mély hangú 

toldalék sem helytelen, bár elég szokatlan. 

A kiejtésbeli, helyesírási és toldalékolási bizonytalanságok arra 

vallanak, hogy ez a szó igen nehezen illeszkedik be nyelvünkbe. 

Célszerű lenne tehát valamilyen magyar kifejezéssel helyettesíteni. 

Pl. ezzel: zenés játék. (NyKk. II. 1985: 221.) 

Nem tudni, hogy a kézikönyv írásának idején a musical szó körülötti 

problémák mennyire voltak valósak, mindenesetre ha voltak is ilyen 

                                                           
12  Erre példa a Nyelvművelő kézikönyv (NyKk. II. 1985: 469) következő tanácsa: „Kerüljük a 

túlságosan sok tagból és a hosszú tagokból alakult összetett szavakat, mert nehézkessé teszik 
beszédünket, írásunkat! A többletbéralap-felhasználás vagy a kocsi-kilométerteljesítmény 

jobb felbontva: a többletbéralap felhasználása, a kocsik kilométerteljesítménye” (sic). 

Természetesen az analitikus szerkezetek nem helytől, időtől és a használat egyéb 
körülményeitől függetlenül jobbak szintetikus megfelelőiknél, hanem például a beszélt 

szaknyelvben és főleg a beszélt köznyelvben. 
13  A n y e l v i  i n v a r i a b i l i z m u s  az a meggyőződés, hogy az alakváltozattal vagy 

szinonim változattal nem rendelkező nyelvi formák eredendően helyesebbek, mint a két vagy 

több alakváltozatban élő, „ingadozó” nyelvi formák. Ez az ideológia megnyilvánulhat 

magának a lexémának az elutasításában (ha létezik hagyományos szinonimája), vagy pedig 
az egyik változat kiemelésében, helyesnek nyilvánításában. 
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problémák, úgy néz ki, hogy ezek javarészt megszűntek. A Magyar Nemzeti 

Szövegtár 2 mindössze 21 releváns találatot ad a muzikel írásváltozatra
14

 

(ezek közül egy sem toldalékos), viszont 5354-et a musical formára és 

toldalékos változataira (ezeket nagy számuk miatt nem néztem át relevancia 

szempontjából), azaz a magyaros írásmódot nem sikerült elterjeszteni. Ennek 

egyik oka az lehet, hogy a ma szokásos kiejtése a szónak [mjuzikel], a 

mjuzikel forma pedig a szó eleji mássalhangzó-torlódás (pontosabban: a 

szokatlan betűkapcsolat) miatt nem tűnik vonzónak (az MNSZ2 a mjuzikel 

írásváltozatra 2 releváns találatot adott, de abból az egyik ironikus 

hangvételű szövegrészletben fordul elő; mindkét találat a „személyes” 

alkorpuszból való). Ma a toldalékolási probléma sem tűnik valósnak, mivel a 

magas hangú toldalékok erősen dominálnak; az MNSZ2 például a 

musicalben formára 351 találatot adott, a musicalban formára pedig csak 25 

releváns találatot, ám itt is kérdéses, hogy az eseteknek legalább egy 

részében nem csupán az íráskép szerinti illeszkedéssel van-e dolgunk.
15

 

Végül nem úgy tűnik, hogy a musicalt kiszorítaná a javasolt zenés játék: míg 

a musicalra és toldalékos formáira az MNSZ2, amint említettük 5354 

találatot adott, addig a zenés játékra csak 250-et, ám korántsem biztos, hogy 

ezekben a zenés játék mindig szinonimája volna a musicalnek. Erre a tényre 

a Nyelvművelő kéziszótár is utal musical (már nem muzikel!) szócikkében
16

: 

Az (amerikai) angol musical comedy ‘zenés színdarab’ 

szókapcsolatból rövidült musical elnevezést magyar beszédben ne 

akarjuk angolosan, [mjúzikl]-nek ejteni! Szokásos kiejtése: 

[mjuzikel], de hallani [muzikel] alakban is. Volna aránylag pontos 

magyar megfelelője, a zenés játék, ezt azonban – joggal – más 

hangulatúnak érezték, s ezért nem is ruházták rá ezt az értelmet. A 

musical szót ma is jobbára eredeti írásképével használjuk; magyaros 

írásmódja nem alakult ki (bizonyára a kiejtésbeli ingadozás miatt 

sem). (NymKsz.2 2005: 386.)
17

 

                                                           
14  A szövegtár adatai itt és alább a 2016. január 27-i állapotot tükrözik. 
15  Erre az olyan formák előfordulásából következtethetünk, mint amilyen pl. a jamok ‘dzsemek’ 

(1 releváns találat), jamot (3 releváns találat), jamokat (1 releváns találat), melyeket aligha 

ejtenek a szerzők [dzsemok], [dzsemot], [dzsemokat] formában. 
16  A muzikel forma nem szerepel sem a Magyar helyesírási szótárban (MHsz.), sem az Osiris 

Helyesírásban (OH.), a szót ebben a változatában „ismeretlennek” minősíti a 

Nyelvtudományi Intézet honlapján található Helyesírási tanácsadó portál, nem ismerik a ma 
közkeletű idegen szavak szótárai sem (Bakos 2003, Tolcsvai Nagy 2007, Tótfalusi 2004), a 

Word helyesírás-ellenőrzője pedig aláhúzza. 
17  Az eredeti szövegben található, a címszót helyettesítő tildét és a rövidítéseket itt és mindenütt 

feloldottam. 
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Látjuk tehát, hogy a szó kiszorítására irányuló graficista törekvések 

kudarcot vallottak, a nyelvőrök e későbbi kiadványukban láthatólag 

tudomásul veszik, hogy e szóval együtt kell élniük, méghozzá nem is 

magyaros, hanem idegenes írásváltozatában. 

2. 

Egy másik példa arra, hogy a nyelvőrök a nyelvi graficizmus ideológiáját 

egy idegen eredetű szókészleti elem kiszorításának indoklására használják, a 

remi. Bár ez a szó ma nem látszik semmiféle helyesírási problémát felvetni, 

higgyük el, hogy a Nyelvművelő kézikönyv írásának idejében ez még 

máshogy volt: 
 

A remi ‘döntetlen (játszma)’ és a belőle képzett ritkább remizik 

‘döntetlenre végez, döntetlenül játszik vkivel’ kifejezés ma már csak 

a sakkozók beszélt nyelvében fordul elő. Az írott szaknyelvben 

jobbára magyar megfelelőjükkel helyettesítik őket. Él viszont a 

sportsajtó nyelvében is a szalonremi ‘gyors, küzdelem nélküli, 

rendszerint megegyezéses döntetlen’ összetétel. Szalondöntetlen 

ugyanis nincs! 

A remi a francia partié remise ‘döntetlen játszma’ kifejezésből 

elvonódott remis ‘döntetlen’ szó magyaros írásváltozata. A remis 

írásmód elavult. A remi első szótagjában — a többi re- kezdetű francia 

eredetű szó, pl. a reneszánsz, retúr, renomé stb. mintájára — e-t ejtünk 

és írunk, nem pedig ö-t. Az eredeti francia kiejtést követő römi 

írásforma azért sem kívánatos, mert zavaróan egybeesne a römi 

kártyajátéknévvel (ezt az angolból vettük át: rummy). Az olykor még 

hallható [remis] ejtés a régebbi írásmód következménye. E 

műveletlenségre valló, betűejtéses változatot okvetlenül kerüljük! 

Ha tehát valamilyen – pl. stiláris – okból ehhez a szóhoz 

folyamodunk, úgy ejtsük ki, ahogy írjuk: remi. Egyébként azonban 

használjuk helyette pontos magyar egyenértékesét, a döntetlen-t, már 

csak azért is, mert ennek sem a kiejtésével, sem a leírásával nincs 

gondunk. (NyKk. II. 1985: 574–575.) 
 

Amint látjuk, a kézikönyv írói azt a benyomást próbálják kelteni, hogy a 

remi egy marginális vagy legalábbis marginalizálódó szó, hiszen „ma már 

csak a sakkozók beszélt nyelvében fordul elő”. A szerzők továbbá azt 

sugallják, hogy ha netán eszünkbe jutna használni a szót, lehetőleg legyen rá 

nyomós okunk (pl. stiláris). Magyar megfelelője, a döntetlen mellett szól 

szerintük az, hogy annak a kiejtése és leírása nem okoz gondot, azt sugallva 

ezzel, hogy a remi leírásával gond van, pedig ez valószínűleg már a 

kézikönyv írásakor sem volt így, hiszen a remis írásmódot már a 

kézikönyvben is elavultnak minősítik.  



18 

A nyelvőrök nyelvtisztító törekvései ezúttal sem jártak sikerrel, s a 

Nyelvművelő kéziszótár vonatkozó szócikkében már nyoma sincs a remi szó 

helytelenítésének, s a marginalizálódó mivoltára történő utalás is eltűnt, 

helyette a szót a sakkjáték bizalmas szaknyelvéhez kötik (ami alighanem 

meg is felel a valóságnak, bár az írott nyelvben sem ismeretlen).
18

  

Kiegészítésként érdemes megemlíteni, hogy a remi értelmező 

szótárainkban (ÉrtSz. V: 1961, ÉKsz. 1972, ÉKsz.
2
 2003) is megtalálható, 

mégpedig közömbös stílusértékű (azaz nem bizalmas) sakknyelvi szóként, 

Horváth László pedig a Magyar Nyelvőrben megjelent, a sakknyelvről szóló 

egyik cikkében azt mondja a remiről és a döntetlenről, hogy „a sakknyelvben 

(egymás pontos szinonimájaként) mindkét szó igen gyakori” (2010: 325), 

továbbá megjegyzi, hogy szívesen látná az értelmező kéziszótárban a 

’<sakkban> döntetlent ér el’ jelentésű remizik igét, valamint a szalonremi 

’rövid játszmában született, gyakran előre megbeszélt döntetlen’ összetett 

szót is, ezenkívül említést tesz egy további származékról, a kiremiz 

’<hátrányos állást> döntetlenre ment’ igéről (2010: 327). (L. még Horváth 

2015: 65, 72.) 

3. 

Harmadik példánk, az image, a Nyelvművelő kézikönyvben még nem 

szerepel. A Nyelvművelő kéziszótár „image – imázs” szócikkében az átadó 

nyelvi írásmód szerint imageként átkerült szóról többek között ezt olvassuk: 

Az image főnév az angolban és a franciában egyaránt megvan, de az 

angolban [imidzs]-nek, a franciában pedig [imázs]-nak ejtik. 

Alapjelentése: ’kép’; átvitt értelemben: ’az a kép, amely egy emberről 

vagy egy intézményről a közvéleményben kialakul, ill. amelyet az 

illető személy vagy cég saját magáról kialakítani igyekszik’. 

Magyar nyelvi környezetben írása is, ejtése is nehézségeket okozhat. 

Egyelőre a korábban átvett, ezért nagyobb hagyományú franciás 

változat a gyakoribb: a vállalat imázsa, országimázs. 

Megpróbálták elterjeszteni helyette a hírkép vagy a közkép 

összetételt, egyelőre sikertelenül. Olykor pótolhatná a magyar arculat 

szó is: a vállalat, az ország arculata. Máskor azonban nem; furcsa 

lenne azt mondani pl., hogy vkinek hozzátartozik az arculatához a 

fekete fűzős bakancs. (NymKsz.2 2005: 259.) 

Mivel valójában akár [imidzs]-nek, akár [imázs]-nak ejtjük az image 

írásképet, hangtani nehézségbe nem nagyon ütközünk (annak ellenére, hogy 

                                                           
18  Az MNSZ2: 70 releváns találatot adott a remi alapalakra, ezek közül 61 pedig a sajtónyelvi 

alkorpuszban található. 
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a /dzs/ szóvégi helyzetben új fejlemény a magyarban), valószínű, hogy mind 

az írásra, mind az ejtésre történő utalás graficizmus: az ejtés olyan 

értelemben okoz nehézséget, hogy a magyarban nem vezethető le az image 

írásképből. A magyarítási kísérletek közlése és az egyelőre szó arra utal, 

hogy a szerzők titkon még reménykednek abban, hátha ki lehet még az 

image szót szorítani a nyelvhasználatból. Nagyon valószínű, hogy ezt 

nemcsak az írási és ejtési nehézségek miatt remélik, hanem purista okokból 

is. Erre utal, hogy az arculat szóban, amelyet az image részleges pótlására 

javasolnak, annak „magyar” voltát emelik ki, nem pedig könnyebb 

ejthetőségét; okkal tehető fel ezért, hogy a graficista ideológia itt a purista 

ideológia elleplezésére szolgál. 

4. 

Egészen hasonlóan kezeli a Nyelvművelő kéziszótár a jetski szót a 

„jetski” szócikkben (NymKsz.
2
 2005: 275), amely még szintén nem szerepel 

a Nyelvművelő kézikönyvben. 
 

Angol eredetű sportnyelvi szó: ‘vízi száguldozásra való 

motorcsónakszerű jármű’, ill. ‘ennek használata mint 

szabadidősport’. A szó leírása és kiejtése az átlagos magyar 

nyelvhasználónak nehézségeket okozhat. Jó magyar megfelelője 

lehetne a vízirobogó(zás) vagy a vízimotor(ozás), a vízisí(zés) 

mintájára egybeírva. Igei származékát is magyaríthatjuk ezekkel: 

elment jetskizni = vízirobogózni vagy vízimotorozni. A rövidség és a 

divat szempontja azonban az angol eredeti mellett szól. 

 

Itt is inkább az írott forma kiolvasása okozhat gondot – annak, aki nem 

ismeri a szót, tehát voltaképpen nem a kiejtéssel van baj, hanem az 

írásmóddal: a [dzsecki] szó hangalakja összhangban van a mai magyar nyelv 

hangsorépítő szabályaival: [dzs]-vel más szavak is kezdődnek a magyarban 

(pl. dzseki, dzsentri, dzsessz, dzsip, dzsúdó, dzsungel, dzsúsz), a -cki szóvég 

pedig családnevek révén cseng ismerősen (pl. Aradszky [aracki], Bereczky 

[berecki], Szeleczky [szelecki], Vereczki [verecki], Vidróczki [vidrócki], és 

persze ecki, becki, tengerecki, Tengerecki Pál ). Az írott forma által 

okozott nehézségeken segíthetne a kiejtés szerinti dzsecki írásmód, a szerzők 

azonban nem ezt javasolják, hanem az olvasót inkább nehézkes 

szóösszetételek használatára akarnák rávenni. Úgy tűnik tehát, hogy 

valójában ennek a szónak sem az írásmódjával van baj, s főleg nem a 

kiejtésével, hanem idegen eredetével, vagyis „a kulisszák mögött” ismét a 

purista ideológia kontúrjai sejlenek föl. 
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5. 

A nyelvművelők felfogásában az idegen szó befogadása ellen szól az is, ha 

kiejtése „ingadozik”; ez a helyzet a pick-up szóval. Ezt már a Nyelvművelő 

kézikönyv is tartalmazza pick-up szócikkében, így először azt idézzük: 

Angol szó; jelentése: 'a hanglemez barázdáin rögzített 

hangrezgéseket, ill. húros hangszer (például gitár) húrjának 

hangrezgését elektromos rezgésekké átalakító szerkezet'. Magyar 

szövegben olykor egybeírják (pickup). Régebben általános, helytelen 

[piköp] ejtésmódját újabban kezdi felváltani a helyesebb [pikȧp] 

forma, ajakréses rövid á-val. Mivel azonban két aránylag rövid és 

tartalmilag is pontos magyar kifejezés is van erre a fogalomra: a 

lejátszófej és az újabb keletű, még sikerültebb hangszedő, 

remélhetjük, hogy idővel ezek valamelyike pótolja majd az ingadozó 

kiejtésű és helyesírású pick-up-ot. (NyKk. II: 511.) 

Látjuk, hogy itt a [piköp] és a [pikȧp] ejtésformák váltakozása, valamint 

a pick-up és pickup váltakozó írásmód szolgál ürügyül arra, hogy az idegen 

eredetű lexéma helyett magyar megfelelőit szorgalmazzák. A [piköp] 

helytelenítése a n y e l v i  o r i g i n a l i z m u s  ideológiáján alapul, azon a 

meggyőződésen, hogy az etimológiai szempontból elsődleges vagy ahhoz 

közelebb eső hangalak, illetve jelentés eredendően helyesebb annál, amely 

később jött létre, ill. amely jobban különbözik tőle. Az ingadozó kiejtésre és 

írásmódra való utalásban a nyelvi graficizmus mellett a n y e l v i  

i n v a r i a b i l i z m u s  megnyilvánulását is láthatjuk: „valami miatt” rossz az, 

hogy ugyanazt a szót kétféleképpen lehet írni és ejteni. Ám mivel senkinek 

nem jutna eszébe mondjuk a felett : fölött-féle váltakozásban részt vevő 

lexémákat problematikusnak tekinteni, pedig ezek is „ingadozó” kiejtésűek, 

s hasonlóképp nem jutna senkinek eszébe az egyszerű és összetett mondat 

határsávjába tartozó mondatokat helytelennek bélyegezni csak azért, mert 

nehéz eldönteni, hogy az előttük álló és, s, meg, vagy kötőszók elé kell-e 

vagy nem kell vessző, itt is leginkább a purizmusra gyanakodhatunk. 

A Nyelvművelő kéziszótár (NymKsz.
2
 2005: 443) mind a graficista, 

mind az invariabilista érvelést elhagyja pick-up – piköp szócikkében: „Angol 

eredetű műszaki kifejezés. Kiejtése nálunk [pikap] vagy [piköp]. Az előbbi a 

pontosabb. Jó magyar megfelelői: lejátszófej, hangszedő.” Örvendetes 

fejlemény az is, hogy a „helyes” változat „pontosabb” változattá lényegült 

át. Igaz, egyáltalán nem biztos, hogy az egyszerű olvasó ebből a 

minősítésből rájön arra, hogy a [pikȧp] változat hangzásban közelebb esik 

az angol eredetihez, mint a [piköp], ám a felhasználónak erre az 

információra – ha a szerzők célja csupán a nyelvhelyességi eligazítás – 

nincs is szüksége. 



21 

6. 

Következő példánk a „vignetta” szócikk. A Nyelvművelő kézikönyv 

(NyKk. II 1985: 1221) szerint a szónak a „helyesírása is, kiejtése is gondot 

okoz” (i. h.). A szerzők nyilván itt sem arra gondoltak, hogy a [vinyetta] 

vagy [vinnyetta] hangalakot egy egészséges magyar ember ne tudná 

könnyűszerrel kiejteni, hanem valójában itt is a szó írásmódja a probléma – s 

egyben érv magának a szónak a használata ellen. A graficizmus ideológiája 

itt is a purizmusnak alárendelten jelentkezik; ebben az esetben ahhoz, hogy 

erre rájöjjünk, nem is kell „a sorok közt olvasni”, nyíltan megfogalmazzák a 

szerzők:  

Mivel e visszaszorulóban levő, szinte fölösleges idegen szónak 

helyesírása is, kiejtése is gondot okoz, ráadásul valamennyi fontosabb 

jelentésében jól helyettesíthető magyar szavakkal vagy 

kifejezésekkel, helyette inkább ez utóbbiakat alkalmazzuk: címke, 

szalagcímke, gyári jegy, ill. fejléc, keresztléc, ill. széldísz, záródísz.  

(i. h.) 

A Nyelvművelő kéziszótár (NymKsz.
2
 2005: 602) ezzel szemben csak az 

„írási és kiejtési nehézségek”-re hivatkozik, a sajátos nyelvművelői terminus 

technicus, a „szinte fölösleges idegen szó”
19

 nem jelenik meg benne: 

Francia eredetű, de latinosított végű idegen szó. Fonetikus írását – 

vinyetta vagy vinnyetta – a kiejtés ingadozása késlelteti. Az írási és 

kiejtési nehézségek elkerülhetők a magyar megfelelők használatával: 

címke, gyári jegy, fejléc, keresztléc, széldísz, záródísz stb., mikor 

miről van szó. 

A kiejtés ingadozása mint a szó használata elleni érv itt is a nyelvi 

invariabilizmus ideológiájának megnyilvánulása.
20

 Ebben az esetben is 

érdemes elképzelni azt az abszurd helyzetet, hogy egy nyelvőr kétségbe 

vonná a mennyország, a mennyezet vagy a ványadt lexéma létjogosultságát 

azon az alapon, hogy ezekben „gond” van az nny, ill. ny időtartamával, s 

emiatt természetesen írásmódjukkal is. 

 

                                                           
19  A s z in t e  f ö lös l eg es  i d eg en  s zó  vélhetően olyan szókészleti elem, amely „fontosabb” 

jelentéseiben helyettesíthető ugyan magyar eredetű szóval vagy kifejezéssel, ám némely 

„kevésbé fontos” jelentésében mégsem. 
20  Az említetteken kívül a Nyelvművelő kéziszótár a nyelvi graficizmus ideológiáját használja a 

steward és stewardess kiszorítására való törekvés indoklásaképpen is (l. NyKk. II. 1985: 

687). A Nyelvművelő kéziszótár itt sem követi a „nagy testvért”, a graficizmus annak 
szócikkében nem jelenik meg (l. NymKsz.2 2005: 494–495). 
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7. 

Körmönfontabb módon jelenik meg a graficizmus a Nyelvművelő 

kéziszótár HBO kiejtése, névelője szócikkében:  

A filmeket sugárzó televíziócsatorna angol nevének HBO (= Home 

Box Office) rövidítése Magyarországon angolos kiejtéssel terjedt el: 

[é(j)cs-bi-ó] vagy [é(j)cs-bí-ó]. Magyaros [há-bé-ó] ejtése egyelőre 

ritka. Az angolos ejtés miatt a betűszó elé az névelő kerül, ami 

írásban zavaróan hat: az HBO műsora. Emiatt is jobb lenne 

magyarosan ejteni: a HBO [a há-bé-ó] műsora. (NymKsz.2 2005: 

228; aláhúzás tőlem.) 

A magyaros [há-bé-ó] ejtés melletti érv tehát – általánosítva – így 

fogalmazható meg: zavaró, ha a határozott névelő az változata kerül egy 

mássalhangzó betűjele elé. Ha ez így van, akkor a következetesség kedvéért 

sürgősen meg kellene változtatnunk betűszók tucatjainak az ejtését, például 

az MTA esetében az [emtéa] helyett a [mətəa] ejtést kellene szorgalmaznunk, 

és ezt kellene tennünk minden olyan egybe nem olvasott betűszóval, amely 

az f, l, m, n, ny, r, s, sz betűkkel kezdődik. 

Világos tehát, hogy a nyelvi graficista érvelés ebben a szócikkben is csak 

a purista ideológia leplezésére szolgál. Afféle „fügefalevél” itt is, mint 

amilyenként már föntebb is találkoztunk vele. Épp az a tény mutatja 

leginkább a purista ideológia erejét, hogy meg sem kell említeni – az előbbi 

idézetben csak az is kötőszó utal rá diszkréten.  

ELLENPÉLDÁK 

A vizsgált kiadványokban két példát olyan esetekre is találtam, 

amelyekben nem jelent meg sem a nyelvi graficizmus, sem a nyelvi 

fonicizmus olyankor, amikor az idegen eredetű szónak az írásmódja, ill. a 

kiejtése gondot okozhat. (Bizonyára több ilyen példa is van a kézikönyvben, 

ám valaminek a hiányára nem lehet rákeresni, a két kiadvány ilyen 

szempontú tüzetes végigolvasása pedig nyilvánvalóan nem lett volna 

kifizetődő feladat.) A két esetben közös az, hogy az érintett lexémáknak 

nincs megfelelő belső keletkezésű szinonimájuk. 

1. 

Elsőként említsük meg a tantième (mai írásmóddal és ejtéssel: tantiem) 

szót, melyet a Nyelvművelő kézikönyv szerzői nem kívánnak 

visszaszorítani, mivel a helyette ajánlott magyar szavak és szókapcsolatok 
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közül (részesedés, bevételi részesedés, részjutalék, részesedési jutalék, 

osztalék, szerzői jogdíj) egyik sem fejezi ki pontosan a jelentését (’a szerző 

részesedése a színházi előadások bevételéből’). S bár a kézikönyv írói 

kitérnek rá, hogy a szónak négyféle ejtése is létezik ([tantiem], [tantiém], 

[tantyiem], [tantyiém]), s írásmódja is ingadozást mutat (tantième vs. 

tantiem), mégsem jelenik meg sem a fonicizmus, sem a graficizmus 

ideológiája. Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy a szerzőknek nem áll 

szándékukban a szót mással helyettesíteni, pedig mennyivel 

„problémásabb”, mint mondjuk a remi! 

Nálunk leginkább elterjedt kiejtése és írása tantiem. Kissé régies 

tantiém (sőt tantyiem vagy tantyiém) változatát már kevésbé ajánljuk. 

Ma inkább csak a színházak világában használatos francia szó; 

jelentése: a szerző részesedése az előadások bevételéből. Egyetlen 

magyar szóval részesedés-nek, részjutalék-nak nevezhetjük, de sem 

ezek a szavak, sem a bevételi részesedés, részesedési jutalék, 

osztalék, szerzői jogdíj kifejezések nem fejezik ki pontosan a 

jelentését. (NyKk. II. 1985: 947–948.) 

Hasonlóan foglal állást a Nyelvművelő kéziszótár is a tantième 

szócikkben (NymKsz.
2
 2005: 540). 

2. 

Némileg más esetet képvisel az angol eredetű headset. Ennek a 

kiszorítását kívánatosnak tartanák ugyan a nyelvművelők, s ezt nyíltan meg 

is fogalmazzák, ám mivel egyelőre nincs a láthatáron megfelelő belső 

keletkezésű szó, nem jelenik meg graficista vagy fonicista érvelés. Pedig a 

headset is azok közé a szavak közé tartozik, melyeknek mind az írásmódja 

(head-set : headset), mind a kiejtése ([hetszet] : [heccet]) ingadozik, emellett 

a nyelvhasználóknak gondot okozhat az íráskép és a kiejtés közti zavaró 

eltérés is. Új átvétel lévén, a szó a Nyelvművelő kézikönyvben még nem 

szerepel. A Nyelvművelő kéziszótárban már igen, ám mivel a szerzők 

megítélése szerint (még) nincs igazán jó magyar megfelelője, a szó 

írásmódjával és kiejtésével kapcsolatos vagylagosság a szócikkben nem 

fogalmazódik meg problémaként: 

Ennek az angol szakkifejezésnek – jelentése: ’fülhallgató és mikrofon 

egybeépítve’ – egyelőre nincs jó magyar megfelelője. Esetleg: 

mikrofonos fülhallgató vagy fülhallgatós mikrofon, de mind a kettő 

négyszer olyan hosszú, mint az angol eredeti. Angolosan írjuk, mind 

gyakrabban egybe is: headset. Kiejtése: [het-szet] vagy [heccet]. 

Kiejtés szerinti írását nem javasoljuk, inkább magyarítani kellene. 

(NymKsz.2 2005: 229.) 
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NYELVI GRAFICIZMUS ÉS HONOSÍTÁS 

A nyelvi graficizmus ideológiája nemcsak arra használatos a szóban 

forgó nyelvművelő kiadványokban, hogy segítségével igazolják egyes 

idegen szavak visszaszorításának szükségességét, hanem a már befogadott 

idegen szavak magyaros írásmódjának elfogadtatására is. A Nyelvművelő 

kézikönyv Célszerűség és nyelvi norma című szócikkében mindkét említett 

törekvést egyszerre látjuk megnyilvánulni: 

Részben a célszerűség (a közérthetőség) vezet bennünket az idegen 

szavak magyarításában, magyaros írásában is. Például a joujou szinte 

elolvashatatlan az átlagos magyar beszélő számára, zsuzsu formában 

azonban már beleillik nyelvünkbe. A camping szót ugyan mindenki 

el tudja olvasni, de tanultságához, ismereteihez képest betű szerint – 

vagy esetleg kamping-nak – ejti. A magyaros írásmód – kemping – 

tehát célszerűbb, mert megszünteti az írás és az eredeti kiejtés közötti 

eltérést, amely a szó végleges formájának megszilárdulását állandóan 

zavarná. A déjeuner ‘villásreggeli’ szokásos fonetikus írása (dezsöné) 

azonban nem célszerű, mert a Dezsőné-vel való egybeesése folytán 

humoros hatást kelt; más – magyar – szóval kell helyettesíteni 

(NyKk. I. 1980: 381–383). 

Az idézetből világosan látjuk, hogy a nyelvi graficizmus arra szolgál, 

hogy vele a nyelvőrök a nyilvánvalóan szükségesnek vagy legalábbis 

elfogadhatónak minősített zsuzsu és kemping szavak magyaros írásmódjának 

szükségességét igazolják; ilyen módon ez az ideológia a hasznosnak tartott 

idegen szavak gyorsabb beépülését, meghonosodását is szolgálja. A déjeuner 

szó esetében az ellenkezőjét látjuk: a magyaros írásmód problematikus 

voltára való utalás összekapcsolódik magának a szónak az elutasításával, 

magyar szóval való helyettesítésének szorgalmazásával.
21

 

ÖSSZEGZÉS 

A fenti példákból látjuk, hogy a nyelvművelők nyelvszemléletében nem 

válik el élesen egymástól maga a nyelv és a nyelvi jelek rögzítésére szolgáló, 

ember alkotta írásrendszer. E két nagyon eltérő dolog egybemosásának 

jellegzetes megnyilvánulása a nyelvi graficizmus ideológiája, mely szerint a 

                                                           
21  Mindkét tényező – a franciás írásmód nehézsége a franciául nem tudó magyarok számára és a 

magyaros átírás humoros asszociációkat keltő mivolta – ténylegesen is hozzájárulhatott 

ahhoz, hogy a déjeuner szó nem vált közkeletűvé. Ha egy szó sok beszélő számára valóban 

problematikus, nyelvművelői beavatkozás sem kell hozzá, hogy a szókincs perifériáján 
maradjon.  
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könnyebben leírható nyelvi forma nyelvi szempontból is eredendően 

helyesebb a nehezebben leírható nyelvi formánál. Az említett szemléleti 

zavar az oka annak, hogy egy-egy szó helytelennek bélyegzésében több 

esetben is arra hivatkoznak nyelvőreink, hogy az adott szó írásmódja 

nehézségeket okoz. Ugyanakkor azt is láttuk több konkrét példán, hogy a 

nyelvi graficizmus ideológiája inkább csak „fügefalevél”, amin szinte 

minden esetben átsejlenek más, sokkal erősebben érvényesülő ideológiák, 

mindenekelőtt a nyelvi konzervativizmus és a nyelvi purizmus.  

Ez utóbbi sajátságból fontos módszertani következtetés adódik a nyelvi 

ideológiák vizsgálatára nézve: nem minden arany, ami fénylik, sokszor 

silányabb tartalmat fed el az arany máz: például a ma már nehezebben 

vállalható nyelvi konzervativizmust és nyelvi purizmust az 

elfogadhatóbbnak, sőt kifejezetten „demokratikusnak” tűnő
22

 nyelvi 

fonicizmus és nyelvi graficizmus. Ezért a szövegek ideológiai elemzése 

során nem elégedhetünk meg a felszín kapargatásával, le kell ásnunk a 

mélyebb rétegekig, még akkor is, ha ez az „áskálódás” veszélyes is lehet 

(mert belemagyarázásra csábíthat). 

Végül mindezekhez hozzátennék valamit, amire dolgozatom korábbi 

változatának egyik értő olvasója, Sebők Szilárd hívta föl a figyelmemet. A 

nyelvi graficizmus és a nyelvi ortografizmus rokon ideológiának látszik, 

mégis lényegileg ellentétben állnak egymással: az ortografizmus a graficista 

nyelvművelői érveket hitelteleníti. Valóban így van: mivel az ortografizmus 

az erősebben beágyazódott ideológia (a standardizmus édestestvére), ennek a 

hátterében kell szemlélnünk a nyelvi graficizmust. Ahogy az a standard 

nyelvi kultúrákban
23

 természetes, a magyar nyelvi kultúrában is alapvető 

kritériuma az írott nyelvi produktumok helyességének az, hogy az érintett 

forma megfeleljen a hatályos magyar helyesírási szabályoknak (nyelvi 

ortografizmus). Nos, mivel ezek a szabályok köztudomásúan néhány 

területen igencsak bonyolultak, olyannyira, hogy ezeken a területen még a 

hivatásos nyelvészek írásaiban is feltűnően gyakoriak a helyesírási hibák,
24

 a 

graficista alapú helytelenítések elég bizarrul hatnak: ha a leírás nehézségei 

valóban nyomós indokai volnának az érintett nyelvi formák 

                                                           
22  Azért látszik demokratikusnak a nyelvi fonicizmus és a nyelvi graficizmus ideológiája, mert 

a nehezen ejthető, ill. írható nyelvi formák kiszorításának előmozdításával úgymond az 

egyszerű beszélő érdekeit szolgálja. 
23  A standard nyelvi kultúra fogalmára l. Milroy 2001: 530; magyarul Szabó 2012: 18–21; l. 

még Silverstein 1996: 284–285 és passim. 
24  Elnézést kérek kollégáimtól közös titkunk és szégyenünk meggondolatlan kikotyogásáért, s 

persze hozzá kell tennem, hogy a kivételek mély tiszteletet érdemelnek. 
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helytelenítésének, igencsak sok összetett szót, szerkezetet, tulajdonnevet
25

, 

az egyszerű és az összetett mondat határsávjában imbolygó nyelvi 

megnyilatkozást stb. kellene nyelvünkből kiakolbólítanunk. 
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Zhrnutie 

Vo svojom príspevku charakterizujem jazykový graficizmus ako jednu z ja-

zykových ideológií týkajúcich sa jazykovej správnosti. Jazykový graficizmus 

definujem na mikroúrovni ako presvedčenie, že jazyková forma, ktorá sa ľahšie 

zachytáva písmom, je aj z jazykového hľadiska ab ovo správnejšia ako tá, ktorá 

sa ťažšie zaznamenáva. Otázky jazykového graficizmu pertraktujem na základe 

príkladov pochádzajúcich z dvoch základných príručiek o maďarskej jazykovej 

kultúre. Jednou z nich je dvojzväzkový Nyelvművelő kézikönyv (Príručka 

jazykovej kultúry), druhou je Nyelvművelő kéziszótár (Príručný slovník jazykovej 

kultúry). Tieto diela dobre reprezentujú maďarskú jazykovú kultúru: príručka je 

zhrnutím najdôležitejších výsledkov jazykovej kultúry v období komunistickej 

diktatúry, príručný slovník zasa popularizuje tieto výsledky v širokom okruhu 

obyvateľstva. 

Jazykové ideológie som v uvedených príručkách odkrýval zvyčajnou metó-

dou: obsahovou analýzou textov. Prezrel som najmä heslá teoretického charak-

teru, ako aj heslá, v ktorých sú hodnotené konkrétne jazykové formy z hľadiska 

ich jazykovej správnosti. Došiel som k záveru, že v maďarskej literatúre o jazy-

kovej kultúre sa zastiera rozdiel medzi samotným jazykom a medzi systémom, 

ktorý slúži na grafické zaznamenanie jazykových foriem. Charakteristickým 

prejavom miešania jazyka ako takého a (orto)grafického systému slúžiaceho na 

jeho zaznamenanie je presvedčenie, že lexémy, ktoré sú z hľadiska pravopisnej 

formy bezproblémové, sú správnejšie ako tie, ktoré spôsobujú pri písaní prob-

lémy. Dôležitým zistením je aj to, že ideológia jazykového graficizmu neraz hrá 

iba úlohu akéhosi „figového listu“, ktorým sa zastierajú omnoho markantnejšie 

jazykové ideológie, a to najmä jazykový konzervativizmus a jazykový purizmus. 
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MISAD KATALIN 

ANYANYELVTANKÖNYVEINK MINŐSÉGI 

MEGÍTÉLÉSE A SZLOVÁKIAI  

TANKÖNYV-ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ALAPJÁN1 
A MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLÁK FELSŐ 

TAGOZATÁNAK MAGYAR NYELV TANKÖNYVEI  

Annotáció: Írásomban a tankönyvek minőségi megítélésének néhány 

kérdésével foglalkozom. A dolgozat első részében áttekintem a 

magyarországi és a szlovákiai tankönyv-értékelési szempontokat, 

miközben rámutatok a köztük lévő hasonlóságokra, ill. eltérésekre. A 
továbbiakban a szlovákiai magyar tannyelvű alapiskolák2 felső 

tagozatában használt anyanyelvtankönyveket vizsgálom a szlovák 

értékelési kritériumok alapján. 

Kulcsszavak: tankönyvkutatás, tankönyvértékelés, tankönyv-értékelési 

szempontok 

BEVEZETÉS 

Az internet és az infokommunikációs technológiák robbanásszerű fejlődése 

ellenére az oktatásban még mindig a tankönyv az elsődleges információforrás, 

mely tényeket, ismereteket közöl, új információkat közvetít. Mindemellett a 

tanulási folyamat fontos elősegítője is: a jó tankönyv különféle tanulási 

helyzeteket, stílusokat figyelembe véve serkenti, motiválja a tanulókat a 

tanulásra, valamint segíti őket a tankönyvi tartalom értelmezésében és 

elsajátításában. Olyan tankönyvet készíteni azonban, amely valóban képes 

hozzájárulni ahhoz, hogy a tanulás érdekes, értelmes és eredményes 

                                                           
1
  A tanulmány megírásához szükséges kutatások az 1/0051/14. számú, Ideológie, identity a 

sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom priestore című 
VEGA-projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi 

Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Fakulty of Arts, 

Department of Hungarian Language and Literature).   
2  Az alapiskola (Mo.-on: általános iskola) a szlovák základná škola tükörfordítása. A szlovákiai 

magyar nyelvhasználatban standard kifejezésnek minősül: állandó eleme az alapfokú oktatási 

intézmények hivatalos magyar nevének továbbá az iskolatípushoz kapcsolódó magyar nyelvű 
oktatási dokumentumoknak, s kizárólagos jelleggel használja a szlovákiai magyar központi sajtó is.  
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tevékenység legyen, nagyon nehéz. A feladat bonyolultsága leginkább abból 

adódik, hogy a tanulás rendkívül összetett folyamat, mely nem igazán 

ragadható meg általános szabályszerűségek megfogalmazásával és/vagy 

felvonultatásával. A tankönyvírást továbbá az is nehezíti, hogy a szerzők nem 

tudnak közvetlen hatást gyakorolni a tanulásra, melynek fő irányítója maga a 

diák. A tanulási folyamat sikeressége így leginkább attól függ, mi játszódik le 

a tanulóban aközben, míg tanul, ill. tanítják. Ahhoz, hogy a tankönyvek pozitív 

módon befolyásolhassák a tanulást, tartalmi és módszertani megoldásaiknak 

hatással kell lenniük mind a tanár tervező munkájára, mind a közös tanórai 

feldolgozásra, mind pedig az otthoni egyéni tanulásra. A tankönyvszerzőknek 

mindezek tekintetében saját tanári tapasztalataikra kell elsősorban 

támaszkodniuk, hiszen a szlovákiai magyar tankönyvkutatás nem rendelkezik 

olyan vizsgálati eredményekkel, amelyek alapján a szerzők tájékozódhatnának 

arról, vajon mi történik ténylegesen a tankönyvekkel a tanítási órákon, miként 

használják őket a tanulók az otthoni tanulás során, és hogyan vélekednek a 

használhatóságukról, minőségükről (vö. Kerber 2005: 97–98, Kojanitz 2005: 

135–136, Kojanitz 2007: 114–115, Kurtán 2014: 53). 

Mindaddig azonban, amíg nem leszünk birtokában a fent hiányolt 

információknak, a napi tanítási gyakorlat fejlődését, fejlesztését elsősorban a 

tanítás/tanulás folyamatában speciális szerepet játszó, összetett célokat 

szolgáló tankönyvek értékelése és kutatása segíti. A téma egyik 

legjelentősebb magyarországi szakembere, Kojanitz László szerint 

tankönyvértékelésről akkor beszélünk, ha a tankönyvet a megfelelőség 

szempontjából vizsgáljuk. A szakértő a tankönyvet ilyenkor azokkal a 

célokkal és funkciókkal hasonlítja össze, amelyek megvalósítására a 

tankönyv készült, a tankönyv minőségét pedig azon méri le, hogy az milyen 

mértékben felel meg ezeknek a céloknak és funkcióknak (Kojanitz 2005: 

137). A tankönyvkutatás célja ezzel szemben a hatékonyság vizsgálata, mely 

annak feltárására törekszik, hogy a tankönyv milyen módon, milyen 

mértékben és milyen irányban befolyásolja a tanulók tanulási tevékenységét, 

teljesítményét és tudását (Kojanitz 2005: 139). Az így értelmezett fogalmak 

szerint tankönyvértékelés alatt azt a bírálatot értjük, amely a tankönyvvé 

válás egyik feltételeként a benyújtott kéziratról készül. 

1. A TANKÖNYVÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI  

SZLOVÁKIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON 

A szlovák Oktatási Minisztérium a szempontrendszer kidolgozásával a 

háttérintézményeként működő Állami Pedagógiai Intézetet bízta meg. A 
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tankönyvek minőségét a tananyag feldolgozása szerint meghatározó 

értékelési elvek hat kérdéskört ölelnek fel:  

1.  az alapvető pedagógiai dokumentumokkal való összhang (annak 

vizsgálatára irányul, hogy megfelel-e a tananyag feldolgozása a tantervi 

céloknak és tartalomnak, logikailag strukturált-e, és alkalmas-e arra, 

hogy a tanulók elsajátítsák belőle az ún. törzsanyagot);  

2.  személyiségfejlesztési szempontok (azt kutatja, megfelel-e a tankönyv a 

készségfejlesztési céloknak, s milyen mértékben készíti fel a tanulókat a 

mindennapi életre);  

3.  tartalmi kritériumok (fő szempontjai a tartalom pontossága és szakmai 

helytállósága, a helyes szakszóhasználat, a tantárgyközi kapcsolatok 

erősítése, a törzsanyag és a kiegészítő tananyag megfelelő aránya);  

4.  didaktikai szempontok (azt vizsgálja, megfelel-e a tankönyv nyelvezete a 

tanulók értelmi szintjének, megfelelő-e a tananyag feldolgozása, ill. 

változatosak-e a feldolgozás módszerei, milyen mértékben szolgálják a 

kérdések és gyakorlatok a tanulók készségeinek fejlesztését);  

5.  grafikai megoldások (a szöveg és az illusztrációk elhelyezésének módját, 

a szöveg és az illusztrációk közötti kapcsolatot vizsgálja);  

6.  társadalmi-etikai szempontok (arra a kitételre épül, hogy a tankönyvi 

szöveg, ill. az illusztrációk nem tartalmazhatnak valamely társadalmi 

réteget diszkrimináló elemeket) (bővebben Kritériá é. n., vö. 

Szabómihály 2008: 86, Misad 2014: 149–150, Simon 2014: 31).  

A Tankönyvkutató Intézet kutatásain és ajánlásain alapuló magyarországi 

szempontrendszert szintén a funkcionális megközelítés jellemzi, a tankönyv 

megfelelőségét azonban bizonyos indikátorokhoz (pl. a tankönyvi szöveget 

alkotó mondatok hossza, ill. mondatszerkezeti sajátosságai; a szövegek 

szakszavakkal való „telítettsége” stb.) is köti. Ez azt jelenti, hogy 

Magyarországon a tankönyvek minőségének megítélésekor nem csak 

általános értelemben vett tankönyvelemzés folyik, hanem a tankönyvanalízis 

módszerének alkalmazására is sor kerül. A kritériumrendszer szempontjai a 

következők:  

1.  az ismeretek megértése, tanulása;  

2.  az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulása;  

3.  problémák, problémahelyzetek elemzése és a problémamegoldás 

tanulása;  

4.  a tanulás módszereinek tanulása;  

5.  gondolkodási eljárások tanulása;  

6.  szociális viszonyulások, magatartásformák tanulása (bővebben 

Értékelési kritériumrendszer 2006, vö. Kojanitz 207: 123, Szabómihály 

2008: 87).      
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A két szempontrendszert összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a 

magyarországiban a szlovákiaival szemben nagyobb hangsúlyt kap a 

rendszerszerűség (a lecke tartalmának strukturált formában történő 

megszövegezése és a tematika logikus elrendezése), a tanulásközpontúság 

(annak vizsgálata, hogy milyen mértékben segíti a tankönyv a tanulót a 

tanulásban) és a szövegérthetőség (a tankönyvi szöveg nyelvi-

szövegszerkezeti sajátosságainak vizsgálata).   

2. A SZLOVÁKIAI MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLÁK 

FELSŐ TAGOZATÁBAN HASZNÁLT 

ANYANYELVTANKÖNYVEK ÉRTÉKELÉSE A SZLOVÁK 

SZEMPONTRENDSZER ALAPJÁN 

A szlovákiai magyar nyelvű oktatás vonatkozásában csak az utóbbi 

nyolc–tíz évben merült fel a tankönyvek értékelésének gondolata
3
. Ennek 

elsődleges oka, hogy a hatályos szlovákiai közoktatási jogszabályok 

értelmében mind a többségi, mind a kisebbségi iskolákban csak a 

minisztérium által jóváhagyott, az egységes tantervhez igazodó tankönyv 

használható, melynek következményeként a magyar tannyelvű oktatási 

intézményekben – kevés kivétellel – államnyelvből fordított tankönyvekből 

tanulnak a diákok. E tankönyvek minőségének vizsgálatára csak a 

megjelenésük után van mód, ugyanis a hatályos szempontrendszer szerinti 

értékelést csak az eredeti (szlovák nyelvű) kéziratra vonatkozólag kell 

elvégezni. Az ilyen eljárásból arra következtethetünk, hogy az értékelést 

                                                           
3  Szlovákiai magyar nyelvű tankönyvek elemzésével foglalkozó kötetek: 

Csík Zoltán (szerk.) 2007. A magyar nyelv és irodalom tankönyvek elemzése és fejlesztési 
lehetőségei a szlovákiai magyar oktatásban. Komárom: SJE Comenius Pedagógiai Intézet. 

Ruda Mihály–Szabómihály Gizella (szerk.) 2013. Nemzetkép és identitás a nemzetiségi 

iskolák tankönyveiben. Közép-európai példák: Magyarország és Szlovákia. Obraz národa 
a identita v učebniciach pre národnostné školy. Príklady zo strednej Európy: Maďarsko 

a Slovensko. Pilisvörösvár–Dunaszerdahely–Komárom–Nyitra–Esztergom: Muravidék 

Baráti Kör Kulturális Egyesület–Gramma Egyesület–Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Kara–Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar–Selye János 

Egyetem. 

Lőrincz Julianna–Simon Szabolcs–Török Tamás (szerk.) 2014. Odbornosť a metodické otázky 
učebníc. Zborník z medzinárodného sympózia o výskume učebníc – Az anyanyelvoktatás 

dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata. Komárno: Univerzita J. Selyeho – 

Komárom: Selye János Egyetem. 
Lőrincz Julianna–Simon Szabolcs–Török Tamás (szerk.) 2014. Tanulmányok a 

tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről. A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző 

Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai kutatócsoport 
konferenciáinak anyagai. Bratislava: Terra vydavateľstvo, s.r.o. 
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végző/végeztető Állami Pedagógiai Intézet és a kézirat tankönyvvé 

nyilvánításáról rendelkező Oktatási Minisztérium úgy véli, hogy 

amennyiben az eredeti kézirat megfelel az értékeléskor figyelembe vett 

kritériumoknak, akkor az ún. fordított tankönyvek is eleget tesznek 

ugyanezen követelményeknek. Ez lehet az egyik oka annak, hogy mélyebb 

tankönyvelemzések csak a köztudottan nem fordításból keletkezett alap- és 

középiskolai anyanyelvtankönyvekről készülnek, a többi tantárgy 

tankönyveiről pedig inkább csak a fordítás színvonalát bíráló rövidebb 

szakmai jellegű cikkek vagy hibakatalógusok jelennek meg (vö. 

Szabómihály 2008: 84–85, Misad 2009: 140, Misad 2011: 175).  

 Írásom további részében – a 2008. évi közoktatási törvénynek a 

tankönyvekről és az oktatási segédanyagokról szóló rendelkezése 

nyomán – a magyar tannyelvű alapiskolák felső tagozata számára készült 

anyanyelvtankönyveket vizsgálom a szlovák kritériumrendszer alapján. 

A segédletek jegyzéke a következő:   

- Magyar nyelv az alapiskola 5. osztálya számára (szerzők: Bukorné Danis 

Erzsébet–Bolgár Katalin), 

- Magyar nyelv az alapiskola 6. osztálya számára (szerzők: Bukorné Danis 

Erzsébet–Bolgár Katalin), 

- Magyar nyelv az alapiskola 7. osztálya számára (szerzők: Bolgár 

Katalin–Bukorné Danis Erzsébet), 

- Magyar nyelv az alapiskola 8. osztálya számára (szerzők: Bolgár 

Katalin–Bukorné Danis Erzsébet), 

- Magyar nyelv az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. 

osztála számára (szerzők: Bolgár Katalin–Bukorné Danis Erzsébet). 

2.1. Az alapvető pedagógiai dokumentumokkal való összhang 

A magyar tannyelvű alapiskolákban oktatott Magyar nyelv és irodalom 

tantárgy követelményrendszere (Štátny vzdelávací program, Maďarský jazyk 

a literatúra – príloha ISCED2) szervesen kapcsolódik az állami tantervi 

követelményekhez (Štátny vzdelávací program). Mivel a kisebbségi nyelvű 

oktatás Szlovákiában a többségi oktatás integráns része, amely tartalmában 

nem, csak a tanítás nyelvében különbözik a szlovák tannyelvű oktatástól, a 

Magyar nyelv és irodalom tantárgy tartalmi (obsahový štandard
4
) és 

kimeneti követelményrendszerének (výkonový štandard
5
) kidolgozásával 

                                                           
4  Az állami oktatási programban obsahový štandard néven szereplő fogalom magyar 

megfelelője a tartalmi követelmény. 
5  Az eredeti dokumentumban výkonový štandard-nak nevezett fogalom magyar ekvivalense a 

kimeneti követelmény. 
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megbízott szakembereknek figyelembe kellett venniük a többségi tannyelvű 

iskolák anyanyelv-oktatási programjának (Štátny vzdelávací program, 

Slovenský jazyk a literatúra – príloha ISCED2) követelményeit is. A 

vizsgálatban éppen ezért azokra a sajátosságokra helyezzük a hangsúlyt, 

amelyek a kisebbségi iskolákban oktatott anyanyelvi nevelésben 

megjelennek, a többségi iskolák anyanyelvi nevelésében azonban – érthető 

okokból – fel sem merülnek. 

A magyar tannyelvű alapiskolák számára kidolgozott dokumentum 

bevezető részében a szerzők (az Állami Pedagógiai Intézet két magyar 

munkatársa) megjegyzik, hogy az anyanyelv oktatásának szempontjából a 

nemzetiségi iskolák Magyar nyelv és irodalom tantárgyának oktatási céljai 

megegyeznek ugyan a többségi iskolák Szlovák nyelv és irodalom 

tantárgyának céljaival, ám – egyrészt a magyar nyelv szlovákiai helyzetéből, 

másrészt funkciójából adódóan – sajátos jellemzői is vannak. Utalnak többek 

között a kisebbségi léttel járó kétnyelvűségre, melynek következtében nyelvi 

bizonytalanság léphet fel a tanulók anyanyelvhasználatában. Megállapítják 

továbbá, hogy a diákok jelentős része az iskolában találkozik először 

anyanyelve standard változatával, melynek elsajátítása speciális
6
 nyelvi 

nevelést kíván. A dokumentum ezután meghatározza a tantárgy oktatásának 

fő célját: a tanulóknak az alapiskola felső tagozatában olyan anyanyelvi 

készségeket kell szerezniük, melyeket korosztályuknak megfelelően minden 

kommunikációs helyzetben (legyen az szóbeli vagy írásbeli), a nyelvtani és 

helyesírási normával összhangban használni tudnak. 

A vizsgált tankönyvek a követelményrendszer bevezető részében 

megjelölt célok közül a „nyelvtani és helyesírási normával való összhang”-ra 

helyezik a hangsúlyt. Anyanyelvünk kisebbségi helyzetben történő 

elsajátításának/tanulásának jellegzetességeivel, ill. az e helyzetből adódó 

nyelvi funkcióival nem foglalkoznak. Nem veszik továbbá figyelembe a 

tankönyvet használók kétnyelvűségének tényét: a segédletek anyanyelvük 

standard változatát beszélő egynyelvű tanulóknak készültek. 

2.2. Személyiségfejlesztési szempontok 

A kapcsolódó követelményeknek megfelelően ez esetben azt vizsgáljuk, 

megfelelnek-e az alapiskolai anyanyelvtankönyvek a megjelölt 

készségfejlesztési céloknak, s felkészítik-e a tanulókat a mindennapi életben 

előforduló kommunikációs helyzetek megoldására. 

                                                           
6  A vonatkozó dokumentumnak sem a bevezető, sem más részében nem találtunk utalást arra, 

mit értenek a szerzők „megfelelő speciális nyelvi nevelés” alatt. 
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A közoktatási reform következtében az oktatás minden szintjén 

megváltozott az anyanyelvi nevelés tartalma. Az állami oktatási programban 

megfogalmazott elvek szerint mind a többségi, mind a kisebbségi 

alapiskolákban elsősorban a kommunikációs képzésre kell törekedni. A 

vizsgált tankönyvek többsége azonban csupán írásbeli szövegtípusokkal 

foglalkozik – szinte mindegyik segédletben megtalálható pl. az elbeszélés, a 

leírás, a jellemzés és a levél műfaja –, szóbeli szövegtípust (l. vita) 

mindössze a nyolcadik osztályos tankönyv Fogalmazástan c. fejezete mutat 

be (Bolgár–Bukorné Danis 2013: 113–115). A kommunikációs tananyag 

oktatását a segédletek mindig a tanév végére tervezik, addig kizárólag a leíró 

nyelvtan hagyományaira épülő grammatikai ismereteket közvetítenek.  

Így azzal az értékelési szemponttal kapcsolatban, hogy felkészítik-e a 

vizsgált tankönyvek a tanulókat a különböző kommunikációs szituációk 

megoldására, egyértelmű nem a válasz. Ahhoz, hogy a tanulók különböző 

kommunikációs helyzetekben eredményesen tudják használni az 

anyanyelvüket, olyan tankönyvre lenne szükségük, amely a nyelvi 

kompetencia mellett a kommunikációs kompetencia fejlesztésében is a 

segítségükre lenne. Emellett a tankönyvszerzőknek figyelembe kellene 

venniük azt a tényt is, hogy a kisebbségi magyar gyermekek jelentős része 

nem a magyarországi köznyelvet, hanem egy nyelvjárásváltozatot beszélve 

kerül az iskolába, mégpedig olyan nyelvi környezetből, ahol beszélt és/vagy 

írott formában napi szinten kapcsolatba kerül a többségi nyelvvel. A 

kisebbségi anyanyelvtankönyveknek tehát – a kontrasztív szemléletre építve 

– egyrészt az anyanyelvjárás, illetve a standard nyelvváltozat használatából 

adódó kettősnyelvűség, másrészt az anyanyelvként elsajátított 

kontaktusváltozat(ok) és a standard közötti eltérések nyelvi-nyelvhasználati 

vonatkozásait kellene megismertetniük a tanulókkal, hogy egyértelművé 

váljon számukra az a tény, hogy anyanyelvüknek több változata van, s hogy 

mikor használják az egyik vagy a másik nyelvváltozat elemeit, kódjait, 

regisztereit, az az éppen aktuális beszédhelyzettől függ (vö. Lanstyák 1996: 

12, Simon 1996: 25, Kiss 1999: 396–397, Kožík 2004: 103, Misad 2014: 

154).  

 A vizsgált tankönyvek közül a 9. osztály számára készült segédlet 

foglalkozik ugyan a nyelvjárásokkal, de szinte kizárólagosan csak elméleti 

tudnivalókat (a nyelvjárás fogalmának meghatározása, a magyar 

nyelvjárások felosztása, a Szlovákia területén beszélt magyar nyelvjárások 

felosztása) közöl róluk. Pl: „A magyar nyelv legnagyobb nyelvjárási 

területei a következők: a nyugat-magyarországi, a dunántúli, a dél-

magyarországi, a mezőségi, a palóc, a tiszai és a székely (Románia bizonyos 

területén élő magyarok nyelvjárása)” (Bolgár–Bukorné Danis 2012: 21). 
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Vagy: „Szlovákia területén három magyar nyelvjárás ismert: dunántúli (ez a 

csallóköziek nyelvjárása), palóc (a Vág/Váh
7
 folyótól a Hernád/Hornád 

folyóig), északkeleti (Szlovákia legkeletibb része)” (Bolgár–Bukorné Danis 

2012: 22). A kétnyelvűségi helyzetből adódó kontaktusváltozatokat a 

vizsgált tankönyvek egy szóval sem említik. Arra, hogy a tanulóknak valami 

miatt mégiscsak közük van a szlovák nyelvhez, csupán a következő típusú 

megállapításokból, ill. gyakorlatokból lehet következtetni: „A magyar 

visszaható igék szlovák megfelelője általában a sa, si visszaható névmással 

használatos, pl.: mosakodik – umýva sa, fésülködik – češe sa, borotválkozik 

– holí sa, öltözködik – oblieka sa” (6. osztály, Bukorné Danis–Bolgár 

2012:20). Vagy: „Válasszatok ki az eddig felsorolt közmondások közül 

hármat, s keressétek meg a szlovák megfelelőjüket!” (5. osztály, Bukorné 

Danis–Bolgár 2012:110). 

2.3. Tartalmi kritériumok 

Ez az értékelési elv a tankönyv tartalmának pontosságára és szakmai 

hitelességére – ezen belül pedig elsősorban a megfelelő szakszóhasználatra – 

irányul. Ezen kívül azt is vizsgálja, vajon kiaknázza-e a tankönyv a 

tantárgyközi kapcsolatokat, illetve hogy arányosan jelenik-e meg benne a 

törzsanyag és a kiegészítő tananyag. 

Mivel Szlovákiában a kisebbségi anyanyelvi oktatás ún. egytankönyvű 

oktatás, a pedagógusok nem választhatják ki a tanulóknak és a tanulás 

céljainak leginkább megfelelő tankönyvet a különböző felfogásokon és 

módszereken alapuló segédletek közül. Arra sem volt még példa, hogy az 

egyes iskolatípusok (esetünkben az alapiskola felső tagozata és a 

középiskola) tananyaga egymásra épüljön, s ne csak ismétlődjön, esetleg jó 

esetben bővüljön, rosszabb esetben csökkenjen. Érdemes pl. összehasonlítani 

a magánhangzók felosztását tárgyaló tananyagrészt az alapiskola ötödik és 

kilencedik osztálya számára készült, azonos szerzőkhöz kötődő 

tankönyvekben. Az 5. osztályos segédletben az alábbi megállapítás található: 

„A magánhangzókat a következőképpen csoportosíthatjuk: vízszintes 

nyelvállás szerint, függőleges nyelvállás szerint, ajakkerekítés szerint, 

időtartam szerint” (Bukorné Danis–Bolgár 2012: 25). A 9. osztályos 

tankönyvben viszont már így módosulnak a korábbi csoportosítási 

                                                           
7  Egy hatályos miniszteri rendelet alapján a nemzetiségi iskolák számára készült 

anyanyelvtankönyvekben és az ún. fordított tankönyvekben szereplő földrajzi neveket az 

adott nemzetiség nyelvén kívül szlovákul is közzé kell tenni, mégpedig az előfordulás helyén 

(vagyis folyó szövegben is), továbbá a tankönyv végén közölt vagy az illető tananyagot 
követő kétnyelvű szójegyzékben.  
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szempontok: „A magánhangzók felosztása: a kiejtés időtartama szerint, a 

szájüreg terjedelme (vízszintes nyelvállás) szerint, ajkak működése szerint” 

(Bolgár–Bukorné Danis 2012: 62). Vagyis a vizsgált tankönyvek hangtani 

tananyagrészei leíró szemléletűek ugyan, ennek ellenére sem a 

szakszóhasználatuk, sem a csoportosítási szempontjaik nem egységesek. A 

6. osztály számára készült tankönyvben ugyanezen szerzők a tanulók 

életkori sajátosságait figyelmen kívül hagyva szinte szó szerint közlik a 

Magyar grammatika szófaji rendszerezését, ám az egyes szófajcsoportok 

jellemzése során visszatérnek a hagyományos nyelvtanok szófaji 

felosztásához (l. az igék felosztási szempontjai, a számnév mint önálló 

szófajcsoport, a határozószók fajtái stb.). Ráadásul azt sem tudatosítják, 

hogy a szófajokkal foglalkozó tananyagrész esetében nem a szófajok 

rendszerszerű leírása s az egyes alkategóriák felsorolása kell legyen a cél, 

hanem a szófajok alaktani kérdéseiről, bővítési lehetőségeiről, valamint a 

mondatban betöltött szerepükről, vagyis a funkciójukról kellene szót ejteni. 

A 8. osztályos tankönyv túlzott részletességgel tárgyalt mondattani 

fejezetéből éppen a mondatok funkcionális-szemantikai kategóriákra épülő 

leírása hiányzik, a szerzők – ismételten figyelmen kívül hagyva az életkori 

sajátosságokhoz való alkalmazkodás elvét – ennél fontosabbnak tartják a 

sajátos jelentéstartalmú mondatok és a többszörösen összetett mondat 

kérdéskörét.  

Ami a vizsgált tankönyvek szóhasználatát illeti, gyakran szoros 

összefüggés figyelhető meg a szakszóhasználat és a szövegek nem érthetősége 

között. A segédleteknek oly módon kellene megjeleníteniük az új 

szakkifejezéseket, hogy azoknak minél több kapcsolódási pontjuk legyen a 

tanulók meglévő tudásával, (szak)szókincsével és a tananyaggal kapcsolatos 

előzetes ismereteivel. Az új fogalmak megértéséhez természetesen 

elengedhetetlen a jelentések tisztázása. A tankönyvvizsgálat során több olyan 

esettel is találkoztunk, amikor a szerzők nem oldották fel, nem magyarázták 

meg az új szakkifejezések jelentését. Az 5. osztályos tankönyv Szótárak c. 

fejezetének a szócikk felépítést bemutató, mindössze nyolcsornyi szövegében 

a következő feloldatlan fogalmakat találtuk: „címszó”, „szótári alak”, 

„homonimák”, „szófaj-megjelölés”, „nyelvtani tájékoztatás”, „alak- és 

írásváltozatok”, „stílusminősítés” (Bukorné Danis–Bolgár 2012: 21).   

2.4. Didaktikai szempontok 

E szempont legfontosabb vizsgálati követelménye a tananyag-

feldolgozás módszere. A szakirodalom szerint a nyelvi ismeretek tanításának 

többféle stratégiáját alkalmazhatjuk: az induktív, a deduktív, a heurisztikus 
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vagy a programozott eljárást. A gyakorló magyartanárok szerint a 

nyelvtanórák leggyakrabban választott módszere az induktív eljárás, 

melynek menete a következő:  

1.  a nyelvtani fogalom szemléltetése példák segítségével,  

2.  a nyelvtani példák grammatikai elemzése,  

3.  a példák elemzése alapján az új nyelvtani fogalom meghatározása,  

4.  a nyelvtani fogalom kommunikációbeli szerepének feltárása,  

5.  a nyelvtani fogalom felismerésének, meghatározásának gyakorlása,  

6.  a nyelvtani fogalom alkalmazása a szóbeli és az írásbeli 

kommunikációban (vö. Antalné Szabó 2002: 150).  

A vizsgált tankönyvek a leíró felfogást tükröző tartalmi követelményekben 

előírt nyelvtani tananyagot kivétel nélkül a megszokott rendszerező 

módszerrel dolgozzák fel. A szerzők következetesen az induktív eljárás elvét 

alkalmazzák, a tárgyalt jelenségek kommunikációbeli szerepének feltárásától 

azonban eltekintenek. Helyette az adott témakörhöz kapcsolható 

nyelvhelyességi kérdéseket tárgyalnak, miközben kizárólagosan a 

hagyományos nyelvművelő felfogáshoz, azaz az írott standard nyelvváltozat 

normáihoz való igazodást tartják elfogadhatónak. A 6. osztályos tankönyv 

például a következő megállapításokkal zárja a főnév témakörét: „Egyes 

számban használjuk a páros testrészeinket és az ezeket borító ruhadarabokat. 

Pl.: Alig bírom a lábam. Felhúztam a zoknimat. Ha a páros testrészek (vagy a 

páros testrészeket borító ruhadarabok) közül csak egyről van szó, akkor ez a 

helyes forma: a fél szemére nem lát, találtam egy fél kesztyűt. Elterjedt 

azonban, és helyesnek mondható a fél helyett az egyik szót használni. Pl.: 

Elvesztette az egyik szemét. Eltűnt az egyik kesztyűm" (Bukorné Danis–Bolgár 

2012: 70). Hasonlóképpen nyelvhelyességi tanácsok követik a kötőszók 

bemutatását a 7. osztályos segédletben: „Ugye hallottatok már hasonló 

mondatokat? Úgy a tanárok, mint a diákok részt vettek az előadáson. Az 

úgy…mint kötőszópár használata helytelen. Helyesen így mondjuk: Mind a 

tanárok, mind a diákok részt vettek az előadáson”. A folytatásban pedig ez 

olvasható: „Sokszor találkozunk felesleges kötőszóhalmozással is: Anyu 

kiment, de azonban nem szólt be apunak a nappaliba. A de és az azonban 

kötőszó is ellentétes viszonyt fejez ki. Felesleges tehát mindkettőt használni. 

Helyesen a mondat így hangzik: Anyu kiment, de nem szólt be apunak a 

nappaliba. Vagy: Anyu kiment, azonban nem szólt be apunak a nappaliba” 

(Bolgár–Bukorné Danis 2012: 19).  

A grammatikai ismeretek alkalmazásának gyakorlására a tantárgy-

pedagógiai szakirodalom a következő gyakorlattípusokat ajánlja:  

1.  nyelvi elem/szabály felismerése, illetve elemzése szövegben, mondatban, 

szószerkezetben, szóban, szóelemben;  
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2.  nyelvi elem/szabály kommunikációs szerepének megfigyelése, illetve 

megfogalmazása;  

3.  grammatikai formák csoportosítása, illetve gyűjtése;  

4.  szöveg, mondat, szószerkezet, szó, szóelem kiegészítése, átalakítása, 

illetve alkotása;  

5.  helyesírási, nyelvhelyességi, stilisztikai, illetve retorikai gyakorlatok az 

egyes nyelvi elemekkel/szabályokkal kapcsolatban;  

6.  idegen nyelvi és magyar nyelvi összehasonlító grammatikai elemzés stb. 

(vö. Antalné Szabó 2002: 151).  

A vizsgált tankönyvek tartalmaznak ugyan egy-egy részrendszert vagy 

fejezetet/alfejezetet lezáró gyakorlatsort, ezek meghatározó része azonban a 

nyelvi szabály felismerésére vagy kifejtésére ösztönzi a tanulókat. A 

gyakorlatok tekintetében is nagy hangsúlyt kapnak a nyelvhelyességi 

feladatok, melyek a segédleteket átszövő „helyes–nem helyes” oppozíción 

alapulnak. A következő gyakorlat az 5. osztályos tankönyv fogalmazástani 

fejezetéből származik: „Miután Gábor hazaért, édesanyjának előadta 

kifogásait. Olvassátok el, majd javítsátok ki a fiú szóáradatát! A felesleges 

szavakat hagyjátok ki, majd írjátok le a füzetbe a helyes tagolást!”. A 

javítandó szöveg pedig így hangzik: „Anyukám, csak azért mentem be abba 

az édességboltba, mert éppen előtte megállított Ákos, és ő mondta, hogy 

menjek be vele, mert nála is van egy kis pénz, amit a nagymamájától kapott, 

és mondta, hogy segítsek neki választani, és aztán ott annyi finomságot 

láttunk, és végképp nem tudtam a kedvenc csokimnak ellenállni, aztán meg 

nem maradt volna elég pénzem arra, amit te mondtál, hogy vegyek meg, 

ezért hát már a többit is elköltöttem, és ezért nagyon-nagyon kérlek, hogy ne 

haragudj rám!” (Bukorné Danis–Bolgár 2012: 119). Mint kiderül, a szerzők 

a feladat megfogalmazásakor figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy 

beszélt nyelvi szöveggel állunk szemben, így a benne található nyelvi-

nyelvhasználati alakulatok nem „felesleges szavak”, hanem a szülő és 

gyermeke közötti bizalmas, közvetlen hangú társalgás, megnyilatkozás 

természetes velejárói. 

A vizsgált tankönyvek gyakorlatai között nagy számban fordulnak elő 

továbbá a tanulók anyanyelve és a szlovák nyelv kapcsolatára utaló 

feladatok. Ezek azonban szinte kizárólagosan azzal bízzák meg a tanulókat, 

hogy fordítsák magyarról szlovákra vagy szlovákról magyarra a megadott 

szavakat, szókapcsolatokat, közmondásokat stb. Pl.: „Ragozzátok az alábbi 

igéket először magyar nyelven, majd szlovákul is: mosakodik – umýva sa 

[…]. Pl.: én mosakodom, te mosakodsz…, ja sa umývam, ty sa umývaš...“ (5. 

osztály, Bukorné Danis–Bolgár 2012: 20). Vagy: „Válasszatok ki a felsorolt 

közmondások közül hármat, s keressétek meg a szlovák megfelelőjüket!” (6. 
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osztály, Bukorné Danis–Bolgár 2012: 110). Másutt: „Alakítsátok át 

tagadóvá az alábbi mondatokat, majd a tagadó mondatokat fordítsátok le 

szlovákra […]!” (7. osztály, Bolgár–Bukorné Danis 2012: 21). A 

szemléltetett gyakorlatok alapján megállapíthatjuk, hogy a szerzők nem a 

megfelelő módon értelmezik a kontrasztív módszer lényegét. Amennyiben 

az anyanyelvórán szükségesnek tartják a többségi nyelvvel való 

összehasonlítást, a két nyelv összevetését a nyelvtipológia felől kellene 

megközelíteniük, vagyis az agglutináló jellegű magyar és a flektáló jellegű 

szlovák egyes nyelvtani jelenségei közötti hasonlóságokra, ill. eltérésekre 

kellene felhívniuk a tanulók figyelmét.  

2.5. A grafikai megoldások értékelése 

A strukturális elemek vizsgálatán alapuló értékelés során a 

tankönyvszakértők a segédletek grafikai megoldásait is ellenőrzik, többek 

között például azt, van-e a tankönyvben elég képi illusztráció; ha igen, 

összhangban vannak-e a tankönyvi szövegekkel; adnak-e elég lehetőséget az 

önálló tanulói feladatok adására stb. (vö. Kojanitz 2007: 116). 

Ami a vizsgált tankönyvek grafikai és tipográfiai kidolgozását illeti, az 

ötödik és a hatodik osztályos, ill. a hetedik, a nyolcadik és a kilencedik 

osztályos azonos jellegű, de eltérő színű borítóval jelent meg. Az előbbieken 

egy virágon ülő lepke, az utóbbiakon egy stilizált levélmotívum és egy 

zsinegből kötött masni látható. A puha fedelű kötetek belső oldalainak 

lapszélei összhangban vannak a borító színével, de annál világosabbak, 

pasztell árnyalatúak. A kiadványok belső oldalainak elrendezése, betűtípusa 

és mérete szintén hasonlóságot mutat, az oldalszámozás módja azonban 

eltérő.  

Mindegyik vizsgált tankönyvben megfelelő számú és minőségű 

illusztráció található: a fiatalabb korosztály számára készült segédletekben 

több a rajzolt képanyag, a felsősökében a fotó. A fontos megállapításokat – 

elsősorban szabályokat, csoportosításokat – a tankönyvek bekeretezett színes 

háttérrel jelölik. A törzsanyagot és a kiegészítő tananyagot azonban sem 

színnel, sem más tipográfiai megoldással nem különböztetik meg egymástól. 

Kifogásolható továbbá, hogy egyik segédlet sem alkalmaz a tanulás 

megtervezését segítő eszközöket (pl. kulcsszavakat), amelyek az egyes 

témakörök elején felhívnák a tanulók figyelmét a tanulási célokra. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az ugyanazon tankönyvcsaládba 

tartozó anyanyelvtankönyvek azonos grafikai és tipográfiai rendszert 

követnek, ugyanazt az arculatot jelenítik meg, és ugyanazokat a 

motívumokat használják azonos vagy hasonló elrendezésben.  
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2.6. Társadalmi-etnikai szempontok 

A szlovákiai értékelési kritériumok alapján egy tankönyv akkor 

nevezhető társadalmi-etnikai szempontból korrektnek, ha sem a tankönyvi 

szövegek, sem az illusztrációk nem közvetítenek olyan üzeneteket, amelyek 

sértenék az alapvető emberi jogokat, ill. amelyek megkülönböztető jellegűek 

lennének az egyes emberi fajok és társadalmi nemek, nemzetek és 

nemzetiségek, mozgáskorlátozott és/vagy értelmi fogyatékosok, illetve 

vallási hovatartozás tekintetében. A vizsgált tankönyvek túlnyomórészt 

eleget tesznek a fenti kívánalmaknak, ugyanakkor kivétel nélkül figyelmen 

kívül hagyják azt a tényt, hogy a segédletek kisebbségi magyar tanulók 

számára készültek, ezért tartalmazniuk kellene az adott nemzeti kisebbség 

történelmére, kultúrájára és hagyományaira való utalásokat
8
. Az ötödik 

osztályos tankönyvtől a kilencedik osztályosig egyikben sem található olyan 

tankönyvi szöveg, feladat, gyakorlat vagy illusztráció, amelyből kiderülne, 

hogy a segédletet használó tanulók nem Magyarországon, hanem 

Szlovákiában s nem többségi, hanem kisebbségi helyzetben élnek. A vizsgált 

tankönyvekben nincs egyetlen olyan fejezet sem, amelynek kiinduló szövege 

szlovákiai magyar írótól, költőtől, szakembertől, ill. szlovákiai magyar 

nyelvű nyomtatott vagy elektronikus folyóiratból származna; továbbá nem 

található bennük egyetlen olyan kép sem, amely szlovákiai (magyarlakta) 

települést vagy szlovákiai magyar intézményt ábrázolna; s még az egyes 

tananyagrészek példaanyagában is csak elvétve bukkan fel egy-egy, a 

szlovákiai magyar közegre való utalás, mint pl.: „Az intézmények, 

szervezetek nevének írása: Madách Könyv- és Lapkiadó
9
, Pázmány 

Alapítvány, Kóczán Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Földművelésügyi Minisztérium, 

Legfelsőbb Bíróság, Közép-európai Egyetem, Európai Unió, Debreceni 

Csokonai Színház, Lilium Aurum, Selye János Egyetem” (6. osztály, 

Bukorné Danis–Bolgár 2012: 64–65).  

A fent kifogásolt hiányosságok csakis a tankönyvszerzőkön, ill. a 

tankönyvi kéziratot bíráló szakembereken kérhetők számon, hiszen az 

anyanyelvtankönyvek nem a többségi tanulók számára készült segédletek 

szlovákból magyarra fordított változatai, melyekben hagyományosan a 

többségi szemlélet érvényesül; hanem a szlovákiai magyar tanulók számára 

szlovákiai magyar szerzők által létrehozott önálló kiadványok, amelyek nem 

                                                           
8  Erről bővebben lásd: Hágai ajánlások a nemzeti kisebbségek oktatási jogaira vonatkozóan és 

értelmező megjegyzések. Új Horizont, XXVI. évf. 1. sz. 
9  Az egyértelműen szlovákiai vonatkozású intézményneveket standard betűtípussal jelölöm. 
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hagyhatják figyelmen kívül sem a tanulók mikrokörnyezetét, sem az 

anyanyelvi nevelés identitásképző funkcióját. 

ÖSSZEGZÉS 

Az anyanyelvi nevelés eredményességét – kétnyelvű környezetben 

különösen – számos tényező befolyásolja. A kisebbségi oktatás 

szempontjából az anyanyelv oktatásának egyik legfőbb célja az anyanyelvi 

kompetencia fejlesztése: a már ismert beszélt nyelvi regiszterek kiteljesítése 

s újabbak (pl. a standard nyelvváltozat, a különféle szaknyelvek) 

elsajátíttatása (vö. Lanstyák 1996: 11, Kurtán 2013: 45, Misad 2015). Mivel 

az anyanyelvi kompetencia kialakításának egyik forrása az 

anyanyelvtankönyv, fontos, hogy ez a segédlet az anyanyelvi nevelés 

hatékony és minden vizsgált szempontból adekvát eszköze legyen.  

A tanulmány a szlovákiai magyar alapiskolákban jelenleg használt 

anyanyelvtankönyveket vizsgálja a szlovákiai tankönyv-értékelési 

szempontok alapján. Az egyes kritériumok kitételeihez igazodva érinti a 

tankönyvek és a pedagógiai dokumentumok közötti összefüggéseket; a 

tankönyvek készségfejlesztési céljait, tartalmi és didaktikai jellemzőit; 

társadalmi-etnikai aspektusait; valamint grafikai és tipográfiai megoldásait.  

A vizsgálódás eredményei azt bizonyítják, hogy szükség van a tankönyvi 

kéziratok minőségének rendszeres értékelésére. A kritériumrendszernek 

azonban elsősorban a tankönyv által közvetített ismeretek alkalmazásához, a 

problémamegoldás gyakorlásához, a tanulás módszereinek tanulásához, 

valamint a gondolkodás és személyiség fejlesztéséhez szükséges 

összetevőkön kellene alapulnia. Ez egyrészt felgyorsítaná a tanulásra 

vonatkozó fejlesztési koncepciók adaptálását, másrészt a tanulás 

hatékonyságát növelő új elvek és módszerek alkalmazására sarkallná a 

tankönyvek készítőit (vö. Kojanitz 2007: 125).     
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Zhrnutie 
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s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku je vybudovanie štruktúry 

materinského jazyka, jeho úspešné rozvíjanie, dosiahnutie jeho dominantného 

miesta v rôznych komunikačných situáciách a zachovanie si materinského jazyka 

vôbec. Dôležitým prostriedkom pre dosiahnutie hore uvedených  cieľov sú 

učebnice maďarského jazyka. 

Štúdia obsahuje analýzu učebníc maďarského jazyka pre druhý stupeň 

základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku, pričom 
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všeobecno-vzdelávacie predmety.  
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ZUZANA DRÁBEKOVÁ 

„SÁMOVIA NEJEDIA PRÍBOROM“ ALEBO 

STEREOTYPY A MENIACA SA IDENTITA 

DOMORODEJ MENŠINY SEVERU 

Anotácia: Stereotyp Sámov ako exotického domorodého obyvateľstva 

pretrvával od čias Tacita, keď Fenni, Sámovia, boli vnímaní ako lovci, 

neskôr kočujúci pastieri sobov a šamani. Medzníkom, ktorý v 70. rokoch 

zmobilizoval Sámov k boju za ich práva bol projekt výstavby obrovskej 

priehrady na rieke Alta, pri ktorej sa mali zatopiť ich tradičné územia. 

Mnohí Sámovia, ktorí sa v dôsledku norvegizačnej politiky odcudzili 

vlastnej kultúre, sa vracali k svojim koreňom. Táto udalosť priniesla vzostup 

sámskej kultúry a literatúry a prehodnocovanie sámskej identity. 

Kľúčové slová: stereotypy, sámska literatúra, projekt Alta, identita, 

recepcia 

ÚVOD 

Fínsko malo donedávna povesť jednej z najhomogénnejších krajín 

Európy, ktorá má síce dva úradné jazyky, popri fínčine aj švédčinu, ale 

ostatné menšiny väčšinou zostávajú mimo pozornosti. Napriek tomu vo 

Fínsku okrem Švédov žijú aj ďalšie tradičné kultúrne menšiny, popri 

najstaršom, domorodom obyvateľstve Sámoch (Laponcoch) ešte Rusi, Židia, 

Rómovia a Tatári. V poslednom období sa však aj Fínsko zaradilo ku 

globálnemu multikultúrnemu diskurzu, ktorý výborne približuje priekop-

nícka dvojdielna publikácia o multikulturalite vo Fínsku, zostavená popred-

nou odborníčkou na severské menšiny Johannou Domokos
1
. Prvá časť obsa-

huje štúdie o menšinách, o.i. aj Sámoch, ale má širší záber, sú do nej zahr-

nutí aj tzv. Novofíni, t.j. autori, ktorí sa do Fínska prisťahovali pomerne 

nedávno, druhá je predovšetkým čítankou diel menšinových autorov. Sámo-

via sú však národ, ktorý bol rozdelený hranicami. V súčasnosti žijú v štyroch 

krajinách, okrem severného Nórska, Švédska a Fínska žijú aj na území 

                                                           
1  DOMOKOS, Johanna.(ed.), Finnek? Tanulmányok a multikulturális Finnországról. Győr: 

AmbrooBook, 2013 a DOMOKOS, Johanna (ed.) Finnek! Multikulturális finn irodalmi 
olvasókönyv. Győr: AmbrooBook, 2014. 
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Ruska. Hoci po slovensky knižné publikácie o Sámoch nevyšli, v češtine 

najmä zásluhou vytrvalej aktívnej práce Michala Kovářa vydali viaceré mi-

moriadne zaujímavé publikácie a štúdie. Vďaka nemu nezapadla prachom 

ani tvorba Václava Mareka, podľa Kovářa najvšestrannejšieho a najpovola-

nejšieho sprostredkovateľa sámskej literatúry v Čechách
2
, ktorý okrem 

reportáží z južného Laponska vytvoril antológiu prekladov sámskej ústnej 

slovesnosti, komentáre k nej, rozsiahle kultúrno-historické štúdie a románo-

vé parafrázy sámskych povestí. Michal Kovář sa podieľal aj na vydaní 

zbierky rozprávok a povestí Sámov folkloristu Justa Qvigstada
3
 a spolu 

s kolegami vydal prvý ucelenejší český príspevok k štúdiu pôvodných 

obyvateľov severnej Škandinávie, Fínska a Ruska Sámové: jazyk, literatura 

a společnost
4
 a mnohé ďalšie štúdie. Vo fínskom kontexte azda najzaujíma-

vejšou osobnosťou je profesor sámskej kultúry Veli-Pekka Lehtola, vedúci 

inštitútu Giellagas univerzity v Oulu, ktorý na jar roku 2006 prednášal aj na 

Univerzite Komenského v Bratislave. 

1. STEREOTYP SÁMOV: EXOTICKÉ PÔVODNÉ 

OBYVATEĽSTVO? 

Stereotypy ako často sa opakujúce, zjednodušené mentálne obrazy a re-

prezentácie sveta uľahčujú základnú orientáciu v poznávaní spoločnosti, 

keďže jednotlivec nemôže sám reálne zažiť a hodnotiť zložitosť sveta a so-

ciálnych vzťahov.
5
 Koncept stereotypu zaviedol do diskurzu spoločenských 

vied americký novinár W. Lippmann v svojom už klasickom diele Public 

Opinion (1922, Verejná mienka). V našom uponáhľanom a rôznorodom 

živote sa väčšinou na javy a veci nepozrieme najprv a potom ich zadefinu-

jeme, ale naopak. Najprv ich definujeme a potom sa pozrieme.Vyberáme si 

to, čo už pre nás naša kultúra definovala, a máme sklon vnímať vybrané vo 

forme stereotypu vytvoreného pre nás našou kultúrou.
6
 Nie je dosť času ani 

príležitosti na dôverné poznanie. Zaznamenávame preto črtu dobre známeho 

typu a zvyšok obrazu si doplníme pomocou stereotypov, ktoré nosíme 

                                                           
2  MAREK, Václav. Staré laponské náboženství. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. 
3  QVIGSTAD, Just Knud. O muži, který si koupil svědění: pohádky a pověsti Sámů. Vyd. 1. 

Praha: Argo, 2006.  
4  HINGAROVÁ, V. – HUBÁČKOVÁ, A. – KOVÁŘ, M. Sámové: jazyk, literatura a společ-

nost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. 
5  DUDEKOVÁ, Gabriela. Etnické stereotypy v období nacionalizmu – problémy a výzvy. In 

Forum Historiae, 2/2012: Etnické stereotypy v historickom výskume. Dostupné na: 

www.forumhistoriae.sk 
6  LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Praha: Portál, 2015, s. 74.  
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v mysli.
7
 O svete sa dozvedáme skôr,  než ho uvidíme. Väčšinu vecí si 

dokážeme predstaviť pred tým, ako s nimi nadobudneme skúsenosť. A tieto 

vopred získané hotové úsudky výrazne ovládajú celý proces vnímania... 

Predsudky označujú určité objekty ako známe alebo cudzie, zvýrazňujú 

rozdiely, takže trochu známe vnímame ako známe a trochu zvláštne ako 

výrazne cudzie.
8
 Aj keď stereotypy nezodpovedajú realite, korigovať ich 

alebo odstrániť nie je ľahké. 

Naše predstavy o Sámoch stále ešte možno utvárajú postavy z rozprávok 

Snehovej kráľovnej od Hansa Christiana Andersena a pravdivejšie Pán Hú 

od Hannu Mäkeläho
9
, píše v doslove ku knihe povestí a rozprávok 

z Laponska Noidova smrt Václava Mareka Michal Kovář. Sámovia, alebo 

Laponci, sú naďalej v predstavách mnohých – podobne ako americkí indiáni 

– dobrodružný, exotický prvok, v podobe prírodného národa nedotknutého 

civilizáciou, pastierov sobov a šamanov. Tento obraz žil oddávna a v mys-

liach ľudí sa mení oveľa pomalšie ako realita.  

Profesor Veli-Pekka Lehtola sa v svojich štúdiách snaží stereotypy a mý-

ty spojené so Sámami postupne korigovať a vyvracať. K esencialistickému 

(primordialistickému) konceptu kolektívnej identity, podľa ktorého je iden-

tita daná, sa stavia kriticky. Takýto prístup totiž nesie v sebe výrazné črty 

postkolonializmu, keďže neberie do úvahy vývoj etnika, jeho mnohoraké 

súčasné podoby. Pokiaľ ide o fínskych Sámov, neobývajú len severné oblasti 

krajiny a nepasú iba soby, ale nájdeme ich aj v Helsinkách, kde si založili 

spolok „City-Saamit“ a snažia sa o udržanie jazyka a kultúry. Tradične sa 

okrem chovu sobov venovali aj rybolovu a práve podľa spôsobu obživy 

a čiastočne kultúrneho členenia žili na území Fínska štyri sámske skupiny: 

jazerní Sámovia, riečni Sámovia, sobí Sámovia a skoltskí Sámovia.
10

 

Veli-Pekka Lehtola uvádza jednu zo svojich štúdií anekdotou z roku 

1920, keď si fínsky spisovateľ Ernst Lampén chcel v Inari za svojich sprie-

vodcov po Petsame najať „pravých Laponcov“, neskazených veľkým sve-

tom. Dostal inarských sámskych chlapcov, „skutočných krivonohých Lapon-

cov“, ktorí mu ale pri namáhavej túre po laponskej divočine spôsobili šok, 

keď si začali pospevovať melódie z Veselej vdovy a iných stredoeurópskych 

operiet. Dôvera spisovateľa v autentickosť detí prírody utrpela tvrdú ranu.
11

 

                                                           
7  LIPPMANN, Walter: Veřejné mínění. Praha : Portál 2015, s.80. 
8  Tamže, s.80. 
9  MAREK, Václav. Noidova smrt: pověsti a pohádky z Laponska. Praha: Triáda, 2000. 

10  LEHTOLA, Veli-Pekka. Saamelaiset: historia, yhteiskunta, taide. Finland: Puntsi, 1997, 

s. 10. 
11

  LEHTOLA, Veli-Pekka: Aito lappalainen ei syö haarukalla ja veitsellä.  Stereotypiat ja 
saamelainen kulttuurintutkimus. In: TUOMINEN, M. – TUULENIE, S. – LEHTOLA V. -P., 



50 

Vysvetlením tohto bolo, že spievajúci sámsky chlapec strávil detstvo v tzv. 

laponskej karaváne, ktorá so sobmi kočovala po veľkých stredoeurópskych 

mestách a malý sprievodca po laponskej divočine teda zrejme videl väčší 

kus sveta ako scestovaný spisovateľ Lampén.  

S podstatou „Laponca“ sa tradične spájala archaickosť v kontraste k mo-

dernému, súčasnému.  Predstavitelia majoritných kultúr považovali podobné 

odchýlky od stereotypov za zradu voči autentickosti stereotypu Sámov. 

Pravý Sám (či predtým Laponec) mal byť súčasťou prírody a svojou pod-

statou archaický element. Moderné vplyvy ničili autenticitu. Fínsky spiso-

vateľ Eero Niilo Manninen (1893 – 1944) podobný názor zhrnul, keď 

o svojom sámskom priateľovi povedal, že nie je „pravý Laponec“, lebo je 

nožom a vidličkou.
12

 

Zachovať, zakonzervovať, nič nemeniť. Inak by to nebolo pravé. Mož-

nosť rozvoja niektorých etník je zahataná magickými slovami „pravý“ a „za-

chovať“.  

Jeden z najvýznamnejších sámskych kultúrnych dejateľov, spisovateľ 

a všestranný umelec Nils-Aslak Valkeapää, po sámsky Áillohaš (1943 – 

2001) už v roku 1971 v svojom diele Terveisiä Lapista (Pozdravy z Lapon-

ska) napísal: Keď mi hovoria o zachovaní kultúry, natíska sa mi obraz 

etnológa a túto aktivitu vnímam predovšetkým ako knihovanie, archiváciu 

mŕtvej kultúry. U Sámov sa neraz predpokladá takýto ustrnutý stav, v kto-

rom 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 kul-

túru zachovať, odpoveď je jednoduchá: áno, v prípade, že je kultúra už mŕt-

va. Ale živú kultúru nezabíjajte. To by sa mohlo nazvať duchovnou 

vraždou.
13

 Predstavy o „pravej laponskosti“ by doviedli sámsku kultúru 

k atrofii.  

Etnické stereotypy sa neraz stávajú nástrojom politického boja o domi-

nanciu. V relácii Sámovia – Nóri resp. iné majoritné obyvateľstvo sa dištink-

tívnym prvkom stal spôsob obživy. Tí, čo sa živili obrábaním pôdy, mali 

vyšší spoločenský status ako autochtónne obyvateľstvo živiace sa lovom, 

neskôr chovom sobov, rybolovom či zbieraním lesných plodov. Tradičné 

predstavy o Sámoch nadväzovali neraz na líniu vytýčenú rímskym histo-

rikom Tacitom, ktorý sa v diele Germánia z roku 98 n.l. ako prvý zmieňuje 

o etniku Sámov, aj keď ich nazýva Fenni. V tom čase sa však už Fíni 

                                                                                                                            
AUTTI, M. (eds.): Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit, osa 1. Outamaalta tunturiin. Oulu: 
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pravdepodobne živili obrábaním pôdy, preto sa predpokladá, že  tento názov 

označoval Sámov. „Nazdávajú sa, že takto žijú šťastnejšie, než by sa 

vzdychajúc plahočili na poliach, namáhali so stavbou domov, zaoberali sa 

svojím a cudzím majetkom a kolísali medzi nádejou a strachom. Bez starosti 

o ľudí, bez starosti o bohov dosiahli vec najťažšiu: nepociťujú potrebu niečo 

si želať.“
14

 Už opísanie Fennov načrtlo jasný protiklad medzi primitívnou 

populáciou lovcov a rozvinutou poľnohospodárskou kultúrou. Tacitus pre-

zentuje protiklad rovnakou metódou – akousi logikou negativizmu – ako 

početní jeho neskorší nasledovníci: primitívni Fenni nemajú zbrane ani kone 

ani prístrešia ako Rimania. 

Stereotyp v sebe vždy obsahuje protipól, voči ktorému sa vymedzuje 

a súvisí s hierarchiou moci v spoločnosti. Negatívny heterostereotyp o iných 

býva prejavom kultúrnej nadradenosti vlastnej skupiny.
15

 

Predstavy o Sámoch je možné podľa Veli-Pekku Lehtolu považovať za 

celkom neškodné dovtedy, kým ich autormi boli nezainteresovaní návštev-

níci z iných, vzdialených končín sveta. Pre tých boli Sámovia iba zrkadlom 

ich vlastnej kultúry, zaujímavý objekt porovnania s ich vlastnými hodno-

tami. Situácia sa však mení, ak hovoríme o obraze Sámov v očiach sused-

ných národov, najmä počínajúc 18. storočím. Tieto názory sú už prepletené 

so snahami o vykorisťovanie a záujmami spojenými s kolonializmom.
16

 

Príznačné je, že od 18. storočia sa vedenie krajín zaoberá čoraz častejšie 

tým, ako ekonomicky využiť severné oblasti. Obrábanie pôdy bolo znova 

východiskom, na základe ktorého sa hodnotil stupeň vývoja etnika.  

Východiskom klasifikácie bolo obrábanie pôdy. Usadení, obrábajúci pô-

du mali status vyšší ako lovci a zberači lesných plodov. Nordmen, roľník 

a chovateľ dobytka stál v rebríčku vyššie ako finn, lovec-rybár. S bufinnar-

mi, ktorí boli prechodnou formou, zaobchádzali rovnocennejšie. Boli to 

pravdepodobne usadení Sámovia.  

Podobné stereotypy mali mocenské pozadie. Keď počas vikingských 

výprav, vedúcich okolo pobrežia Fínska (Fíni sa výprav nezúčastňovali) 

zistili, že územia obývané Sámami sú bohaté na zver, snažili sa odveké 

právo na tieto územia pôvodným obyvateľom odoprieť. Objavujú sa tu jasné 
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Puntsi 1999, s. 17. 



52 

stereotypy, napríklad Nór Ottar považoval územia obývané „Finnami“ za 

„divočinu“, zatiaľ čo územia Nordmenov a Bjarmov označoval ako obývané. 

Dopyt po kožušinách vzrastal a viedol tak severanov k predlžovaniu 

loveckých výprav až do ďalekého Laponska. Na obyvateľstvo Laponska to 

však malo negatívny dopad, pretože sa zrazu stali predmetom záujmu 

obchodníkov aj výbercov daní. Sámovia platili dane v kožušinách. 

Okrem uvedeného stereotypu Sáma ako neusadeného lovca sa stretávame 

v ságach a iných prameňoch so stereotypom Sámov ako ľudí, ktorí stále lyžujú 

(tzv. skridfinnar). Tretím archetypom, ktorý sa stal trvalou štandardnou 

výbavou obrazu Sámov v očiach roľníkov, bol stereotyp žobrajúceho chudáka.   

V priebehu stáročí sa základné charakteristiky sámskosti do istej miery 

menia. Zdôrazňovanie pohanstva v raných prameňoch sa mení na detailnejšie 

opisy odlišnosti Sámov. Na jednej strane ju vnímajú, podobne ako Tacitus, 

pozitívne, ako šľachetnú vlastnosť „slobodného ľudu“. Na druhej strane je 

odlišnosť vnímaná ako necivilizovanosť, kde sa zdôrazňovali degenerované 

a nemorálne črty. Sámovia sa do povedomia dostávali o.i. ako etnikum so 

sklonmi k alkoholizmu, šamanistickými praktikami, napríklad v diele francúz-

skeho cestovateľa Aubrey de la Motraya a priam hlavnou témou sa tieto témy 

stávajú v klasickom opise Laponska od Taliana Giuseppe Acerbiho
17

.  

Podstatné je hľadať odpoveď na otázku, kto je autorom stereotypov a aké 

sú jeho motivácie.  

Pri zobrazovaní Sámov v starej literatúre o Laponsku sa vo veľkej miere 

uplatňuje rovnaký model, aký podľa Edwarda S. Saida dominoval v pred-

stavách o Oriente. Tie vychádzali v rozhodujúcej miere z potrieb „západu“. 

Pri Sámoch sa zdôrazňovalo ich kočovanie (za pasienkami pre soby) a teda 

slabé väzby na pôdu, aby im nároky na imi obývané  územia nemuseli 

potvrdiť aj zákonom. Túto predstavu podporoval aj mýtus vytvorený fínskou 

historiografiou o „kočujúcich Laponcoch“, ktorí si postavili obydlie raz tu, 

potom zase inde, aby potom bez stopy zmizli. Tento mýtus úzko súvisel 

s praxou kolonializmu, podľa ktorej Sámovia nemali nikdy trvalé bydliská 

a preto ich vytláčanie na sever bolo oprávnené. Išlo tu jasne o vlastníctvo 

pôdy. Napríklad podľa J. W. Ruutha Sámov netreba brať do úvahy, keď ide 

o osídlenie územia v pravom slova zmysle. Predstava, že Sámovia nevlastnia 

svoje územia, sa v 20. – 30. rokoch vykryštalizovala do rozsiahlej právnej 

a historickej literatúry, ktorá napriek vlastným predstavám Sámov pôsobila 

ako doktrína až do 80. rokov 20. storočia.
18
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Veli-Pekka Lehtola zdôrazňuje negatívny vplyv vytýčenia hraníc, čím sa 

vlastne Sámovia dostali do štyroch krajín. Malo to dôsledky aj na zmenu tra-

dičných spôsobov obživy Sámov, ku ktorým patril okrem chovu sobov aj 

rybolov. Sámovia sa museli prispôsobiť novej situácii a hľadali uplatnenie 

v iných sférach. 

2. SÁMSKA RENESANCIA. PROJEKT ALTA AKO MEDZNÍK 

Obraz Sámov ako pastierov sobov a šamanov pretrváva v povedomí 

verejnosti napriek tomu, že sa v období sámskej renesancie v šesťdesiatych 

rokoch 20. storočia aktivizuje sámska mládež a začína sa zaujímať o svoj 

pôvod a po dlhodobých pokusoch asimilovať, ponórčiť či pošvédčiť Sámov 

sa vracia k svojim koreňom.  

Obrat v zmýšľaní Sámov 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 oddávna 

významnou súčasťou zeme Sámov. Leží tam nielen najtypickejšia sámska 

dedina v Nórsku Masi, ktorú nazývajú aj „dušou Laponska“, ale pozdĺž rieky 

Alta sú pastviny a telištia sobov. Sámovia už dlhé roky žiadali vládu o práv-

ne zakotvenie užívania pôdy na ich tradičných územiach a zákaz extenzívne 

zasahovať do ich územia. Alta-projekt sa stal nielen symbolom boja proti 

nezmyselným zásahom do prostredia, ale aj boja za práva Sámov. 

Pre vytrvalé protesty Sámov a ochrancov prírody bola realizácia projektu 

po dlhoročnom boji podstatne zredukovaná. Tento protest zburcoval ľudí 

v takej sile, aká sa v Nórsku ešte za ochranu životného prostredia dovtedy 

nesformovala a vzbudil pozornosť aj v zahraničí. 

2.1. Národné „prebudenie“ 

Vzdelanie je pre Sámov, prirodzene, v súčasnom svete užitočné. V minu-

losti však malo získavanie vedomostí aj svoju odvrátenú tvár. Majoritné 

úrady posielali sámske deti do internátnych škôl v snahe odcudziť ich rod-

nému kraju, zvykom, vlastnému jazyku a tradičnému zmýšľaniu. Pri 

integrácii Sámov sa jedným z najdôležitejších faktorov stali školy, ktoré 
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kolonizovali pamäť Sámov. Sámovia si osvojili ideály majoritného obyva-

teľstva a niektorí dokonca začali sámskosťou pohŕdať. Mnohí sámski spiso-

vatelia patria ku generácii, ktorej znalosť materinského jazyka z týchto dô-

vodov viac-menej zakrnela. Keďže sámsky jazyk sa nepoužíval ako literár-

ny, nevytvorila sa literárna tradícia a vzory, ktoré by autori mohli nasledo-

vať. Preto je pre nich písanie slovami spisovateľky Kerttu Vuolab (1951) 

nepretržitou školou jazyka. Autori totiž v literárnej tradícii nemajú veľa 

vzorov a objektov na porovnanie. 

Na druhej strane pozitívom toho, že fínski Sámovia používali v písomnom 

styku fínsky jazyk, je, že si zachovali svieže obrazy, pretože sa im so slova-

mi prinajmenšom spočiatku neviazali nijaké ustálené konotácie. Najmä Nils-

Aslak Valkeapää a Paulus Utsi zdôrazňovali rozdiel medzi jazykom prírody 

a lživým „jazykom papiera“, ktorý považovali za príčinu katastrofy krajiny 

Sámov v minulosti aj v súčasnosti.
19

 

„Doba zo mňa urobila básnika.“ skonštatoval Paulus Utsi (1918 – 1975), 

pôvodne chovateľ sobov a remeselník, až kým ho projekt budovania obrov-

skej priehrady v jeho rodisku nepriviedol k písaniu.
20

 

Aj v tvorbe azda najvýznamnejšej osobnosti sámskej kultúry Nilsa-

Aslaka Valkeapää (1943 – 2001) 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 západnou kultúrou. Vnútorné pocity a myšlienky človeka sú orga-

nicky späté s prírodou, ktoré sa prostredníctvom jazyka snažia vyjadriť.
21

 

Pre sámske umenie je príznačné miešanie žánrov, v západných krajinách 

neraz dôsledne rozlišovaných, a prekračovanie hraníc. Mnohí sámski umelci 

pôsobia vo viacerých oblastiach. V sámskom umení sa rôzne umelecké 

druhy navzájom prelínajú. Najvýraznejšie sa to prejavilo v tvorbe Nilsa-

Aslaka Valkeapää, ktorý bol spisovateľ, spevák joikov, hudobník, skladateľ, 

fotograf, výtvarný umelec, kultúrny politik a herec. V svojej podstate bol 

synestetickou povahou: obrazy videl ako melódie a slová ako obrazy. Jeho 

hlavné dielo Beaivi, Áhčážan (1988, Slnko, môj otec), za ktoré dostal ako 

jediný sámsky autor doteraz v roku 1991 literárnu cenu Severskej rady, je 

pokus o vytvorenie „sámskeho národného eposu“. Hľadal v ňom alternatívne 

vzory pre „kolonizovanú pamäť“, sámske vlastné ponímanie histórie. Svoje 

témy rozvíja na mnohých úrovniach, jazyka, histórie a mytológie. Jeho 
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ponímanie času je sámske. Rovnako ako v živote človeka, aj v histórii sa 

striedajú „ročné obdobia“. 
22

 

V emancipačnom hnutí šesťdesiatych, sedemdesiatych, ale aj osemdesia-

tych rokov bola literatúra významnou formou umeleckého a politického 

boja. V sedemdesiatych rokoch, v čase národného prebudenia tvorila 

prevažnú väčšinu sámskej literatúry poézia. Neskôr nasledovalo obdobie 

prózy, v ktorej dominovali romány. V osemdesiatych rokoch 20. storočia sa 

diskutovalo o tom, prečo sámski spisovatelia píšu tak málo poviedok, veď 

rozprávanie príbehov má v sámskej literatúre dlhú tradíciu. Kerttu Vuolab to 

vysvetľovala tým, že sámski spisovatelia jej generácie vo Fínsku chodili do 

fínskych škôl, kde ich učili, že ten správny žáner je román.
23

 

Udalosti okolo projektu Alta zasiahli veľmi intenzívne do života mno-

hých ľudí. Protesty zmobilizovali aj sámsku mládež, ktorá sa začala zaují-

mať o vlastné korene. Nelly Rasmussenová v cestopise Děti severských 

šamanů rozpráva o mladom umeleckom rezbárovi Håvardovi Larsenovi, 

ktorý – keď si v osemdesiatych rokoch pod vplyvom protestov proti projektu 

Alta uvedomil vlastné sámske korene – sa naučil rezbárske remeslo asi za 

dva roky sám z knižiek.
24

 

Od konca 60. rokov 20. storočia sa sámska identita vyvíja vlastným sme-

rom, tradícia sa spája so súčasnými impulzmi. Vznikajú nové formy účasti: 

sámska politika nového typu a národný duch, moderné médiá a umenie sia-

hajúce mnohými smermi.
25

 

Dnes majú Sámovia parlament, politické strany, univerzitu a štátom 

garantovanú výučbu sámčiny na školách, rozhlasové stanice a televízne 

programy v sámčine. Sámovia zo všetkých štyroch krajín (Nórska, Švédska, 

Fínska a Ruska) majú spoločnú vlajku, národnú hymnu a národný sviatok.  

3. MENIACE SA IDENTITY SÁMOV A SÁMSKA LITERATÚRA 

Laponsko a Sámov zobrazovali v literatúre dlho iní ako Sámovia sami. 

Aarne Erkki Järvinen (1891 – 1963), lesník a spisovateľ začal zobrazovať 
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25  LEHTOLA, Veli-Pekka: Aito lappalainen ei syö haarukalla ja veitsellä. Stereotypiat ja 

saamelainen kulttuurintutkimus (sámske kultúrne štúdiá). In: TUOMINEN, M. – 

TUULENIE, S. – LEHTOLA V.-P., AUTTI, M. (eds.): Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit, 
osa 1. Outamaalta tunturiin. Oulu: Puntsi 1999, s. 15-16. 



56 

život v severskej divočine už vo svojich dielach z dvadsiatych rokov 20. 

storočia.
26

 

Literatúra sa snaží zjednotiť základy sámskeho spôsobu myslenia. Nejde 

jej o nastolenie niekdajšej harmónie, ale skôr o vytváranie identity nového 

typu. A hoci sa mnohé mýty snažia autori demytizovať, niektoré odolávajú a 

stále žijú. Napríklad nórsky sámsky autor Stig Gaelok (1961) kritizoval Aila 

Gaupa (1944 – 2014) za to, že naďalej zobrazuje šamanistický spôsob života 

ako ideál sámskosti, hoci Sámovia sú kresťania, často lestadiáni, ktorí 

pohanstvo odsudzujú. 

Doktor filozofie Tuomas Magga poukázal na to, že spisovatelia ešte stále 

považujú tematiku sobov v literatúre za akési kritérium sámskosti. Dokonca 

aj spisovatelia, ktorí nevyrastali v prostredí sámskych pastierov sobov, sa ho 

pokúšajú zobrazovať namiesto toho, aby rozprávali živšie a pravdivejšie 

o svojom vlastnom sámskom prostredí.
27

 

Mestskí Sámovia (tzv. City-Saamit), žijúci v Helsinkách, sú jedným 

z príkladov na to, ako sa sámskosť a sámska identita  za posledné desaťročia 

zmenila.  

Sámsku literatúru, rovnako ako iné národnostné literatúry, je problema-

tické definovať. Jednou z príčin je podľa Veli-Pekka Lehtolu aj jazyková 

bariéra. Sámska literatúra, na rozdiel od literatúry domorodého obyvateľstva 

USA, písanej po anglicky, vzniká vo viacerých jazykoch. Aj keď sa vo 

Švédsku a v Nórsku píše sámska literatúra väčšinou v jazykoch majority, 

teda po nórsky a po švédsky, sámsky jazyk zostáva dôležitým faktorom, 

rovnako ako sámsky pôvod autora. Úlohou sámskeho umenia je oslovovať 

Sámov aj nesámske publikum. Jazyková situácia je aj inak komplikovaná: 

okrem severnej sámčiny, ktorou hovorí najviac Sámov, je ešte inarská, 

skoltská sámčina, južná sámčina...
28

 Fakt, že vo Fínsku viac sámskych auto-

rov píše po sámsky, môže vyplývať z príbuznosti týchto dvoch jazykov, 

oboch ugrofínskych, kým nórčina a švédčina patria ku germánskym jazy-

kom. Písanie v sámčine bolo pre tých, čo chodili do škôl vo Fínsku prístup-

nejšie ako pre tých, čo sa v škole učili po nórsky alebo po švédsky.  

                                                           
26  LEHTOLA, Veli-Pekka: Saamelaisten muuttuvat identiteetit ja kirjallisuus. In: LASSILA, 

Pertti (ed.): Suomen kirjallisuushistoria 3. (s. 236-243) Helsinki: SKS 1999, s. 236. 
27  LEHTOLA, Veli-Pekka: Saamelaisten muuttuvat identiteetit ja kirjallisuus. In: LASSILA, 

Pertti (ed.): Suomen kirjallisuushistoria 3. (s. 236-243) Helsinki: SKS 1999, s. 237. 
28  PARENTE-ČAPKOVÁ, Viola. Kirjallisuudentutkimuksen asema saamentutkimuksessa 

ennen ja nyt. Keskustelua Veli-Pekka Lehtolan kanssa. In: AVAIN: 

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti. Turku: Kirjallisuudentutkijain Seura, 2015, č. 3, 
s. 13. 
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Biografický prvok je podstatným konštitutívnym prvkom sámskej 

literatúry. Rozprávanie príbehov a spomienky zohrávajú dôležitú úlohu 

v diele mnohých sámskych autorov.  

Súčasná sámska literatúra sa zrodila vo všeobecnosti na odzrkadlenie 

rozporuplnosti novej doby. Spisovatelia sú pôvodne vzdelaní ľudia: 

absolventi seminára (Jalvi, Valkeapää, Paltto), učitelia (Hans-Aslak 

Guttorm, Pekka Lukkari), novinári (Ellen Marie Vars) a iní vysokoškolsky 

vzdelaní autori (Rauni Magga Lukkari, Synnöve Persen). Po odchode na 

štúdiá sa vzdialili svojmu spoločenstvu „na dohľad“, aby ho potom začali 

skúmať z trochu iného zorného uhla. Mnohí spisovatelia žili dlhšie mimo 

svojho rodiska.
29

 

Už prvý sámskojazyčný román Árbeeatnan luohti (1981, Jojk dedičnej 

zeme) Eina Guttorma (1941 – 2005) naznačil, že stereotyp sámskej kultúry, 

idylického života prírodného národa sa radikálne mení. Guttorm namieril 

svoju satiru na vzťahy v komunite v Teno, kde v päťdesiatych rokoch 20. 

storočia vládne všeobecná lestadiánska netolerantnosť. Členovia komunity 

sa v románe dostávajú do situácie, keď sú všetci vzájomnými rukojemníkmi 

s večným strachom z porušenia pravidiel a z jeho možného odhalenia.  

Obraz protikladu tradičného spôsobu života a nových čias sa v priebehu 

80. rokov 20. storočia vyostruje a na druhej strane problematizuje.  

Príznačné pre nové ponímanie identity je, že napríklad v neskorých 

románoch Jovnna-Ánde Vesta sa už ani nehovorí o sámskosti. Sú to 

bildungsromány zasadené do cudzieho prostredia, ktoré majú so sámskosťou 

spoločný iba jazyk. Napriek tomu ich nastolenie problémov je pre Sámov 

blízke. Práve otázky identity Sámov žijúcich v zahraničí, téma ich odchodu 

do sveta a vzťah tých, ktorí bývajú v cudzej krajine k svojmu rodisku je 

jednou z ústredných tém sámskej literatúry.
30

 

Jovnna-Ánde Vest, ktorý od 1982 žije v Paríži, patrí k najznámejším 

sámskym spisovateľom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Je jedným z mála 

spisovateľov píšúcich v sámčine, ktorý sa špecializuje na písanie románov. 

Jeho druhý román Kapteainna ruvsu (Kapitánova ruža, 1991) hovorí o mu-

žovi, ktorý odchádza zo zapadákova do veľkého sveta, celé roky pracuje na 

mori a napokon sa usadí v zámorskom meste. Ani téma, ani postavy nie sú 

sámske, v románe nie sú sámske kroje, ani tunturi, laponské zaoblené hory, 

a ani soby. Sámsky je iba jazyk knihy, konkrétne severosámsky. Napriek 

                                                           
29  LEHTOLA, Veli-Pekka: Saamelaisten muuttuvat identiteetit ja kirjallisuus. In: LASSILA, 

Pertti (ed.): Suomen kirjallisuushistoria 3. (s. 236-243) Helsinki: SKS, s. 238. 
30  LEHTOLA, Veli-Pekka: Saamelaisten muuttuvat identiteetit ja kirjallisuus. In: LASSILA, 

Pertti (ed.): Suomen kirjallisuushistoria 3. (s. 236-243) Helsinki: SKS, s. 242. 
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tomu je svet tohto diela sámskemu čitateľovi v mnohých ohľadoch blízky. 

Hlavná postava Kapo je v očiach veľkého sveta „čudný muž s batohom“, 

v uponáhľanom a vystresovanom svete svojou inakosťou neskúsený divoch, 

dieťa prírody.
31

 Ťažiskovou témou autorových diel je vykorenenosť človeka, 

jeho vystavenosť napospas osudu. Jeho hrdinovia nie sú schopní vo väčšej 

miere vplývať na svoj vlastný život.
32

 

Prozaická tvorba však v 21. storočí je na ústupe. S vydávaním sámskej 

literatúry boli vždy problémy, ale predtým ich vďaka veľkému nadšeniu 

vedeli prekonať. Písanie románov je dlhodobá záležitosť a v 21. storočí sa 

frustrácia stupňovala; staršia generácia odchádza a mladí prechádzajú do 

iných oblastí a k iným žánrom. Dnes znova dominuje lyrika, ako keby sa 

sámska literatúra vracala k svojim koreňom.
33

 

V etnopolitickom období sedemdesiatych a ešte aj osemdesiatych rokov 

boli umenia prepletené dokopy. Od deväťdesiatych rokov 20. storočia sa 

sámske umenie mení a jednotlivé oblasti umenia začínajú fungovať zvlášť. 

Politický diskurz, ktorý spájal sámske hnutie, zostáva v pozadí.
34

 

4. PROBLÉMY S RECEPCIOU. STRET SÁMSKEJ 

A STREDOEURÓPSKEJ ROZPRÁVKY 

Prípad, aké neprekonateľné problémy mal Václav Marek, keď chcel vy-

dať antológiu sámskych rozprávok, opisuje Michal Kovář v svojej dizertač-

nej práci aj v úvodníku 10. čísla časopisu Plav z roku 2011. Václav Marek, 

ktorý antológiu sámskych príbehov zostavil a preložil už koncom štyridsia-

tych rokov 20. storočia, ju neúspešne ponúkal rôznym vydavateľstvám, o.i. 

Odeonu a Albatrosu. Antológia Noidova smrt však mohla vyjsť až v roku 

2000, po smrti autora.
35

 Z jeho korešpondencie vyplýva, že redaktori ne-

súhlasili s ich vydaním v pôvodnej podobe, pretože sámske príbehy pova-

žovali za príliš vzdialené stredoeurópskym rozprávkam a navrhovali, aby ich 

Marek prerozprával a vložil do príbehov didaktické prvky a morálne závery. 

                                                           
31  LEHTOLA, Veli-Pekka: Saamelaisten muuttuvat identiteetit ja kirjallisuus. In: LASSILA, 

Pertti (ed.): Suomen kirjallisuushistoria 3. (s. 236-243) Helsinki: SKS, s. 236. 
32  List 16.11.2000 http://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/kauno%253Aperson_123176025412871#. 

VkUgm78y0qI 
33  PARENTE-ČAPKOVÁ, Viola. Kirjallisuudentutkimuksen asema saamentutkimuksessa 

ennen ja nyt. Keskustelua Veli-Pekka Lehtolan kanssa. In: AVAIN: Kirjallisuudentutkimuksen 

aikakauslehti. Turku: Kirjallisuudentutkijain Seura, 2015, č. 3, s. 14. 
34  PARENTE-ČAPKOVÁ, Viola. Kirjallisuudentutkimuksen asema saamentutkimuksessa 

ennen ja nyt. Keskustelua Veli-Pekka Lehtolan kanssa. In: AVAIN: Kirjallisuudentutkimuksen 

aikakauslehti. Turku: Kirjallisuudentutkijain Seura, 2015, č. 3, s. 16. 
35  MAREK, Václav. Noidova smrt. Pověsti a pohádky z Laponska. Praha: Triáda, 2000 
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Taká bola v tom čase všeobecná prax. Redaktori sa obávali, že by českí 

čitatelia nepochopili a neprijali svojou formou a obsahom také vzdialené 

príbehy. Marek však tieto návrhy odmietol a argumentoval, že priveľké 

adaptácie by bránili pochopeniu kultúrnych rozdielov a spoznaniu nových 

vecí. Redaktorke Albatrosu ešte aj v 1989 prekážalo, že sa v sámskych 

rozprávkach neopisuje boj dobra so zlom, nemajú mravoučný základ, sú 

drsné a kruté. Marek vydavateľským pracovníkom nedokázal vysvetliť, že 

sámske rozprávky sú surové a drsné, lebo sú to príhody z dejín Sámov. Sú 

také, aký je život v drsných klimatických podmienkach Severu, aká bola ich 

história od čias vikingov, Čudov. Pre Sámov je dôležité každé jedno slovo. 

Marek nechápavých redaktorov nedokázal presvedčiť, že rozprávky domo-

rodých národov zobrazujú život dávnych ľudí, spôsobom, ako ľudia rozprá-

vali a komunikovali navzájom. Tieto rozprávky nemožno porovnávať s roz-

právkami meštianskej spoločnosti, a už vôbec ich nemožno podľa nich 

prispôsobovať prijímajúcej kultúre. Musíme považovať za otázku našej 

národnej cti vydávať cudzie rozprávky v ich pôvodných, špecifických 

podobách, nezdeformované v súlade s našimi estetickými normami.
36
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Tiivistelmä 

Saamelaisten stereotyypit ja saameleisen identiteetin ja kirjallisuuden 
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porosaamelaisten ja shamanien kuvasta saamelaisen renesanssin kautta 

nykyaikaan. Jälkikolonialismisia piirteitä saamelaisten kohtelusta. Saamelaisen 

kirjallisuuden erilaiset muodot. Saamelaisten satujen vaikeasta tšekkiläisestä 

vastaanotosta.  
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POLGÁR ANIKÓ 

AZ ALLEGORIZÁLT KISEBBSÉGI TÉR 
TÉR ÉS IDENTITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI N. TÓTH ANIKÓ 

MESÉIBEN1 

Annotáció: A tanulmány tér és identitás összefüggéseit tárgyalja a 

szlovákiai magyar irodalom kontextusában, a multikulturalizmus, illetve a 

minor irodalom koncepciójának jegyében. Egyik alaptézise, hogy nem 

szükséges mereven elválasztani egymástól a szlovákiai magyar közegre 

közvetlenül reflektáló és az egyetemes tárgyú műveket, hiszen allegorikus 

értelemben ez utóbbiak is utalhatnak a kisebbségi tér beszűküléséből 

vagy a különböző elemek egymásra rétegződéséből fakadó 

identitásproblémákra. A szerző példaképpen N. Tóth Anikó Tamarindusz és 

Alacindruska című mesekönyveit elemzi, kimutatva, hogy a mesék 

allegorikus síkon a kisebbségi tér multikulturalizmusát, a mássághoz való 

viszonyulás módozatait is magukba foglalják.  

Kulcsszavak: kisebbségi irodalom, tér, identitás, multikulturalizmus, N. Tóth 

Anikó, gyerekirodalom, mese, cross writing, allegória 

A kisebbségi tér olyan közeg, amely valamilyen szempontból határok 

közé szorítható, s valamilyen (olykor riasztó) tágassággal vagy többséggel 

szemben meghitt biztonságot, ugyanakkor szorongató kényelmetlenséget, 

beszűkítő elzártságot is jelenthet. Az identitással szoros összefüggésben 

levő, azt árnyaló vagy meghatározó tér lehet valós vagy megkonstruált, s az 

elszigeteltség, a kívülrekedtség, a kintről nehezen megközelíthető 

bennfentesség elidegenítő kategóriái ugyanúgy kötődhetnek hozzá, mint az 

összetartozás, az öntudatot erősítő közös hagyomány s az ezzel összhangba 

hozott alkalmazkodóképesség, illetve a többkultúrájúság pozitív képzetei.  

Tér és identitás szoros összefüggése az irodalmi reprezentációkban is 

erőteljesen megmutatkozik. A kultúraköziség formáit a kisebbségi irodalom 

terében is a lokális jellegzetességek, társadalmi, politikai adottságok 

                                                           
1 A tanulmány megírásához szükséges kutatások az 1/0051/14. számú, Ideológie, identity a 

sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom priestore című 

VEGA-projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi 

Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of Arts, 
Department of Hungarian Language and Literature).   
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befolyásolják, hiszen, ahogy Domokos Johanna hangsúlyozza, „egészen más 

kihívásokkal kell szembenézni, ha pl. az irodalmi mező egy korábban 

valamelyest önálló hagyományokkal rendelkező területet kebelez be (pl. a 

finnországi irodalmi mező és a finnországi svéd irodalom viszonya) vagy ha 

a többség blokkolja a kisebbségi irodalmak egyáltalán való kiépülését (pl. a 

számi irodalom létrejötte a skandináv irodalmi mezőben).”
2
  

Tanulmányomban tér és identitás összefüggéseit a szlovákiai magyar 

irodalom kontextusában próbálom megragadni. Az első alfejezetben a 

szlovákiai magyar irodalom tér- és identitásproblémáit vizsgálom a 

multikulturalizmus, illetve a minor irodalom koncepciójának jegyében, a 

kultúrák találkozási pontjaihoz a hibriditás perspektívája felől közeledve. A 

második alfejezet azt mutatja be, hogyan értelmezhetőek a cross writing 

jegyében N. Tóth Anikó meséi a kisebbségi tér multikulturalizmusát, a 

mássághoz való viszonyulás módozatait magukba foglaló allegorikus 

történetekként. 

A TÉRÉRTELMEZÉS LEHETŐSÉGEI A SZLOVÁKIAI MAGYAR 

IRODALOMBAN 

A szlovákiai magyar irodalom fogalmának elvetését javasoló
3
 

irodalomtörténészek a magyar irodalmi tér oszthatatlan voltára, a nyelv 

összetartó erejére hivatkozva egyértelműen a határon túli magyar 

irodalmaknak az anyaországhoz való kötődését hangsúlyozzák, a 

metszéspontok szükségszerű kialakulását pedig inkább kényszerhelyzetként 

vagy a hatalmi apparátus irányából történő nyomásként írják le, a 

provincializmus melegágyának tartják, melyből az egyetemesség irányába 

történő elmozdulás jelentheti a kiutat. Ebből kifolyólag a többnyelvű, 

többkultúrájú közeg megtermékenyítő hatásának vizsgálata is esetlegessé 

válik. Tény, hogy az adott közegre jellemző vagy a multikulturalizmust 

hangsúlyozó jegyek megléte, illetve hiánya nem kezelhető esztétikai 

kategóriaként, ugyanakkor (s erről a kritikai reflexiók nemegyszer 

megfeledkeznek) az anyaországi trendekhez történő igazodás sem. Az 

anyaországbeli és a kisebbségi irodalomtörténeti diskurzusnak egyértelműen 

megvannak a maga anomáliái is: a magyar irodalom oszthatatlanságának 

                                                           
2  DOMOKOS Johanna, Mi a finn? Irodalom = Uő (szerk.), Finnek_! Multikulturális finn 

irodalmi olvasókönyv, Győr, AmbrooBook, 2013, 42.  
3  Vö. pl.: GRENDEL Lajos, Helyzetkép a szlovákiai magyar irodalomról a század végén = Uő, 

Hazám, Abszurdisztán. Esszék és cikkek, Kalligram, Pozsony, 1998, 96–104. NÉMETH 

Zoltán, Szlovákiai magyar irodalom: létezik-e vagy sem? = Uő, A bevégezhetetlen feladat. 
Bevezetés a „szlovákiai magyar” irodalom olvasásába, Dunaszerdahely, 2005, 5–23. 
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hangsúlyozása elsősorban a központi áramlatokon kívül rekedteknek, a 

perifériáról a centrumba kívánkozóknak az érdeke, s nem feltétlenül kerül 

összhangba a centrumba tartozók igényeivel.
4
  

Ha a szlovákiai magyar irodalom státuszát például a finnországi svéd 

irodaloméval összehasonlítjuk (a kisebbségi és többségi nemzet közös 

történelme, az anyaország megléte indokolja ezt a párhuzamot), 

szembetűnőek a többség és kisebbség kommunikációjának a különbségei. 

Míg a finnek a finnországi svéd irodalmat egyértelműen saját irodalmuk 

részének tekintik, szlovák–magyar viszonylatban ha történtek is erre 

kísérletek, inkább ellenállással találkoztak, hiszen ezek a gyarmatosítónak az 

alárendelteket kiszipolyozó és bekebelező módszereire emlékeztették a 

kisebbségi alkotókat.
5
 A korreláció már csak azért sem működhet a 

finnországi minta szerint, mert a szlovák írók és irodalomtörténészek döntő 

többsége nem olvas magyarul, a hazai magyar irodalmat a szlovákok 

irányába közvetítő csatornák is egyre apadnak, a szlovákiai magyar szerzők 

újabb generációi pedig (talán az iskolai szlovákoktatás erőszakos 

módszereinek hatására is) nem a szlovák irodalom felé fordulnak 

inspirációért.  

Feltűnő, hogy a szlovákiai magyar irodalom fogalmának 

irodalomtörténeti használata nincs összhangban az ugyanennek a térnek a 

megragadására irányuló politikai, történeti, nyelvészeti vizsgálódásokkal. A 

szlovákiai magyar irodalom kategória elvetésének javaslata mindazonáltal 

nem egy objektív irodalomtörténészi megfigyelésből következett, hanem 

szubjektív, érzelmi alapú: ott van mögötte az irodalmi kollektivizmusnak, a 

beszűkítő provincializmusnak és a kényszerű hídszerepnek az elutasítása. Ez 

az írói szempontból indokolt szubjektivizmus azonban nézetem szerint nem 

lehet azonos a tényeket is rögzítő, az irodalmi jelenségeket értelmező 

irodalomtörténész nézőpontjával. Célszerű azonban a „kisebbségi” és a 

„többségi” kategóriákat kitágítani, olyan értelemben, ahogy azt a Deleuze-

Guattari szerzőpáros kisebbségkoncepcióját az erdélyi magyar irodalomra 

alkalmazó Balázs Imre József teszi. „Ha következetesek akarunk maradni 

egy olyan gondolatmenetben, amely az erdélyi magyar irodalmat 

                                                           
4  A szemlélet egyoldalúságára a szlovákiai magyar költői művek gyér magyarországi 

recepciója kapcsán Vida Gergely  figyelmeztet: VIDA Gergely, „Nem vagyok önazonos”. 

Gondolatok a nyolcvanas évek szlovákiai magyar költészetéről = CSANDA Gábor (szerk.), 

Somorjai disputa (1.). Az élő szlovákiai magyar írásbeliség c. szimpózium előadásai, 
Somorja–Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum, 2003, 173–177. 

5  A jelenségről lásd: POLGÁR Anikó, The traditions of writing minority literary history  = 

Johanna LAAKSO–Johanna DOMOKOS (eds.), Multilingualism and Multiculturalism in 
Finno-Ugric Literatures, Wien, LIT, 2011, 149–157. 
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»kisebbségiként« interpretálja (korántsem ez az egyetlen lehetséges 

megközelítésmód, de e tanulmány erejéig maradjunk ennél), akkor nem 

csupán egyetlen többségi nyelv és identitás függvényében kell elhelyeznünk 

az erdélyi magyar irodalom beszédmódját, ahogy erről általában 

állampolgári-politikai értelemben gondolkodni szoktunk, hanem mindenféle 

többségi nyelvhez és identitáshoz képest.” – írja.
6
   

A kisebbségi író nyelvválasztásának kérdése nem szűkíthető le az 

anyanyelv-államnyelv korrelációra, ahogy ezt a Deleuze-Guattari koncepciót 

kritizáló Németh Zoltán teszi,
7
 hiszen az írói nyelvválasztás és az írói 

nyelvteremtés (ahogy erre a prágai német nyelven író, illetve annak alapján 

egy sajátos irodalmi kifejezésformát megteremtő Kafka példája 

figyelmeztet) számtalan nyelvváltozat polifóniájából táplálkozhat. Deleuze 

és Guattari szerint Kafkának meg kellett találnia „saját alulfejlett pontját, 

saját tájnyelvét, saját harmadik világát, saját sivatagát”.
8
 Esetünkben ugyan 

nem a többség nyelvén írt irodalomról van szó, mint Kafkánál, hanem egy 

kisebbségi nyelv irodalmáról, a minor irodalom másik két jellemzője, a 

politikai töltet és a kollektív érték tételezése azonban a szlovákiai magyar 

irodalmi hagyományra is jellemző. Ugyanakkor a nyelvi deterritorializáció 

ez esetben a kisebbséginek az anyaországbelihez fűződő viszonyában 

ragadható meg. A továbbiakban ebből a koncepcióból kiindulva használjuk a 

kisebbségi irodalom kifejezést (a minor irodalom szinonimájaként), s 

keressük azokat a tereket, amelyek a kortárs szlovákiai magyar irodalom 

egyes alkotásaiban nemcsak geográfiai értelemben kisebbségiek, hanem 

minor nyelvi territóriumokként, vagy a fenti metaforából kiindulva saját 

sivatagként is funkcionálnak. 

    A tér jellegzetességei akkor válnak különösen feltűnővé, ha az egyik 

közegből elmozdulva, egy másikba átlépve a különbségekkel szembesülünk, 

vagyis az utazás, a vándorlás, a migráció során.
9
 Sajátos helyzetet teremt 

azonban a térértelmezés szempontjából a határok mozgása, melynek révén a 

helyét nem is változtató egyének vagy közösségek is új viszonyok közé 

kerülnek. Grendel Lajos sokat emlegetett példájában egy kassai család 

                                                           
6  BALÁZS Imre József, Minor és maior nyelvhasználati módok az erdélyi magyar 

irodalomban, Kissebségkutatás 2006/2. http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_ 

2006_02/cikk.php?id=1368 (Letöltve: 2015. június 16.) 
7  NÉMETH Zoltán, A kisebbségi irodalom provokációja = BALÁZS Imre József (szerk.), 

Kortárs magyar kisebbségi irodalmak. Posztkolonializmus, gender studies, littérature 

mineure, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, 2013, 17. 
8  Gilles DELEUZE – Félix GUATTARI, Kafka. A kisebbségi irodalomért, Karácsonyi Judit 

fordítása, Budapest, Quadmon, 2009, 38. 
9  Iain Chambers hangsúlyozza, hogy az identitás útközben alakul. Iain CHAMBERS, 

Vándorlás, kultúra, identitás, Helikon, 2002/4, 433–474. 
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élettörténetén keresztül mutatja be ironikusan az egy helyben maradók 

kényszerű identitásmozgásait: a Schmidt család tagjai, akik ki sem 

mozdultak szülővárosukból, hosszú életük során kétszer voltak magyar, 

kétszer csehszlovák állampolgárok, s végül szlovák állampolgárként hunytak 

el.
10

 A szlovákiai magyarság ugyan nem bevándorlás révén került 

kultúraközi helyzetbe (el sem kellett mozdulnia ahhoz, hogy átkerüljön egy 

vagy akár több határon), ám a bevándorlókra jellemző „esetlegesség, az 

átutazóban levés, a cél- és végnélküliség”
11

 a szlovákiai magyar közösség 

létállapotát is jellemzi, s ennek az esetlegességnek a nyomai az irodalomban 

is fellelhetők. A szlovákiai magyar két létállapot között van, egy olyan 

„mintha”-állapotban, amilyenről Iain Chambers is beszél:
12

 a teljes identitás 

ez esetben is csak képzelt konstrukció, még ha bizonytalanságait nem is 

tudatosítjuk.  

A kisebbségi irodalmat a térbe helyező, azt a térrel összefüggésben 

megragadó újabb definíciók általában az identitás ambivalenciáit is magukba 

foglalják. Ha megfigyeljük egy a szovjetunióbeli németség költészetét 

(Sowjetdeutsche Lyrik) tárgyaló monográfiának
13

 a német kisebbségi 

irodalomra (deutsche Minderheitsliteratur) vonatkozó elméleti 

meghatározásait, világossá válik a szakirodalomban ez az identitáskérdések 

irányába történő elmozdulás. A szerző által idézett első, 1976-ból származó 

definíció szerint a német kisebbségi irodalom olyan irodalom, mely német 

nyelven születik egy többségében más nyelvi meghatározottságú térben.
14

 

Egy másik, 1982-ben íródott tanulmány a külföldi németek irodalmát 

provinciális irodalomként értelmezi, és regionális irányultságú 

kisművészetnek tartja: a német kisebbségi irodalom mikrokozmoszként 

jeleníti meg magát, s egy, a környező világgal szembeni ellenvilágot 

modellál.
15

  A 2000-ben megjelent monográfia viszont az identitásproblémát 

állítja a középpontba: alaphipotézise, hogy a német kisebbség irodalma a 

valamikori Szovjetunióban narratív identitásaktusként értelmezhető.
16

  

                                                           
10  GRENDEL, Hazám, Abszurdisztán, i. m. 12. A szlovákiai és finnországi kisebbségi 

viszonyokat összehasonlító Zuzana Drábeková figyelmeztet a finnek hasonló tapasztalataira 

Karjala kapcsán: Zuzana DRÁBEKOVÁ, Kifelé a homokóra nyakából? = Trópusok, 

facebook, költészet, Dunaszerdahely, MEDIA NOVA M, 2014, 217.  
11  CHAMBERS, i. m., 456.  
12  CHAMBERS, i. m., 456–457. 
13  Ljubow KIRJUCHINA, Sowjetdeutsche Lyrik (1941–1989) zu den Themen „Muttersprache” 

und „Heimat” als narrativers Identitätsakt, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2000. 
14  KIRJUCHINA, i. m. 31. 
15  KIRJUCHINA, i. m. 34. 
16  KIRJUCHINA, i. m. 9. 



66 

Ezeket a tapasztalatokat a határon túli magyar irodalmak kutatásban is 

kamatoztathatjuk, hiszen lényegében hasonló helyzetről: egy többségében 

más nyelvi meghatározottságú térben születő magyar irodalomról van szó. A 

szlovákiai magyar irodalomban sokáig ennek a művileg létrehozott 

mikrokozmosznak a provincializmusa hangsúlyozódott, önmaga képét 

sokáig az elvárásoknak megfelelően igyekezett megformálni, legújabb 

megnyilvánulásai azonban nem egyszer a kollektív és individuális identitás 

között egyensúlyoznak, identitásproblémáikat tágabb kontextusba helyezve. 

Véleményem szerint ebből a szempontból nem szükséges mereven 

elválasztani egymástól (ahogy azt Németh Zoltán teszi
17

) a szlovákiai 

magyar közegre közvetlenül reflektáló és az egyetemes tárgyú (pl. az antik 

mítoszokhoz kötődő) műveket, hiszen allegorikus értelemben ez utóbbiak is 

utalhatnak a kisebbségi tér beszűküléséből vagy a különböző elemek 

egymásra rétegződéséből fakadó identitásproblémákra. 

Holly E. Martin könyvében többek között két vagy több kultúra 

találkozási helyeit vizsgálja, kiemelve, hogy a kulturális konfliktusok 

szimbólumaként bemutatott ellentétes helyeknek a megjelenítése az 

irodalomban hibrid perspektívát eredményez.
18

 Hasonló szempontokat 

alkalmazhatunk a kortárs szlovákiai magyar irodalom jelenségeinek 

értelmezésekor is. Száz Pál kisprózáinak
19

 például a fő jellemzője a nyelvi, 

műfaji, stílusbeli hibriditás. A szerző által kreált, sajátos műfajú kisprózai 

szövegek (phytolegendák, phytoanekdoták, phytoaforizmák) a történelem 

transzformációi: nemcsak újramondásról, újraidézésről van szó, hanem a 

történeti és kulturális tudás átszituálásáról is. Ez az átalakulás nem a 

történetek, a narratívák, hanem az elbeszélésmód, a narráció szintjén a 

leglátványosabb. „A történelem le van aratva és be van gyűjtve; össze kell 

állítani és meg kell szólaltatni, emlékezni kell rá, újra kell olvasni és át kell 

írni, s a nyelv az értelmezés útján kel életre” – írja Iain Chambers.
20

 A 

kisközösség magánszempontjai szerint átértelmezett történelem hátterében 

ott egy learatott, egy begyűjthető korpusz, az összeállítás, a komponálás 

                                                           
17  Pl. Tőzsér Árpádnak a világirodalommal dialógust folytató verseiről: „Ezekben a versekben 

nyoma sincs semmilyen szlovákiai magyar léttapasztalatnak, sokkal inkább az egyetemes 

műveltségélménynek.” NÉMETH, A kisebbségi irodalom provokációja, i. m. 23. 
18  „The use of places that contain the histories of two or more cultures and the use of 

contrasting places as symbolic of cultural conflict are both means to create a hybrid 

perspective.” Holly E. MARTIN, Writing Between Cultures. A Study of Hybrid Narratives in 

Ethnic Literature of the United Stated, North Carolina, McFarland  Company, 2011, 13. 
19  Megállapításainkat folyóiratközlésekre támaszkodva tesszük (Irodalmi Szemle, 2015/4, 17–

30. és Kalligram 2015/1, 22–26.). 
20  CHAMBERS, i. m., 436. 
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(melyet egyelőre csak mikrostruktúráiban tudunk követni) már önmagában is 

ennek az adottnak az átalakítására vagy legalábbis átszínezésére szolgál.  

A hibriditás nyelvi érvényesítését segítik a különböző forrású 

megszólalások: az író merít a régi magyar írott hagyományból (a középkori 

legendák nyelvezetéből, motívumaiból), a népi vallásosság termékeinek 

számító, eredetileg orális mesehagyomány lejegyzett elemeiből és a 

közvetlen oralitásból, mely a kisközösség emlékezetét és a családi 

emlékezetet a ma aktuális horizontján átszűrve tálalja. Száz Pál kisprózái az 

identitáskonstrukciók tereit is elénk tárják: a misztikus jelentéssel telített 

növények egy költőivé fikcionált történelmi térben nőnek, melynek 

legfeltűnőbb jegye a multikulturalizmus (magyar, szlovák, zsidó, török, 

cigány elemek megléte). Ez a misztifikált tér egyszerre lesz egy mátyusföldi 

községnek és egy szakrális irodalmi (fennkölt és ugyanakkor parodisztikus) 

megnyilvánulásnak a közege, mely nyelvében is felmutatja ezt a hibriditást.  

PALÓCIA MINT A VÁNDORLÁS ÉS ELBÚJÁS  

MESEBELI TERE 

A tér identitásjelző szerepét egy helyi nyelvváltozat jellegzetességeivel 

kombinálva mutatják be N. Tóth Anikó meséi is, Száz Pálénál kevesebb 

nyelvi radikalitással, az Ipoly menti palóc nyelv elemeit inkább csak 

színezékanyagként használva. N. Tóth Anikó első két mesekönyvének
21

 

szövegei a cross-writing jegyében
22

 két síkon, gyerekmeseként és a felnőtt 

olvasókhoz szóló allegorikus történetként is olvashatók.  

A Tamarindusz című kötet nyitószövege, A füstfaragó meséje című 

történet
23

  főszereplője Boldizsár, egy füstfaragó művész/mesterember, aki 

ugyanakkor orvos is, eszkatologikus szinten az emberiség, a világ jótevője. 

A kéményeket tisztító füstfaragó munkakörét művészi alkotómunkának 

tekinti. A varázsmese klasszikus sémáját variáló történet, mely a birodalmat 

megmentő füstfaragó és a legkisebb királylány egybekelésével végződik, 

egy metapoétikus keretbe ágyazódik: a mesék varázslatos világát rejtő 

füstfelhő, a mindent beborító korom a meseíró külön világa, s a füstből 

                                                           
21  N. TÓTH Anikó–NÉMETH Ilona, Tamarindusz, Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 1994. N. 

TÓTH Anikó, Alacindruska. Történetek Palóciából, Pozsony, AB-ART, 1999. 
22  A terminust a gyerekirodalom kutatásába az amerikai U. C. Knoepflmacher vezette be. A 

fogalom lehetséges használatairól vö. Bettina KÜMMERLING, Crosswriting und 
Mehrfachadressiertheit: Anmerkungen in der Kinderliteratur = Bernhard METZ – Sabine 

ZUBARIK (szerk.), Am Rande bemerkt. Anmerkungspraktiken in literarischen Texten, 

Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2003, 277–296. 
23  N. TÓTH, Tamarindusz, i. m., 5–10. 
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mesét faragó Boldizsár végül mindenkit magához hasonít: „A királylány is 

kitanulta már a füstfaragást, s hogy ne különbözzön az országbéli 

emberektől és főleg Boldizsártól, a füstfaragótól, beburkolózott egy sűrű 

füstfelhőbe, hogy ismét kormos legyen. Azóta is ő faragja a világ legszebb 

füstvirágait.”
24

  A füstfaragó meséje, a magyar népmesék többségéhez 

hasonlóan, „a teljesség állapotá”-nak bekövetkezésével,
25

 vagyis 

lakodalommal és az azt követő családalapítással végződik.  

Mivel egy allegorikusan is értelmezhető műmeséről van szó, természetes, 

hogy a szerző a varázsmesék sémájával, tipikus motívumaival is szabadon 

variálhat, a könyv kritikusait azonban minden ilyenfajta eltérés zavarta, pl. a 

szokásos három helyett négy királylány szerepeltetése. „A mesék bűvös 

számait semmibe véve négy királykisasszony szerepel benne” – írja elítélően 

Kozsár Zsuzsanna.
26

 Hasonló véleményen van Koczur László is: „S ami 

ezután következik, rendkívül zavaró: miért van a királynak négy lánya? 

Ráadásul a királylányok számának ilyetén szaporítása teljesen felesleges, a 

végkifejlet szempontjából funkciótlan.”
27

 Véleményem szerint ezek a 

támadások teljesen elhibázottak, nem veszik ugyanis figyelembe, hogy N. 

Tóth Anikó meséjében a négyes szám szerepeltetését kötetkompozíciós 

szempontok indokolják. A Tamarindusz című mesekönyvben ugyanis hetes 

csoportokra osztva szerepelnek a szerző által mesketének nevezett rövid 

írások, s a kötetet a királylányok számával megegyezően négy varázsmese 

(A füstfaragó meséjén kívül A halványkék kisoroszlán, a Kaimómese és a 

Tamarindusz) tagolja.  

A nyitómese nemcsak a művészi és hétköznapi, a tiszta és beszennyezett, 

a fönt és a lent ellentétei révén hordoz allegorikus jelentéseket, hanem a 

terek ábrázolása, illetve a másság bemutatása szempontjából is. A 

füstfaragót lemoshatatlan feketesége választja el a környezetétől („mindig 

kormos volt, hiába mosdott a kristályvizű patakban”
28

). Olyan ő, mint egy 

alantas munkát végző bevándorló, vagy a többiektől bőrszínével is, 

életmódjával is különböző roma férfi, aki a város lakóinak szolgálatot tesz, s 

akitől a helyiek szociális helyzettől függetlenül idegenkednek (a szöveg 

hangsúlyozza, hogy minden rendű és rangú ember kéményét ő tisztítja, a 

vityillók, kunyhók lakóitól a kastélyok lakóiig). Az idegenkedés akkor is 

                                                           
24  N. TÓTH, Tamarindusz, i. m., 10. 
25  BOLDIZSÁR Ildikó, Meseterápia. Mesék a gyógyításban és a mindennapokban, Budapest, 

Magvető, 2012, 232. 
26  KOZSÁR Zsuzsanna, Meseirodalmunk fája. A XX. század utolsó évtizedének szlovákiai 

magyar prózai mesetermése, Pozsony, AB-ART, 2002, 42. 
27  KOCZUR László, Csipkerózsika – még mindig ébredőfélben = Somorjai disputa (1), i. m. 99. 
28  N. TÓTH, Tamarindusz, i. m., 5. 
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megmarad, miután a király megteszi őt fő kéménymesterének: a 

királylányok kíváncsiak a különös jövevényre, de a legkisebbet kivéve 

lenézően beszélnek vele és nem fogadják el ajándékát. A negyedik 

királylány (akinek nem leereszkednie kell Boldizsárhoz, hanem felmászni 

hozzá a palota tetejére) érdeklődő ugyan, de Boldizsár világának feketesége 

előbb őt is megijeszti („úgy megrémült a feltörő füstfelhőtől, hogy 

megszédült, és belepottyant a kürtőlyukba”
29

). Miután a kürtőbe esett 

királylány is lemoshatatlanul fekete lesz, családja nem ismeri fel, kénytelen 

elbújni és Boldizsár életmódjához igazodni. A másság kirekesztése végül 

elnyeri büntetését: a negyedik királylány egy csodaszappantól megtisztul, 

ám a lemoshatatlan korom a palota és a város népére rakódik. A vándorlás 

motívuma a csodaszappan keresése közben bukkan fel. A helyváltoztatás az 

identitás elveszítésével, vagy legalábbis elbizonytalanításával is jár: 

Boldizsár „már olyan sokat bolyongott, hogy a nevét is elfelejtette”.
30

  

 Az Alacindruska című meseregény novellisztikus epizódokból áll össze: 

az epizódok általában folytonosan új szereplőket állítanak elénk, akik 

gyakran két világ közti határon lépnek át. Az alaptörténés tulajdonképpen 

nem más, mint a mozgás, a vándorlás: egy sajátos mesebeli migráció, 

melynek tétje a beilleszkedés az új közegbe, akadályai pedig egyfelől az 

idegennel történő megismerkedésből adódnak, másfelől a helyiek (ha úgy 

tetszik: a bennszülöttek) ellenséges indulataiból. Az újonnan érkezett 

szereplők elé akadályokat gördítő Kunka (egy gonosz manó) a maga terében 

otthonosan érzi magát, mindaddig, míg egy felsőbb hatalom (az 

énekesmadarak csőrét bekötöző, minden énekszót elhallgattató Sas) őt is a 

kisebbek, a gyengék, az alárendeltek csoportjába nem sorolja. A Törpincs 

vándorlásával induló első mese egy tömeges migráció történeteként is 

olvasható: az Alacindruska (a jácint) csodálatos illatát érző manó ugyanis 

útja során csupa elégedetlen lénnyel találkozik, akiket rábeszél, hogy 

tartsanak vele. A cél nemcsak az, hogy a csodálatos illat közelébe 

kerüljenek, hanem az is, hogy pszichikai vagy egzisztenciális problémáik 

megoldódjanak: „Durmancsnak jókedvet keresünk, Pacukának tisztességes 

ruhát, neked barátot, s közben kiderítjük, honnan jön ez a csodálatos illat!”
31

 

A rosszalkodó manónak, Kunkának különféle módszerekkel sikerül 

megkeserítenie az Alacindruska körüli vidék lakóinak életét.  

Egy másik történet hőseinek, két tündérlánynak, Cinórkának és 

Macúrkának a sorsa még Törpincsénél is jobban hasonlít a bevándorlókéhoz. 

                                                           
29  N. TÓTH, Tamarindusz, i. m., 8. 
30  N. TÓTH, Tamarindusz, i. m., 9. 
31  N. TÓTH, Alacindruska, i. m., 6. 
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Korábbi lakhelyüket, a rétet lekaszálták, ezért kénytelenek elköltözni 

otthonról, s az erdőben bolyonganak, miközben minden új jelenségtől 

megijednek („Ámultak-bámultak, sose láttak fákat!”
32

). A virágok 

leporolásával foglalkozó tündérlányoknak (akik közül az egyiket Kunka 

kalitkába zárja) végül Törpincs segít az új közegbe történő beilleszkedésben. 

„Állást keresünk. Előző munkahelyünket ugyanis megszüntették …”
33

 – 

panaszolják, miután kiszabadultak Kunka karmai közül. Új lakóhely után 

néz a Süketberek című mese hőse, Butyika is, aki már nem bírja tovább a 

nádasban, mert zaklatják szomszédjai, a vadkacsák. A Süketberekben 

azonban fogságba esik: mikor a nyomasztó csendben fütyörészni kezd, őt is 

elkapja a berekbe nemrég költözött Sas, aki nem szívleli a zenét, s korábban 

sorra bekötözte az énekes madarak csőrét is, és begyűjtötte őket egy 

verembe. Végül a szintén fogságba esett Kunka segítségével sikerül 

megszökniük.  

A könyv alcímében szereplő Palócia helynév egy a szerző által kreált 

mesebeli teret jelöl, melynek határait az ott használt nyelv szabja meg.  Az 

Ipoly menti palóc tájszótárból gyűjtött szavak (melyeknek jelentését egy a 

mesékhez csatolt szójegyzék meg is magyarázza) különös hangzású 

gyógynövények nevei mellé kerülnek (beléndek, tövises iglice, baraboly), 

melyek jelenléte hozzásegít a tér reális betájolásához és misztifikálásához is.  

Az allegorikus értelmezés a művek megszületésének időszakára jellemző 

politikai töltettel is telítődik. Mindkét elemzett mesekönyv az 1990-es 

években, a rendszerváltás után, illetve az önálló Szlovákia megalakulását 

(1993) követően jelent meg, s kisebbségek megítélésének politikai 

változásait is tükrözi. A vándorlás, az utazás motívuma a rendszerváltás után 

megnyíló határok adta újabb lehetőségeknek is a tükre. Az önálló 

Szlovákiának a kezdeti időszakát (Vladimír Mečiar kormányzásának idejét) 

jellemző kisebbségek iránti intolerancia is beleérezhető azokba az elemekbe, 

amelyek a másság elleni erőszakos fellépés, a más nyelv elhallgattatására 

irányuló törekvés mesebeli képei. Az énekesmadarak tömeges 

elhallgattatása, a csőrök bekötözése mellett ilyen például Didirka dédapjától 

örökölt nagykabátjának az erőszakos elkobzása. „Azt hittem, az erdő 

mindenkié” – feleli támadójának Didirka, s támadója a kisebbséget 

erőszakosan elnyomó többség szemszögéből válaszol: „Na igen – vágta rá 

Gugonya. – Csakhogy te kivétel vagy.”
34

 A kisebbség elleni intolerancia, 

ahogy ezt a mese további menete sugallja, negatívan hat vissza a többségre 

                                                           
32  N. TÓTH, Alacindruska, i. m., 23. 
33  N. TÓTH, Alacindruska, i. m., 30. 
34  Mindkét idézet helye: N. TÓTH, Alacindruska, i. m., 43. 
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is: a kabát elkobzása után nemcsak a kabát volt tulajdonosa, hanem az erdő 

valamennyi lakója fázni kezd.  

Etikai síkon a mesék a szokásos elvárásokhoz igazodnak, oppozíciókat 

állítanak fel, melyeket hagyományos és kortárs mesebeli fordulatokkal 

oldanak fel (Kandikából és Dülléből például keserű cukorkák szopogatása 

űzi ki a gonoszságra való hajlamot). Az erdő lakóit végül a vészhelyzet, a 

közös ellenség állítja egy oldalra. A menekültek úgy rohannak az erdő fáit 

sorra kivágó, a mesehősök életterét veszélyeztető ismeretlen támadók elől, 

hogy semmit, vagy csak a legszükségesebb holmijukat tudják magukkal 

hozni. Ami után leginkább fáj a szívük, azok a táj természetes tartozékai, a 

kövek, a füvek, a gallyak, s az elveszített szülőföld után vágyódó, egy 

sziklabarlangba rejtőző mesebeli lények a hazatérés lehetetlenségén, a múlt 

visszafordíthatatlanságán is bánkódnak.
35

 Miután az Alacindruskától kapott 

varázsszóval sikerül kiűzni a támadókat, nemcsak a korábbi rend áll helyre, 

hanem annak korábbi anomáliái is felszámolódnak: minden szereplő 

közösen lakmározza a Mányi által sütött didelléket, vagyis lekváros 

derelyéket. 

Palócia olyan idillikus vidékké változik, mint a Mumin-völgy, melyet a 

finnországi svéd kisebbség szimbólumaként értelmeznek,
36

 s melyet 

Palóciához hasonlóan olykor szintén külső veszélyek fenyegetnek. A 

kisebbségi tér szűkös voltát jelképezik a mesék zárt vagy kis mozgásteret 

megengedő helyszínei: a kalitka, melybe Macúrkát bezárták, a sziklaverem, 

melybe a Sas gyűjtötte a bekötözött csőrű énekesmadarakat, a Csingó-szikla 

barlangja, ahová Palócia lakói a „vavalok” és „hangyalok”
37

 elől elbújtak, de 

ilyen az a keskeny holddarab is, amelybe a holdevő Pajod létrája eltűnése 

után megkapaszkodott. A tér maximális beszűkülését jelzi az az apró tisztás, 

amelyen Alacindruska, a jácintvirág nőtt: „Akkora volt, hogy éppen elfért 

rajta egy köcsög, szájával a föld felé.”
38

 A köcsög alatt majd megfulladó 

Alacindruska a beszűkült térbe kényszerülő kisebbség szimbóluma is lehet, 

kiszabadítása, különös illatának szétáramlása pedig egy nyelvi aktussal kerül 

párhuzamba, szerkezetileg kerekké téve a meseregényt. Az első fejezetben 

szűk teréből kiszabaduló Alacindruska az utolsó fejezetben egy palóc 

                                                           
35  „Lehet, hogy sose térhetek haza… Vagy ha vissza is mehetek, már mindenből kifosztanak… 

Ott kellett volna maradnom…” N. TÓTH, Alacindruska, i. m., 78. 
36  Zuzana DRÁBEKOVÁ, Podoby identity v dielach Tainaron Leeny Krohn a knihách o rodine 

Muminovcov Tove Jansson = Ondrej MÉSZÁROS (ed.), Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre 
vedu II, Nitra, 2011, 38. 

37  A palóc tájszólásban mindkettő játékos gyermekijesztgető szó. N. TÓTH, Alacindruska, i. m., 

89. 
38  N. TÓTH, Alacindruska, i. m., 7. 
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indulatszó, a varázsszóként használt ahaj-hu felkiáltás segítségével menti 

meg barátait a vavalok és hangyalok elől. Alacindruska tehát a nyelv 

menedékét kínálja, a Mumin mamához hasonlító Mányi pedig a család 

melegét, és a tápláló kulturális hagyományt. 

Az elemzett példák arra engednek következtetni, hogy a kisebbség 

megjelenítései a szlovákiai magyar irodalomban elsősorban a 

kényelmetlenséget, a beszűkítő elzártságot hangsúlyozzák, ugyanakkor a 

kívülrekedtség vagy a kintről nehezen megközelíthető bennfentesség 

elidegenítő kategóriáit a meseirodalomban az összetartozás pozitív képzetei 

ellensúlyozzák. N. Tóth Anikó történetei a mesei konfliktus részévé teszik a 

kisebbségi tér szorongató szűkösségét, s a tér és az identitás összetartozását, 

a vándorlás és helyváltoztatás identitásvesztő funkcióit allegorikus síkon 

fejezik ki. A meséknek a multikulturális elméletek felőli elemzése arra is 

rámutat, hogy tér és identitás összefüggéseit szlovákiai magyar 

viszonylatban a sokat emlegetett dichotómiák (saját nyelv–idegen nyelv, 

többségi–kisebbségi nemzet, anyaország–kisebbségi közeg) helyett a 

kulturális háttér képlékenységének, a teljes identitás megkonstruált voltának, 

az identitásproblémák tágabb kontextusának tudatosítása világíthatja meg 

leginkább. 

Az identitáskérdések megragadását a nyelvváltozatok polifóniája is 

segíti. A nyelvi gazdagságot ebben a tekintetben nemcsak a szlovákiai 

magyar nyelv rétegei vagy az irodalmi szövegekben is hasznosítható 

dialektusok képviselik, hanem az irodalmi hagyomány, mely műfaji és 

nyelvi mintákat kínál. Minor nyelvi territóriumoknak számítanak tehát az 

írók egyedi stílusváltozatai, s nem egyszer azok a műfaji sémákat is 

kiaknázó narratív elemek is, melyek kódoltan valamely kollektív tapasztalat, 

identitásforma tükröződései. A tér elmozdulásai identitásmozgásokkal is 

szembesítenek, a kisebbség terei pedig a különböző elemek egymásra 

rétegződését is magukba foglalják. Száz Pál kisprózái a régi magyar és 

kortárs irodalmi megszólalások, az írott és orális hagyomány ötvözetei, N. 

Tóth Anikó meséi a palóc nyelvi elemek, a klasszikus varázsmesék és az 

allegorikusan értelmezhető műmesék elemeit kombinálják. Az irodalmi 

szöveg ilyen jellegű hibriditása nemcsak a tipikus motívumok 

átértékelődését, hanem a kulturális tudás átszituálását is eredményezi. 
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Resume 

This paper discusses the relationship between space and identity in the 

context of Hungarian literature in Slovakia, based on the concept of 

multiculturalism and minor(ity) literature. One of its basic claims is that it is not 

necessary to strictly differentiate between works that directly reflect on the 

Hungarian medium in Slovakia and those that are of a more universal relevance 

as, in an allegorical sense, the latter can also refer to the problems of identity 

originating from the narrowing of the minority space or the superimposition of 

different elements. As an example, the author analyses the storybooks entitled 

Tamarindusz and Alacindruska, demonstrating that tales also include, on an 

allegorical level, the multiculturality of the minority space as well as its attitudes 

to diversity. 
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CSEHY ZOLTÁN 

A PROPEDEUTIKUS ÉS AZ HOMMAGE TÍPUSÚ 

MONTÁZS „MŰFAJA” CSELÉNYI LÁSZLÓNÁL1 

Annotáció: A tanulmány Cselényi László montázs műfajmegnevezéssel 

publikált szövegeinek elemzésével foglalkozik. E montázsoknak 

alapvetően kettős funkciót lehet tulajdonítani: részint a lírai életmű 

háttérmintázatait adó propedeutikus, részint alkalmi hommage típusú 

szövegekről van szó. A kérdés az, hogy vajon e szövegek olvashatók-e 

önmagukban, önálló műalkotásokként, s ha igen, milyen alapelvek, költői 

(zenei) megfontolások nyomán szerveződnek, s milyen módon járulnak 

hozzá az identitás problematizálásához Cselényi lírai szövegvilágában és 

énformálási stratégiáiban, kivált tervezett avantgárd önéletrajzi 

trilógiájának tükrében. A montázsok privát irodalomtörténetet, 

műhelynaplót tárnak elénk, miközben a kiválasztás, az elrendezés, a 

montázsolás zenei technikáinak köszönhetően bennünket, olvasókat is 

aktívan bevonnak az alkotás játékterébe.  

Kulcsszavak: szerzői- és szövegidentitás, neoavantgárd, montázs, 

metapoétika, vendégszöveg, Cselényi László, Kurtág György, Terry Riley. 

Cselényi László életművével kapcsolatban evidensnek tekintett 

alapfogalom a montázs, ám e montázstömbök szigorú rendnek, nagyobb ívű 

zenei mondatoknak és motivikusan épülő piramisstruktúráknak (a köznapitól 

a mitikusig) engedelmeskednek. Miközben a montázsok, kollázsok, 

parafrázisok, szövegroncsolások fellazító funkcióban mutatkoznak meg egy 

szabadon kezelt verspartitúra lapjain, a matematikai, geometriai pontosságú 

tömbök a rend szólamszálazó szigorát képviselik. A költői 

szabadságlehetőségek tehát szilárd szerkezetekre és mintázatokra 

támaszkodnak. A struktúra makacssága elengedhetetlen feltétele és létmódja 

a szöveg- és az idézettenger szabad mozgáslehetőségeinek.
2
  És ez a mozgás 

                                                           
1
  A tanulmány megírásához szükséges kutatások az 1/0051/14. számú, Ideológie, identity a 

sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom priestore című 
VEGA-projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi 

Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Faculty of Arts, 

Department of Hungarian Language and Literature).   
2  Vö. pl. POMOGÁTS Béla, Cselényi László, Dunaszerdahely, Nap, 2007, 116–118. 
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a hagyomány privát háttérmintázatait és erodálódását egyaránt megjeleníti: 

de ami ennél is fontosabb, az olvasó aktív részvételét is kikényszeríti. 

Az 1970-es évektől kezdődően folyamatosan létrejönnek olyan Cselényi-

szövegek, melyek műfaji megjelölésként is használni kezdik a montázs 

terminust. Ez a műfajiság magától értetődően több lesz, mint egy kreatív 

poétikai eljárás applikálása a szöveggenerálásban: Cselényi rendre egy 

prózát és versszöveget vegyítő, a sajátot és az idegent koherenciába rántó 

textúrát hoz létre, mely túllép a puszta technikai dimenziókon. A Danubiana 

avagy akik soha nem látták a tengert című kötet
3
 előszavából világosan 

kiderül, hogy a montázs egyúttal hommage is, illetve egy önéletírás-memoár 

narratíváján belül nyerhetnék el helyüket az életműben. Cselényi egy 

életrajzi trilógiát tervezett, mely a szülöföld-montázs, a pozsonyi-dunatáji 

tematika és a Párizs-memoár hármas szerkezetéből állt volna össze. Csontos 

János a komplex szerzői önarckép kirajzolódását a modernista 

mítoszteremtés és a posztmodern gesztusözön elegyítésében látja, melynek 

példája lenne  A megíratlan költemény című opusz.
4
 

Ez a „rendhagyó, többszólamú avantgárd önéletírás”- tervezet 

lényegében az aleatóriára épülő költői életmű szerkezetéhez hasonló nyitott, 

dinamikus, ugyanakkor matematikailag, zeneileg szervezett 

szövegkonglomerátum lenne. A montázsokban tehát egy párhuzamos világ 

lehetősége rajzolódik ki: a mintázatok a verses univerzum viszonylatában 

tehát azonosaknak mondhatók. Bohár András A megíratlan költemény című 

kötetet a „megalapozott háttértudást és érzékenységet ismertető” könyvnek 

tartja, mely olyan háttérrajzolatokat jelenít meg, melyek alapján 

kontextualizálhatók a lírai montázsszövegek.
5
  A kötet visszhangja rendkívül 

vegyesnek bizonyult: Csanda Gábor például helyenként okkal és teljes 

joggal kritizálja az időnként felbukkanó nyelvi igénytelenség és a szinte 

folyamatosan jelenlévő költői nagyotmondás gesztusait.
6
 Hizsnyai Zoltán 

egy 2004-ben írt kritikájában jegyzi fel azt az anekdotát, mely Dobos László 

egyik megjegyzésén alapul, s a Krétakor című kötet kapcsán fogalmazódott 

meg. „No öregem, megépítettél egy épületet, most már építsd meg a hozzá 

vezető lépcsőket is” – jegyezte meg állítólag a szinte általános kritikai 

                                                           
3  CSELÉNYI László, Danubiana avagy Akik soha nem látták a tengert. Vers, montázs, 

publicisztika, Pozsony, Madách-Posonium, 2005. 
4  CSONTOS János, A megíratlan költemény = Escorial avagy a Cs-tartomány, szerk. 

POMOGÁTS Béla, Pozsony, Dunaszerdahely, Madách-Posonium, Lilium Aurum, 2002, 134. 
5  BOHÁR András, A megírhatatlan költemény. Hermeneutikai kísérletek Cselényi László 

költészetéről, Budapest, Ráció Kiadó, Magyar Műhely Kiadó, 2005, 23. 
6  CSANDA Gábor, Az olvasó türelme határtalan = A Cs-tartomány – pro és kontra. Cselényi 

László költészete kritikák és értelmezések tükrében, szerk. KÖVESDI Károly, Pozsony, 
Madách–Posonium, 2009, 42–45.  
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értetlenkedés közepette Cselényi műve olvastán a pályatárs.
7
 E kontextusban 

a prózai montázsok és Cselényi irodalmi publicisztikája lépcsőfokokat 

képviselnének a kész, de megközelíthetetlen lírai épülethez. 

 Cselényi megannyi „prózai” gesztusa tehát mind pozitív, mind negatív 

értelemben önfeltáró, illetve / vagy „önleleplező” gesztusként is 

értelmeződött.  

Talán érdemes feltenni a kérdést, hogy a „prózai” montázsok valóban 

„csak” afféle erőtlen párhuzamos szférák lennének, vagyis csupán a 

„referencia” sajátos biztosítékaiként kell-e rájuk tekintenünk. És nem árt 

szembesülni azzal sem, vajon hol a helyük az értelmezési rendszerben, 

valóban lépcsőfokok-e, vagy egy önálló épület talapzatai, részei. Mekis D. 

János árnyaltabb fogalmazásmódja különösen szimpatikus számomra: ő a 

Jelen és történelem és A megíratlan költemény szövegeivel kapcsolatban a 

„propedeutikus kommentár” gyanújáról beszél.
8
  Véleményem szerint e 

szövegek nem szűkíthetők le az alárendelt szerepkörre még akkor sem, ha 

kétségtelen, hogy Cselényi elsősorban lírikusként jelentős. Amellett 

érvelnék, hogy montázsok közt akad több poétikai értelemben vett 

kifejezetten innovatív, részleteiben és zenei arányaiban is kidolgozott 

szöveg, mely egyenrangú a költői alkotásokkal, bár tudatában vagyok annak 

is, hogy kétségtelenül akad néhány a publicisztikai dimenziókban megrekedt 

vállalkozás is. Ez az írás arra keres választ, hogy milyen zenei vagy 

matematikai arányszerkezet uralja ezeket a sikerült montázsokat, illetve, 

hogy egyenrangú szövegpartnerként miként járulnak hozzá a költői szövegek 

architektúrájának és gondolatiságának megértéséhez, valamint a 

jelentéstulajdonítás játékaihoz. Az hommage jelleg speciális áthangolódását 

az Elvetélt szivárványban Bohár is pontosan észlelte: „Cselényi 

montázstechnikája éppen az ál-melankolikus visszaemlékezéseket 

eliminálja, s úgy avatja részévé jelenlegi egzisztencia-meghatározottságának, 

hogy rejti az eredeti (bár tudható) kontextust és újak szerveződését teszi 

lehetővé”.
9
 A „prózai” montázsok esetében ez a rejtés még inkább pszeudo 

jellegű, ám a visszaemlékezés mechanizmusa valóban harcosan szembe 

megy a melankolikus-elégikus gesztusokkal, és az önazonosságát 

minduntalan elvesztő és csak részben megőrző szöveg igencsak változatos 

szövegklímába kerül.  

                                                           
7  HIZSNYAI Zoltán, Nem győzünk virágozni = A Cs-tartomány – pro és kontra. Cselényi 

László költészete kritikák és értelmezések tükrében, i. m., 110. 
8  MEKIS D. János, Szerialitás és intertextualitás = Escorial avagy a Cs-tartomány, i. m., 149. 
9  CSANDA, Az olvasó türelme határtalan, i. m., 47. 
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D-MONTÁZS 

Az abecedárius-montázs műfaja (a különféle betűkkel jelölt 

montázsszövegeket nevezem így) Cselényi költészetében a Krétakor című 

kötet D-montázsával kezdődik.
10

 Ez az 1974-ben írt költemény később 

átkerül más kötetekbe is: vagy beépülve az adott kötetkompozíció evidens 

narrációjába (Téridő szonáta)
11

 vagy önálló entitásként (Kiegészítések 

Hérakleitoszhoz) bukkant fel újra.
12

 Ez a mozgás alapvetően határozhatja 

meg a szöveg értelmezési rendjét is. Bohár világosan látja, hogy Cselényi 

kiemelten kezeli a folytonos kezdet és a befejezhetetlen, létrehozhatatlan 

egész problémáit „s így nem csak az igazság egyszeriségét, hanem a változás 

dinamikáját, az elrejtettség és az el-nem-rejtettség oszcillációját is 

demonstrálja”.
13

 

 A D-montázs egy Dosztojevszkij-mottó feloldása a privát történelemben 

és a metapoétikus narrációban, mely az ábrázolhatóság nehézségeiről szól. A 

saját nyelvbe zárt világértelmezés mellé Cselényi a másik nyelvére való 

rácsodálkozást emeli fel: s a saját nyelv részeként értelmezi a másik 

szövegének használatát, szelektív felhasználását (verssé írását) is. A mottó A 

Karamazov testvérek első mondatának, azaz a szerzői előszó indításának 

csonkolt idézete: „Most, hogy elkezdem hősöm életének leírását, egy kissé 

zavarban vagyok”. A vers pedig ABBA szerkezetet képezve alkotja meg a 

fragmentált szövegek, idézetek, allúziók koránt sem szerves sokaságából 

építkező indukciós teret az áramvonalasan vezetett Dosztojevszkij-gondolat 

köré. A szöveg valóban zavarba ejtő poétikát működtet, mely a Krétakor 

publikálásának idején teljesen szokatlan, az olvasás gördülékenységét 

minduntalan megakasztó hétköznapiságával tüntetett: Cselényi a nyelvi 

kisiklatás, az értelmezés irányának eltörlése és a széttartó értelemkonstruálás 

technikáját alkalmazta, s a költemény erejét ebben a „triviális” 

egyszerűségben látta meg. A közlés lecsupaszítottságának találkozása a 

fragmentáltság költői megsokszorozó erejével azonban nem lett volna 

elegendő a vers erőtereinek ilyen intenzitású megalkotásához: ehhez a mottó 

lebontásának rítusára is szükség volt. A D-montázs ilyen értelemben egy 

alternatív metapoétikus szertartásszöveg is, mely a hagyomány nagy 

szövegeihez való viszonyt értelmezi újra, bontja le, szabadítja ki a 

konvenciók közül. Ez a rítus a Cselényi-montázsok egyik alapjellemzője 

lesz. A montázs Cselényinél a legtöbbször rituális aktus. Érdemes a montázs 

                                                           
10  CSELÉNYI László, Krétakor, Pozsony, Madách, 1978, 138–139. 
11  CSELÉNYI László, Téridő szonáta, Pozsony, Madách, 1984, 163–164. 
12  CSELÉNYI László, Kiegészítések Hérakleitoszhoz, Pozsony, Madách, 1988, 46–47. 
13  BOHÁR, A megírhatatlan költemény, i. m., 39. 
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műfaja mellett megemlíteni a variáció műfaját is, mely szintén jelen van a 

Krétakor című kötetben (B-variációk, 2/1/3 „Fúgák egymást kergető 

kutyái”): ez a rituális montázshoz hasonló gesztusrendszert működtető forma 

Cselényinél hatványozottabban zenei, repetitív és modifikáló természetű, 

rendszerint minimális elemegyüttes vagy motívum-törmelék modifikálásával 

kelt felfokozott, „mágikus” zenei hatást (pl.: „ablakok / ablakok / állapot-

állatok / olvatag tengerek / élveteg énekek”).   Míg az egyik a népi 

szürrealizmus hangzásvilágának a paródiája, a másik az atonalitás, a 

szerializmus irányába elmozduló zenepoétikai megfontolásokra 

támaszkodik.
14

 

F-MONTÁZS 

Cselényi László munkásságában a prózai alapkarakterű montázsok sora a 

Jelen és történelem F-montázs avagy a Fábry-formula című szöveggel 

kezdődik.
15

 Ez a montázstípus lényegében hommage-típusú emlékmű: a 

megidézett személy avantgárd verbo-vizuális portréja. Noha az elgondolás 

Kassák hommage-aihoz, tisztelgéseihez hasonló, ezek a szövegek mégsem 

egy központba állított és felerősített én szubjektív értelmezésrendszerének 

bűvöletében bontakoznak ki, mivel az objektív szövegáradás pozícióit a 

másik én-je, a szövegeibe kódolt létezése uralja annak ellenére is, ha a 

viszony időnként explicit módon meg is fogalmazódhat. Cselényi költői 

tevékenysége a szöveghasználat, a szövegerózió térrendszerének 

megalkotásában érvényesül. Problematikus már maga a műfajmegnevezés is: 

a montázs meglévő, hozott anyagból dolgozó új konstrukció, két vagy több 

idegen anyag sajáttá tétele a keverés gesztusa által. Az abecedárius montázs 

önmaga címébe kódolja a megidézett személyt: a név beíródik a 

szöveggenerálás mechanizmusaiba is (formulává válik), a műfaji határok 

pedig részint alárendelődnek a megidézett személy szövegvilágához köthető 

műfajoknak, részint a róla szóló diskurzus karakterjegyeinek. Cselényi noha 

látszólag Fábry alakjára koncentrál, valójában a csehszlovákiai magyar 

irodalom alapvető létstruktúráira kérdez rá.
16

  Az F-montázs szimmetrikus 

négyes tagolása Fábrytól és Fábryról szóló szabályosan pulzáló 

                                                           
14  CSEHY Zoltán, Nyulak kővel kivert fogsora. Cselényi László Elvetélt szivárvány című 

művének zenei olvasata = On the Road. Zwischen Kulturen Unterwegs, ed. ÁGOSTON Zénó 
Bernárd, Márta CSIRE, Andrea SEIDLER, Wien, Berlin, Lit Verlag, 2009, 93–106. 

15  CSELÉNYI László, Jelen és történelem avagy lehetőségek egy elképzelt szöveghez (1956–

1981), Bratislava, Madách, 1981, 217–232. 
16  POMOGÁTS, Cselényi László, i. m., 93. 
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szövegegységeket helyez el a saját szöveg testén, noha ezek a szövegek nem 

mindig olvashatók értelmi egységgé: természetesen a saját szöveg radikális 

individualizmusa Cselényinél folyamatosan megkérdőjeleződik, hiszen 

szövegépítkezése befogadó és újrahasznosító, szövegeinél gyakran 

fontosabb a konstrukció logikája és a szerkesztés zeneisége, 

szólamszálazása. Az F-montázs prózanyelve (esszéversszerűsége) a 

személyes emlékezés és a szöveg memóriájának kettősségéből táplálkozik. 

Cselényinél az emlékezés kettős technikát mutat: szinekdochikus 

emlékezésnek nevezhetnénk a rész felidéző erejébe vetett hit nyomán 

kibomló narrációt, mely nem folyamatos, hanem pontszerűen újra- és újra 

meginduló mechanizmusai révén erős poétikai hatást indukál. A Fábry-

művekből származó idézetek ezt a funkciót töltik be. Az emlékezés 

dokumentációjának egy másik funkciója a szövegértelmezés, a 

szövegtárolás, a szöveghasználat eróziójának dokumentálása, azaz az idegen 

szöveg emlékezőképességének próbatétele.   

A helyettesíthetőség és az azonosulás ugyancsak az emlékezés két fontos 

aspektusának látszik az F-montázsban, s ez a metapoétikus tendencia egy 

anekdota szintjére ereszkedve is megjelenik a szövegben: „Alighogy 

megérkeztem Fábry kezembe nyom egy poharat és így szól: Ezennel / 

kinevezlek az ivómesteremnek / Én koccintok te meg majd iszol helyettem”. 

A helyettesíthetőség a szöveg logikai kötöttségeken túli mozgását teszi 

lehetővé (a központozás hiánya erősen dinamizálja a teljes szövegstruktúrát), 

az azonosulás pedig elmossa az eredetet. Cselényi formulákat hoz létre, 

ahogy azt a címben is ígéri. A szöveg számos pontján behelyettesíthető 

azonosulások és azonosítások is megjelennek, ezek hipertrófiás jellegűek, 

szinte fétisizáló karakterűek, épp ezért gyanítható, hogy helyenként 

kifejezetten ironikusak: „Dobd a szemétdombra Goethét ha tudod ha mered 

Van-e  / irodalmunk? Dobd a szemétdombra Fábryt ha tudod ha mered”.  

A montázsra is vonatkozik a Jelen és történelem alcímének intése, 

miszerint „lehetőség” lenne egy elképzelt szöveghez. Nos, ez a 

megfogalmazás ezúttal nem pusztán a költői versgenerálás potencialitása 

felől érvényes, hanem a prózai műfajok potenciális sokasága (köszöntő, 

memoár, tanulmány) felé is tágítható.  Épp ez a tágulékonyság jelzi az F-

montázs problematikusságát is: a szólamok nem egyformán fajsúlyosok, a 

központozás mellőzése pedig nem feltétlenül növeli a jelentéstulajdonítás 

szóródási lehetőségeit, vagyis: ami a költői szövegek montázsszerkezeteiben 

poétikai téttel bírt, az itt, konkrétan az F-montázsban 

összehasonlíthatatlanabbul kisebb hatékonyságú. Az F-montázs 

mozaikszerűsége az idézetek montázsa mellett a négyszólamúság 

potencialitását is magában hordozza, de az egyszerre hangzás zenei 
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lehetősége sem lép túl a „lehetőség” keretein, és nincs igazán módunk 

létrehozni egy valóban szabadon „elképzelt” szöveget.   

J. A.-MONTÁZS 

A Szemmaró füstön című J. A.-montázs alcímű szöveg a Kiegészítések 

Hérakleitoszhoz című kötetben jelent meg,
17

 de korábbi kötetek anyagából is 

építkezik. Az első tömb a Jelen és történelem mítoszkreáló
18

 és a Téridő-

szonáta nyitó Duna-szólamának egyik egyaránt meghatározó eleme
19

 volt, s 

minimális tipográfia módosításokkal került át a József Attila-

fragmentumokat egyszerre integráló és a szöveg testén stigmaként 

megjelenítő kompozícióba. A különbség a pozicionálás tematikus rendjében 

van: a József Attila-vendégszövegek („A rakodópart alsó kövén ültem”, 

„mintha szivemből folyt volna tova”) a korábbi kötetekben különféle módon 

simultak bele a szövegtömbök rendjébe, itt viszont hatványozott jelentőségű 

a jelenlétük, hiszen épphogy a szétszórás gesztusával szemben 

újraintegrálódnak, s a szöveg maradék részét maguk alá gyűrik. Ez a 

vezérszólam-meghatározás és tematikus hierarchizálás a Cselényi 

emlékmontázsok meghatározó jellemzője. Új munkái a szövegtenger 

kiáradásai között felbukkant szigetek feltérképezéseivé lesznek. A mozgásba 

hozott szöveg a széttartás helyett koncentrálódik. Az analízissel szembeni 

koncentráció és az értelmi koherencia motivikus gócok köré szervezése 

érdekében Cselényi lemond a szavak elemekre való bontásáról is, és 

visszatér a „normatívabb” írástechnikához. 

A J. A.-montázsban szereplő tömb szervesülése látványos a Jelen és 

történelem hordalék-poétikájához viszonyítva: 

 
Világot fölforgató hab-este 

MINTHA SZIVEMBŐL FOLYT VOLNA TOVA 

Az önmagával való közösülés révén 

 lám hiába kísértette meg 

Az individuum önmagát 

 a lehetetlent sokat eszem 

Ejti teherbe s magát szüli meg 

 s szeretnék sokat aludni de 

(Kiegészítések Hérakleitoszhoz, 1 / 4) 

                                                           
17  CSELÉNYI, Kiegészítések Hérakleitoszhoz, i. m., 57–61. 
18  CSELÉNYI, Jelen és történelem avagy lehetőségek egy elképzelt szöveghez (1956–1981), i. 

m., 92. 
19  CSELÉNYI, Téridő szonáta, i. m., 12. 
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viágot fölforgató  

 hab-este 

MINTHA SZÍVEMBŐL FOLYT VOLNA TOVA 

a önmagával való közös 

  ülés révén 

   lám hiába kís 

    értette meg 

a individuum ön 

  mag 

   át 

    a lehetetlent sokat eszem 

ejti teherbe s magát szüli meg 

    s szeretnék sokat aludni 

      de 

(Jelen és történelem, 2/3/4) 

 

A J. A.-montázs egyik alaptémája a genezis: a származás, a születés, a 

származtatás, melyet az individuum önmegtermékenyítő erejéről szóló tézis 

helyreállítása is ragyogóan jelez. Cselényi montázsverse Kurtág György 

József Attila-töredékek című zeneművének poétikájával rokonítható.
20

 

Találóan jellemzik Kurtág munkáját Balázs István szavai: „a benne 

kirajzolódó egzisztenciális problematika megragadása épp a 

teljességigényről való tudatos lemondásban valósul meg. Kurtág persze itt 

sem tesz egyebet, mint hogy a lehető legkomolyabban veszi, fölerősíti azt, 

ami minden releváns műalkotás szerkezetében benne rejlik”.
21

 Cselényi 

művére vonatkoztatva is alkalmazható ez a megállapítás: a tipográfiai 

kiemeléssel is fölerősített és kigyűjtött József Attila-mondatok maguk alá 

gyűrik a szöveg egyéb részeit, és szinte azonos struktúrájuk (egy kivételével 

valamennyi öt szóból áll, és egy tömb kivételével mindegyikben két 

kiemelés szerepel) mintegy röntgenképszerűen mutatja fel a szöveg 

szerkezetének zeneiségét. Kurtág a beteg, a pszichózisban szenvedő költő 

„pszichogramjait” alkotja meg, Cselényi viszont látszatra a hivatalos, a 

közéleti költő profilját emeli szoborszerűvé. Ám ez csak látszat: a pszichózis 

nyomait újabb szólamszálazások beiktatásával teremti meg. Részint erre 

szolgálnak a szürrealista karakterű szószerelvényekben rejlő 

pszichoanalitikus tartalmak, részint az a szellős, beszélt nyelvi, kurzívval 

kiemelt diskurzus is, mely az orvosához, a doktorhoz beszélő páciens 

                                                           
20  KURTÁG György, József Attila-töredékek, Editio Musica Budapest, 1984, 12 304. Felvétel: 

KURTÁG György, Works for Soprano, Hungaroton, Budapest, 1998, HCD 31576. (Csengery 

Adrienne előadásában). 
21  BALÁZS István, Kurtág = Tisztelet KURTÁG Györgynek, szerk. MOLDOVÁN Domokos, 

Budapest, Rózsavölgyi és Társa, 2006, 30. 
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hangján szólal meg megindító tragikummal. Mindkét technika a záró 

versszakban kulminál:„nagyon tántorognak a betűim / szkizofrénia-lék 

elme-fagy / mert tele vagyok gyógyszere tettel”. Ez a páciensi monológ, 

illetve az ecetfa szürrealista képe keretezi a tükrösen szimmetrikus, négy 

tételes költeményt. Cselényi tehát hasonlóan Kurtághoz, a nem hivatalos 

József Attilát is bemutatja: a korabeli marxista irodalomtudomány 

szólamaiban is központi szerepet játszó „proletár internacionalizmust” 

megjelenítő A Dunánál című versből származó harsány, fölérendelt 

idézeteket szép nyugodtan alámossa a szkizofréniás beteg monológjának és a 

költői képalkotás szkizoid technikáinak zenei aknamunkája.   

B-MONTÁZS 

A B-montázs a Változatok a fehérre című, 1981-ben írt kompozíció 

alcíme.
22

 A szöveg Samuel Beckett-tiszteletadás, játék a szokásos 

tükörszimmetrikus pozíciókkal. A montázs egyik meghatározó eleme 

Beckett Comment c'est (How It Is, 1961) című, besorolhatatlan művének 

megidézése:
23

 a három egységre bomló Beckett-szöveg (Pim előtt, Pimmel, 

Pim után) repetitív, önmagát folyamatosan megkérdőjelező modulációkon 

alapuló zenei szerkezete Cselényi egyik szövegalkotói technikájának számít, 

lásd az 1972-es B-variációk című művet, mely takarékosan tömbös 

tipográfiával teljes egészében visszatér e montázsba ágyazottan is (2/2, 4/4, 

2/4).  A Beckett-vendégszövegek dinamikáját Beckettről szóló 

szövegegységek, tanulmány- és esszétöredékek tagolják. A montázs 

energiáit az F-montázshoz képest épp a lírai betét segíti elő, a variáció 

feloldása a montázsban: ez a hatványozottan zenei struktúra szabályosan 

vonzza a teljes montázs zenei áthangolását. A szöveg a repetitív elemek 

mániákus zeneiségében a minimalizmus gesztusrendszerét teremti meg: míg 

a fragmentumok montázspozíciói rendre a kontinuum ellenében hatnak, és a 

folytonosság helyett a térben önálló tömbökként való megszólaltatására 

vonatkoznak, a Beckett-alapanyag a kontinuum egy új variánsát teremti 

meg, a mániákus ismétlés körkörös, bizonyos értelemben harmonikus 

zeneiségét, pl.: 

„Füttyszó jobb kulissza. Töpreng, kimegy jobbra. Tüstént visszalökik 

a színre, megbotlik, elesik, azonnal fölkel, leporolja magát, töpreng. 

Füttyszó bal kulissza. Töpreng, kimegy balra. 

                                                           
22  CSELÉNYI, A megíratlan költemény, i. m., 203–211. 
23  CSEKE Ákos, Szóval élek. A kései Beckett kisprózájáról, Kortárs, 2009/7. Online: 

http://www.kortarsonline.hu/2009/07/szoval-elek/4049 Letöltve: 2016. 3. 16. 
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Tüstént visszalökik a színre, megbotlik, elesik, azonnal fölkel, 

leporolja magát, töpreng. Füttyszó bal kulissza. Töpreng, megindul a 

bal kulissza felé, mielőtt elérné, megáll, visszahőköl, megbotlik, 

elesik, azonnal fölkel, leporolja magát, töpreng.” 

A szövegben alig van olyan szó, melynek ne lenne önazonos vagy 

kontrasztív dupluma. Cselényi a montázsszerkezet variáció jellegét azáltal is 

kiemeli, hogy ugyanazt a szövegrészt ritmikai okokból megismétli (1/4 : 1 / 

2) vagy a hasonlókat zenei arányoknak engedve helyezi el. A 

szerializmusban gyökerező minimalista zene rokona lesz így a szöveg, olyan 

művészek kompozíciós technikáira emlékeztet, mint pl. a Webern-féle 

elvekből kiinduló La Monte Young, Terry Jennings vagy Terry Riley 

elképzelései. A repetíció potenciális végtelenítése révén a montázs egyes 

moduljai végtelen lüktetést gerjesztenek, melyen belül életbe léptethetők a 

variációk. Ez az elgondolás Terry Riley In C (1964) című híres művével 

kongruens: ebben a darabban a nyolcad értékű C hang biztosítja a lüktetést, 

melybe ötvenhárom alakzat (ritmikai és melodikus karakterrel, illetve meg-

megakasztó szünetekkel) léptethető be és ismételgethető, miközben az 

(eredeti) ensemble-jelleg megmarad.
24

 A Cselényi-montázs is egy hasonló 

partitúra, melynek megszólaltatása ideális esetben a Beckett-szöveg 

alaplüktetésébe belépő alakzatok (versmontázs, esszé) sűrűségétől és 

innovatív alkalmazásától függ. A megszólalás időpozíciói kivált fontosak a 

zenében, de a montázsban is, hiszen Cselényi nem feloldja a tömböt, hanem 

alakzatként kezeli, így a lüktetésen belül ugyanaz az alakzat több pozícióban 

is érvényesülhet, s ezáltal korábbi önmagával ellentétes pozícióban is 

megszólalhat. 

PRAE-MONTÁZS  

A Kezdet Sémája avagy az új kompozíció Prae-montázs című Cselényi 

szöveg jelentősége nem annyira a szerzői poétika alakulástörténetének 

hagyományhoz való viszonya miatt releváns, hanem azért is, mert a lírai 

Cselényi-szövegek architektúrájához is sok támpontot ad. Különösen fontos 

e szempontból az 1 / 3 és a 4 / 3 szakasz helyzete és gondolati töltete. Itt 

Szentkuthy-szövegekről van szó, nevesíthető stigmákról, melyek kiütköznek 

a szöveg testén, s melyek átterjednek más szövegekre is. Az „ütköző 

párhuzamosság” és a „taszító összhangzás” paradox dinamikája az időtagadó 

elv avantgárd érvényesülését szabályozza: a Szentkuthy-elvek ragyogóan 

                                                           
24  Michael NYMAN, Experimentális zene. Cage és utókora, Budapest, Magyar Műhely Kiadó, 

2005, 254–257. 
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épülnek be A megíratlan költemény szólamszálazásába. Az 1 / 3-as 

prózarész a versben az 1 / 1-es és a 2 /1- es tömb részévé szervesül, a 4 /3-as 

pedig polifón módon épül be a 4 / 1-es és a 2 /1-es tömbökbe. Módosulások 

is beállnak, pl. az epikai gravitáció epikus gravitációként köszön vissza. A 

Szentkuthy-montázs tehát úgyszólván koherens forrása A megíratlan 

költemény című versnek: a prózai montázs tehát kommentárként is működik. 

Ráadásul a szövegarchitektúra ősforrásaira és alaptechnikáira is fény derül. 

Cselényi szövegtömbjeinek szólamdinamikája a szimultán taszítás, ütközés 

és összhang költői feszültségtereiben formálódik ki. Ez a feszültséggóc az 

időhöz való viszony alapvető átstrukturálásához is elvezet, s ahhoz a 

poétikai elvhez is, mely a szövegben megképződő és önmaga szövegében 

gyönyörködő én leépítéséhez, totális destrukciójához vezet el: „Felejtsd el 

magadat, felejtsd el tükreidet, mondj le az intelligens Narcissus összes 

maszkjáról és fixálj valami abszolút idegent, valami olyat, amire nincs 

semmi rezonancia benned, ami éppen ellenkező irányból jön, mint a 

lelked”.
25

    

E-MONTÁZS   

Cselényi Esterházy-montázsa (Bevezetés a szépirodalomba) 1980 és 

1987 között nyerte el végleges formáját.
26

 A montázs a leginkább a 

vendégszövegekkel dinamizált, hódoló esszé kategóriájába sorolható, mely 

privát szövegeiben nem igazán nyújt értelmezői támpontokat. A Termelési 

regénytől a Csokonai Lili-könyvig vázolt pályakép fontos részét képezi a 

prózaesztétikai megfigyelések fókuszáló dinamikája: ez kivált a 

montázstechnika erejének felismerésében áll. A Függő módszerében 

Cselényi provokatív „Joyce-plágiumot” és Proust-gesztus imitációkat észlel: 

s nem tesz mást, mint szóban és tettben üdvözli a montázstechnika erőteljes 

diadalát. Beckett, Szentkuthy, Joyce: a tájékozódási pontok azonossága 

ebben az értelmezésben azonos háttérmintázatokra enged következtetni. 

Ezzel a ténnyel a szöveg a vallomásosságon túl nem is igazán tud mit 

kezdeni. A poétikai gesztus a versszövegek nyitott konstrukcióiban nyeri el 

valódi értelmét. A mozgó vagy nyitott szöveg aleatóriája is rokon vonásnak 

látszik. Cselényi Esterházy-olvasata tehát végeredményben az önfelfedezés 

burkolt formája lesz, az alkotói mechanizmusok néven nevezése, miközben 

mást alig kínál.   

                                                           
25  CSELÉNYI, Danubiana avagy Akik soha nem látták a tengert, i. m., 181. 
26  CSELÉNYI, A megíratlan költemény, i. m., 267–274. 
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E. M. MONTÁZS 

Az Erdély Miklós-montázs (Idő-mőbiusz) 1998-ban készült: a montázsok 

sorában talán ez a legszürkébb szöveg. Az Idő-mőbiusz irodalomtörténeti 

alapállásból indít, és a szépirodalmi idézetek ellenére megmarad az 

irodalomtörténeti diskurzus terepein. Cselényi az avantgárd hagyomány és 

az irodalomtörténet viszonyában három alaptípust ismer fel: a 

hagyománykonstrukciókba beépülő avantgárdot (Weöres, Füst), a 

hagyományidegen, a kánonból kirekedt avantgárdot (Barta, Palasovszky, 

Tamkó Sirató) és a szintézis „apostolaiként” aposztrofált szerzők által 

művelt irodalmat, melyek úgymond legyőzték az ellenállást (Kassák, 

Szentkuthy). Ez utóbbi vonulatba illeszti be Erdélyt. Kiemelendő 

ugyanakkor néhány alapvető „definíció” vagy „kinyilatkoztatás”, melyek 

esztétikai dimenziókat nyitnak meg a Cselényi-szövegek értelmezésében is: 

„Tér és idő a bele nem illeszkedés fájdalmának formája tehát”– írja Erdély 

és montázsolja Cselényi.
27

 A tér és idő viszonyrendszere Cselényi egyik, a 

kortárs zene érzékenységével rokonítható alapproblémája: a zene elsődleges 

időiségének börtöne számos zeneszerzőt késztetett a térkonstrukciók zenei 

kimunkálására és a tér meghódítására (Stockhausen, Ligeti, Cage).  

Ugyancsak Erdély nyomán (a Váratlan kantáta című versből kiindulva) 

jutunk el ahhoz a Thoreau által megfogalmazott, de Cage által is rögzített 

gondolathoz, hogy „zene mindig van, csak a hallgatás megszakított”.
28

 A 

költészet ünnepélyessége és a mű fétise így alakul át lételvvé: költészet 

mindig van, csak a versérzékelés szünetel néha. 

Összegezve elmondható, hogy Cselényi montázsai különféle 

szerepkörben mozognak: léteznek a versszövegek rendjébe illeszkedő 

alkotások, azokkal egyenrangúsítható képződmények és a publicisztikai 

dimenziókban megrekedt kísérletek is. A montázsok hibrid szövegteste 

gyakorta oszcillál a költészet, az hommage, a tárca, a próza és a 

khresztomátiai példatár műfajai között. Nem beszélhetünk tudatosan 

konstruált egységekről annak ellenére sem, hogy felmerül egy potenciális, 

avantgárd önéletrajzi trilógia építményének lehetősége. A montázsok nem 

feltétlenül támasztékai vagy lépcsőfokai egy nagyobb, fényesebb épületnek. 

Jelentőségük mindig helyzeti természetű: általában különféle narrációba 

vagy hipernarratívába illeszkednek, mely kijelöli eseti funkciójukat is. E 

változó funkciók olyan dinamikát teremtenek, melyek főként zenei 

elgondolások mentén ragadhatók meg igazán: az idézetekben, allúziókban 

                                                           
27  CSELÉNYI, Danubiana avagy Akik soha nem látták a tengert, i. m., 197. 
28  John CAGE, A csend, ford. WEBER Kata, Pécs, Jelenkor, 1994, 203. 
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tobzódó, a hagyományt felnyitó, felpattintó, kisiklató és erodáló erők 

játékában, melyet olyan jól ismerünk pl. John Cage az európai opera teljes 

hagyománytörténetét sűrítve feldolgozó Europera I–V. sorozatából.  
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Resume 

This paper discusses the relationship between text montages and identity in 

poetry and in essays of Hungarian minority poet in Slovakia, László Cselényi. 

There are two principal kinds of the text montages: the hommages and the 

propedeutics. Cselényi in the textual compositions of montages uses the creative 

and innovative strategies of contemporary music, especially the minimalism of 

Terry Riley (B-montage) and the psychogram type fragmentation of György 

Kurtág (A. J. montage). His montages are not only background frames of the 

main lyrical texts, but we can appreciate them separately too. The lability of the 

textual identity is in the strict connection with the self-fashioning strategies of the 

author. 
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SZÁZ PÁL 

A „KÁLLÓI SZENT PAP” DALA 
A SZÓL A KAKAS MÁR DALSZÖVEGE ÉS A DAL 

MEGVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÖRTÉNETMOTÍVUM 

HAGYOMÁNYOZÓDÁSA AZ ALLEGORIZÁCIÓ, 

A BRICOLAGE ÉS A HIBRIDIZÁCIÓ TÜKRÉBEN1 

Annotáció: Jelen tanulmányban a haszidizmus első magyar képviselője, a 

nagykállói Taub Eizik rabbi alakjához fűződő legendák irodalmi változatait 

és a hozzá fűződő zsidó–magyar népénekeket vizsgálom Gérard Genette 

nyomán a transztextualitás-, valamint Homi K. Bhabha hibriditás-fogalma 

segítségével. Ez a kulturális emlékezet által megőrzött szöveghagyomány 

a kultúraközi kapcsolatok izgalmas és egyedülálló példája. Ebből 

kifolyólag a szöveg jelentései csak a két kultúra kódjainak ismeretében 

válnak hozzáférhetővé. A kulturális átvétel által teremtett hibrid szöveg 

ennek köszönhetően olyan allegorikus jelentésekkel bővül, amely kizárólag 

ebben a kontaktuszónában, a megnyilatkozás harmadik terében válnak 

felfejtetővé.  

Kulcsszavak: Taub Eizik, haszidizmus, jiddis kultúra, allegorizáció, hibriditás, 

bricolage. 

BEVEZETŐ  

A nagykállói Taub Eizik (1744–1828) rabbit a magyar és az általános 

haszid hagyomány az első haszid caddiknak tartja Magyarországon.
2
 Bár az 

életéről kevés ténylelet maradt fenn, a kulturális emlékezet a róla szóló 

                                                           
1  A tanulmány megírásához szükséges kutatások az 1/0051/14. számú, Ideológie, identity a 

sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom priestore című 
VEGA-projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi 

Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Fakulty of Arts, 

Department of Hungarian Language and Literature). 
2  Lásd pl. az 1929. kiadású Zsidó lexikon Chaszidizmus Magyarországon szócikkében: „A 

magyarországi chásszidizmus megalapítója Taub Eizikel (l. o.) volt, ki Nagykallóból 

származott s azelőtt pásztorgyerek volt. Megjárta a külföldi chásszideus vidékeket, majd 
visszatért Magyarországba. 1781-ben lett kállói rabbi, hova ezrével sereglettek hozzá az 

emberek. Az ő nevéhez fűződik a «Szól a kakas már» dal legendája is [...]“ elektronikus 

hozzáférés: http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/szocikk/10841.htm (letöltés ideje: 
2015.05.19.) 
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elbeszélésekben bővelkedik. A történelmi tények szűkszavúságával szemben 

a szóbeli, majd írásbeli hagyományozódás variabilitása áll.
3
 

E szöveghagyományban két fontos halmaz különül el, az egyik a Szól a 

kakas már c. dal szövege, a másik pedig e dal megszerzéséről szóló 

vándortörténet – ezen túl természetesen több történet és vallásos ének-szöveg 

kötődik a kállói rabbi legendás alakjához. A szövegváltozatok katalogizálása, 

mely a motívumtörténeti vizsgálódást megkönnyítené, még várat magára. 

Mindannak ellenére, hogy a Szól a kakas már dalszövegét magyar 

népdalvariánsként és a késő reneszánsz udvari költészet folklorizálódott 

emlékeként többször vizsgálták. A rabbi alakja köré szövődött vándorlegendák 

motívumtörténeti és forráskritikai vizsgálata is izgalmas tanulságokkal 

szolgálhatna, hiszen a magyar nyelvű változatok az őket megelőző héber vagy 

jiddis nyelvű haszid népkönyvek lelkiségi irodalmára megy vissza – ahogy 

annak is érdekes lenne utána járni, hogy mely időszak és mely körök orális 

kultúrájából (hogy kik, hol, mikor mesélhették ezeket a történeteket) kerültek e 

történetek az írásos kultúrába. Jelen munka célja természetesen sokkal 

szerényebb. Az elemzésben azokat a magyar nyelvű irodalmi és sajtóbeli 

forrásokat vizsgálom valamint két irodalmi (neo)haszid 

legendagyűjteményben – Martin Buber és Jiří Langer műveiben – mint a 

kulturális (ön)reprezentáció gesztusát, a mássághoz, a hagyományhoz való 

viszony megnyilvánulásait.
4
 A „kállói szent pap” toposza ugyanis olyan köztes 

kulturális térben helyezkedik el, amely a regionális kultúra ikonikus alakjaként 

éppúgy része a magyar népi-nemzeti hagyománynak, mint a határokon átívelő 

haszidizmus globális és zárt kultúrájának.  

Az összes forrás „magyaros rabbiként” jeleníti meg reb Taubot, azaz 

alakját a magyar népi-nemzeti kultúra sztereotip jegyeivel látja el. Az Alföld 

miliőjébe, a szabolcsi tájba helyezett rabbi a pásztorokkal társalgott, tőlük 

több dalt átvéve építette be azokat a lokális haszid hagyományba. 

Megjelenése is ehhez hasonló: kaftán helyett paraszti ruhát visel, haját pedig 

varkocsba fonja, mint a pásztorok. A Széderesti látogatók címen közli 

Martin Buber azt a történetet (a következőkben e címet alkalmazom magára 

a történetmotívumra is), melynek több irodalmi változata ismert, és 

                                                           
3  E téren Szilágyi-Windt László kutatásait összegző a Neumann, 1935 hagyományos narratívákat 

felvonultató anyagát is tartalmazó monográfiára érdemes hagyatkozni. A szerző másolatában 

szerencsésen megőrződött több dokumentum, amelynek eredetije a vészkorszakban 

megsemmisült a kállói hitközség archívumával együtt. (Ld. NEUMANN Albert: Történetek a 
„Kállói Cádik“-ról. Nyíregyháza, Klafter szedőgépes könyvnyomdája, 1935.) 

4  KRÍZA Ildikó (szerk.): A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó 

folklór köréből. Akadémiai, Budapest, 1990; Gedalyah NIGAL: The Hasidic Tale. The 
Littman Library of Jewish Civilisation, Oxford, Portland, Oregon. 2008, 1–49. 
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amelyben a narratíva a haszid történetek bevett eljárása szerint egy ünnep 

köré szövődik, keretét pedig az utazás adja. A cselekményt a találkozás, a 

közeledés és az idegenség/másság megtapasztalása viszi előre, s ez adja 

majd az elhalasztott csodához vezető kezdeti bizalmatlanságot is. Az 

elbeszélés, ha politikai allegóriaként olvassuk, a haszidizmus kulturális 

sokszínűségét tematizálja, és arra figyelmeztet, hogy az összetartozás és 

bizalom hiánya, valamint a felszínes szemlélet miatt megbomolhat a 

haszidok belső egysége.  

1. A SZÉDERESTI LÁTOGATÓK TÖRTÉNETMOTÍVUMA,  

A MIKRIT ALLEGORIZÁLÓ TANMESE – MARTIN BUBER, JIŘÍ 

LANGER ÉS PATAI JÓZSEF FELDOLGOZÁSÁBAN 

Buber változatában rokonlátogatás történik, hiszen a zydaczowi rabbi, 

Cví Hirs lánya, Rejzel, férjével apósához, reb Taubhoz megy látogatóba 

Kállóba, eleget téve a meghívásnak, míg Langer változatában a Lublini 

Látótól érkező bóherek a főszereplők. Buber és Langer változatát összevetve 

kitűnik, hogy az előbbi változata sokkal tárgyilagosabbnak, valószerűbbnek 

tűnik, míg Langer sokkal inkább elemeli, kiszínezi, meseivé teszi a 

történetet. Mindkettejük narratívája a kulturális idegenség helyzetleírásával 

indul.  

„Apósa házában egészen mások voltak a szokások, mint amelyeket ő 

megszokott.”
5
 A rabbi gojos külsejű, nem az ünnepnek megfelelően 

viselkedik. Langer tobzódik a helyzetleírásban, nála még az is felmerül, 

hogy a rabbi nem tartja a kasrutot és a Sulchán Áruchban lefektetett 

szabályokat, és hogy áthágja az ünnep rituális előírásait: „A rabbi házában 

szívesen fogadták őket. Ó, de milyen nagy csalódásban volt részük! A 

rebecn, akarom mondani a rabbiné asszony öltözéke nem volt olyan, mint 

amilyen egy szemérmetes izraelita nőhöz illik. Olyan parádés ruha volt rajta, 

mint egy keresztény asszonyon. Maga a rabbi pedig nem rabbitalárt viselt, 

hanem közönséges paraszti ruhát. S még hozzá ostort tartott a kezében! […] 

Minden szabályszerűen előkészítve a házi ünnepségre, ahogy megkívántatik. 

De a tanulók mégis remegtek izgalmukban. Az egész környezet olyan 

szokatlan volt, és a vendéglátók gojos megjelenése annyira ellentétben állt 

az előírás szerint terített asztallal, hogy szegény fiúk nem lelték helyüket. 

Szabad-e haszid embereknek ebben a házban egyáltalán ételhez nyúlniuk? 

                                                           
5
  Martin BUBER Haszid történetek. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest. Második, javított kiadás. 
2006, 529.  
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Ha nem mindenható tanítómesterük küldte volna őket ide, bizony vizet sem 

ittak volna itt.”
6
 

Bubernél a kállói nem kezdi el a széder estet időben, „Aztán egyszerre 

kinyitotta az ablakot. Hintó ért a ház elé, két megtermett szürke húzta, három 

fejedelmi külsejű férfi és négy nő ült benne.”
7
 Miután a rabbi forrón üdvözli 

őket, elhajtanak. Rejzel számára csak otthon, apja magyarázatából derül fény 

a titokzatos eseményre: „…azok voltak az ősatyáink és ősanyáink. A szent 

rabbi nem akart addig a széderesti asztalhoz ülni, amíg a megváltás el nem 

érkezik, és ezért imájával a fönti világot ostromolta. Azért jöttek az atyák és 

az anyák, hogy hírül adják: még nem érkezett el az idő”.
8
 Az ősapák és 

ősanyák látogatásának motívuma több haszid történetben is előfordul,
9
 

ahogy a megváltásért való könyörgés, a Messiás eljövetelének siettetése is.
10

 

A megváltás ünnepeként számon tartott pészah nemcsak az egyiptomi 

szabadulásra emlékeztet, de a Messiás, a végső megváltás eljövetelére is – 

mely a Peszahim 13a alapján pészahkor várható; nemcsak a múltra 

emlékezünk tehát, de a jövőre is. Erre utal a széder-esti köszöntés a rítus 

végeztével, a „jövőre Jeruzsálemben” messiási megváltást kívánó üdvözlő-

formula
11

, valamint a negyedik pohár és Elijáhu serlegének borral való 

megtöltése.
12

 A prágai MaHaRaL (Judah Löw ben Bezalel rabbi) 

értelmezése szerint, mely csak egy a sok közül, a négy pohár bor a négy 

ősanyát (Sára, Rebeka, Ráhel, Lea), a három macesz pedig a három 

pátriárkát (Ábrahám, Izsák, Jákob) jelképezi.
13

 

Míg Bubernél a Messiás témája rejtetten, értelmezésként van jelen, addig 

Langernél sokkal drámaiabb a történet kifejlete. A rabbi elmondja a széder  

 

                                                           
6  Jiří LANGER: Kilenc Kapu. A haszidok titkai. Kalligram, Pozsony, 2000, 209. 
7  BUBER, Haszid történetek, i. m., 529. 
8  Uo., 530. 
9  Pl. LANGER, Kilenc kapu, i. m., 127–9.; BUBER i. m, 141–2., 189. 

10  Pl. BUBER, i. m, 285; OBERLANDER Baruch (főszerk.) Peszáchi hágádá. Új magyar 

fordítás útmutatóval és kommentárokkal. Magyar Könyvklub és a Chábád Lubavics Zsidó 
Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest, 1999, 96–7.; Gedalyah NIGAL: The Hasidic Tale. 

The Littman Library of Jewish Civilisation, Oxford, Portland, Oregon. 2008, 295-6. 
11  Hiszen a Messiás fő feladata összegyűjteni a zsidóságot, és újraépíteni a Szentélyt. Vö: 

OBRELANDER Baruch (főszerk.) Peszáchi Hágádá, i. m., 122–3. A haggadák szövegében 

több utalás is található a Messiásra, a messiási időkre. Vö.: KOHN Zoltán (ford.) Haggáda. 

Országos Magyar Zsidó Segítő Akció, Egyetemi Nyomda, Budapest, 1987 (eredeti kiadás: 
1942) XLVII, XLVIII. 

12  Vö.: Uo., 101.; Illés próféta a Messiás előfutáraként szerepel a hagyományban. Vö.: KOHN 

Zoltán (ford.) Haggáda. i. m., XLIX–L. 
13  Gedalyah NIGAL, The Hasidic Tale, i.m., 295-6. 
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est Magid részének kezdetén szereplő áldást,
14

 mely egyben a Haggadát, az 

egyiptomi szabadulás rituális elbeszélését nyitja meg, amikor vendégek 

érkeznek. „Nagyon vallásosak nem lehettek. Ha egyáltalán zsidók voltak. 

Hiszen fogaton jöttek a csillagok feljövetele után! Tehát már ünnepnapon. 

És ünnepnapon mindenfajta utazás tilos.”
15

 A tanulók elképednek a 

vendégeken, a „három magyar katonatiszten” és a Langer által hosszan 

ecsetelt, mesés szépségű hölgyön. A bóherek egyedül olvassák a Haggadát – 

míg a hazaiak, bár maceszt esznek, csak magyar nótákat énekelnek – a 

beszélgetésből semmit sem értenek, „mert tutrisul, azaz magyarul egy szót 

sem tudtak.”
16

 Végül a hölgy váratlan kérdésére sem tudnak válaszolni. 

„Hogy elégedettek-e itt, jól érzik-e magukat vagy valami ehhez hasonlót 

[kérdezett]. Bizonyára csak udvariasságból szólította meg őket. […] Hiszen 

még ma sem tudják, hogy milyen nyelven szólt hozzájuk a hölgy. Magyarul 

aligha. Hiszen akkor nem értettek volna a kérdésből egy szót sem.”
17

 A 

titokzatos eseményekre itt is csak otthon, a Lublini Látó magyarázatában 

derül fény. Langer változatában a három magyar katonatiszt a három ősatyát 

jelenti, „és a Királynő maga az Isten felségének dicsfénye”, vagyis a Sekhina. 

„Ha arra a kérdésre, hogy elégedettek vagytok-e, igennel feleltetek volna, örök 

üdvösséget hoztatok volna a világra. […] A ti igenetektől függött a messiás 

jövője, az Isten egyesülése az ő Fenségével, és a Halál és a romlás pusztulása 

mindörökre...”
18

 – világosítja fel a bóhereket a Lublini Látó. 

A két narratíva komparatív vizsgálata során kiderül, hogy a haszidizmus 

belső kulturális különbségeit ütköztető cselekmény Bubernél tárgyilagos és 

tényszerű marad, míg Langer a magyar miliőt nemcsak kihangsúlyozza, de 

egyben egzotikumként ábrázolja – Edward Said orientalizmus fogalmával 

rokonítható a szöveg magyar kultúrához való viszonya. A történet 

végkimenetelére nézve nagy különbséget figyelhetünk meg. Míg Rejzelnek 

(Buber változatában) nincs közvetlen beleszólása a Messiás eljövetelének 

körülményeibe, addig a Langernél a bóherek hitetlen viselkedése miatt 

halasztódik el a megváltás műve. A történet hátterében az a haszid alapelv 

áll, hogy a megváltásért mindnyájunknak, együtt kell fáradoznunk, s inkább 

kollektív műként gondolható el, amelyet a Messiás érkezése csak betetőz.
19

 

                                                           
14  „Ez itt a nyomor kenyere, amelyet őseink ettek Egyiptom földjén...” LANGER, i. m., 210. 

Vö.: OBERLANDER, i. m., 29. 
15  LANGER, i. m., 209. 
16  Uo. 211. 
17  Uo.  
18  Uo. 212. 
19  Vö.: Gershom SCHOLEM: The Messianic Idea in Judaism. And Other Essayson Jewish 

Spirituality. Schocken Books, New York. 1995a, 48. 



94 

„[…] when duty has been fulfilled the son of David, the Messiah, will come 

of himself, for his appearance at the End of Days is only a for the completion 

of process, a testimony that the world has in fact been amended.”
20

 A 

narratíva így a belső egység megbomlásának veszélyét allegorizálja, 

miközben a haszidizmus belső viszonyairól tudósít (a különböző haszid 

udvarok közötti „peregrináció” narratívái nem egyedülállóak a haszid 

történetekben) és annak kulturális diverzitását prezentálja a tolerancia 

jegyében. A környezet nem zsidó kultúrájával való dialógushelyzet, a 

kulturális transzfer, átvétel nem tekinthető egyedülálló jelenségnek a kállói 

rabbi esetében, hiszen több niggun (haszid szakrális dal) melódiája is 

átvétel,
21

 s a történetekben is találunk hasonló eseteket.
22

 

A parasztgúnyába öltöztetett cádik és a magyar(os) megjelenésű 

látogatók paralel helyzetet eredményeznek: arra figyelmeztetnek, hogy ne 

hagyjuk magunkat megtéveszteni a külső, az öltözet, a látszat, vagyis a 

mimikri által.
23

 

Homi K. Bhabha munkássága a mimikri fogalmát a posztkolonializmus 

egyik kulcsfogalmává emelte, s úgy értelmezte, mint a kolonizáló kolonizált 

általi mimézisét, szokásainak, kultúrájának átvételét és egyben átalakítását. 

A posztkolonializmus által kínált meghatározások nemcsak a harmadik világ 

kolonizált társadalmi-politikai kontextusában alkalmazhatóak, de a 

diaszpórában, esetünkben Északkelet-Magyarország multikulturális 

közegében elhelyezkedő, a vészkorszakig számottevő zsidó kisebbség 

esetében is.  

„Mimicry, as the metonymy of presence is, indeed, such an erratic, 

eccentric strategy of authority in colonial discourse. Mimicry does not 

merely destroy narcissistic authority through the repetitious slippage of 

difference and desire. It is the process of fixation of the colonial form of 

cross-classificatory, discriminatory knowledge within an interdictory 

discourse […]”
24

 A Széderesti látogatók történetmotívumának két említett 

                                                           
20  Uo. 47. 
21  Ld. Musical Acculturation. In: http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Hasidism/ 

Music (letöltés ideje: 2015. 05. 20)  
22  Pl. A hanipoli Zuszja és a liszenszki Elimelekh vándorlásait feldolgozó történet ugyanazt 

a történetmotívumot használja, mint a magyar és összeurópai folklórban is ismert 

Krisztuslegenda. Krisztus és Szent Péter vándorlásuk közben betérnek egy fogadóba, ahol 
Pétert megverik, mert rossz helyen fekszik. Erre helyet cserél Krisztussal, de újra pórul jár. 

Vö.: BUBER, i.m., 354., LANGER 156. 
23  A Bubernél található ősanyák a MaHaRaL fent említett allegorikus értelmezéséből kiindulva 

is olvashatóak: ezáltal a jel (négy pohár bor, három macesz) annak jelentésével (ősatyák, 

ősanyák) cserélődik fel.  
24  Homi K BHABHA: The Location of Culture. Routledge Classics, London and New York, 

2004. (orig. ed.: 1994.) 129. 
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forrásában megtalálható másságélmény, idegenségtapasztalat tulajdonképpen a 

különbözést repetitíven performáló mimikrire vonatkoztatható.
25

 A mimikri 

ambivalens jellegéről írva állapítja meg Bhabha: „Mimicry is, thus the sign 

of a double articulation.”
26

 

A történet magyar változatai a külföldiekhez képest szintén kiemelik a 

szabolcsi haszidizmus magyar népi kulturális jegyeit, ám a nézőpont 

megváltozik: nem az idegenhez/máshoz való autoritatív viszonyulás 

tételeződik, de a magyar haszidizmus kulturális hibriditásának köszönhető 

identitásformáló ereje. Patai József elbeszélésében szintén a Lublini Látó 

bóherjei látogatnak Kállóba. A két említett narratívából ismerős kulturális 

toposzokat működteti ez a szöveg is. A magyaros vonásokat az irodalmi 

elbeszélésbe adaptált történet még inkább kibontja, mint Langer változata. 

Még a „Csínom Palkó, Csínom Jankó” kezdősora is beidéződik, amely a 

kurucmozgalomnak a régió népi emlékezetében való továbbélésére asszociál.  

A kulturális idegenség elbeszélése a Széderesti látogatók történetében a 

fenti variációktól eltérő ponton vesz fordulatot: „Éppen éjfélt ütött az óra, 

amikor a kállói caddik elérkezett ahhoz az imához, melynél Izrael házaiban 

megnyílnak az ajtók, hogy fogadják Elijáhu belépő szellemét.”
27

 Vagyis a 

Haggada végén megtöltött negyedik pohár és Élijáhu serlege, a rituális 

ajtónyitás (melyet nem utolsósorban a pészachkor felbukkanó vérvádak 

tapasztalata is inspirált) pontján toppan be a „fehérszőrű subába burkolt ősz 

paraszt,”
28

 s kiissza a szimbolikus ötödik pohár bort, Elijáhu serlegét, melyet 

emberfiának tilos kiinni.
29

 Végül pedig a rebével, akinek a vendégekkel 

ellentétben szeme sem rebben, „rázendítenek együtt”
30

 a Szól a kakas már 

nótájára, majd észrevétlenül „a titokzatos pásztor hirtelen eltün[ik].”
31

 A 

mimikri mögé tehát a zsidó népi hitvilág legkedveltebb alakja, a haszid 

történetekben lépten-nyomon felbukkanó
32

 Illés próféta kerül.
33

 A megváltás 

művét itt nem a kétkedő látogatók halasztják el, ez a narratív elem egyáltalán  

 

 

 

                                                           
25  Uo. 122. 
26  Uo. 
27  PATAI József: Lelkek és titkok. Mult és Jövő jubileumi kiadása. Budapest, 1937. (első kiad.: 

1919.), 66. 
28  Uo., 67.  
29  Vö.: OBERLANDER, i. m., 100–1.; KOHN, i. m., 42– 3, XLIX, LVI, LII.  
30  PATAI, i. m., 67. 
31  Uo. 68. 
32  Vö.: NIGAL, i. m., 280–293. 
33  NEUMANN Albert: Történetek a „Kállói Cádik“-ról. i  
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nincs jelen. A megváltás, amelynek Elijáhu a hírnöke, áttételesen van jelen. 

Vagyis a kulturális hibriditás allegóriája nem az elbeszélés cselekményében, 

de poétikailag, a Szól a kakas már intertextusának allegorikus, megváltásra 

vonatkoztatott értelmezéseként.  

2. TAUB EIZIK ALAKJA A HASZID IRÁNYÚ ZSIDÓ–MAGYAR 

IRODALOMBAN, PATAI JÓZSEF ÉS SZABOLCSI LAJOS 

PRÓZÁJÁBAN A HIBRIDIZÁCIÓ TÜKRÉBEN 

A Taub Eizikhez kötődő történetek részben az élő lokális és orális 

kultúrából, részben az 1910-ben Piotrkowban Széfer Zechut Jiszrael – Eszer 

Cachcachót c. könyvből (melyre már Szabolcsi Miksa is hivatkozik)
34

 

származtathatóak.
35

 

A kállói rebe figurájának kultúrtörténetében, a szájhagyomány 

felgyűjtésében kiemelkedő szerepet töltött be a zsidó sajtó, s különösen az 

Egyenlőség, és a magyar haszid identitású irodalmi szövegek. Glässer 

Norbert: A kálló szent pap. Egy neológ izraelita integrációs narratívum a 

Horthy-korszakban c. vallás- és művelődéstörténeti feltáró tanulmányában 

„az Egyenlőség neológ felekezeti hetilap mögött álló szerkesztői kör 

diskurzusait vizsgál[ja] a két világháború között megváltozott fővonalbeli 

nemzetkoncepció tükrében.”
36

 Szabolcsi Miksa főszerkesztősége idején az 

Egyenlőség viszonyulása a haszidizmushoz „kultúrmissziós tudat[ként]”
37

 

jellemezhető. Apja halála után 1915-ben Szabolcsi Lajos lett az Egyenlőség 

főszerkesztője, akinek kulcsszerepe volt a kállói szent pap toposzának 

megalkotásában.
38

 „A »kállói szent pap«, Jicchák Eizik Taub alakja és dala 

az 1920-as és ’30-as évek neológ zsidó önmeghatározásának fontos 

szimbólumává vált. Üzenete túlmutatott a chászid vallásosságon, és 

függetlenedett is attól, amennyiben a kontextust illetően elfogadjuk, hogy 

                                                           
34  SZABOLCSI Miksa: A chaszidim meséiből. A nagykállói rebe. Egyenlőség, 1915/02/28, 12. 
35  NIGAL, i. m., 42. 
36  GLÄSSER Norbert: A kállói Szent Pap. Egy neológ izraelita integrációs narratívum a 

Horthy-korszakban. In.: BARNA Gábor – KEREKES Ibolya (szerk.)Vallás, egyén, 

társadalom. SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék Szeged, 2014. 206. 
37  Uo. 207. 
38  „Részben a változó társadalmi körülmények hatásaként, részben pedig a felekezeti egység 

megteremtésére tett kísérletekkel szorosan összefonódó önreprezentáció keretében a neológ 

hetilapban az orthodox hírek és az orthodox rabbiktól vagy orthodox személyektől származó 
írások is helyet kaptak. Ez vezet el a »magyarchászid« a »kállói szent pap« toposzának 

későbbi kialakításához, amely egy olyan közegben történt, ahol a neológia a területi 

veszteségek folytán az orthodoxiával szemben többségbe került, a fővonalbeli 
nemzetkoncepció pedig gyökeresen megváltozott.“ Uo. 208. 
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szimbólumként a chászidizmuson vagy a Szabolcs megyei rurális eredetű 

zsidóságon túl a »magyar Izrael« önértelmezését alakító interszubjektív 

mezőben tűnt fel újra. A »magyar cádik« Egyenlőség által tolmácsolt dala a 

kor neológ szimbolikus politikájának részét képezte, teret nyitva a 

felekezeti-vallási meghatározottság és a nemzetvallás részeként megjelenő 

szimbolizáció összefonódásának.”
39

 

A tanulmányban felsorolt, idézett cikkeket áttekintve újabb variációit 

tárhatjuk fel a közismert gyűjteményekben található narratíváknak, és egyéb, 

számukra ismeretlen narratívával is találkozhatunk. A variabilitás a Szól a 

kakas szövegének közölt változataira is érvényes, a lap rengetegszer 

lehozta.
40

 

A kállói rabbi alakjához való Glässer által ismertetett viszonyulás 

alakulásával irodalomtörténeti párhuzamot is vonhatunk – a (magyar) haszid 

történetek két legkiemelkedőbb szépirodalmi feldolgozója, a már említett 

Szabolcsi Lajos és Patai József között. Patai József, a kor másik jelentős 

haladó zsidó szellemű lapjának, a kultúrcionista Múlt és Jövőnek alapító 

főszerkesztője maradt 1940-es alijázása után is, egészen 1944 márciusáig a 

német megszállásig. A Kabala. Lelkek és titkok (vagy más kiadásban csak 

Lelkek és titkok) címen 1919-ben publikált elbeszéléskötetének darabjaiban 

(melyek nagy részét először az Egyenlőség munkatársaként közölte 

Secundus álnéven 1908 és 1909 között) a haszid rabbik köré szőtt 

történeteket dolgoz fel. [Ezek mellett, bár ez most nem tárgya az 

elemzésnek, a vészkorszakban elpusztult, Nagykállón született Ámos Imre 

műveiben a szent pap motívumának öröksége a képzőművészetet is 

gazdagítja.]
41

 

A kötet 27 elbeszéléséből mindössze négy elbeszélés köthető szereplő, 

ill. helyszín alapján a Trianon előtti Magyarországhoz. Két elbeszélés pedig 

a kállói reb Taubhoz és a sátoraljaújhelyi Móse Teitelbaumhoz kapcsolódik. 

Taub Eizik alakját és A nótás szent c. novellát
42

 leszámítva a magyar kultúra 

jegyei nem kapnak különösebb hangsúlyt. Langer és Buber gyűjteményével 

összevetve, noha tőlük hűbben, valóságosan ábrázolja a magyar közeg 

                                                           
39  Uo. 208–9. 
40  Mivel a tanulmánynak nem célja a változatok komparatív vizsgálata, itt nem tekintem át őket, 

funkciójuknak megfelelően hivatkozom rájuk. Az Egyenlőség a Tel Aviv Egyetem és az 

Izraeli Nemzeti Könyvtárnak köszönhetően virtuálisan is elérhető: http://web.nli.org.il/sites/ 
JPress/english/Pages/default.aspx 

41  Lásd a Hajnalvárás és Az álmodó rabbi c. festményeit.  
42  Melyet a szerző először az Egyenlőség 1909/04/04-es számának 6. old. közölt Mesék 

a chászid-világból. A magyar cadik címen, Secundus álnéven. 
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kulturális jegyeit, az elbeszéléskötet a „nemzetközi” vagy univerzális haszid 

irodalom részének tekinthető, akár fordítás is lehetne. 

Tizenegy évvel Patai haszid elbeszélés-gyűjteménye után 1927-ben 

Délibáb. Zsidó legendáskönyv címmel jelenik meg Szabolcsi gyűjteményes 

novelláskötete.
43

 A kettőt összevetve szembetűnő, hogy Szabolcsi számára 

sokkal fontosabb a néhol már szinte szentimentálisba hajló magyaros 

kulturális motívumok hangsúlyozása, pozícionálása, „lokálpatrióta” 

álláspontja (mint az már a kötet helytörténeti adatokat is mozgató 

előszavából kiderül) – ehhez mérten lesz nála a kállói alakja központi 

szereplővé. A kettős kulturális háttér jelölése itt már a kötetkompozíciót 

áttekintve lelepleződik. Az írások két ciklust alkotnak. Az első, mely a 

magyar haszidizmus kulturális prezentációjának tekinthető, és amelyben a 

kállói köré teljes mitológia épül ki, a Tisza partján címet kapja.
44

 Míg 

Patainál a haszid hagyomány egységesnek tűnik, addig Szabolcsi 

lokálpatrióta nézőpontjából a külföldi gyűjteményekkel ellentétben 

megváltozik az idegenség meghatározása, mint azt a második ciklus címe is 

mutatja: Idegen misztikusok. A második ciklus ráadásul kevésbé terjedelmes 

az elsőhöz viszonyítva. 

Patai és Szabolcsi szépirodalmi munkásságát összevetve ugyanaz a 

haszidizmushoz való viszony jelenik meg, amit a lapjuk profiliját alakító 

főszerkesztőként, a saját identitásról való nézeteik és a hagyományhoz való 

viszonyuk különbségeként látunk. Fontos azonban megjegyezni, hogy 

Szabolcsi alkotói periódusa, amelyben a kötet novellái készülnek, abba a 

viharos korba esik, amely a világháború végét, a Tanácsköztársaság, a 

megszállások, a fehérterror és a zsidóüldözések és a numerus clausus 

bevezetésének idejét öleli fel – ekkor kénytelen a saját zsidó-magyar 

identitást újrafogalmazni.
45

 

                                                           
43  1929-ben pedig versgyűjteménye Szól a kakas már... címen. A címadó darabban a dal sorait 

intertextusként használja. 
44  Ezt a szerző élete végén külön is kiadta, Chasszideus könyv (1942) címen. A novellák először 

az Egyenlőségben jelentek meg 1918-1922 között. 
45  „Szabolcsi a chászidizmust is átértelmezte, a magyar »szent pap« nyomán Báál Sém Tov és 

követői a magyar chászidizmus történelmi előzményeivé váltak. A partikuláris történelmi-

társadalmi és mártirológiai chászidizmus-értelmezés helyett a zsidó hagyomány 

folytonosságába helyezte a chászid tanokat, annak szerves részeként mutatva fel őket. A 
„szent pap” kifejezés használatával pedig a helyi keresztény lakosság körében elterjedt 

magyar megnevezést emelte be a formálódó felekezeti értelmezésbe. (...) Szabolcsi történeti 

narratívuma ugyanakkor a »művelt világ« magaskultúrájában értelmezte át a chászidot. Erre 
az irodalmi és művészeti átalakulásra, a húsvér chászidoktól eltávolodó szimbolizációra 

azonban az Egyenlőség cikkei is egy- értelműen felhívták a figyelmet, amikor ismeretlen, 

misztikus és egzotikus világ kuriózumaként mutatták fel a »modern világ tőszomszédságában 
élő chászidot. (...)Ennek során a »kállói szent pap« és a chászidok a Felső-Tiszavidék, 
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A posztkolonializmus szempontjából nem értelmezhető mimikriként, 

parasztgúnyába bújt cádikként Szabolcsi „szent pap”-ja, hiszen sem a zsidó, 

sem a magyar kultúrjegyek nem tételeződnek másként/idegenként – vagyis 

nem a Bhabha által említett double articulationról van szó, mint az az első 

ránézésre tűnne. Inkább egy másik fogalmával, a kulturális hibridizációval 

lehet jellemezni a szerző szövegvilágának kulturális mintázatait. Glässer 

integrációként és nem asszimilációként határozza meg Szabolcsi zsidó 

identitásának koncepcióját, mely a Trianon utáni nemzetkoncepció és 

antiszemitizmus kontextusában igyekezett a dualizmuskori emancipált 

zsidóság toposzait
46

 újraértelmezni.
47

 Bhabha hibriditás fogalma olyan új 

transzkulturális formákra, jelenségekre alkalmazható, amelyek a kultúrák 

érintkezéseinek kontaktuszónáiban alakulnak ki koloniális kontextusban (pl. 

diaszpóra).
48

 Bhabha hangsúlyozza, hogy a hibridizáció a koloniális hatalom 

számára zavaró, mert identifikálhatatlan – s általában tagadással és 

elnyomással reagál arra: „The paranoid threat from the hybrid is finally 

uncontainable because it breaks down the symmetry and duality of 

self/other, inside/outside.”
49

 A hibrid meghatározásánál gyakran 

hangsúlyozza annak köztesség-állapotát („in-between”), a hibriditás terét 

pedig a megnyilatkozás harmadik tereként nevezi meg: „The intervention of 

the Third Space of enunciation, which makes the structure of meaning and 

reference an ambivalent process, destroys this mirror of representation in 

which cultural knowledge is customarily revealed as an integrated, open, 

expanding code.”
50

 Ebben a harmadik térben válhat értelmezhetővé nemcsak a 

Tisza partján kulturális prózapoétikája, de a Szól a kakas már dalszövege is. 

3. A DAL MEGVÉTELÉNEK TÖRTÉNETMOTÍVUMA, MINT 

A KULTURÁLIS FORDÍTÁS ÉS HIBRIDIZÁCIÓ ALLEGÓRIÁJA 

Ha alaposabban szemügyre vesszük a dal szerzésének történetmotívumát, 

láthatjuk, hogy a bhabhai fogalmak működésének sajátos esetéről van szó – 

                                                                                                                            
Nyírség és Hortobágy magyar chászidizmusának képviselőivé váltak, a zsidóság Szentírásból 

ismert alakjai és témái pedig a magyar vidék kulisszái között jelentek meg, annak részévé 
válva.” GLÄSSER, i. m., 215–6. 

46  Pl. „mózes-hitű magyarok”, „izraelita magyarok” 
47  GLÄSSER, i. m., 212, 217, 223–4. 
48  Bill ASCHCROFT – Gareth GRIFFITHS – Helen TIFFIN: Key Concepts in Post-Colonial 

Studies. Routledge, London and New York, 1998, 118. 
49  Bhabha, i. m., 175. 
50  Uo. 54. (Kiemelés tőlem) 
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olyan textusról, mely különböző hagyománykörök motívumfonalaiból 

szövődik.  

A Széderesti látogatók történetmotívumához hasonlóan itt is allegorikus 

történettel állunk szemben. Ahogy Orlovszky Géza Micsoda madár c. 

tanulmányában megjegyzi: „A legenda mélyértelműen szemlélteti a szóbeli 

hagyományozódás bonyolult folyamatát. Az átvétel egymástól eltérő 

kulturális közösségek között megy végbe, a tranzakció végrehajtói azonban 

önálló individuumok.”
51

 

A különböző változatokat
52

 összevetve az alaptörténet dióhéjban a 

következőképpen foglalható össze. Amikor a kállói reb Taub a mezőn sétált, 

egy daloló pásztorral/bojtárral találkozott. A kállóinak megtetszett a dal, 

megkérdezi a pásztort, nem adná-e el neki. Az alku megköttetik. A 

változatok nagy részében a pásztor kisfiú. A Széderesti látogatók mimikrit 

példázó történetmotívumához hasonlóan a pásztor a legtöbb változatban itt is 

álruhás. Bizonyos változatok szerint valójában Illés prófétával
53

 találkozott a 

kállói. A változatok nagy része a mágikus felejtés motívumát is alkalmazza – 

a pásztor a dal eladása után elfelejti azt.  

A kállói csodarabbi és a bojtár közötti adásvétel narratívája a kultúraközi 

párbeszéd egy exemplumaként olvasódik, melyre a kállói köré szőtt 

motívumok között több példát is találunk. A történetek allegorikus olvasása 

a parabolisztikus, példázatos haszid történetek tipikus eljárása, esetünkben a 

(haszid)zsidó-magyar kulturális kontaktusok allegóriáivá avatja ezeket a 

történeteket. Ugyanakkor maguk a narratívák is allegorikusan értelmezik át 

az idegen kultúra locusait az elsajátítás során. A pásztortól szerzett titokzatos 

dal nem csak Taub Eizik esetében, de egy, a hanipoli Zuszjáról szóló 

történetben is előkerül, ahol a rabbi a disznópásztor fűzfasípon játszott dalát 

tanulja meg. Bár a kállói történetétől eltérő módon itt egyáltalán nem 

hangsúlyozódik a kulturális információcsere. A dal és a daloló viszont ebben 

a történetben is mimikribe bújik, s a pásztor a zsoltárszerző Dávid királlyal 

lesz azonos: „Így szabadult ki Dávid, a pásztorfiú dala a hosszú fogságból.”
54

 

                                                           
51  ORLOVSZKY Géza: Micsoda madár. In: SZEMERKÉNYI Ágnes (szerk.) Folklór és 

irodalom. (Folklór a magyar művelődéstörténetben) Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, 47. 
52  RAJ Tamás: „Várj madár, várj.“ A hászidizmusról. http://www.zsido.hu/vallas/haszid.htm 

(let. id. 2015. 05. 20.) 
 NEUMANN, i. m., 6.; SZABOLCSI Miksa, Egyenlőség 1915/02/28 12.; MENASSZÉ BEN 

JÓSZÉF: Szól a kakas már.... Egyenlőség 1900/07/15 19. – újraközlés saját név alatt: 

PÁSZTOR Mihály: Szól a kakas már (3) 1925/08/08 14.; Szépirodalmi változatok: a. 
külföldi: LANGER, i. m., 212–3.; b. magyar: PATAI, i. m., 65.; KACZÉR Illés: Ne félj, 

szolgám, Jákob. Göncöl Kiadó, Budapest, 2002, 182. 
53  SZABOLCSI Miksa, Uo.; Dr. DÉSI Géza: Szól a kakas már... Egyenlőség 1931/01/24 2. 
54  BUBER, i. m., 368. 
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A kulturális átvételt a haszidizmus ideológiájának megfelelően a 

fokságból, a galutból való kiszabadítás motívuma legitimálja, mint a szikrák 

kiszabadítása, felemelése. A kállói esetében is előkerül a motívum, pl. Elie 

Wiesel változatában: „Later the rabbi explained to his disciples that this love 

song, composed by David the King, had wandered for many centruries, 

waiting to be »liberated«…”
55

 

Ehhez hasonló motívum figyelhető meg a kállói történetének esetében is, 

mely szerint a dalt valamikor a leviták énekelték a Templomban.
56

 Langer 

orientalista eljárása még jobban kidomborítja a motívumot: „A dalt 

valamikor az ősidőkben a leviták énekelték a jeruzsálemi szentélyben. Izrael 

népe már elfelejtette. Csak magyarul él még, de egy versszaka héber. Ma 

már minden haszid ismeri a nagykállói szent dalát. Zsidóul énekeljük, de 

boldog az, aki magyarul tudja énekelni. Magyarul? Á, dehogy! Az a nyelv 

nem magyar. Nem, nem. A szöveg szavait az Úr szent angyalainak nevéből 

szőtték. Csak olyannak látszik, mintha magyar volna.”
57

 Ha a kultúraközi 

párbeszéd példájaként, a kulturális hibridizáció allegóriájaként olvassuk a 

történetet, ez utóbbi motívum (a levitáktól vagy Dávid királytól 

származtatott dal) egyrészt mitopoétikailag illeszkedik a képbe, mint a 

sajáttá tett idegen legitimálása, másrészt egy következő mimikriként (hiszen 

a dal csak magyarnak látszik) rakódik az eddigi jelentésekre.  Ez a 

többszörös mimikri végül is a transzcendens őseredetbe helyezi vissza a dalt, 

mely a haszidizmus kabbalisztikus nyelvfilozófiának paradigmája nyomán 

az elveszett(nek hitt) ősnyelv emléke lesz.
58

 A dal kiszabadítása így a 

luriánus kabbalából átvett haszid elvnek, a tikkunnak a gesztusává válik.
59

 

A hibridizáció, az interkulturális „adásvétel” tárgya majdnem minden 

változatban a Szól a kakas már c. dal. Buber A libapásztor dala c. 

történetében hasonló témájú anekdotát láthatunk, mely egy másik dalt, a 

Rózsa, rózsa be messze vagy kezdetűt szerepelteti, amelyet a hagyomány 

szintén Taub Eiziknek tulajdonít. A hagyomány ezeken kívül még egy dalt, a 

Sírnak-rínak a bárányok kezdetűt szintén a rabbinak tulajdonítja.
60

 

Mindhárom esetben magyar népdal átvételéről van szó, kisebb-nagyobb, 

látható, vagy csak sejthető módosításokkal. Ha szemügyre vesszük az átvett 

                                                           
55  Elie WIESEL: The Town beyond the Wall. Atheneum, New York, 1964, 16–17. 
56  KACZÉR, i. m., 182.; NEUMANN, i. m., 6. 
57  LANGER, i. m., 212–3 (Kiemelés az eredetiben.). 
58  Vö.: Umberto ECO: A tökéletes nyelv keresése. Atlantisz, Budapest, 1998, 39. 
59  Gershom SCHOLEM: Major Trends in Jewish Mysticism. Schocken Books, New York 

1995b, 273–275, 330. 
60  NEUMANN, i. m., 7.;Vö: Mózes imája. Sábeszi imakönyv. Magyar fordítás és fonetikus 

átírás. Főszerk.: OBERLANDER Báruch. Egységes Magyar Izraelita Hitközség, Chábád 
Lubavics Egyesület, Budapest, 2009, 289.  
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dalszövegeket, és azokat összevetjük a magyar népdalkincsben található 

változataival, a fordítástudományban használatos domesztikáció jelenségevel 

találkozunk, ám a fordítás itt elsődlegesen nem két nyelv, de két kultúra 

között történik
61

 – az alföldi pásztornóták domesztikálásával a 

haszidizmusban kiemelt szerepet játszó rituális dal, niggun válik.
62

 

A Szól a kakas már dalszövegében egy (vagy két – a változatok 

függvényében) héber sorral, a Rózsa, rózsa be messze vagy esetében a haszid 

judaizmus központi fogalmaival találkozunk. A domesztikációnak ez az 

eljárása olyan vendégszövegeket emel át a zsidó kulturális- ill. 

szöveghagyományból, melyeknek felhasználásával az eredeti textus is 

átértelmeződik: „…a kulturális közegváltással funkciója megváltozik, és 

immár egy teljesen más, vallásos-misztikus fogalomkör kontextusában kezd 

működni.”
63

 Gérard Genette fogalmával transztextuális eljárásnak 

nevezhetünk, míg Bhabha kulturális fordításról és az általa bekövetkező 

jelentésmódosulásról beszél: „[…] the indeterminate temporality of the in-

between, that has to be engaged in creating the conditions through which 

»newness comes into the world«. The foreign element »destroys the 

original's structure of reference and sense of communication as well«”
64

 

A domesztikáció másik eljárása Orlovszky megállapításainak nyomán a 

kállói interpretatív viszonya a szöveghez, mely a Bhabha által leírt 

jelentésmódosulás esetének bizonyul. Az allegorézis tehát nemcsak a 

kállóiról szóló történetekben valósul meg, de magának a rabbinak 

tulajdonított szövegekben is, amelyekben az allegória kulturális fordítása 

változik meg, amikor átkerül a judaizmus kontextusába.  

4. ALLEGÓRIA AZ ALLEGORÉZISRŐL – A DOMESZTIKÁLÓ 

KULTURÁLIS FORDÍTÁS, MINT A HIBRIDIZÁCIÓ EGYIK ESETE 

Martin Buber: A libapásztor dala c. történetében nem a kálloi Taub rabbi 

találkozik a libapásztorral, hanem Löb rabbi (Leib Soresz) találkozik a 

gyermek Taub Eizikkel. Ez a kállóiról szóló, szintén több variációban 

                                                           
61  A kulturális fordításról lásd BHABHA, i. m., 320–8. 
62  Vö.: Amnon SHILOAH: Jewish Musical Traditions. Wayne State University Press, Detroit, 

1995. 196–200.; Mordechai STAIMAN: The Singing Tzaddik https://www.torah4blind.org/ 

niggun/n- 4.htm (eredeti könyvkiadás: 1994.) (let. id. 2015.05.20.) 
63  ORLOVSZKY, i. m., 48. 
64  BHABHA, i. m., 326. 
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hagyományozódó történetmotívum
65

 azt meséli el, hogyan talált rá Löb 

rabbi, a haszidizmus hirdetője, majd hogyan vitte el a nikolsburgi Szmelke 

és/vagy a Lublini Látó tanházába. A gyermek Taubot sztereotipikus 

helyzetben látjuk, libapásztorként – hiszen a paraszti társadalomban a 

libalegeltetés mindig is a gyerek feladata volt, s hogy kellemesen teljen az 

idő, játékokkal, énekkel tarkították a tevékenységet. Ebben a 

történettípusban is előkerül tehát a mimikri, ám nemcsak a libapásztor fiú 

valós identitása, de az általa énekelt dal is bonyolultabb helyzetet teremt a 

mimikrinél – a kulturális hibridizáció mechanizmusának szemléltetésére 

tolva el a hangsúlyt. „[…] a fiú félhangosan egy dalt dúdol, és annak néhány 

szavát ismétli. A dal így hangzott: »Sekhina, Sekhina, mily távol vagy! 

Gálút, Gálút, mily hosszú vagy! Ha a Gálút közibénk nem állna, lelkünk 

hamarabb találkozhatna!« Löb rabbi odament a kisfiúhoz és megkérdezte 

tőle, miféle dal ez. – Itt minden pásztor ezt énekli – felelte a fiú. – Tényleg 

ezekkel a szavakkal éneklik? – kérdezte csodálkozva a caddik. – Na persze, 

a többiek a Sekhina helyett azt mondják, hogy „kedvesem” és a Gálút 

helyett, hogy „erdő”, de ez butaság. Hiszen a Sekhina a mi kedvesünk, ki 

lenne más, azt pedig minden gyerek tudja, hogy az erdő, amely elválaszt tőle 

bennünket, a Gálút, akkor mégiscsak jobb rögtön azt mondani.”
66

 

Pásztor Mihály 1925-ben az Egyenlőség hasábjain közölt, magyar haszid 

folklórt feldolgozó sorozatában is megtaláljuk a dalt, melynél a Szól a kakas 

már-ral együtt a szerző az allegorézisre hívja fel a figyelmet: 
 

„»Erdő, erdő, de magos vagy!  

Édes rózsám, de messze vagy! 

Ha az erdőt kivághatnám: 

A rózsámat megláthatnám.« 
 

Nem minden érdekesség nélkül való, hogy mind a két nótát zsidó 

melódiára éneklik és például az »Erdő, erdő, de magos vagy…« kezdetű 

dalba is – hasonlóan a nagykállói rabbi nótájához – uj értelmet magyaráznak 

bele a Debrecen környéki talmud-tudósok. Szerintük ez a dal is allegória 

éppúgy, mint a »Szól a kakas már…« és az alatt a kitétel alatt, hogy »Erdő, 

erdő de magos vagy…« tulajdonképpen azt kell érteni, hogy milyen nagy a 

zsidókon a »gólesz«, az átok.”
67

 A domesztikáló kulturális fordítás több 

példájára is rámutat az idézet. Először is, a dal zenei világa, dallama változik 

                                                           
65  Pl. SZABOLCSI Miksa: A chaszidim meséiből. A nagykállói rebe. Egyenlőség 1915/02/28, 

10.; GRÜNWALD Lipót: A chaszidizmu störténete Magyarországon. II. Egyenlőség 

1918/11/09, 16. 
66  BUBER, i. m., 525. 
67  PÁSZTOR Mihály: Szól a kakas már (3), Egyenlőség, 1925/08/08, 14. (Kiemelés tőlem.) 
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meg, majd az allegorézis iránya. A népdal már eleve allegorikus: a rózsa, 

mint a kedves jelölője jelenik meg, az erdő pedig a szerelmeseket elválasztó 

körülményeket jelzi. Az „uj értelem” belemagyarázása alatt a luriánus 

kabbalán alapuló haszidizmusra jellemző olvasási módot kell érteni, a 

szakrális szövegek allegoréziséhez hasonlóan értelmezik a profán pásztordalt 

is. A haszidizmus nemcsak örökölte, de ki is terjesztette mindkét fogalmat, 

így a luriánus kabbalista értelmezésnek megfelelően a gálut (jiddis: gólesz; 

héber [גלות]) nemcsak a diaszpórát, a kiűzetés földjét jelentette, de a 

materiális, anyagi világot allegorizálta, melybe az ember ittléte helyezkedik, 

s amelybe a lelkek újjászületnek (gilgul).
68

 A Sekhina pedig, melyet isteni 

jelenlétként szoktat fordítani, a gnosztikus színezetű kabbalisztikus 

mitológiában a materiális világban, tehát a gálutban, a száműzetésben 

bolyongó isteni hiposztázis elenyésző töredéke, akit az Úr feminin 

alakjaként metaforizálnak, és akivel egyesül a megváltás művének kezdetén. 

A luriánus kabbalában az ún. szikrák felemelésének és a tikkun [תיקון] 

tanával került összefüggésbe,
69

 mely a haszidizmusban is megjelenik, a 

Sekhina szikráinak felemelése az egyén megváltás érdekében folytatott 

munkájának allegóriájaként értelmezhető.
70

 A haszidizmus elképzelései 

szerint tehát a gálut a megváltás ellentéte.
71

 

A Pásztor által közölt dalban tehát az allegória fordítása domesztikált, 

hiszen a jelentéseket a saját kultúra toposzaira vezeti vissza az allegória 

analógiákból épülő struktúrájának megfelelően. A kulturális hibridizáció 

alaptermészetére világít rá az a tény, hogy a jelentéseket nem pusztán 

lecseréli [rózsa ≠ kedves => rózsa = Sekhina], de újabbakat ad hozzá. A 

rózsa továbbra is a kedvest jelenti, ám annál többet is: „Hiszen a Sekhina a 

mi kedvesünk, ki lenne más”.
72

 A rózsa szó így nemcsak kulturálisan hibrid 

és poliszémikus jelölő lesz, de többszintes allegória is. [rózsa = kedves = 

Sekhina] 

Ez a hármas tagolás pedig a philóni allegorézis Órigenész által 

kidolgozott keresztény allegorézis hármas jelentésszintjén helyezhető el. A 

szó szerinti, testi jelentésen túl lelki értelemben szerelmi viszonyról van szó, 

szellemiben pedig a Sekhina iránti vágy fogalmazódik meg.
73

 

                                                           
68  Gershom SCHOLEM: O mystické podobe božství. Studie k základným pojmům kabaly. 

Malvern, Praha, 2011, 204–222. 
69  Gershom SCHOLEM 1995b, i. m., 274–275. 
70  Gershom SCHOLEM: Šechina, pasivne ženský aspekt v Božství. 156–157. In.: SCHOLEM, 

2011, i. m.; Vö.: SCHOLEM 1995b, i. m., 232–233. 
71 SCHOLEM 1995a, i. m., 42–3. 
72  BUBER, i. m., 525. 
73  Vö: Origen Princ. IV.2,3 (In: Órigenész: A princípiumokról. II. kötet. Paulus Hungarus & 

Kairosz Kiadó, Budapest, 2003, 94–136.); Daniel BOYARIN: Origen as theorist of allegory: 
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A haszidizmus két központi toposza kerül tehát a szellemi értelmezés 

pozíciójába, és hasonlóan a keresztény allegóriák Jézus Krisztusához, és az 

interpretáció imperatívuszává válnak.
74

 

5. MICSODA MADÁR? – A DALSZÖVEG MINT HIBRID 

ÉS BRICOLAGE 

Orlovszky Géza tanulmányában a dalt a megszerzéséről szóló történet 

keretén belül értelmezi: „A szövegcsere mintegy adásvételi szerződésként 

jelenítődik meg, ahol a pásztorfiú mintegy átruházza a rabbira a dal autoritív 

funkcióit, beleértve az értelemkonstituálás jogkörét is. Textológiai 

értelemben nem a szöveg lemásolása történik itt, a folyamat sokkal inkább 

az átdolgozás, az áthasonítás, az imitáció logikája szerint alakul.”
75

 

Orlovszky a Szól a kakas már textuális gyökereit a szöveget genealogikus 

és intertextuális értelemben vizsgálva a magyar népdalszövegek nyomán a 

folklorizálódó késő-reneszánsz udvari-szerelmi költészetére, pontosabban az 

ismeretlen szerzőségű, Sötét ködből alig tisztult kezdetű, a kolofon tanúsága 

szerint 1603. július 10-én, Prágában szerzett énekre vezeti vissza Stoll Béla 

és Voigt Vilmos munkája nyomán.
76

 A vers filológiai és motívumtörténeti 

hátterét Voigt a versről írott tanulmányában kimerítően tárgyalja.
77

 

Az Wang folyó versei című érdekfeszítő kultúrtörténeti írásokat publikáló 

blogon pedig a dal szövegének és melódiájának zsidó kulturális gyökereit 

tárfa fel a Két Sheng néven vezetett szerző.
78

 

                                                                                                                            
Alexandrian contexts. In: Rita COPELAN – Peter T. STRUCK: The Cambridge Companion 
to Allegory. Cambridge University Press, Cambridge, 2014.  

74  Az Erdélyi jiddis népköltészet c. kétnyelvű reprezentatív gyűjteményben (KÁNYÁDI Sándor 

[szerk., ford.] Európa, Budapest, 1989.) jiddis nyelven és magyar fordításban a fenti változat 
és az abból képzett második versszak, melyben a rojz szó helyére a s'hine (bár Kányádi 

„isten”-ként fordítja, a Sekhináról van szó [a dal angol fordításban a Divine Presencet 

használják: http://www.milkenarchive.org/works/lyrics/416let. id.: 2015.05.20]) a vald 
helyére a golesz kerül. Az allegorikus értelmezés és kulturális fordítás tehát itt 

textualizálódik, allegórézis helyett allegóriát kapunk. (In: Uo. 10–11.) Felmerül a kérdés, 

milyen nyelven keletkezett és hagyományozódott a dal – hiszen a kelet-magyarországi 
zsidóság a vészkorszakig megtartotta jiddis–magyar kétnyelvűségét. 

75  ORLOVSZKY, i. m., 48. (Kiemelés tőlem.) 
76  Vö.: RMKT XVII. 3, 561-2. 
77  VOIGT Vilmos: Én kimenék kismertembe...In: KOMLOVSZKI Tibor (szerk.) A régi magyar 

vers. Akadémiai, Budapest, 1979, 201–214. 
78 E tanulmányban nem áll módomban a dal melódiáját vizsgálni, e tekintetben a következőkre 

hagyatkozom: Mikor lesz az már?http://wangfolyo.blogspot.sk/2009/03/mikor-lesz-az-

mar.html; Másodszor szól a kakashttp://wangfolyo.blogspot.sk/2009/04/masodszor-szol-

kakas.html; Vö.: Holnap lesz az márhttp://wangfolyo.blogspot.sk/2012/12/holnap-lesz-az-
mar.html és: Szólt a kakas http://wangfolyo.blogspot.sk/2012/12/szolt-kakas.html; Vö.: 
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Már első ránézésre feltűnik a dal utolsó versszakába bedolgozott egy 

(vagy két) héber sor. Ezek hiányában az éneket mindenféle gyanakvás nélkül 

a Zöld erdőben, zöld mezőben kezdetű magyar népdal egy variációjának 

gondolná az olvasó. A domesztikáció eljárása, amely a héber sort a szövegbe 

illeszti, több nézőpontból értelmezhető. Textuális szempontból az 

intertextualitás esetével találkozunk, hiszen, mint látni fogjuk, a héber sor 

minden esetben idézet. Genette ezt a transztextuális szöveggenerálási módot 

nevezi bricolage-technikának, melynek során a régi elemeiből egy új, 

autentikus szöveg keletkezik.
79

 

Posztkoloniális olvasatban ez a kölcsönzés olyan hibrid szöveget 

eredményez, amely az olvasótól nemcsak a két nyelv, de a két kultúra 

ismeretét várja el a jelentés birtoklása érdekében. A szöveg olvasó iránt 

támasztott elvárásai leképezik azt a szociokulturális közeget, amely a dalt 

„kitermelte” – így válhatott az végső soron a zsidó-magyar identitás 

emblémájává. A szöveg tehát abban a harmadik térben artikulálódik, 

amelyet a hibridizáció megképez.
80

 A dal szövegvariánsainak magyar 

részében apró eltéréseket vehetünk észre (ezek közül a legmarkánsabb – 

hogy a harmadik versszak első sorában általában madár de néha rózsa 

szerepel – is elhanyagolható szemantikai következményekkel bír), a héber 

sor(ok)ban viszont nagy változatosságot mutat. Vagyis a bricolage-technika 

működése folytán különböző intertextusok ékelődnek a szövegbe. 

6. A SZÓL A KAKAS MÁR HÉBER SORAINAK INTERTEXTUÁLIS 

VIZSGÁLATA 

A héber intertextusok mindig a dalszöveg utolsó versszakába ékelődnek. 

Az eddig összegyűjtött verziókból öt különböző intertextus különíthető el,
81

 

minden esetben latin betűs átirat formájában.
82

 A leggyakrabban a következő 

                                                                                                                            
Marsó Tamásné: Szól a kakas már http://www.pointernet.pds.hu/kissendre/judaisztika/ 

20130208101023698000000163.html (összes let. id. 2015.05.20.) 
79 „…generating more complex and more savory objects than those that are »made onpurpose«; 

a new function is superimposed upon and interwoven with an old structure, and the 

dissonance between these two concurrent elements impart sits flavor to the resulting whole.” 
Gérard GENETTE: Palimsests. Literature in the Second Degree. University of Nebraska 

Press, Lincoln, (orig. 1982.) 1997, 398. 
80  BHABHA, i. m., 54–6. 
81  Az Egyenlőség cikkeiben, az irodalmi feldolgozásokban, valamint az interneten elérhető 

változatokat vizsgáltam.  
82  Az átírás különböző változatait (az ortodoxok által használt askenáz, vagy a haszidok által 

használt szefárd) itt most nem elemzem. A kérdéshez kiváló háttérként szolgálhat: BÁNYAI 
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sorral találkozunk: Jibone hamikdos ir Cijon tömale
83

 [ ִ צִ  רּיֹון ׁשִ  ְקדָּ נֶהִַהמ  י בָּ  

א  melyet a Muzsikás feldolgozásában is hallhatunk. Kodály Zoltán ,[ְתמֵּ

szintén ezt a változatot gyűjtötte fel.
84

 A sor jelentése: Ha felépül a Szentély, 

Sion városa benépesül; vagy: Épüljön fel a szentély, töltsd meg Ciont. A sor 

egy Zmirot dalból, egy eredetét tekintve későközépkori, pijutból
85

 a Cur mi-

selo kezdetűből származik.
86

 „A költemény elég hamar elterjedt Európa 

zsidó közösségeiben, s mind a mai napig felcsendül szombatonként az 

ünnepi terített asztal mellett az étkezés utáni áldás, a Birkat ha-

mazon bevezetőjeként. [...] A Cur mi-selo strófái a Birkat ha-mazon egyes 

áldásaihoz kapcsolódnak, amelyek hálát mondanak az Istentől kapott ételért, 

az Ősatyáknak örökbe adott földjért, majd könyörögnek a Messiás 

eljöveteléért és a Szentély újjáépülé séért.“
87

 Egyes változatokban a Cur mi-

selo idézett sora után következő sor is bekerül újabb intertextusként.
88

 Veson 

nosir sir chodos uvirnono náále [ִנֲַעֶלה ְרנָּנָּה ִּוב  ׁש דָּ ִחָּ יר ִׁש  יר ִנָּׁש  ם  Hadd – [ְוׁשָּ

énekeljünk ott új dalt, és új vigaszsággal vonuljunk fel oda / új dalba 

kezdünk ott, vidám zarándokok. 

Gyakori még a következő idézet: Adoneynu r'eih v'onyeynu – Adoneinu 

[ֲאדֹנֵּנּו]
89

 vagy [ֲאדֹנֵּינּו]
90

 R'eih v'onyeinu [ה ]ְראֵּ ֵֽנּוְבעִָּ ננְיֵּ ] tehát a mi 

                                                                                                                            
Viktória: Askenáz és szefárd ejtés és liturgia Magyarországon. Magyar Egyházzene XX 

(2012/2013) 23–28. 
83  Magyar zsidó népzene. Muzsikás. MU-002, 2000. A sor még a következő variánsokban 

jelenik meg: SZILÁGYI-WINDT László: A kállói cádik. A nagykállói zsidóság története. 

Saját kiadás, Tel-Aviv 1960 (?), 18.; NEUMANN, i. m., 7.; Menasszében Jószéf (PÁSZTOR 

Mihály), Egyenlőség, 1900/07/15. 19.; Szabolcsmegyei dalok, Egyenlőség 1938/06/02, 16.; 
SZABOLCSI Miksa, Egyenlőség, 1915/02/28. 13.  

84 Kodály Zoltán lejegyezte a „Szól a kakas már...“ dallamát. Egyenlőség, 1928/07/14. 4. 
85  „[...] liturgikus szerzemények, [...] szerzőik a pajtánok. Az imarendnek, a sziddurnak [...] 

alkatrésze [...] Már a VIII. században pozitiv nyomait látjuk. Motivumuk a vezeklés, 

bűnbánat, vagy öröm és istendicsőítés. A »pijjut« kifelyezés a midrasokban is előfordul. [...] 

Alfabétikus sorrend, vagy a rokon hangzás szerint való összeállítása a mondatoknak [...] 
Mintája a bibliai zsoltárhymnusz és a gyászdal (kina). A pijjut-irodalom lassanként 

szentesített liturgikus tényezővé küzdi föl magát.” KECSKEMÉTI Ármin: A zsidó irodalom 

története I. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1994. (az 1908–1909. kiadás fakszimile kiadása), 
171. 

86  OBRELANDER, Mózes imája. Sábeszi imakönyv, i. m., 237–8. vö.: Asztali áldás (Brikat ha-

mazon) 199–212. 
87  Mikor lesz az már: http://wangfolyo.blogspot.sk/2009/03/mikor-lesz-az-mar.html (let. id. 

2015.05.20.) 
88  Menassé ben Jószéf (PÁSZTOR Mihály), Egyenlőség, 1900/07/15. 19.; SZABOLCSI Miksa, 

Egyenlőség, 1915/02/28. 13p.; SZILÁGYI-WINDT, i.m., 18.; PATAI, i.m., 68. (a szöveg 

a Secundus álnéven megjelent: Egyenlőség 1909/04/04) 
89  1Sám 16:16 
90  1Sám 25:14,17; 1Kir 1:43,47; Neh 10:30; Zsolt 8:2,10 
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Urunk/Istenünk formula kerül a „Figyelj fel szenvedéseinkre[.]”
91

 sor elé, 

mely a sáchárit, tehát a reggeli imában mondott Ámida,
92

 vagy Smone eszré 

(vagyis Tizennyolc áldás) hetedik, megváltásért könyörögő áldásának 

kezdete. 

Megjelenik még a következő intertextus:
93

 Umipné chatoénu golinu 

meárcénu – Bűneink miatt száműztek minket országunkból. [ ִמּו ְּפ ֵנ ּוִי י ֵיאמ ּוִי ּונ  ֵּוינ

צַאמ  ֵמ  ] Szintén az Ámidából, annak muszafjából származik az idézet – az imát 

akkor mondják, ha Ros Chodes (Újhold) szombatra esik.
94

 

Előfordul még a következő idézet is:
95

 Vöolu mósiim behár Cijon [לעֳי 

ֳנּומ ִנ יּב ֵי ַה ִַאנ  Cion hegyére vonulnak a felmentők [ők ítélkeznek Edom„ – [ןּפּ֔י

hegyein, az Örökkévalóé a királyság. Az Örökkévaló lesz az uralkodó az 

egész földön.]”
96

 A sor szintén a köznapi sácháritból származik, 

tulajdonképpen egy bibliai idézet (Abd 1.21),
97

 mely a Messiás eljövetelére 

utal.
98

  

A héber intertextusok visszakeresésével és rekontextualizálásával a 

következő megállapításokra jutunk: 

1. Textuális szempontból a hipotextus mindig liturgikus, az intertextus 

tulajdonképpen a szövegkörnyezetből kiragadott imaformula 

2. Szociokulturális szempontból a formula használt, az intertextust 

alkalmazó (tehát a Szól a kakas variánsait kitermelő közösség) számára 

ismert, mert a rituális gyakorlatból származik. 

                                                           
91  Sámuel imája. Zsidó imakönyv. Új magyar fordítás. (főszerk. OBERLANDER Baruch) 

Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest, 1996, 60. 
92  Vö.: Amida Címszó, A zsidó kultúra lexikona. Jean-Christophe ATTIAS; Esther 

BENBASSA: A zsidó kultúra lexikona. Balassi, Budapest, 2003. 11. 
93  http://www.zsido.hu/vallas/haszid.htm (let. id. 2015.05.20.) Raj Tamás írásában található 

variánst veszi át Orlovszky is.  
94  OBERLANDER, Sámuel imája, i. m., 244. (Érdekes adalék lehet, hogy az idézetet a vallásos 

anticionizmus, mely a haszidizmusban gyakran hangsúlyozódik, a Bavli Ketubot 111a-val 
együtt argumentumként használja – hiszen a hit alapelvei szerint a Messiás dolga 

összegyűjteni a világ zsidóságát, és újjáépíteni a Templomot (pl. A Neturei Karta 

csoportosulás, vagy a Szatmári Joel Teitelbaum Vajoel Móse (1958) könyvében.) 
95  Szabolcsmegyei dalok, Egyenlőség, 1938/06/02 16. 
96  OBERLANDER, Sámuel imája, i.m., 47. 
97  „Győztesen vonulnak fel Sion hegyére, hogy ítéletet tartsanak Ézsau hegye felett, és az Úré 

lesz a királyi hatalom.” 
98  „Jákob Ézsautól való elválásakor megígérte bátyjának, hogy majd követi őt, és meglátogatja 

lakhelyén (1Mózes 33. 14). Ez nem történt meg, és erre mondja a próféta, hogy be fog 
következni a Messiás eljövetelekor, amikor a Messiás (Jákob leszármazottja) elmegy Ézsau 

utódaihoz, és ítéletet tart felettük a zsidókon elkövetett gyalázatokért. »Edom hegyei« szó 

szerint »Ézsau hegyei«, mivel Edom Ézsau leszármazottja.“ OBERLANDER, Sámuel imája, 
i. m., 47. 
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3. Motivikus szempontból mind az Izráel népének gálutból való szentföldi 

visszatérésének és a Szentély jövőbeli újjáépülésének toposzára 

hivatkoznak. Ezek az idézetek a intertextuson túl olyan hipertextusok is 

egyben, amelyek a hagyomány eszkhatológiai szövegei felé nyitják meg 

a hipertextuális olvasatot. 

4. Ezen az úton érünk el az intertextus szemantikai funkciójához, a Messiás 

témájához. A Messiás alakja nem textualizálódik (sem az intertextuson 

belül, sem a magyar szövegben), a fenti kulturális toposzok hipertextuális 

vizsgálata során válik elérhetővé. A szöveg hibriditásának szempontjából 

ez azt jelenti, hogy a judaizmus (akár felületes) ismerője számára 

dekódolható az intertextus valós, szemantikai jelentése, hiszen a két 

említett toposz úgy artikulálódik, mint az eljövendő Messiás fő feladata, 

amellyel a megváltás kora kezdetét veszi.
99

 

7. AZ ALLEGORÉZIS IRÁNYVÁLTÁSA A DALSZÖVEGBEN, 

MINT A HIBRIDIZÁCIÓ KÖVETKEZMÉNYE 

A dalszöveg magyar részét a héber sor kihagyásával értelmezve 

Orlovszky, Stoll és Voigt nyomán a szöveg genetikus vizsgálata során 

hozzáférhetővé váló variációkat, pretextusokat szemügyre véve a középkori 

alba műfajához vezetnek a szálak.
100

 A hajnalodás toposzaival (pl. a 

kakasszó) induló szövegben szereplő madár már a legrégibb közvetlen 

pretextusban – a Sötét ködbül alig tisztult kezdetű versben – is a kedves 

jelölője, avagy allegorikus alakja.  

Ha a Szól a kakas már szövegét a bricolage és kulturális hibriditás 

szempontjából olvassuk, láthatjuk, hogy az intertextus beemelésével a 

madárallegória, a hajnal és hírnöke, a kakas motívumának értelmezése is 

megváltozik.  

Az allegorézis által hozzáférhetővé váló értelem tehát először is 

kulturális kontextust vált – vagyis a héber sor beemelésével a magyar szöveg 

(népdal) jelentése is megváltozik: a szerelmest jelentő madár már a Messiást, 

a hajnal az ő eljövetelének közeledtét, a „madár” iránti szerelmi vágyakozást 

pedig a transzcendens, a megváltás iránti vágyakozás váltja fel. A szakrális 

szerelem (amor sanctus) profán szerelem általi allegorizálása a misztikus 

költészet sajátos, kettős beszédmódja – a szúfizmus vagy a katolikus 

misztikus költők (mint például Keresztes Szent János vagy Angelus Silesius) 

                                                           
99  Scholem ezt a messianizmus utópikus, helyreállító aspektusával azonosítja – SCHOLEM 

1995a, i. m., 4, 13–5. – melyet Maimonidész is alapul vesz – Uo. 27–9. 
100  ORLOVSZKY, i. m., 48. 
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allegorézise Órigenész Énekek éneke-értelmezéséig, sőt Platón Lakomájáig 

nyomon követhető.  

Az allegorézis kulturális kontextusváltása mellett – akár az imént tárgyalt 

Rózsa, rózsa kezdetű dal esetében – nem az allegória eredeti jelentésének 

felülírásáról, felszámolásáról van szó [madár ≠ kedves => madár = Messiás], 

hanem a jelentés kibővítéséről, melynek köszönhetően az allegória egy 

harmadik, szinten is értelmezhető [madár = kedves = Messiás]. Az 

Órigenészi allegória-koncepció értelmében a madár a szó szerinti jelentést, a 

kedves és az iránta táplált szerelmi vágy a lelki, míg a Messiás iránti 

transzcendens vágyakozás a szellemi értelmet prezentálja. 

A bricolage-technika működése itt nemcsak a transztextualitás, de a 

transzkulturalitás példája is egyben, hiszen a dalt kitermelő szociokulturális 

közeget reprezentálja, ráadásul, mint Glässer tanulmányában láthattuk, egy 

olyan műalkotásról van szó, amely a kulturális emlékezet folyamatainak 

köszönhetően a magyar-zsidó identitás emblémájává vált.   

Így mivel sem a héber sor, sem a magyar szöveg nem értelmezhető 

idegenként/másként, a szöveget a bhabhai harmadik térben artikulálódó, 

transzkulturális bricolage-ként jellemezhetjük: „The transnational dimension 

of cultural tran[s]formation – migration, diaspora, displacement, relocation – 

makes the process of cultural translation a complex form of signification. 

The natural(ized), unifying discourse of »nation«, »peoples«, or authentic 

»folk« tradition, those embedded myths as culture's particularity, cannot be 

readily referenced. The great, through unsettling advantage of this position is 

that it makes you increasingly aware of the construction of culture and the 

invention of tradition.”
101
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Resume 

The present study analyzes legends and folksongs adapted to literary sources 

(as a gesture of cultural memory) concerned with the first Hungarian Hasidic 

rabbi, Taub Eizik (der Kaliver) of Nagykálló. By following the theory of 

transtextuality of Gérard Genette and the postcolonial theory of Homi K. Bhabha 

it is shown that this textual tradition is a peculiar example of intercultural 

relations. Through it, the meanings of the texts are revealed by decoding the signs 

of both Hungarian and Jewish-Hasidic culture and tradition. The meaning of 

these hybrid texts is formed by intercultural transfer or exchange, which widens 

the hidden allegorical meanings readable for the cognizant of both cultures. 

These allegorical meanings are articulated only in this contact zone, or to use the 

term defined by Bhabha – in the third space of enunciation.  
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DUSÍK ANIKÓ 

A „LITERARIAI ISMERETEKKEL BIRÓ EMBER” 

ÉS A DON QUIJOTE1 

Annotáció: A tanulmány célja annak nyomon követése, milyen módon 

alakítják a Don Quijote-képet az egyes közép-európai fordítások, illetve, 

hogy hogyan lesz a nemzeti nyelvek jelentőségének, európaiságának 

egyik kritériumává a Don Quijote nemzeti nyelvű fordításainak ténye, 

megléte a 19. században. A jénai romantika Cervantes-képének 

jelentéséből és a Ludwig Tieck-féle fordításból kiindulva, az első cseh és 

magyar, teljes, a spanyol eredeti alapján készült fordítások némely 

specifikumát vizsgálja a szöveg, illetve a magyar Don Quijote-

szakirodalom egy feltételezésének igazolására tesz kísérletet, egy 

magyarországi evangélikus lelkész német nyelven megjelent regénye 

kapcsán, amely azt igazolhatja, hogy a 19. századi magyarországi 

olvasók/befogadók már 1841-ben is az eddig valószínűsítettnél 

differenciáltabb és alaposabb ismeretekkel rendelkezhettek a Don 

Quijote szövegét illetően.    

Kulcsszavak: Cervantes, Don Quijote, Schlegel-fivérek, nemzeti nyelv, 

Herder, Pikhart, Vrchlický, Győry Vilmos, Ján Chalupka, Bendegucz     

„Csak egyedül az én számomra született Don Quijote, valamint én az ő 

számára; neki emlékezetes tetteket kellett végrehajtani és nekem le kellett 

azokat írni – mondatja Don Quijote költője a tollával. És én a magam 

részéről kijelenthetem, hogy Don Quijote és Sancho csak azért születtek, 

hogy életüket Cervantes örökítse meg, és hogy azt én kommentálhassam és 

magyarázzam. Viszont egy  Cervantesnek kellett eljönnie ahhoz, hogy ezt az 

élettörténetet elbeszélhesse és én születtem arra, hogy azt magyarázzam” – 

írja Miguel de Unamuno a Don Quijote és Sancho Panza élete c. 1905-ben 

megjelent műve Don Quijote halálát leíró záró részében.
2
 Unamuno 

Cervantes-átirata a regény (az első rész) megjelenésének háromszázadik 

                                                           
1 A tanulmány megírásához szükséges kutatások az 1/0051/14. számú, Ideológie, identity a 

sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom priestore című 

VEGA-projekt keretében folytak a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (Comenius University, Fakulty of Arts, 

Department of Hungarian Language and Literature).   
2  Miguel De UNAMUNO, Don Quijote halála = Korunk, 1926/7. – http://epa.oszk.hu/00400/ 

00458/00235/korunk_EPA00458_1  [2015.9.14.]    
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évfordulója alkalmából nemcsak Cervantes művét állította ismételten és 

sajátos megközelítésben a figyelem középpontjába, hanem az értelmezők és 

az értelmezések szerepét is hangsúlyossá teszi.  

Az 1605-ben és 1615-ben megjelent két részes Don Quijote a 19. század, 

vagy pontosabban fogalmazva a  romantika nagy „felfedezettje”. Nem azért, 

mintha már ekkor, a 18. század végén és a 19. században nem tartozott volna 

az Európa-szerte olvasott művek sorába, hanem leginkább talán azért, mert 

az értelmezéssel, értelmezésekkel kiegészített „mondanivalója” 

összecsengeni látszott a kor dilemmáival. Shakespeare Hamletjével együtt 

a bizonytalanság, a keresés, a válaszutak története lett, az „én” döntésével 

igazolt „igazságoké”, akárcsak az „új kor”, a „modern” 19. század  Faustja – 

Johann Wolfgang Goethe víziója a teljességében megélni vágyott  élet 

zsákutcáiról és lehetőségeiről. 

A romantika „programjának” alakulását figyelő közönség számára 

a mérvadónak bizonyult vélemények sorából is kiemelkedik a Schlegel-

fivérek Cervantes-képe. August Wilhelm szerint „Cervantes Dichtung ist ein 

vollendetes Meisterwerk der höhern romantischen Kunst”
3
 – azaz az 

emelkedett romantikus művészet tökéletes mesterműve. Lapjukban, az 

Athenaeumben megjelent vélemény szerint „es ist die einzige moderne 

[Prosa] (kiem. Schlegel), welche wir der Prosa eines Tacitus, Demosthenes 

oder Plato entgegenstellen können”.
4
 Az adott véleménynek a Tieck-féle 

fordítást értékelő kritikus ad hangot, aki az első rész fordítása kapcsán így 

kezdi írását: „Die bisher in Deutschland gangbare Uebersetzung des Don 

Quixote war ganz spaßhaft zu lesen, nur fehlte – die Poesie ... Ein Dichter 

und vertrauter Freund der alten romantischen Poesie wie Tieck muß es seyn, 

der diesen mangel ersetzen und den Eindruck und Geist des Ganzen im 

Deutschen wiedergeben und nachbilden will.”
5
 Tehát, bár  német  nyelven 

van már szórakoztató olvasmánynak tartható fordítása a Cervantes-műnek, 

egy a régi romantikusokat
6
 ismerő fordítóra, Tieckre volt szükség ahhoz, 

hogy a szöveg „lelkét” is közvetíteni tudja.    

A 18. század legvégére, a 19. század elejére tehát már a németül olvasók 

számára is hozzáférhető egy olyan szöveg, amely a puszta 

                                                           
3  Aug(ust) Wilhelm SCHLEGEL, Vorlesungen über Philosophische Kunstlehre, erläuternden 

Bemerkungen von K.Ch.F. KRAUSE, Leipzig, Theodor Weicher, 1911, 214.  
4  Athenaeum, Eine Zeitschrift von August Wilhelm SCHLEGEL und Friedrich SCHLEGEL. 

Zweiten Bandes Erstes Stück. Berlin, 1799., bei Heinrich Frölich, (324–327.), 327. 
5  Athenaeum, i. m., 324.  
6  Schlegelék számára a „régi romantikát” a középkor jelentette, valamint mindazon, a barokkig 

terjedő, nem klasszikus, annak jegyeivel nem leírható európai irodalom, melyet Shakespeare, 

Cervantes, Calderon, Tasso, Ariosto képviseltek. Részletesebben lásd pl. FRÖSCHLE Hartmut, 

Goethes Verhältnis zur Romantik, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2002, 481.   



115 

cselekményközlésen túli tartalmak, „értékek” közvetítésére alkalmas. 

S mivel a fordítások léte, ill. „milyensége” a 19. századi Cervantes-, illetve 

Don Quijote-diskurzusok szerves része lesz, érdemes közelebbről is 

megvizsgálni ezek némely sajátságait.  

Tieck Don Quixote-fordítása 1799 és 1801 között, négy kötetbe osztva 

jelenik meg Berlinben. Egyik jellemzője, amelyet a 19. század során 

a további (Bécs, 1817–18; Berlin, 1852–1853) kiadások is megőriznek, hogy 

a fejezetek számozása eltér az általában megszokottól, pl. a bécsi kiadás 

harmadik része/kötete („Dritter Theil”)  tartalmazza a regény első részének 

utolsó tizenegy fejezetét, de ezek számozása a kötet elején az egyestől indul, 

tehát a lovag 1605-ben megjelent kalandjainak lezárására az adott 

kötetbeosztás szerint a 11. fejezetben kerül sor. Az 1852/53-as, csupán 

kétkötetes, javított berlini kiadás („Dritte verbesserte Auflage”) a regény két 

részét  két külön kötetbe rendezi, de ezeken belül további könyvekre osztja, 

melyeken belül mindig újra az egyestől indul a fejezetek számozása (pl. 

Erstes Buch, 1-8. Kapitel; Zweites Buch, 1-6. Kapitel), ugyanakkor az egyes 

fejezetek címei az egyéb (teljes) fordítások címmegnevezését követik.
7
  

A javításokat keresve a két kiadás szövegének egyik könnyen 

észrevehető eltérése, hogy az 1852-es berlini kiadás egy „dicsőítő” verssel 

többet tartalmaz az első rész felvezetőjében. Az 1605-ös előszóban 

a bizonytalan szerzőt egy barátja biztatja arra, hogy ha másként nem megy, ő 

maga írja meg az ilyenkor szokásos, elvárt dicsőítő-felvezető, a mű értékét 

alátámasztó „dicskölteményeket”. Számuk összesen tíz (A Don Quijote de la 

Mancha czimű könyvhez: Urganda az ismerhetetlen; Amadis de Gaula, Don 

Quijote de la Manchához; Don Belianis de Graecia, Don Quijote de la 

Manchához; Oriana úrhölgy, Dulcinea del Tobosohoz; Gandalin, Amadis de 

Gaula fegyvernöke, Sancho Panzához, Don Quijote fegyvernökéhez; Del 

Donoso, a hájas költő, Sancho Panzára és Rocinantera; Az őrjöngő 

Orlando, Don Quijote de la Manchához;  Phoebus lovagja,  Don Quijote de 

la Manchához; De Solisdan, Don Quijote de la Manchához; Párbeszéd 

Babieca és Rocinante közt
8
), de a bécsi kiadásból kimaradt a hájas költő 

Sancho Panzára és Rocinantera írt verse, követve az első, 1799-es 

                                                           
7  Vö.: Leben und Thaten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von la Mancha, von Miguel de 

CERVANTES Saavedra, übersetzt von Ludwig TIECK, Erster Band/Zweiter Band, Dritte 
verbesserte Auflage, Berlin, Verlag von U. Hofmann&Comp., 1852./1853. ; valamint: Leben 

und Thaten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von la Mancha, von Miguel de 

CERVANTES Saavedra, Übersetzt von Ludwig TIECK, Erster Theil/Dritter Theil, Neue 
verbesserte Auflage, wörtlich nach dem Originale, Wien, Gedruckt und im Verlage den 

Leopold Grund, 1817. 
8  Miguel de CERVANTES Saavedra, Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, ford. 

GYŐRY Vilmos, Budapest, Kisfaludy-Társaság, I. kötet, 1873, 66–74.  
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kötet/kiadás „hibáját”, hiányát,
9
 és amit majd elsőként az 1852-es berlini 

kiadás „Der Dichter, der scherzende, an Sancho Panza und Rozinante” 

címmel számol fel, szüntet meg.
10

  

A Tieck-féle fordítás kiadásainak sajátos kötetszerkesztési elvére egy 

másik 19. századi fordítás, annak fordítói jegyzete is kínálhat magyarázatot. 

Cervantes regénye a cseh romantika, annak képviselői és követői számára is 

kötelező olvasmánnyá lesz. A érdeklődést kezdetben, a magyar közegben 

uralkodó viszonyokhoz hasonlóan, a már korábbról rendelkezésre álló, 

főként német és francia fordítások elégítik ki (pl. a Florian-féle francia és 

a Tieck-, valamint Soltau-féle német), de itt is a nemzet kulturális 

felemelkedésének tényét/lehetőségét köti az értelmiség ahhoz a feladathoz, 

hogy biztosítsa a csehek számára a „világirodalom” alapműveihez való 

hozzáférést. Cseh nyelven, akárcsak majd öt évvel később magyar nyelven 

is, elsőként a Novelas ejemplares öt darabja jelenik meg 1838-ban, Josef 

Bojislav Pichl fordításában.
11

 A Příkladné novely címen megjelent válogatás 

alapja már a spanyol eredeti szöveg, akárcsak a majd 1866-ban megjelent 

Don Quijote első és második része esetében is: „Don Quijote de la Mancha 

ze španělského M. Cervantesa de Saavedra. Díl první. Překlad J.B. Pichla” – 

hirdeti az első rész  belső címlapja.
12

 A kötetben megszólal a kiadó is, aki 

közli, hogy a második rész fordításával, az első rész fordításának késése 

miatt  mást bízott meg: „chvalně známého pana prof. Kr. Stefána, kterýž se 

postará všemožně nejen o překlad, taktéž věrný a živý jak jest překlad dílu 

prvého, ale i rychlejší dokončení tohto díla.”
13

 Kristián Stefan, akárcsak 

Pichl, spanyolból fordítja a második részt, de a kiadó már említett 

megszólalását leszámítva, sem fordítói elő- vagy utószót, sem csatolt 

Cervantes-életrajzot, sem jegyzetapparátust, de még csak lapalji 

megjegyzéseket sem tartalmaz az 1866–1868-as kiadás. Egyébként 

jegyzetek, fordítói kommentárok Tieck fordításában sem szerepelnek. Ami 

jellemzően más az első teljes cseh Don Quijote-fordítás esetében, hogy 

                                                           
9  Vö.: Leben und Thaten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von la Mancha, von Miguel de 

CERVANTES Saavedra, übersetzt von Ludwig TIECK, Erster Band, Berlin, Bey Johann 

Friedrich Unger, 1799, XXII–XXXII.  
10  Leben und Thaten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von la Mancha, von Miguel de 

CERVANTES Saavedra, übersetzt von Ludwig TIECK, Erster Band, Dritte verbesserte 

Auflage, Berlin, Verlag von U. Hofmann & Comp., 1852, XXIV. – Ez a harmadik, javított 
kiadás volt az utolsó, amelynek kiadásakor Tieck még élt.  

11  Vö.: KAŠPAROVÁ Jaroslava, Rytíř smutné postavy v Čechách = 

http://wwwold.nkp.cz/vystavy/cervantes/cervantes.htm [2015. 9. 7.] 
12  Don Quijote de la Mancha, ze španělského M. CERVANTESA de Saavedra, Díl první, 

překlad J. B. PICHLA, s 52 původními vyobrazeními Quida Manesa, v Praze, Nákladem 

Kněhkupectví: I. L. Kober, 1866.    
13  Don Quijote de la Mancha, ze španělského M. CERVANTESA de Saavedra, i. m., VIII. 
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a Pichl nevével jegyzett első részből hiányzik a Béjar-hercegének szóló 

Ajánlás, a szerző (Cervantes) előszava és a 10 „dicsköltemény”. Stefan 

fordítása viszont már tartalmazza  Cervantes a Don Quijote második része 

elé írt előszavát is
14

, illetve, már az első cseh fordítók is, minden egyéb 

felosztást mellőzve, két folyamatosan számozott fejezetű kötetbe rendezik 

a szöveget (1 rész 52 fejezet, II. rész 74 fejezet).     

Az a fordítói kommentár, lapalji megjegyzés, amelyre Tieckkel 

kapcsolatban történt utalás, a sorrendben második, az 1866-68-as kiadásnál 

teljesebb szövegű Antonín Pikhart-féle fordításban szerepel, amely 1898-

1900-ban jelent meg, ugyancsak Prágában. A Pichl-Stefan-féle fordításhoz 

hasonlóan itt is kiemelt szerepet kap az, hogy Pikhart spanyolból fordít, és 

a korábbiaktól eltérően, de a spanyol címadást híven követve, megjelenik 

a tény, hogy Don Quijote  „elmés nemes”, így módosul, kiegészül a cím is, 

amely most már a „Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha” formában 

szerepel.
15

 Pikhart, Győry Vilmoshoz, az első teljes, spanyolból készített 

magyar Don Quijote-fordítás szerzőjéhez hasonlóan, szintén csatol egy 

„nástinný životopis”-ként megnevezett Cervantes-életrajzot a szöveghez, 

amely Vrchlický Don Quijote című bevezető tanulmányát követően 

olvasható,  Győry eljárásához hasonlóan lapalji megjegyzések formájában 

látja el kommentárokkal  a szöveget, például az első rész nyolcadik 

fejezetének (a szélmalomharc) végén, mikor az elbeszélő konstatálja, hogy 

nem tudja tovább folytatni a lovagról szóló történetet, és csak reménykedni 

tud abban, hogy valahol nyomára bukkan a folytatásnak: „ a to se s pomocí 

Boží stalo způsobem vylíčeným v druhé části.*)”
16

  Ezt a fejezetzáró 

mondatot magyarázza Pikhart, mondván, hogy Cervantes a Don Quijote első 

részét eredetileg négy részre osztotta, a következőképpen: az első rész 

tartalmazta az első nyolc fejezetet, a második a IX–XIV., a harmadik a XV–

XXVII. fejezetet és a negyedik az összes többit.
17

     

                                                           
14  Vö.: Don Quijote de la Mancha, ze španělského M. CERVANTESA de Saavedra, Díl druhý, 

překlad Kr. STEFANA, s 75 vyobrazeními Quida Manesa a Karla Purkyně, v Praze, 

Nákladem Kněhkupectví: I. L. Kober, 1868. 
15  Miguel de CERVANTES Saavedra, Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, Ze 

španělštiny přeložil A. PIKHART, Úvodní studii literární napsal Jar. VRCHLICKÝ, Díl 

první, v Praze, Nakladatelství J. Otto, společnost s. r. o., é. n. 
16  Miguel de CERVANTES Saavedra, Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, Ze 

španělštiny přeložil A. PIKHART, i. m., 110.  
17  Uo. - *) Cervántes rozdělil původně první díl Dona Quijota na čtyři části takto: První 

obsahuje prvních osm kapitol, druhá kapitolu IX. – XIV., třetí kapitolu XV. – XXVII. 
a čtvrtá další až do konce. V druhém díle Cervántes od takového dělení upustil.  – Tiecknél 

a 8. fejezetet záró mondat vége: „die ich im zweiten Theile erzählen will.“ (1799/93.), majd 

a folytatás, a következő fejezet (a második könyv első fejezete - Zweites Buch, Erstes 
Kapitel: Beschließt und endigt den gräslichen Zweikampf den der wackre Biskajer und der 
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Pikhart, Schlegelékkel összecsengően, a világirodalom egyik legjelesebb 

alkotásának mondja Cervantes művét,
18

 illetve szövege utolsó előtti 

bekezdésében kiemeli, hogy a regény a művelt [nemzetek] nyelvére való 

fordításai és kiadásai „megszámlálhatatlanok”.
19

 De ugyanakkor azt is 

fontosnak tartja elmondani, hogy a csehek már a hatvanas évek óta 

rendelkeznek saját fordítással is.
20

   

Nemcsak Pikhart, hanem az előszót író Vrchlický is visszacsatol 

a mintegy száz évvel korábban már megfogalmazott tartalomhoz: Cervantes 

zseni, a Don Quijote az emberi szellem legnagyobb alkotásainak sorában 

foglal helyet. Írásának érdekessége, hogy  Don Quijote és Sancho Panza 

kapcsolatát a Faust és Mefisztó közötti kapcsolattal állítja párhuzamba. Don 

Quijote az ideákat képviselő, aki bekötött szemmel ront neki a valóságnak és 

a prózai Sancho, aki maga a valóság, amellyel a lovag számlálhatatlan harcot 

vív. „Faust a Mefisto v jiném zabarvení a v jiném ovzduší opakují vlastně 

celý ten odvěký problem.”
21

  

Azt, hogy a nemzeti nyelvű kultúra egyik „minőségi” mutatója lesz 

a Don Quijote szövegéhez való hozzáférés, azt az ifjúság számára készített 

első cseh átdolgozás szerzőjének J. V. Kabelíknek a harmadik kiadáshoz írt 

előszava is igazolja.  Pikharthoz hasonlóan szintén hangsúlyozza, hogy 

a művet szinte valamennyi művelt nemzet nyelvére lefordították már,  hogy 

a keletkezése óta eltelt idő alatt semmit sem veszített értékéből, és hogy 

                                                                                                                            
tapfere Manchaner hielten) így kezdődik „ Im ertsten Theile diesen Historie verließen wir 
den tapfern Biscajer und den berühmten Don Quixote mit aufgehobenen blanken  

Schwerdtern,“ (1799/97.), Pikhartnál a folytatás a „Kapitola IX. Kdež se dopoví a ukončí 

strašný zápas odvážného Biskajce a statečného Manchana“ kezdőmondata „Zůstavili jsme 
v první části této historie statného Biskajce a slavného Dona Quijota se vzpřaženými nahými 

meči,“(110. o.)- A Győry-féle magyar fordítás is lapalji  kommentárt csatol a 8. fejezet 

zárómondatához, az „a mint a második szakaszban elbeszéljük.“ magyarázataként, de ennek 
jelentése némileg zavarba ejtő: „*) Cervantes eredetileg négy szakaszra akarta osztani Don 

Quijoteját; utóbb azonban, midőn a mű már teljesen megjelent, az egész csak két fő részből 

állott, s az első rész szakaszait elölről új fejezetszámok nem jelezték [?], s azoknak határait 
csak is az illető fejezet végén található megjegyzés tünteti fel.“ A 9. fejezet  (Melyben a bátor 

vizcayi s a hős manchainak rettenetes párbaja véget ér és befejeztetik) kezdőmondata, 

akárcsak Tiecknél és Pikhartnál, így indul: „Történetünk első szakaszát épen ott hagytuk el, 
midőn“...  CERVANTES, Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, 1873, 160.   

18  (PIKHART Antonín), Miguel de Cervántes Saavedra Nástinný životopis = Miguel de 

CERVÁNTES Saavedra, Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, Díl první, i. m., (3–22.), 
14.   

19  (PIKHART Antonín), Miguel de Cervántes Saavedra Nástinný životopis, i. m., 22. – „Vydání 

Dona Quijota v originále a překladův jeho do všech snad jazyků vzdělaných spočísti nelze.“ 
(kiem. D. A.) 

20  Uo. 
21  VRCHLICKÝ Jaroslav, Don Quijote =  Miguel de CERVÁNTES Saavedra, Důmyslný rytíř 

Don Quijote de la Mancha, Díl první, i.m., (III – X.), V. 
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a gondolkodók kedvelt olvasmánya. Kabelík is kiemeli, hogy a cseheknek is 

van már van saját, teljes fordításuk, ill. a harmadik kiadás kapcsán már az 

átdolgozott szöveg a célközönség körében való népszerűségét is 

konstatálja.
22

  

Az „irodalmi míveltségű nyelv” a tét az első ismert, spanyol eredeti 

alapján készült magyar Cervantes-fordítás esetében is.  A Kisfaludy 

Társaság Külföldi Regénytár sorozatában jelent meg (XII. kötet, 

sorozatszerkesztő Nagy Ignác) 1843-ban A bőkezű szerető (a Novelas 

ejemplares egyik darabja), Lukács Móric fordításában, amely egy viszonylag 

terjedelmes bevezetést is tartalmaz. Lukács is Schlegelt idézi (August 

Wilhelmet), illetve a cervantesi főmű, a Don Quijote kapcsán megállapítja, 

hogy: „A magyart kivéve, nincs irodalmi míveltségű nyelv, mellyre az 

lefordítva nem volna, nincs bármi csekély literariai ismeretekkel biró ember, 

ki azt legalább híréről nem ismerné.”
23

   

A Don Quijote és a nyelv kapcsolata ugyanakkor a magyar irodalmi 

közgondolkodásban már jóval korábban megjelenik. A „jövendő Zseni” 

fogalmával kapcsolatba állítva már például Kölcsey 1827-es A leányőrző c. 

elméleti írásában is, amelyben Cervantes Sancho Panzája lesz az olyan 

(irodalmi) nyelv példája, „mellyben a külömben figyelmet nem érdemlő 

mindennapiság az élet legelevenebb színével tündöklik.“
24

 

Az első teljes, a spanyol eredeti alapján készült magyar nyelvű fordítást 

készítő Győry Vilmos is szükségesnek tartja kiemelni (a fordítás elé írt 

bevezetőjében), hogy a fordítás keletkezésének ösztönzője az az elvárás, 

hogy az európai nemzetek többségéhez hasonlóan a magyarok is birtokában 

legyenek az eredeti alapján készült magyar szövegnek. Az elvárás 

alátámasztásaként idéz egy 1857-ben készült spanyol kimutatást, mely 

szerint „e nevezetes mű 1605-től 1857-ig spanyol nyelven legalább 400 

kiadást ért, angol fordításban 200-at, francziában 168-at, olaszban 96-ot, 

portugalban 80-at, németben 70-et, svédben 13-at, lengyelben 8-at, dánban 

6-ot, oroszban 2-őt, és latin nyelven 1-et.”
25

 Ez a felsorolás indokolja azt az 

elvárást, hogy a Don Quijote, „amely Európának majd minden nyelvére át 

                                                           
22  KABELÍK J. V., Předmluva = Don Quijote de la Mancha, podle Miguela CERVANTESA de 

Saavedra, pro českou mládež zpracoval J.V. KABELÍK, v Praze, Šolc a Šimáček, 1926, 5-6. 
23  LUKÁCS Móricz, Cervantes =  A bőkezű szerető, írta Miguel de CERVANTES, spanyolból 

fordította és a bevezetést írta Lukács Móricz, Pesten, Hartleben, 1843, (5–28.), 24. 
24  CSELKÖVI (KÖLCSEY Ferenc), A leányőrző. Víg játék három felvonásban. = Élet és 

Literatura 1827., Második kötet, Pesten, Petróczai Trattner Mátyásnál, (Tizedik rész), (302-
348.), 335.  

25  GYŐRY Vilmos, Néhány szó Cervantes életéről és müveiről = Miguel de CERVANTES 

Saavedra, Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, spanyolból fordította s bevezette 
Győry Vilmos, Budapest, Kisfaludy-Társaság, I. kötet, 1873, (3–50.), 4–5.  
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van már ültetve, s melyet egyébiránt – habár csak másod kézből – a mienk is 

birt: magyarul is meglegyen, minden kihagyás vagy önkényes elváltoztatás 

nélkül, az eredetiből fordítva s szigorúan ahhoz alkalmazkodva.”
26

  

És Győry, a fentebb idézet elvárás szellemében valóban a teljes 

cervantesi szöveget fordítja, nem hagy ki előszót, verseket, szerepel minden, 

ami a spanyol szöveg alapján elvárható, de például Tiecktől eltérően, viszont 

a cseh Pikharttal összhangban, lapalji megjegyzésekkel, kommentárokkal 

látja el a szöveget, elsősorban az olvasó tájékozódását segítendő, de van egy 

jellemzően atipikus megszólalása is, mikor fordítóként Sancho ellopott, majd 

mégis szereplő szamara kapcsán az első rész  XXIII. fejezetében fontosnak 

tartja, hogy egy tipikusan a fordító lehetőségeinek korlátait érintő 

dilemmával szembesítse az olvasót, ti. hogy a fordító, ha hű akar maradni az 

eredetihez, nem korrigálhatja a szerző tévedéseit. Az első kötet 360-361. 

oldalán összefoglalóan felsorolja azokat az ellentmondásokat, melyekre az 

olvasó is felfigyelhetett, és amelyek legfeltűnőbbje Gines de Pasamonte 

szamár-lopása, „mely itt már (az adott fejezetben – D. A.) tény gyanánt 

említtetik, míg alig néhány sorral alább Sancho megint szamarán nyargal.“
27

 

Ennek kapcsán kitér az adott tévedéssel kapcsolatos egyéb magyarázatokra, 

illetve „értelmezési” tanácsot is ad: „A szives olvasó könnyen segíthet e 

bajon, ha e lopást előbb elmondottnak, de egy nappal utóbb történtnek 

képzeli; ez azonban olyan tanács, melyet a fordító adhat, de maga, kötve 

levén szövegéhez, nem követhet.”
28

  

A Győry-féle első teljes magyar Don Quijote-fordítás
29

 tehát Európa 

nyelvei, illetve Lukácshoz visszatérve, az irodalmi műveltségű nyelvek  

sorába emeli, ott rögzíti a magyart, miközben így a háttérben, Schlegelék 

Cervantes-képe kíséretében megjelenik Herder nyelvi alapú 

nemzetkoncepciója, és a kultúrnemzet kérdése is.
30

          

                                                           
26  GYŐRY Vilmos, Néhány szó Cervantes életéről és müveiről, i. m., 5. – A „másod kézből“ 

Horváth György kétkötetes, „Florian után franciából magyarra“ fordított , 1850–1852-ben, 

Kecskeméten kiadott változatára vonatkozik.  
27  Miguel de CERVANTES Saavedra, Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, I. kötet, 

1873, i.m., 360-361. 
28  Uo. – Pikhart ugyancsak fontosnak tart, bár egy sokkal rövidebb lapalji megjegyzést az eset 

kapcsán: „*) Zde i v dalším vypravování zapomněl Cervántes, že osel Sanchovi ukraden.“  - 
Miguel de CERVÁNTES Saavedra, Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, Díl první, 

i.m., 281.  
29  A Kisfaludy Társaság kiadásában, 1873 és 1876 között négy kötetben, miközben két, 

folytatólagosan fejezetszámozott kötet tartalmazza a regény első, és ugyancsak két kötet 

a második részét. 
30  A kultúra és a nemzet herderi kapcsolatát pl. Birgit Nübel fejti ki, elemzi  bővebben. l! 

NÜBEL Birgit, Zum Verhältnis von „Kultur“ und „Nation“ bei Rousseau und Herder = 
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A kultúrnemzet kérdései felől megközelítve lesz érdekes olvasmány egy 

a 19. század első felében született Don Quijote-átirat (amely már keletkezése 

korában is az érdeklődés perifériájára szorult).  Egy magyarországi 

evangélikus lelkész Lipcsében (név nélkül) kiadott regénye, amelyet, bár 

korábban már magyar és szlovák nyelvű művei is megjelentek, mégis 

németül írt. „Eine Donquixottiade nach der neuesten Mode” – hirdeti az 

alcím
31

, a mű jellegére utalóan. Hiszen valóban: egy hóbortos nemes, 

Bendegúcz indul útnak lóháton, barátjával, Gyulával és közös szolgájukkal 

Pistával, hogy számos kaland után, egy maguk teremtette hamis illúzó 

dicsfényében, azzal megelégedve térjenek haza.  Útjuk tétje és célja 

a magyar nyelv bölcsőjének megtalálása. Mindeközben Bendegúz 

(származását tekintve) csak félig magyar, és a nyelvet sem beszéli túl jól. 

A névtelenség mögé bújó Ján Chalupkának a Don Quijote-i keret, 

a lovag személyéhez és alteregójához kapcsolt hóbortosság kínál megfelelő 

hátteret Herder koncepciója és a regényben a Széchenyi nevével kijelölt 

magyar „valóság” ütköztetéséhez. Az 1841-ben megjelent Bendegucz, Gyula 

Kolompos und Pista Kurtaforint a szerző 1842-ben ugyancsak Lipcsében 

megjelent Ungarische Wirren und Zerwürfnisse címet viselő vitairatával 

kiegészítve ad képet arról, hogyan látja a nyelv és a nemzet kapcsolatának 

kérdéseit a korabeli szlovák nyelvű evangélikus értelmiség képviselője. 

A Bendegucz és a Wirren szerzője szerint a más nyelvekkel (a 

nemzetiségekkel) szembeni türelmetlenség a politikai értelemben (az állam 

szintjén) fenntartható egységet veszélyeztetheti.
32

 A vitairatban, amely 

a szöveg számos helyén érezhetően Herder Ideen zur Philosophie der 

Geschichte der Menschheit c.,  1784 és 1791 között négy kötetben megjelent 

szövegének, gondolatainak elemeiből építkezik, a magyarokkal kapcsolatos 

„herderi jóslatra” való utalás is megjelenik, a regényben is kiemelt szerephez 

jutó Jelenkorhoz kapcsolva azt.  A vitairatban a Jelenkor az a fórum, amely 

a szlovákok a népek birodalmából való eltűnését jósolja
33

, miközben Herder 

                                                                                                                            
Goethezeitportal. URL: http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/herder/nuebel_rousseau.pdf  

[2015. 9.13.] 
31  (CHALUPKA Ján), Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint, Leipzig, Otto 

Wigand, 1841. 
32  (CHALUPKA Ján), Ungarische Wirren und Zerwürfnisse, Leipzig, Otto Wigand, 1842, 64–

71. – Ugyanakkor Herder szerint: „Der natürlichste Staat ist also auch ein Volk, mit einem 

Nationalcharakter.“ (!) HERDER Johann Gottfried, Ideen zur Philosophie der Geschichte der 

Menschheit, Zweiter Teil, Neuntes Buch, 4. Die Regierungen sind festgestellte Ordnungen = 
http://www.zeno.org/Literatur/M/Herder+Johann+Gottfried/Theoretische+Schriften/Ideen 

[2015. 9.11.]  
33  (CHALUPKA Ján), Ungarische Wirren und Zerwürfnisse, i.m., 9. – „die Slowaken werden 

bald aus dem Reiche der Völker verschwinden“. 
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az, aki – az Ideen negyedik részének 16. könyvében, a „Finnen, Letten und 

Preußen” cím alatt, mikor  a finnek rokonairól írva kitér  a magyarokra („die 

Ungarn oder Madjaren”) –  azt konstatálja, hogy: „Da sind sie 

(értsd: magyarok) jetzt unter Slawen, Deutschen, Wlachen und andern 

Völkern die geringer Teil des Landeseinwohner und nach Jahrhunderten 

wird man viellecht ihre Sprache Kaum finden.”
34

   

Herder évszázadokat és talánt mond, de a nemzetet a nyelvvel, és a 

nemzetet/népet az állammal (a politikai szervezettel) azonosító szemléletek, 

illetve az így kialakuló kultúrnemzet fogalma, a „herderi jóslattal” 

a háttérben, Chalupka regényszövege számára, amely mindezeket 

a tartalmakat megpróbálja a hóbortos túróci nemes kalandjainak részévé 

tenni, a szöveg hatását felszámoló csapdává lesz (akárcsak a talán 

szándékosan „neutrálisként” választott nyelv). Herderi értelemben nem 

eléggé következetes, cervantesi értelemben nem eléggé tiszta erkölcsű 

a regény lovagja.  

Van azonban a regénynek egy olyan, eddig nem hangsúlyozott sajátsága, 

amely a magyar Don Quijote-szakirodalomban megfogalmazott feltételezés 

megerősítését szolgálhatja. Gönczy Monika A magyar Don Quijote-jelenség 

néhány aspektusa a 19. század második felében c. írásában  hívja fel  

figyelmet arra, hogy a korabeli periodikákban fellelhető utalások alapján „a 

19. században jóval differenciáltabban érthették a Don Quijotét és  Don 

Quijote figuráját, mint azt korábban gondoltuk.”
35

    

A Bendegucz, melynek szerzője 1816–1817-ben Jénában járt egyetemre, 

egy olyan magyarországi közeget/közönséget céloz meg, amely feltételezése 

szerint már értékelni, értelmezni  tudja a Don Quijote-párhuzamok sokaságát 

is, mert kellő ismeretekkel rendelkezik: Alonso Quijano
36

 nevet választ, így 

lesz Don Quijote; Bendegúcz neve eredetileg Kazimir Arpad. Don Quijote 

a választott nevet jellemző öltözetet hord, így tesz Bendegúcz is. Don 

Quijote olvasmányai hatására határozza el, hogy kóbor lovag lesz, 

Bendegúczt is gömöri olvasmányai (a Rontó Pál, Kártigám, Peleskei 

Nótárius, Etelka, és Kisfaludy vígjátékai)
37

 készítik fel a vállalt szerepre. 

A búsképű lovag társa a kalandok során Sancho Panza, Bendegúcz Sanchója 

                                                           
34  HERDER Johann Gottfried, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Vierter 

Teil, Sechszehntes Buch, 2. Finnen, Letten und Preußen, i. m.  
35  GÖNCZY Monika,  A magyar Don Quijote-jelenség néhány aspektusa a 19. század második 

felében = Filológiai Közlöny, 2006/3-4., (233 – 246.), 243. 
36  „Csakugyan meghal, és csakugyan egészen kijózanodott a jó Alonso Quijano.“ – Miguel de 

CERVANTES Saavedra, Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, ford. GYŐRY Vilmos, 

Budapest, Kisfaludy –Társaság, IV. kötet, 1876, 482. (a Don Quijote II. részének 74. 

fejezete)  
37  (CHALUPKA Ján), Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint, i. m.,  20.; 21.;25.  
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Pista. Az étel mint az utazás egyik kulcskérdése, a szabadban alvás 

megpróbáltatásai, a másnak látott pásztorok és állatok, az elvesző és 

megkerülő négylábúak körüli bonyodalmak, az elszenvedett verések, a 

közfeltűnés, a rangos vendéglátók elnéző nagyvonalúsága
38

 a Don Quijote 

konkrét szöveghelyeinek felidézését is szolgálják.      

A Don Quijotehoz hasonlóan a Bendegucz szövegét is meghatározza 

a narrátor szerepének kiemelése, az idő láttatása, a központi figurák 

„szöveggé válása” a történet folyamán.  

Cervantes első („eredeti”) narrátora az I. rész nyolcadik fejezetében, 

a szélmalmokkal való találkozás után válik képtelenné arra, hogy tovább 

mondja a történetet. A folytatás feltétele a Toledóban megtalált kézirat, 

melynek arab szerzője a történetmondó Cide Hamete Benengeli, illetve a 

„morisco”, aki az eredeti narrátor számára elkészíti a spanyol fordítást
39

. 

Ezek a narrátorok ettől kezdve közösen „szólnak ki” a történetből, 

megteremtve a rálátáshoz  szükséges távolságot is, például mikor a búsképű 

lovag oroszlánokkal akar megküzdeni, és kiköveteli  az oroszlánketrec 

kinyitását: „Oh te erős és minden dicséretet fölülmúló bátorságú Don 

Quijote de la Mancha, tükre te a világ minden hősének”
40

.  A Bendegucz is 

feltételez egy más nyelven (magyarul) írt szöveget, amit valaki lefordított 

(németre), és  így a „közvetített“ szövegen belül szintén bizonytalan, melyik 

szövegverzió narrátoráé a megszólaló hang
41

.   

Bendegúczék 1833. május 1-jén indulnak el, a 13. fejezetben már 4 

éjszaka telt el azóta, hogy úton vannak, a 23. fejezetben (bár jelentősége 

nincs) közli a szöveg, hogy 1 éjszakát töltenek Soroksáron, a 24. fejezetben 

a hortobágyi fogadóból hajnali három körül indulnak Debrecen felé, majd 

a 32. fejezetben az eltelt idő keretét szabja ki az a megjegyzés is, amely 

szerint a bukarestiek eleve vagy 70-80 mérfölddel vannak közelebb az 

őshazához.  Az időt a Don Quijote szövege is napokban és órákban méri, 

hiszen hol két napig nem történik semmi (II./27. fejezet), hol harmadnapra 

érnek oda valahová (II./29. fejezet), Don Quijote hat napig nem mutatja 

magát nyilvános helyen (II./48. fejezet), Sancho kormányzóságának 7. 

                                                           
38  Pl. Bendegúczék esetében Miskolcon, Pesten a Kaszinóban, majd Debrecenben is (18., 21., 

25. fejezet), a Don Quijote II. részében a Zöld lovag, Don Diego de Miranda házában, 

Basileo és Quiteria násznépével, a herceg kastélyában, Barcelonában Don Antonio Moreno 
házában (II./16–18., 21–22., 30., 61–66. fejezet).      

39  Vö. Miguel de CERVANTES Saavedra, Az elmés nemes Don Quijote de la  Mancha, 

Budapest, Kisfaludy-Társaság, I. kötet, 1873, 164–165. (az I. rész 9. fejezete) 
40  Miguel de CERVANTES Saavedra, Az elmés nemes Don Quijote de la  Mancha, Budapest, 

Kisfaludy-Társaság, III. kötet, 1875, 211. (a II. rész 17. fejezete) 
41  „Ach, der kurzsichtige Mensch sieht nicht weiter, als bis wohin seine Nase reicht.“ – 

(CHALUPKA Ján), Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint, i. m., 95.  
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éjszakáján jön el a vég (II./53. fejezet), Don Quijote 3 napot és 3 éjszakát 

tölt el a rablóvezér Roque Guinarte társaságában (II./61. fejezet), illetve az 

idő individualizálásának példája mikor a Montesinos barlangjába leeresztett 

Don Quijote önmaga szerint 3 napot töltött a „mi szemeink elől elrejtett 

tájakon”,
42

 de a kötelet, amire kötve volt, már egy fél óra elteltével elkezdték 

felfelé húzni.    

Akárcsak Don Quijote, akit a regény második részében már a róla írt, és 

ismertté vált történet hőseként ismernek fel, Bendegúcz is egy az útjáról 

szóló tudósítás szereplője lesz, egy a Jelenkorban megjelenő írásnak 

köszönhetően.
43

   

A Bendegucz egy további Don Quijote-i sajátsága az álom szerepének 

felértékelődése. A Don Quijote második részében Don Quijotét 

a Montesinos barlangban, az üregbe lépve álom lepi meg, majd mikor 

„felébred” a „nagy Montesinos” egyenrangúként kezeli. Don Quijote itt, 

a barlangban fogadja meg, hogy feloldja Dulcineát a varázslat alól.
44

 

Bendegúcz álma szintén olvasmányai megelevenedése: „Attila der 

Hunnenkönig und unsern Vater Arpad sah ich.”
45

 Ebben az álomban  ütik 

lovaggá, ekkor kapja meg a feladatot, a magyar nyelv bölcsőjének 

megtalálást.   

Don Quijotehoz a lovagok szólnak, Bendegúczhoz a „történelem”, 

amelyben „extra Hungariam non est vita”.
46

 A Don Quijotét ismerő olvasó 

azonban azt is tudhatja már, hogy Cervantes szövege az álom „igazságát” 

kérdésesnek tartja/relativizálja, hiszen  a morisco (a fordító)  egy, a Cide 

Hamete Benengeli kéziratában szereplő lapalji jegyzetre hivatkozva azt 

állítja, hogy  Cide Hamete Benengeli nem hiszi el, hogy ez tényleg 

megtörtént, bár azt sem akarja elhinni, hogy egy ilyen nemes lovag hazudott 

volna.
47

 

Zhrnutie 

Štúdia sa zameriava na niektoré špecifické črty prekladov a jednej adaptácie 

Cervantesovho románu Don Quijote, pričom jej východiskom je postoj nemec-

                                                           
42  Miguel de CERVANTES Saavedra, Az elmés nemes Don Quijote de la  Mancha, Budapest, 

Kisfaludy-Társaság, III. kötet, 1875, 296. (a II. rész 23. fejezete) 
43 (CHALUPKA Ján), Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint, i. m., 105. 
44  Miguel de CERVANTES Saavedra, Az elmés nemes Don Quijote de la  Mancha, Budapest, 

Kisfaludy-Társaság, III. kötet, 1875, 296. (a II. rész 23. fejezete) 
45  (CHALUPKA Ján), Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint, i. m. 31. 
46  (CHALUPKA Ján), Bendegucz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint, i. m. 32. 
47  Miguel de CERVANTES Saavedra, Az elmés nemes Don Quijote de la  Mancha, III. kötet, 

1875, 303–304. (a II. rész 24. fejezete) 
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kého romantizmu k uvedenému dielu, ktorý mal určúci vplyv na recepciu diela aj 

v národných literatúrach strednej Európy 19-ho storočia.  V uvedenom období sa 

preklad románu do národných jazykov  stáva ukazovateľom vyspeľosti daného 

jazyka, o čom svedčia aj komentáre pvých prekladateľov románu do maďarčiny 

ale aj napr. do čestiny. Charakteristikám niektorých čŕt týchto prekladov (aj 

s ohľadom na nemecký preklad Ludwiga Tiecka z rokov 1799-1801) sa venuje 

pozornosť aj z dôvodu možnosti poukázať na niektoré špecifiká jednotlivých 

prekladov, napr. vo vzťahu k prítomnosti, resp. absencie niektorých pôvodných 

textových jednotiek, či vo vzťahu ku komentárom a poznámkam prekladateľov. 

Vychádzajúc z uvedeného sa v druhej časti štúdie venuje pozornosť nemeckému 

románu Jána Chalupku z roku 1841, ktorý môže slúžiť ako príklad toho, že 

uhorská čitateľská verejnosť už v roku 1841 disponovala hlbšou a komlexnejšou 

znalosťou Cervantesovho románu, ako by sa to na základe doby vzniku prvého 

úplného prekladu románu do maďarčiny dalo predpokladať.        
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SZABÓ KLAUDIA 

MAĎARSKÉ PREKLADY TROCH 

GAŠTANOVÝCH KONÍ V ZRKADLE 

PRÍTOMNOSTI SAKRÁLNEHO KÓDU 

Anotácia: Cieľom štúdie je skúmať prekladateľské tendencie v maďar-

ských prekladoch románu Margity Figuli Tri gaštanové kone v zrkadle prí-

tomnosti sakrálneho kódu. Z metodologického hľadiska vo svojom výsku-

me vychádzam zo štrukturalistickej teórie Antona Popoviča. Citáty, po-

chádzajúce z pôvodného vydania románu Margity Figuli z roku 1940, slúžia 

na znázornenie pôvodného, politickými zreteľmi neovplyvneného vyzne-

nia Troch gaštanových koní, t.j. predstavujú akýsi porovnávací základ 

odzrkadľujúci pôvodné zmýšľanie autorky. 

Kľúčové slová: prekladateľské tendencie, sakrálny kód, Margita Figuli, Tri 

gaštanové kone 

1. LITERÁRNOHISTORICKÉ POZADIE  

TROCH GAŠTANOVÝCH KONÍ 

Román Margity Figuli bol vydaný v roku 1940, keď sa do slovenskej li-

teratúry dostávajú  nové smery, a to surrealizmus, katolícka moderna 

a naturizmus. Cieľom ich predstaviteľov bolo postupne potlačiť dominujúce 

sociálne zameranie literatúry. Nastolením komunistického režimu po druhej 

svetovej vojne je literatúra podriadená politickým cieľom. V rokoch sche-

matizmu sa do popredia dostáva estetika socialistického realizmu. Kým 

v 60-tych rokoch nastupuje miernejšie obdobie, tak po okupácii Českoslo-

venska vojskami Varšavskej zmluvy nasledujú roky normalizácie a konso-

lidácie. Toto obdobie možno považovať za jemnejšiu podobu schematizmu.
1
 

1.1. Margita Figuli a jej román v maďarských a slovenských 

dejinách literatúry 

Margita Figuli sa v dejinách literatúry zaraďuje do obdobia medzi rokmi 

1900–1945. V jej tvorbe sa z pohľadu slovenských dejín literatúry za trvácnu 

                                                           
1  Porovnaj: Mikula Valér ed.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram, Bratislava, 2005, 

s. 31–48. 
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hodnotu pokladá vnútorne precítený lyrizmus, zachytenie udalostí v ich pre-

menlivosti, silno poetický, metaforický jazyk a expresívna štylizácia.
2
 

V dejinách maďarskej literatúry je spisovateľka prezentovaná ako pred-

staviteľka národnej prózy medzi dvoma svetovými vojnami, ktorá na všetko 

reaguje veľkou citlivosťou. Taktiež sa vyzdvihuje jej kultivovanosť štýlu pí-

sania. Namiesto boja za zmeny v spoločnosti sa do popredia jej tvorby dos-

táva trpkosť nad ženským osudom.
3
 

Pôvodná verzia románu Margity Figuli Tri gaštanové kone (1940) mala 

množstvo vydaní. Od roku 1948 sa v dôsledku zmenenej politickej situácie, 

v ktorej dochádza k výraznej ideologizácii literárneho kontextu sa do rúk 

čitateľa dostáva autorkou prepracovaná, z estetického hľadiska už nevyvá-

žená podoba diela. Vydanie tohto románu z roku 1958 do maďarčiny prelo-

žil László Szabó pod názvom Három pejló (1960), ďalší maďarský preklad 

diela, na základe jeho vydania z roku 1978, pripravil István Hubik 

pod názvom: Három gesztenyepej v roku 1980.
4
 

Román Tri gaštanové kone vo svojej prepracovanej podobe súčasná 

slovenská kritika hodnotí za problematický, nakoľko po viacerých úpravách 

stratil svoju ,,mýtickú a transcendentálnu perspektívu“, čo má za dôsledok, 

že príbeh Petra a Magdalény, odohrávajúci sa v dedinskom prostredí, 

vyznieva príliš jednoducho, až sentimentálne. Vyplýva z toho, že z literárno-

historického hľadiska sa za reprezentatívne dielo slovenského literárneho 

naturizmu môže pokladať len pôvodné vydanie románu.
5
 

Maďarské čitateľské publikum sa s menom Margity Figuli a jej románom 

Tri gaštanové kone prvýkrát stretáva prostredníctvom recenzie Zoltána 

Szeberényiho v 2. čísle zborníka Irodalmi Szemle z roku 1961. Literárny 

historik Szeberényi vo svojej recenzii hovorí, že román Margity Figuli 

Három pejló je vzdialený od sveta socializmu; potreba zachytiť minulosť, 

láska k ľuďom a k spravodlivosti, harmónia, túžba po šťastí ho robia hodnot-

ným. Pričom vyššie uvedené aspekty, hlavne túžba po šťastí, mohli byť 

v socialistickej spoločnosti len minimálne zastúpené. Román Margity Figuli 

autor recenzie považuje za >>protest proti vojne ,,documentum humanitatis“, 

ktorý vytvorili sily, živiace sa ľudovou slovesnosťou, večná túžba po kráse, 

dobre a spravodlivosti.<< V záverečnej časti recenzie recenzent sprostredkúva 

                                                           
2  O tom bližšie: Pašteka Július: M. Figuli medzi tradicionalizmom a modernizmom. In: 

Slovenské pohľady, 1971, 87/č. 10., s. 45. 
3  O tom bližšie: Sziklay László: A szlovák irodalom története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1962, s. 689−690.   
4  Pôvodné vydanie románu vyšlo v slovenskom jazyku v roku 2013 vo vydavateľstve Ikar.  
5  Viď ešte: Chmel Rudolf, ed.: Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia. Kalligram, 

Bratislava,  2006, s. 79. 
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čitateľské dojmy: román pripodobňuje k romantickej rozprávke, bez explicit-

ne vyjadreného moralizovania a celkového oddialenia sa od skutočnosti. 

Z deja priam žiari láska k vlasti a viera v lepšiu budúcnosť. Ako negatívum 

sa však uvádza miestami prílišná jednoduchosť, primitívnosť konfliktov, du-

ševne nemotivované činy hrdinov románu, resp. nejasné podnety, na základe 

ktorých boli vykonané, ďalej jednostranné stvárnenie postáv bez charakte-

rového vývinu. Prílišná pasivita Magdalény bola podľa autora recenzie aj 

v čase vydania románu atypická.
6
 

1.2. Tri gaštanové kone v doslovoch slovenských vydaní 

Alla Mašková v doslove pôvodného vydania románu z roku 2013 poz-

namenáva, že diela Margity Figuli z 30-tych a 40-tych rokov sú poznačené 

jazykom Biblie. Pričom cieľom spoločného biblického kódu je cez činy 

hlavných hrdinov upozorniť nato, že viera sa neobjavuje len v písme, ale aj 

v skutkoch, v dôsledku čoho je takto orientovaným hrdinom boj ako taký 

cudzí. Práve tým, že svoju myseľ obracajú k ,,večnému“, teda k stálym 

morálnym hodnotám, ktoré vojna priam ignoruje, sú schopní postaviť sa 

voči vojnovým dianiam a katastrofám. Mašková poukazuje nato, že dej 

románu sa vo viacerých ohľadoch pridŕža desiatich Božích prikázaní, aj 

životná cesta hlavných hrdinov, Magdalény a Petra, pripomína životopis 

svätých. Petrovo putovanie do rodného kraja je podobné sťahovaniu národov 

zo Starého zákona, v jeho tuláckom živote taktiež nachádzame paralely so 

životom márnotratného syna. Vzájomný sľub Petra a Magdalény nadobúda 

zmysel na pozadí znalosti Piesne piesní.
7
 Slová 1. žalmu neodkazujú iba na 

hlavných hrdinov románu, ale aj na Zápotočného (Žalmy 1, 6).
8
 

Michal Chorvát  považuje román Figuli za ,,ozajstné umelecké gesto“. 

Vo svojom doslove vo vydaní z roku 1958 pracuje s typickými kategóriami 

marxistickej literárnej vedy (napr. ľud, vládnuca trieda, kolektívne vedomie). 

                                                           
6  Porovnaj: Szebeŕenyi Zoltán: Margita Figuli Három pejló. In: Irodalmi Szemle, 1961 / č. 2, 

s. 246–247. Až v doplňujúcom vydaní Lexikónu svetovej literatúry (Világirodalmi Lexikon) 

nachádzame, že román Margity Figuli je reprezentatívnym dielom slovenského naturizmu. 
Hamberger Judit: Margita Figuli. In: Világirodalmi Lexikon XIX. Kiegészítő kötet, ed. 

Szerdahelyi István, Akadémiai Kiadó,Budapest, 1996, s. 363.  
7  Porovnaj: Figuli Margita: Tri gaštanové kone. Ikar, Bratislava, 2013, s. 150–158.  
8  ,,Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani 

nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma 

dňom i nocou.Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie 
nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.  No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, 

čo vietor ženie pred sebou. Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení 

spravodlivých. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.“  
(Žalmy 1, 1-6) 
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Vytváranie etických noriem, taktiež pridŕžanie sa k nim pokladá za špe-

cifikum slovenského dedinského ľudu, na základe ktorých žije svoj každo-

denný život a taktiež posudzuje predstaviteľov vládnucej triedy. Podľa 

Chorváta sa tým, že Figuli vo svojom románe prekoná hranice subjektiviz-

mu, stane sa z nej interpretátorka kolektívneho vedomia, vďaka čomu vykres-

ľuje reálny obraz spoločnosti, ktorá popri mravnom konaní túži po 

spravodlivosti. Napriek vyššie uvedenému Chorvát podotýka, že Figuli  

rešpektuje Božie prikázania (,,nezabiješ!“; ,,nezosmilníš“; ,,nepokradneš“), 

ale zároveň dodáva, že nie v ich idealizovanej, ale naopak v ich reálnej 

podobe, ktorá nemá nič spoločného s ich výkladom v katechizme. Táto 

reálnosť sa v deji románu potvrdzuje tým, že Magdaléna si napriek sľubu 

nezachová panenskosť do návratu Petra, a aj Peter sa oslobodí od ,,slabo-

myseľného sväťuškárstva“. Príčiny uvedených faktov sa už neskúmajú. 

Podstatné je, že Peter aj Magdaléna sa stávajú poprednými predstaviteľmi 

ideálu humanity. Za pozitívum sa vo vydaní z roku 1958 pokladá aj neprí-

tomnosť zbytočných slovných výrazov.
9
 

V doslove Stanislava Šmatláka z roku 1978 sa za hlavný motív románu 

pokladá láska. Kým v pôvodnom vydaní románu Petrova láska k Magdaléne 

zreteľne vychádza predovšetkým z Hymny o láske z Prvého Listu apoštola 

Pavla Korinťanom (1, 13), tak v doslove Šmatláka je láska stotožnená 

s hlbokou etickou silou, vášňou a sebazaprením. Podľa mienky Števčeka sa 

za dvoma podobami lásky nachádza život, ktorý je harmonizujúcim činite-

ľom. Peter je hlboko duchovne založený, svoje každodenné ťažkosti je 

schopný prekonávať tým, že sa spolieha na svojich dôverníkov (ľudských aj 

zvieracích), hlavne však vďaka dialógom, ktoré vedie so sebou samým. To 

znamená, že rozhodujúcou silou je jeho svedomie. V súvislosti s Petrovým 

uvedomením si ľahostajnosti sveta voči jeho problémom a prekážkam, 

Števček upozorňuje nato, že ,,každý z nás má svoj údel, vymeranú cestu, 

vďaka ktorým sa stane súčasťou oveľa zložitejšieho celku, bez takéhoto 

pripojenia sa k vyššej vrstve však nemôže konať, t.j. jeho činy sú zby-

točné.“
10

 

Na tomto mieste si spomeňme na slová Karla Marxa, ktoré určujú hlavnú 

líniu marxizmu: ,,V spoločenskom vytváraní svojej existencie ľudia nevyh-

nutne vstupujú do určitých vzťahov primeraných danému štádiu vývoja 

materiálnych výrobných síl. Celok týchto výrobných vzťahov utvára 

ekonomickú štruktúru spoločnosti, skutočný základ, z neho vyvstáva právna 

                                                           
9  Porovnaj: Figuli Margita: Tri gaštanové kone. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 

Bratislava,1958, s. 253–264. 
10  Porovnaj: Figuli Margita: Tri gaštanové kone.Tatran, Bratislava, 1978, s. 181–190.  



130 

a politická nadstavba a jemu odpovedajú určené formy spoločenského 

vedomia. Spôsob vytvárania materiálneho života ovplyvňuje obecný proces 

spoločenského, politického a intelektuálneho života. Ľudskú existenciu 

neurčuje ľudské vedomie, naopak: ich vedomie  je určené ich spoločenskou 

existenciou.“
11

 Podľa Marxa ,,literatúra je súčasťou duchovnej produkcie, 

viera, rodina, štát, právo, morálka, veda, umenie atď. sú len súčasťou pro-

dukcie, z čoho vyplýva, že spadajú pod jej moc“.
12

 V súvislosti s literárnym 

dielom z pohľadu marxistickej teórie v Lexikóne svetovej literatúry 

nachádzame, že môže len vtedy spĺňať svoju ozajstnú funkciu a zostať 

hodnotnou ,,ľudskou vecou“, keď potvrdzuje a taktiež realizuje ,,spoločen-

sko-ľudskú“ podstatu. Dosiahnutie takejto podstaty závisí na jednej strane od 

,,vecnej podstaty diela“ a na strane druhej od ,,nátury ľudskej sily“.
13

 Na 

základe doteraz povedaného môžeme usúdiť, že citované myšlienky môžu 

len ťažko korešpondovať s vyznením pôvodného vydania románu Margity 

Figuli. 

Na záložkovom texte maďarského prekladu z roku 1980 nachádzame len 

toľko, že román Tri gaštanové kone maďarské obecenstvo pokladá za 

,,klasické dielo o láske“, ktorá v dôsledku vášne môže zmeniť človeka na 

diabla, avšak môže byť aj čistou mravnou silou, ktorá ,,pozdvihne človeka 

nad seba“. Nájdeme aj zmienku o tom, že príbeh sa odohráva v dedinskom 

prostredí, hlavný hrdina je samotným rozprávačom deja. Jeho život je 

,,víťazstvom vernej lásky“. Preklad Szabóa predstavuje Magdalénu a Petra 

podobným rozprávkovým bytostiam, Magdalénu pokladá za ,,najkrajšie 

stvárnenú ženskú postavu slovenskej literatúry“, hovorí o štýle spisovateľky, 

o víťazstve dobra nad zlom v rozprávkach, následne o slovenskom literár-

nom živote.    

2. METODOLOGICKÉ POZADIE 

Pri porovnávaní dvoch maďarských prekladov Troch gaštanových koní 

z termínov Popoviča popri kategórii ekvivalencie výrazov pracujem aj 

s výrazovou substitúciou, nivelizáciou a výrazovou stratou. Pri výrazovej 

substitúcii sú v origináli použité výrazové prostriedky nahradené inými 

                                                           
11  Karl Marx: A Contribution to the Critique of Political Economy. prekl. S. W. Ryazenskaya, 

ed. Maurice Dobbs, International Publishers, New York, 1970, s. 20. Citované na základe: 

Wolfgang Iser: Jak se dělá teorie. Univerzita Karlova v Praze, Nakladateľství Karolinum, 
Praha, 2009, s. 125.    

12  Stanislav Šmatlák: Dejiny slovenskej literatúry II. LIC, Bratislava, 2007, s. 440–448.  
13  Király István, ed.: Világirodalmi Lexikon VIII. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest,1982, 

s. 88–92.   
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výrazmi. Výrazové prostriedky pôvodnej verzie diela sa v dôsledku výra-

zovej nivelizácie a výrazovej straty objavujú v preklade v zjednodušenej 

podobe, alebo sú z prekladu celkovo vynechané.
14

 

2.1.  Výrazová ekvivalencia v prekladoch 

Prosba Petra v závere románu vyznieva skoro celkom rovnako, v porov-

naní s originálom sa objavuje v nivelizovanej podobe:  

,,A nič si už nežiadam, len aby to, čo nás spojilo, zostalo medzi nami 

neporušené navždy.“ (FIGULI 1958 : 249) 

,,Én már semmi mást nem kérek, csak azt, hogy örökre sértetlen 

legyen a kapocs, amely összeköt minket.“ (SZABÓ 1960: 203) 

´Ja si už nič iné neprosím, len to, aby spojivo, ktoré nás spája bolo 

neporušené naveky.´
15

 

,,A nič si už viac nežiadam, len aby to, čo nás spojilo, zostalo medzi 

nami neporušené navždy.“ (FIGULI 1978 : 180) 

,,...csak azt kívánom, hogy ami bennünket összeköt, maradjon meg 

köztünk csorbítatlanul örökre.“ (HUBIK 1980 : 229) 

 ´...prajem si len to, že čo nás spája, zostalo medzi nami neštrbiteľne 

naveky.´ 

,,Nech to, čo nás spojilo, ostane neporušené sväté.“ (FIGULI 2013 : 145) 

2.2.  Substitúcia a nivelizácia výrazových prostriedkov 

Na pálenie svätojánskych ohňov prichádzajú Peter a Magdaléna na tom 

istom koni, nakoľko Zápotočný s úmyslom krivdiť Magdaléne sa na 

slávnosť vyberie s inou spoločníčkou. Keď Peter a Magdaléna v hustom lese 

zostanú osamote, navzájom si zložia sľub celoživotnej vernosti. Zrazu pred 

nimi zázračným spôsob prebehne srnec (vo vydaní z roku 1978 už medveď), 

ktorý vystraší kone:  

,,Keď mi už ťažšie nemohlo ani byť, tu naraz môj kôň zjastril ušami. 

I Gregušov kôň zdúpnel a oba naraz zastali. Zbadali srnca. Kým sme 

sa my spamätali, srnec prebehol krížom popred nás a proti 

mesačnému svetlu zdal sa ako strela.“ (FIGULI 1958 : 102) 

                                                           
14  Popovič Anton: Teória umeleckého prekladu, Aspekty textu a literárnej metakomunikácie. 

Tatran, Bratislava,1975, s. 122–131. 
15  Všetky zvlášť neoznačené preklady v štúdii pochádzajú od autora. 
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,,Egymással harcoló érzéseim szinte megsemmisítettek már, mikor 

a lovam váratlanul hegyezni kezdte a fülét. Greguš lova is 

dobbantott, és egyszerre megálltunk. Őzet pillantottunk meg. Mint 

kilőtt nyilvessző, suhant el a holdfényben.“ (SZABÓ 1960 : 81) 

´Navzájom bojujúce city vo mne ma už skoro zničili, kedy nečakane môj 

kôň zjastril uši. Aj Gregušov kôň si dupol a hupkom sme sa zastavili. 

Zbadali sme srnca. V mesačnom svetle sa mihol ako vystrelený šíp.´ 

,,Keď mi už ťažšie nemohlo ani byť, tu naraz môj kôň zjastril ušami. 

I Gregušov kôň zdúpnel. Zacítili rozzúreného medveďa, a pri 

mesačnom svetle bolo vidieť, ako labami lomil porast a valil sa proti 

nám.“ (FIGULI 1978 : 73) 

,,Mikor már nyomasztóbbnak nem is érezhettem volna a helyzetet, 

egyszercsak a lovam hegyezni kezdte a fülét. Greguš pejkója is 

megtorpant, és visszahőkölt. Megorrontották a bősz medvét, mely épp 

arra tartott.“ (HUBIK 1980 : 93) 

´Keď už situácia viac tiesnivejšia ani nemohla byť, zrazu môj kôň zbys-

tril uši. Aj Gregušov koník zaváhal a zaprel sa. Vycítili zúrivého medveďa, 

ktorý sa práve vyberal tým smerom.´  

,,Keď som si pripadal už takým biednym a nemožným, že mi už ťažšie 

nemohlo ani byť, tu naraz môj kôň zjastril ušami. I Gregušov kôň 

zdupnel a oba naraz zastali. My sme ho ani nezbadali, ale v tom 

popred nás prebehol srnec. Proti mesačnému svetlu zdal sa ako 

strela.“ (FIGULI 2013 : 65)  

Z hľadiska symbolického významu zvierat objavujúcich sa v citáciách 

srnec/srnka na rozdiel od medveďa najčastejšie stelesňujú pokoj, resp. krot-

kosť. Medveďa vo väčšine prípadov charakterizuje odvážnosť. V Biblii, 

presnejšie v Piatej knihe Mojžišovej je srnec jedným z tzv. čistých zvierat, 

ktoré sa dostanú do Noemovej archy (5 Moj14,5). Zatiaľ čo sa medveď 

v Starom zákone objavuje ako životunebezpečná zver, dravec (1 Sam 17, 34-

36; 2 Kr 2, 24), tak v Piesni piesní Šalamún prirovnáva snúbenicu k srnke 

(Pies 2, 19). Hundranie medveďa vyvoláva tiež negatívne konotácie, spája sa 

s obrazom hriešneho človeka (Iz 59,10). Medveď je aj symbolom Oravy, 

objavuje sa v erbe rodiny Medveczkej, hnedého medveďa nájdeme aj na 

Liptove v erbe rodu Mattyassovszkého, ale aj v erbe niektorých obcí spišskej 

župy.
16

 

                                                           
16  Bližšie o tom: http://www.mcpo.sk/downloads/Publikacie/SpolPred/SPDEJ200502.pdf; 

http://liptovskematiasovce.fara.sk//farnost/far15.htm 
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S istotou môžeme povedať, že vlastnosti srnca sú bližšie k Petrovi, aj 

vtedy, keď sa jeho odvaha nie vždy prejaví do takej miery, ako si to dnešný 

čitateľ predstavuje. V činoch Zápotočného je zreteľná medvedia dravosť, aj 

jeden hosť v krčme ho spomína výrazom medveď (FIGULI 1978 : 65).  

Zaujímavé je, že substitúciu srnca za medveďa nachádzame vo vydaní 

z roku 1978. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že s vtedajšou ideológiou 

vládnuceho komunistického režimu sa kresťanská etika v žiadnom ohľade – 

teda ani na rovine symbolov – nemohla zlúčiť. V dizertačnej práci Gábora 

Kissa s názvom: Zvieratá v zrkadle Biblie zaujíma srnka popredné miesto, 

jej vlastnosti sa spomínajú aj v súvislosti s vývojom partnerského vzťahu. 

Autor dizertácie za dôležitú vlastnosť srnky pokladá opatrnosť, a to v tom 

zmysle, že vypije iba čistú vodu. Táto čistota, napr. v podobe úprimnosti by 

sa mala odzrkadliť aj v partnerských vzťahoch.
17

 Čisté úmysly, úprimnosť, 

viera v druhého charakterizujú vzťah Magdalény a Petra.  

Po objavení sa srnky, resp. medveďa, ktoré je podobné zásahu Bohov do 

deja eposu, si Peter a Magdaléna sľubujú celoživotnú vernosť. Vtedy od-

znejú z úst Petra nasledovné slová:   

,,Tudtam, hogy egyedül vagyunk, és Istenen kívül más nincs jelen.“ 

(SZABÓ 1960 : 83) 

´Vedel som, že sme sami, a okrem Boha iný nie je prítomný.´ 

,,Itt már biztos voltam benne, hogy magunk vagyunk, és rajtunk meg 

talán az Úristenen kívül nincs jelen senki.“ (HUBIK 1980 : 95) 

´Tu som si už bol istý, že sme sami, a okrem nás a vari okrem Pána Boha 

nik nie je prítomný.´ 

,,Tu som si už bol istý, že sme sami a že vari okrem boha niet nikoho 

prítomného.“ (FIGULI 1958 : 104) 

,,Tu som si už bol istý, že sme sami a že vari okrem boha niet nikoho 

prítomného.“ (FIGULI 1978 : 75) 

,,Tu som si už bol istý, že sme sami. Tu som už nepochyboval, že 

okrem Boha niet nikoho prítomného.“ (FIGULI 2013 : 66)  

V skúmaných vydaniach románu Margity Figuli je na rozdiel od 

pôvodného vydania Božia prítomnosť neistá. Z vyššie uvedených citátov je 

však zrejmé, že na tomto mieste sa len Hubik pridržiava východiskového 

textu. U Szabóa, podobne ako v originálnom vydaní, je prítomnosť Boha 

jednoznačná.  

                                                           
17  Porovnaj: Kiss Gábor: Állatok a Biblia tükrében. http://mek.oszk.hu/07800/07875/07875.pdf 

http://mek.oszk.hu/07800/07875/07875.pdf
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2.3.  Celková absencia výrazových prostriedkov v prekladoch 

Na potvrdenie postulátu uvedeného v názve podkapitoly slúži úvodná 

a záverečná časť pôvodného vydania Troch gaštanových koní, kde Peter svoj 

vzťah s Magdalénou zverí do Božích rúk. Aj jeho život je vcelku podriadený 

Božiemu plánu. Táto osobitosť románu sa v dôsledku vynechania spomenu-

tých častí pripomínajúcich invokáciu, ktoré rámcujú aj dej, stráca.  

3. KONKLÚZIA 

Zmienky o románe Magity Figuli, citované časti potvrdzujú, že z dvoch 

porovnávaných prekladov Troch gaštanových koní z hľadiska prítomnosti 

sakrálneho kódu je preklad Szabóa bližšie k prvému vydaniu románu z roku 

1940. Na základe uvedených skutočností môžeme poznamenať, že by bol 

žiaduci preklad prvého vydania do maďarského jazyka, aby sa pred nedife-

rencovaného čitateľa dostali myšlienky autorky v pôvodnej podobe, ako ich 

chcela sprostredkovať.   
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Összegzés 

A tanulmány Margita Figuli: Tri gaštanové kone című regényének Magyar 

fordításait vizsgálja (Szabó László: Három pejló, 1960; Hubik István: Három 

gesztenyepej, 1980) a szakrális kód jelenlétének tekintetében. A bevezető rész 

a regényirodalom történeti vonatkozásait tárja azolvasó elé, kitér a szlovák, 

valamint a Magyar olvasóközönség véleményére is a regényről, külön kihang-

súlyozva Szeberényi Zoltán: Figuli hárompejló című, az Irodalmi Szemle 

hasábjain olvasható recenzensi véleményét, mely az első magyarul megjelent 

fordítást (Szabó, 1960) elemzi. Szeberényi megjegyezi, hogy általa a Magyar 

olvasóközönség először találkozik Margita Figuli nevével. A tanulmány 

részletesen foglalkozik az 1958, 1978 és 2013-as szlovák kiadások utószavainak 

elemzésével, továbbá  Karl Marx szavait idézve próbál rámutatni arra, hogy 

a regény egyes kiadásai, valamint utószavainak írói milyen mértékben 

rendelődtek alá az akkori politikai céloknak. Az eredeti kiadás (1940) idézetei 

összehasonlítási alapként szolgálnak Margita Figuli a regény cselekményét, 

szimbólumait, etikai vonatkozásait illető eredeti gondolkodásmódjának 

a szemléltetésére.  

A tanulmány célja elsősorban annak bizonyítása, hogy a regény első, 1940-es 

kiadásának magyarra fordítására lenne szükség ahhoz, hogy a nem differenciált 

olvasó elé is a regény eredeti, ideológiáktól mentes formája kerülhessen, és a 

fordítás valóban az írónő nézeteit közvetítse az olvasó irányába.  
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CZUCZ ENIKŐ 

TEST, IDENTITÁS, SZEREP 
(AZ ÉNKONSTRUÁLÁS JÁTÉKTERE GEREVICH ANDRÁS 

ELSŐ KÉT VERSKÖTETÉBEN) 

Annotáció: A tanulmány Gerevich András első két verskötetének queer 

olvasatára vállalkozik. Gerevich költészetének különösen érzékeny pontja 

a test és identitás kérdésköre, illetve az énformálás. A korai Gerevich-líra 

kriptogrammaszerű poétikája különösen alkalmas arra, hogy felderítsük az 

énkonstruálás ironikus játékterében zajló folyamatokat, s a szöveg testét 

hívjuk segítségül egy identitáskonstrukció kibontásához. A tanulmány 

amellett érvel, hogy a „heteroszexuális” Átadom a pórázt című kötetet 

lehetetlen a „meleg” életműről leválasztva vizsgálni, hiszen a Férfiak című 

kötet poétikája azokba a stratégiákba gyökerezik, melyeket a korábbi 

kötet teremt meg és dolgoz ki.  

Kulcsszavak: Gerevich András, queer, meleg irodalom, kortárs magyar 

költészet, testpoétika. 

1. KÖZTES TESTEK MEGKÉPZŐDÉSEI ÉS A REJTŐZKÖDŐ  

„ÉN” IRONIKUS JÁTÉKA GEREVICH ANDRÁS ÁTADOM 

A PÓRÁZT CÍMŰ KÖTETÉBEN 

Gerevich Andrást úgy emlegeti a kritika, mint a homoszexuális identitást 

és vágyat elsők közt nyíltan megszövegező magyar lírikust. A férfiszerelem, 

meleg férfiak közti testi vágy tematikáját elsőként expliciten kibontó 

Férfiak
1
, és a képet tovább árnyaló Barátok

2
 című köteteket megelőzte egy 

másfajta, mégis szorosan összefüggő motívumrendszerre építő és  − az „én” 

konstruáltságának aspektusait tekintve és a szerelem/vágy szerepének 

értékelése szempontjából – hasonló költői alapállást közvetítő kötet: a szerző 

Átadom a pórázt
3
 című versgyűjteménye. Bár a „tematikus coming-out”

4
 

                                                           
1  GEREVICH András, Férfiak, Pozsony, Kalligram, 2005. 
2  GEREVICH András, Barátok, Pozsony, Kalligram, 2009. 
3  GEREVICH András, Átadom a pórázt, Budapest, JAK, Balassi, 1997. A kötetbe tartozó 

szövegeket dolgozatomban mindvégig e kiadás alapján idézem. A versek lelőhelyét 

(oldalszám) a továbbiakban a cím utáni zárójelben adom meg. 
4  Csehy Zoltán használja ezt a terminust a Férfiak című kötet kapcsán: vö. CSEHY Zoltán, 

Szodoma és környéke, Pozsony, Kalligram, 2014, 645. 
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a Férfiak esetében történik meg, úgy gondolom, érdemes a Gerevich 

életművét feldolgozó kritikáknál egy kissé alaposabban megvizsgálni ezt az 

öt ciklust magába foglaló kötetet, amely bár nem tematizálja 

a férfiszerelmet, de mintha már keresné a megfelelő formát és nyelvet, 

a megfelelő pozíciót, ahonnan elbeszélhetővé válik az identitás, a maga 

bizonytalan körvonalaival és konfliktusaival együtt. 

A későbbi kötetek tematikai explicitsége és a költői életrajz ismerete 

rányomták a bélyegüket az első kötet olvasatának főbb pontjaira is. Nem az 

én tisztem eldönteni, hogy ez a jelenség milyen irányba tolta el az érintett 

koncepciót az értékek skáláján, mindenesetre utólag érdekes áthallásokat, 

előrevetítéseket vehetünk észre. Ilyen szerepet játszhatnak a 

szövegekben gyakran előforduló, ismétlődő kifejezések,
5
 valamint a szerelmi 

költészet hagyományából való kiszólások. Ezek együttesét Csehy Zoltán
6
 

„jelentéssel bíró gesztusként” értékeli, mely lehetővé teszi, hogy a kötet „…a 

heteronormatív szerelmi költészet analitikus-ironikus kritikájaként…”
7
 is 

értelmezhetővé váljék. Az olyan szövegrészletek, mint például a Kapolcs 

(24) című vers utolsó két sora („…s körmöm alá homok / ékelődik, mint 

mag a földbe.”
8
), a Férfiak című kötet után úgy hathat, mint a beszélő 

tudatos kiszólása az olvasó felé, az „én” szemantikai játékként felfogott 

önvallomása, sőt a költői munkásság irányának kijelölése, egy diszkréten 

körvonalazódó tervezet. A beszélő hangja értelemszerűen különbözik 

a homoerotikát megjelenítő verseket narráló beszélőétől, de személy szerint 

úgy vélem, hogy mind az uralkodó motívumok terén, mind az egyes 

megoldásokat tekintve előre jelzi, mintegy kijelöli a pályát, amelyen 

Gerevich költészete biztonságosan és eredményesen mozog. Nem véletlenül 

használom a pálya szót: valóban valamiféle keringést, körkörösséget, biztos 

és rögzített pontok érintését figyelhetjük meg, még ha ezek közé tartozik  is 

a rögzítettség normája alól való kibújás igénye, a hiány szervező erejének 

megjelenítése, a szilárd identitás elkerülése és egyben létrehozására irányuló 

                                                           
5  Csehy a „homok” és „meleg” szavak előfordulásait említi ebben a funkcióban, de 

véleményem szerint ilyen szerepet töltenek be többek közt a „nedves”, „eső”, „víz”, „madár” 

és „méh” gyakran felbukkanó kifejezései is. A „birds and bees” mindemellett egy elterjedt, 

a (homo)szexuális aktusra (is) utaló frázis. A madárfészek többször felbukkanó motívuma is 
kettős értelmű (legalábbis az angolszász irodalomban): a „hagyományosan” női nemi szervet 

jelentő kifejezés pl. Djuna Barnes Nightwood című művében a fanszőrre utal, mégpedig egy 

homoszexuális férfi megszólalásában. Vö.: HAGGERTY, George E. (ed.), Encyclopedia of 
Gay Histories and Cultures, New York, Routledge, 2012, 331−334. 

6  CSEHY Zoltán, Szodoma és környéke, i. m., 642−662. 
7  CSEHY Zoltán, Szodoma és környéke, i. m., 645. 
8  GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. m., 24. 
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vágy, csakúgy, mint a határok elmosására és a bináris oppozíciók ironikus 

kifordítására tett kísérletek.  

A cikluscímek sorrend szerinti összeolvasásával egy olyan irányt kapunk, 

amely a középpontból indulva vezet minket a periféria felé, egyre távolítva 

minket az esszenciától, a szubjektum legbelsőbb valójától, illetve 

identitásától. Egy kapcsolat bensőségességének élményéből, legboldogabb, 

legteljesebb pontjától araszolunk az újbóli (és lényegi) idegenségbe.
9
 

A testből haladunk a bőrön (és két test közti teret kitöltő melegen) keresztül 

a meztelenséget fedő ruhán és a szubjektumot „terhelő”, a bőrbe épülő 

emlékeken
10

 át a testen kívülre: a test árnyéka jelenik meg, majd pedig egy 

külső nézőpont, a reprezentáció, a megszövegezés, újra- és újjáalkotás 

a költészet (és a szerelem) segítségével. A bőrünk között a meleg ciklus 

versei a kapcsolat intim terét, a beteljesült szerelmet, az összetartozás érzését 

jelenítik meg. A füzér első verse, melynek egy sora egyben a kötet címe is, 

két ember közös élményét, a hierarchia hiányát mutatja be egyes szám 

második személyű narrációval. Nem látom viszont, hogy a hierarchia 

hiányát egyértelműen pozitív minőségként értékelné a beszélő: 

a tanácstalanság („Kitárod karod és átadom a pórázt...”
11

) és a „kényelem”, 

az aktivitás kerülése mozdítja ki az idill lehetőségét. A környezet, természeti 

körülmények sem támogatják a haladást („Hosszú lesz még ez a séta, magas 

/ a hegy és sártól csúszik…”
12

). Az első sorban a szubjektum negatívan 

értékeli a helyzetet: „Nem jön össze az összetartozás.”
13

 Több kritikus is 

foglalkozott a cím, illetve az első vers értelmezésének kérdésével: Szöllősi 

Mátyás szerint a cím és a kötetet indító vers nemcsak egy intim szerelmi 

kapcsolat vonatkozásában nyer értelemet, hanem az olvasó és szövegvilág 

                                                           
9  A lényegi idegenség aspektusának egyik reprezentatív darabja az Evolúció (14) című szöveg. 

A kapcsolat lassú felbomlása, a fokozatos idegenné fejlődés, amely egyaránt hagy nyomot 
a szubjektum karteziánus modelljének mindkét szubsztanciáján, tehát egyaránt vannak lelki 

és a testi vonatkozásai, tetten érhető – a teljesség igénye nélkül − a Felöltözünk (26) és 

a Mosatlan reggel (34) című szövegek soraiban. A  Locus amoenus (36) egy finom ellentétet 
jelenít meg, amely a cím és a szöveg között feszül, illetve amelyet az oximoron költői 

alakzatának köszönhetően a versszövegben érhetünk tetten. A „kellemes, otthonos, 

biztonságos hely”, amely a sokadik egymásra találás helyszínéül szolgál, leélt és koszos: 
a kapcsolatért tett áldozatok, erőfeszítések és a történések nyomot hagytak falain. A beszélő 

és a megszólított alapvetően idegenek már, „ismeretlen otthon” ez, amely képzetét (csakúgy, 

mint a megszólítottét) az érzelmek és emlékek tartják fent, nem pedig a jelenben érzett 
intimitás: „Hát szerbusz, megölellek és megint / búcsúzom, ne jussunk bőrtől bőrig / itt, ahol 

velem éltél, mint / jégszekrényben hideggel a tej.” (GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. 

m., 36)  
10  Vö. Felöltözünk (26). 
11  GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. m., 7. 
12  GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. m., 7. 
13  GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. m., 7. 
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egymáshoz való viszonyában is.
14

 Menyhért Anna szerint a Kutyasétáltatás 

szövegének elemzése módosítja a cím alapján felállított hipotézist: „féken 

tartja” a szabad mozgást.
15

 Csehy Zoltán értelmezése szerint „[a]z identitás 

labilitása egyszersmind ambivalenssé is válik, a póráz átadása felszabadít 

a kötelességek alól, de eltünteti azt a normatív képet is, melyben a póráz 

érvényes tartozék”
16

, és a lehetséges interpretáció egy másik aspektusát 

világítja meg. Nem a „ki vezet kit?” kérdést tartja kulcsfontosságú 

tényezőnek a szöveg értelmezésének szempontjából, hanem annak 

a megfogalmazását, hogy mit is vezet pórázon a beszélő.
17

 Véleményem 

szerint mindkét aspektus figyelembe vétele lényegi erővel bír: három réteg 

jelenik meg, íródik egymásra, s ezek létjogosultsága akkor mutatkozik meg, 

ha a szöveget különböző szélességű kontextusokba ágyazva vizsgáljuk.  Az 

a tény, hogy a vers egy sora az egész kötetet jelöli, alátámasztani látszik 

a feltételezést, hogy hozzánk, olvasókhoz szól a narrátor, aki az értelmezés 

gyakorlatát a hegyen való kutyasétáltatás metaforájával írja le. A „közös 

póráz” jelölheti az egymástól való függést, az olvasó és beszélő 

mellérendelő viszonyát; ennek fényében a narrátor felszólítja, vagy inkább – 

a vers idillikus hangulatát tekintve – játékra hívja a befogadót: az 

interpretáció aktusában való aktív részvételre. A vers hiánytalanul 

értelmezhető a kötetegésztől elszigetelten is: engedhetjük magunk vezetni a 

„kezed melege kutyasétáltatás / a parkban…” sorral, és a szöveget 

elfogadhatjuk úgy, mint egy szerelmi kapcsolat leírását, ahol az első 

versszakban a „te” vezet, a másodikban az „én”, a harmadikban pedig már 

egyikük sem igazán. Abban az esetben viszont, ha hagyjuk befolyásolni 

magunkat a költő későbbi munkásságával, akkor az előreláthatólag is 

hosszúra nyúló séta az identitáskeresésnek, a „másság” felismerésének, 

elismerésének, megkonstruálásának kifejeződése is lehet. Ez utóbbi 

értelmezés mellett szól, hogy a kötet több verse utal a beszélő másságára, sőt 

az Utolsó fészekalj című versben ez a momentum a textus szintjén is 

kifejeződik: „Nem. Más vagyok, máshogy erős, / de így is bennem 

folytatódnak / rejtett évezredek, hős vagyok: / a természet kivetett 

ajándéka.”
18

 A Csehy által feltett „mit?” kérdésére a válasz talán így 

hangzik: a saját identitás közös élményen keresztül való megalkotását. 

                                                           
14  SZÖLLŐSI Mátyás, Homéroszi vizeken (Gerevich András költészetéről), Új Hegyvidék 1−4 

(2008), 30−34. 
15  MENYHÉRT Anna, „Én”-ek éneke. Líraolvasás, Budapest, Orpheus, 1998, 179−182.  
16  CSEHY Zoltán, Szodoma és környéke, i. m., 644. 
17  Vö. CSEHY Zoltán, Szodoma és környéke, i. m., 644. 
18  GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. m., 57. 
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A ciklusok szoros összefüggése, egybeolvadása támogatja Szöllősi 

Mátyás nézetét
19

, miszerint letisztult és tudatos szerkesztésmód mutatkozik 

meg a kötetben: a cikluscímekké váló sorokat más ciklusba sorolva találjuk 

meg, a versek egymásra utalnak, azonos − bár esetenként módosuló − 

motívumrendszer hálózza be őket. A versek tehát összeolvashatók: 

bolyongás a szövegtest „parkjában”, leskelődés és megmutatkozás, feltárás 

és elkendőzés. A rejtőzködést számos jel érzékelteti: ilyen például a ruha 

felöltése, amelyre a második ciklus címe (Azóta ruha véd) is utal, 

a szükségtelen darabok, tárgyak, tulajdonságok szekrénybe rejtése és az „én” 

rejtőzése külső hatások elől a szerető (vagy talán önmaga) testébe 

(„A szekrénybe dugtam, / ami nem kellett ahhoz, hogy / szeressem. 

A madarak elől / a testébe rejtőztem.”
20

), szerelmes rejtőzés a bokorban 

(vagy éppen az értékeknek elrejtése a szerelmes elől
21

), kapualjban és 

a szobában. Véleményem szerint a kötet egyes verseiben ez az aspektus 

tágabb értelemben jelenik meg: a rejtőzködést, pontosabban a lélek bőr alatt 

rejtőzését jelzik a test kinövései, a mellbimbó, a szemölcsök és anyajegyek. 

A testfelszín repedésein, egyenetlenségein és „hibáin” keresztül tör fel 

a lélek mélyéről a jel, amely megmutatkozik a tetoválható, többféleképpen, 

több cselekvő által jelölt bőrön (pl. „Harapásaid nyoma / a bogárcsípések 

között tetovál.”
22

). A testfelszín tehát mindkét irányból, kívülről és belülről 

is jelölhető, egy burok, egy (majdnem) áttörhető határ. A természet szintén 

tetovál, alakít, konstruál: „Leülsz és penész fut fel a hasadra / és ujjad 

hegyére hangya mászik … Megindul a falban a sejtosztódás.”
23

 Jeleket vés 

a bőrre a szerető, a genetika („Hasadon anyajegyekből jósolt a lány…”
24

), 

a véletlen és a baleset. A Sínen lenni (23) című versben feltűnő, a beszélőt 

maradásra kérő heges arcú fiú a kötet másik pontján egy bensőségesebb 

helyzetben tűnik fel: „Arcán jel a heg, / nem tudom megfejteni, / 

hamisíthatatlan ékszer / és márkavédjegy.”
25

 A beszélő találgat, próbálja 

feltárni a személyes történelmet: átlépett egy ablaküvegen vagy felrobbant 

a kávéfőző? A múlt titok, az identitás titok, a test titok – és ékszer is 

egyben,
26

 bányából, a mélyből, a sötétből felszínre hozható kincs.
27

 

                                                           
19  SZÖLLŐSI Mátyás, Homéroszi vizeken (Gerevich András költészetéről), i. m., 30−34. 
20  GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. m., 13. 
21  Vö. Januári séta (29). 
22  GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. m., 12. 
23  GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. m., 52. 
24  GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. m., 79. 
25  GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. m., 32. 
26  Vö. „Ő nem vetkőzik le. Teste ékszer, / ne légy rajta kalóz.” VI. (Bea) (84). 
27  Vö. „… pedig ma önmagam vagyok: / mosolybeli feladat, / hegyek kertésze és bányásza.” 

Utolsó fészekalj (57).  
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A köztesség, a határon levés a kötet egyik kulcseleme. Csehy Zoltán
28

 is 

a köztes lét megfogalmazásának példáját látja a Meleg (48) című versben. 

De nem csak a sellő- és emberi lét keveredik össze, vetül egymásra, akár 

csak a képzelet szintjén. A versek elemzése során kitűnik, hogy szinte 

a kötetben szereplő összes létező köztes szférában helyezkedik el: a madarak 

(főként galambok és rigók), bogarak és angyalok visszatérő elemei 

a szövegeknek, a legkülönbözőbb kontextusokban döbbentik rá a beszélőt 

testének sebezhetőségére és az abból való szabadulás metafizikai 

lehetetlenségére.
29

 A természet teremtő ereje itt szintén felsejlik, amely 

a házakra és a gépekre
30

 is jeleket vés, valamint az eleven szervezet 

tulajdonságaival látja el őket; és fordítva, az élettelen is átadja attribútumait 

az élőknek: beépít.
31

 A természet magába építi az élőt és élettelent egyaránt, 

élő testté növeszti a romokat és a roncsokat, hibrideket
32

 hoz létre, ha csak 

a gondolat, a képzelet és a vízió szintjén is. Azt gondolhatnánk, hogy ez 

a teremtő erő, ez a termékenység továbbvihető, de a versek narrátora 

kiábrándít: vannak esetek, amikor a test nem képes a gének 

továbbörökítésére,
33

 hiába van benne a „kincs”, hiába kellene kisarjadnia 

a természet törvényei szerint: a testnek önmagát kell áldoznia, mivel csupán 

saját anyagát, a húsát képes felajánlani terméketlensége 

ellensúlyozásaként.
34

 A természet teszi csak lehetővé a térbe való beépülést, 

azt, hogy a test – erőszakos és az esszenciális idegenséget leküzdeni képtelen 

módon
35

 − egy nagyobb test részévé lehessen. Ez a kapcsolat, mint láthattuk, 

nem lehet termékeny. A meddőség, a hiány, a létezés időben való 

folytathatóságának lehetetlensége, a létezés és idő fragmentáltsága többször 

is megjelenik a kötetben, néhol implicit, számos esetben viszont explicit 

módon: „Megleltük – kicsi katlanba, / fűcsomók és kövek közé / gyűjtött 

meddőség és hiány, mint nemi harc az ágyban.”
36

, „…belülről rúgja egy 

messiás, / akit nem keresnek királyok. // A génjeiben van, mint időben / a 

percek…”
37

, „Szomjat nem oltó / magzatvíz. Arcot mos / és megutálja más 

                                                           
28  CSEHY Zoltán, Szodoma és környéke, i. m., 644. 
29  Vö. Resurrectum (70). 
30  „Lehámlik az aszfalt az útról, / bibircsókot növesztenek az autók. / Meztelenül kóvályognak 

az / emberek, rügyező házak között.” Készülődés (74). 
31  Vö. pl. Készülődés (74), Gesztenye (63), November (16). 
32  Vö. A Gellérthegyen (43),  Lámpafényes március (73). 
33  Vö. Érkezés ismert vidékre (19), Ablak alatt (42). 
34  „A nyári nap várná a termést, / más híján a májamat szedik a gerlék.” Gesztenye (63). 
35  Az „én” és az „ők” kategóriái a „természet kivetett ajándékaként” aposztrofálódnak, az 

előbbi az Utolsó fészekalj (57), az utóbbi pedig az Estétől reggelig (72) című szövegekben. 
36  GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. m., 28. 
37  GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. m., 42. 
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gyermekét / a meddő nő, a teste.”
38

, „Ez itt az én kertem. Várunk. / Eltömi 

a gaz a homokóra / tűhegynyivé szűkülő erét … Egy egész sivatagnak / 

kellett volna itt átpréselődnie, / hogy művelhető legyen a terep − // uralható 

…”
39

. Ezek a témák, mint ahogy látni fogjuk, hangsúlyosan jelen vannak 

a későbbi kötetek verseiben is. 

Menyhért Anna kritikája ciklusról ciklusra haladva elemzi a költői 

eszközök és lírai hang változását, vagy inkább módosulásait a köteten belül, 

valamint a szövegek ironikus olvashatóságának lehetőségeit, amely 

véleménye szerint maradéktalanul csak az utolsó ciklus hat versében valósul 

meg. „A cikluscím eltávolító-szituáló gesztusának is köszönhetően, ezekben 

a versekben nyelvileg is lehetővé válik az, ami a kötetben tematikusan fel-

felbukkan, az »én«-»te«-természet viszonyon alapuló identitáskeresés 

leszűkültségének, zártságának láttatása.”
40

 A nézőponttal való játék 

lehetőségét Menyhért is pozitívan értékeli, de amíg ő csak a ciklust 

megelőző versekre való ironikus reflektáltságot hangsúlyozza,
41

 addig Csehy 

a verseknek a szerelmi szonett petrarcai hagyományaihoz való viszonyát 

emeli ki: „Hattyú Nándor … a szerelmi szonett sémarendszerében nyeri el 

identitását, melyet a költői gesztus szereptulajdonító játéka kijelöl a számára. 

…tudatosan építi le a szerelmi szonett petrarcai sémáit…”
42

. Ez a fokozatos 

destrukció egyrészt a költői képek, hasonlatok végtelenül groteszk 

jellegének segítségével, ezen túl pedig a beszélő személyének játékos, nyelvi 

szinten történő elbizonytalanításával megy végbe: megfeleltethető-e 

a tekintet fókuszában álló férfi a szerelmes versek „szerzőjével”, vagy pedig 

a voyeurködés élményeit megörökítő narrátor nyilatkozik meg? 

Általánosabb értelemben tehát a központi kérdés, amely megfogalmazódik 

bennünk az utolsó ciklus olvasását követően, és átvezet bennünket a szerző 

következő kötetének szövegeihez, a lírai hang identitásának kérdése. 

A Férfiak című kötetben a nézőpontokkal való játék megjelenik ugyan, s az 

identitás bizonytalanságát beszéli el, véleményem szerint megváltozik 

a kérdés iránya és tétje, csakúgy, mint a beszélő pozíciója: míg a „ki vagyok 

én?” kérdését az Átadom a pórázt rejtőzködő narrátora, illetve narrátorai az 

olvasónak teszi(k) fel, a Férfiak esetében a lírai hang önmagát faggatja: 

a különböző életesemények  rögzítése egy (ön)arckép kialakítására tett 

kísérletként is értelmezhető.  

 

                                                           
38  GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. m., 55. 
39  GEREVICH András, Átadom a pórázt, i. m., 68. 
40  MENYHÉRT Anna, „Én”-ek éneke. Líraolvasás, i. m., 181. 
41  Vö. MENYHÉRT Anna, „Én”-ek éneke. Líraolvasás, i. m., 181. 
42  CSEHY Zoltán, Szodoma és környéke, i. m., 643. 
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2. IDEGEN MÍTOSZOK ÉS ISMERŐS TESTEK.  

AZ ÁLLANDÓSULÓ MOZGÁS ÁLTAL KONSTRUÁLT IDENTITÁS 

GEREVICH ANDRÁS FÉRFIAK CÍMŰ KÖTETÉBEN 

Gerevich Férfiak című kötete bizonyos értelemben az Átadom a pórázt 

folytatásának tekinthető: a férfiszerelem témája, amely az előző alfejezet 

tanúsága szerint implicit módon már a bemutatkozó kötetben is megjelent, itt 

nyílt kifejezésre jut, valamint a költő számos motívumot átemel (pl. a kikötő, 

a víz, a hal, a madarak, a meddőség motívumait), esetenként újraértelmezve 

ezeket. A Férfiak versnyelve azonban az előző kötet viszonyában más 

irányba fejlődött. Annak dacára, hogy felbukkan néhány a romantikus 

kapcsolatra reflektáló és önreflexív szürrealisztikus kép,
43

 az események 

költőileg megemelt leírása a prózanyelv irányába hajol el. A nyelvi és 

stilisztikai rétegben mintha a lírai „én” folyamatosan csapdákat rejtene el, 

mintha mindig egy lépéssel előttünk járna, hogy félrevezessen 

a pszichoanalízis,
44

 a szöveg naplóként, önéletrajzként való olvasása,
45

 vagy 

éppen afelé, hogy a homoszexuális szerelmet és a férfiak közt lezajló nemi 

aktust két különálló, majdhogynem (az izgalom megőrzése szempontjából) 

összeférhetetlen lehetőségnek tekintsük, s teszi mindezt azzal a céllal, hogy 

elkerüljük a szövegtest mélyének titkait. Az elrejtés, rejtőzés momentuma 

a textus szintjén is megjelenik,
46

 azonban ellentétező eljárások is fellépnek: 

                                                           
43  A kötetben megjelenő szövegek közül talán a legjobb példa ennek kidomborítására az Ágnes 

kertje című vers (75−77): „Farkad törzsem tengelye, / zöld levélből hajtok levelet, / köldököd 

bogarak fészke, / tested izzadságomtól összeállt // homok, széttépett madár / tollait hordja rád 

a szél, / bőrödhöz tapadva ékszered.” GEREVICH András, Férfiak, Pozsony, Kalligram, 
2005, 76−77. A kötetbe tartozó szövegeket dolgozatomban mindvégig e kiadás alapján 

idézem. A versek lelőhelyét (oldalszám) a továbbiakban a cím utáni zárójelben adom meg. 
44  Ebbe az irányba mutat például az analitikus és az apa alakjának felbukkanása egyes 

szöveghelyeken, a vágy és a hiány identitásformáló erejének hangsúlyozása, valamint az 

álmokban lejátszódó cselekmények. Személy szerint egyetértek Csehy Zoltánnal, aki szerint 

„Gerevich verseiben … a pszichoanalitikus analízissémák is felbukkannak” (CSEHY Zoltán, 
Szodoma és környéke, Pozsony, Kalligram, 2014, 659), de egy esetleges mereven behatárolt 

pszichoanalitikus interpretációs keret a kötet félreolvasását eredményezheti, mivel nem 

foglalja magába a teljes szövegtest minden síkjának értelmezhetőségét, s így a interpretációs 
stratégia normativitását is játékba hozva egyrészt fontos kódolt üzenetek szakadnak el, 

másrészt „idegen” jelentések rögzítődnek a szövegtestre: ez a megközelítés pedig már 

önmagában is a queer kategóriájának  fenntarthatósága ellen dolgozik.  
45  Vö. KELE Csilla, Verslábak és testcselek. Gerevich András Férfiak című kötetéről, Új 

Hegyvidék 1−4 (2008), 37−38. 
46  Vö. Odüsszeusz (20−21), California Sun Fitness (37), Homokóra (60−61), Az asztal (62−63). 

A kötet egyik versében a nemek közti határátlépés és a rejtőzés motívuma egy másik 

megközelítésben tűnik fel: „Tina Turner és Madonna / a helyi diszkóban léptek fel: / 

nőimitátorok pontos álruhában.” (Provincetown, 117). A drag queenek performansza Judith 
Butler szerint a paródia eszközével forgatja fel, elhajlítva ismétli meg a társadalmi nemi 
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ezek közt tarthatjuk számon például az irónia és paródia megjelenését,
47

 

a szemantikai ismétléseket, valamint a hiány és úton levés szövegben 

elhintett, valamint a szöveggenerálási stratégiák tekintetében is megjelenő 

nyomait, amelyek kibillentik a laikus olvasási módok alkalmazásának 

lehetőségét. A test itt nem csupán fiziológia, hanem − többek közt − 

a változó nemi identitás végső rögzítettségében történő megállapításának 

markere („Néha felriadok álmomból, / és nem tudom, mi vagyok, / öreg 

vagy ifjú, fiú vagy lány. // Meg kell érintsem magam: / izzadt testem 

a nedves ágyban / az egyetlen bizonyosság.ˮ
48

), az aktus nem csupán testek 

érintkezése, hanem a katasztrófa veszélyeit rejtő, metaforikus síkon 

jelentkező konfliktus, harc is (pl. Mediterrán, 31, Bodrogi horgászok, 33), a 

vágy nem csupán a más testre irányuló szexuális vágyat jelenti, hanem 

önmagára vonatkoztatottságában az identitáskonstruálódás katalizátoraként, 

valamint irányának kijelölőjeként is funkcionál. Gondos Mária-Magdolna 

a kortárs magyar lírában jelen lévő férfiszerelmet vizsgáló tanulmányában 

így ír a Gerevich kötetében felbukkanó vágyról: „Alkalmanként a vágy ok 

nélkül van, és ilyen értelemben szabad, nincs szüksége motivációkra. Ha 

azért lenne, hogy a hiányérzetet felváltsa, akkor nem irányulhatna sokszor 

önmagára, így már nem volna szabad. … de céltalan is a vágy, vagy: 

önmaga a célja.”
49

 Egyetértek Gondos ezen gondolatával, de érdemesnek 

tartom  megjegyezni, hogy egyes szövegekben a vágy célja egyértelműen 

a másik test megszerzése, oka a vágyott test látványa és a hiány érzete; 

azonban mind a vágy, mind a hiány konstans tényező: beteljesedésük 

pillanatában újratermelődnek, s a játéktér − amelyen belül a szubjektum 

mozog, s amelynek határait néha sikerül kitágítania, esetleg átlépnie − 

megőrződik. Az utazás tevékenysége hasonló módon jelenik meg a kötetben, 

néhol úgy tűnik, önmagára irányul, célja és oka önmaga, más 

szöveghelyeken az identitás konstruálásának eszköze, s ezzel egyidőben 

                                                                                                                            
normákat, s így felhívja a figyelmet arra, „… hogy az a bizonyos eredeti identitás, amelyet 

a társadalmi nem alakít, önmagában egy eredeti nélküli imitáció.” (BUTLER, Judith, 

Problémás nem, Budapest, Balassi Kiadó, 2007, 235) Ha ezt az értelmezést összevetjük 
a kötet más verseivel, mint például a Teiresziász (15−17), Teiresziász remake (26−27), 

Hermaphroditosz (18−19) vagy a későbbiekben tárgyalt George (100), felismerhetővé válik 

a paródia ilyen módon való felhasználása a Férfiak keretein belül. A cél a „hagyományos” 
heteronormatív struktúrák és identitáskonstrukciók elbizonytalanítása, mégpedig ezek 

kulturális konstruáltságának bemutatásán keresztül. 
47  Mindkettő egyszerre van jelen az Amerikai Color ciklus Történelem (101−102) című 

versében. 
48  GEREVICH András, Férfiak, i. m., 15. 
49  GONDOS Mária-Magdolna, „Hol vagytok, hol, ti pompás szépfiúk?” Férfiszerelem a kortárs 

magyar lírában, Korunk 10 (2011), 105. 
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menekülés, „túlélési stratégia”
50

: „Mint ki napfényes, titkos útról tért meg, / 

pálmafás parton filmsztárok szavára, / sors elől szökve, mégis a sorssal / 

emailezgetve minden délután, / ki finom ideggel érzi, hogy állandósul az 

átutazásban, nem számoltam órákat, perceket.”
51

 Csehy véleménye szerint 

„Gerevich egója odüsszeuszi modell szerint szerveződött”, az Átadom 

a póráztban is kifejeződő „hazatalálás nélküli utazás” mintáját pedig a tudás 

megszerzésének folyamatával hozza összefüggésbe: „a tudás nem 

applikálható, hanem in situ létezik és nyilvánul meg, ugyanakkor a tanulási 

folyamat sem más, mint az aktuális tudásszint finom modifikálódása, de 

sohasem teoretikus értelemben.”
52

 A tudás megszerzésének folyamata 

mellett a kötetben jelentős szerepet kap a felejtés is, valamint a megszerzett 

tudás és tapasztalat egészleges átadásának, újrafogalmazásának 

lehetetlensége. Ennek kiváló példája az Interjú (67−68), ahol bármilyen 

tipográfiai megkülönböztetés nélkül folyik egybe az emlékeit előhívni 

képtelen interjúalany és az őt leíró narrátor alakja, s ez a gesztus egymással 

azonosíthatóvá teszi őket: a trauma feldolgozhatatlansága szükségszerűen 

emlékeket töröl ki a memóriából, a professzor materiális jellegű orientációs 

pontok hiányában eltéved szubjektív élettörténetében, s a múlt történéseinek 

homálya elfedi a jelen kérdését is. A professzor zavart tehetetlensége az 

emlékezésnek, a múlt felidézésének irányíthatatlanságát érzékelteti: az 

interjúalany háromszor kér bocsánatot. Az emlékeket néha a szubjektum 

tudatosan távolítja el a beszédből, az élettörténetéből, így odázva el az 

„én” trauma utáni gyógyulását. Ez történik a kötetnyitó versben (Temető, 

7−11) is, ahol a narrátor egy barát öngyilkossága miatt érzett gyászának ad 

hangot, valamint személyes ismeretségük történetét mondja el: „Elkerültem 

az utcát, ahol laktál: / mert nem létezett soha, ami nincs − / kihazudtam az 

életemből éveket, kihazudtam Amszterdamot, / kihazudtam embereket. / 

Nem tudom, mikor mentettem magam, / mikor voltam őszinte, / mikor 

igazságtalan.”
53

 Borbély Szilárd a Férfiak című ciklus verseivel 

kapcsolatban véli felfedezni a beszéd terápia jellegű felhasználásának 

                                                           
50  Gondos fogalma: vö. Uo., 105. 
51  GEREVICH András, Férfiak, i. m., 108. 
52  CSEHY Zoltán, Szodoma és környéke, i. m., 645. Az említett aspektust legexplicitebben talán 

az Amerikai Color című ciklus (79−109) versei érzékeltetik, melyekben megjelenik az örökös 
idegenség érzete is. A kontinensen, amely „mítoszaiban is, még olyan idegen” (Menekülés 

New England-be, 83), a beszélő állandó mozgásban van mind fizikális, mind az énépítés 

síkján. A ciklus első versében (New York, 2001. szeptember 13., 81−82) így szól: „De, 
átutazóban, sehol sem voltam otthon.” (82). Az ott töltött idő alatt az „én” tudatosítja és 

elfogadja a már említett „odüsszeuszi modell” rögzítettségét mint saját énjének 

szervezőelvét, s ezzel az örökös idegenség érzetét is. Vö. Egy csütörtök (108−109). 
53  GEREVICH András, Férfiak, i. m., 9−10. 
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utalásait,
54

 de véleményem szerint a Temetőben ugyanaz történik: az 

elnyomott, élettörténetből „kihazudott” trauma az elveszettség érzetét, 

orientációs zavart hoz létre, s mindezt a tudatalatti szintjére vetíti: az 

álomban jelenik meg újra a halott barát, aki egyben a gyászoló „én” 

választott apja: talán ennek az álomnak az élménye készteti a vers narrátorát 

a beszédre, az elhunyt megszólítására. A vers zárlatában megjelenő 

filmkarakterekkel való azonosulást Szöllősi a következőképpen értékeli: „A 

befejezést … nem tartom igazán erősnek, mintha kissé hiteltelenné válna 

ezzel a filmpárhuzammal.”
55

 Szöllősi szerintem azért vélekedhet így, mert 

nem veszi figyelembe az érintett film filmtörténeti relevanciáját: a Star 

Wars-ról van szó, az egyik legnagyobb kultusszal rendelkező szériáról. 

Ráadásul az utalás a vers leghangsúlyosabb pontján van jelen, 

s versszövegbe építésével a narrátor nemcsak a populáris regisztert vonja be 

a szövegvilágba, hanem egyrészt megerősít, másrészt pedig átkódol 

bizonyos jelentéseket. Darth Vader alakja a versben a gyermeki félelem 

megtestesítőjeként jelenik meg, a film kontextusában pedig a rossz útra tért, 

fiát elhagyó apa emblematikus figurájává nőtte ki magát. A narrátor Luke, 

a fiú alakjával azonosítja magát, elhunyt barátját pedig Obi van Kenobival, 

akinek nevét az angol „can obey” kifejezésből alkották, utalva 

személyiségének domináns jegyére. S valóban, a halott barát minden 

szenvedélye ellenére elfogadja a beszélő iránt érzett szerelmének 

elutasítását, s megmarad annak, akivel „…az öltözőben a meztelenség közös 

volt, de üres…”
56

, aki eljátssza a mester, a pótapa szerepét. Az idézet 

hatására azonban az azonosíthatóság megkérdőjeleződik: a narrátor 

tudatalattija Darth Vader szavait vetíti a cetlire, így helyezve át a barátot a 

narrátort elhagyók kategóriájába. 

A test és az identitás (főként ennek a nemi azonosulást érintő szegmense) 

egyrészt az értelmezés, a megértés aktusának, másrészt az értelmezendő és 

megértendő „tárgynak” oka, kiindulópontja és (talán csak látszatra) végcélja 

is. A versek narrátora néhány helyen megkérdőjelezi a korpusz 

megalkotásának ismétlődő, performatív folyamatát,
57

 feltárva ennek egy 

másik lehetőségét, egy erőszakos határátlépést (George, 100), ahol az idegen 

                                                           
54  BORBÉLY Szilárd, Férfiakról – mindenkinek (Gerevich András: Férfiak). Lásd: 

http://parnasszus.hu/ferfiakrol-mindenkinek-gervich-andras-ferfiak/. Megjelent még: BORBÉLY 

Szilárd, Férfiakról – mindenkinek, Élet és Irodalom, 2005. augusztus 19., 24. 
55  SZÖLLŐSI Mátyás, Homéroszi vizeken (Gerevich András költészetéről), Új Hegyvidék 1−4 

(2008), 32. 
56  GEREVICH András, Férfiak, i. m., 9. 
57  A test építésének ismétlődő, performatív folyamatát ábrázolja például a California Sun 

Fitness (37) című költemény. 
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anyag kerül a szerves egészbe, s ezáltal művileg, orvosi beavatkozás 

segítségével következik be a férfivá avatás aktusa, mellőzve az olyan 

férfierények (akaraterő, elszántság, önuralom, önkorlátozás, stb.) 

kialakulásának folyamatát, amelyek kódoltsága a nyugati típusú kultúrákban 

évszázadokra nyúlik vissza, s amelyek a testedzés kultuszának keretein belül 

(mondhatni imperatívuszában) hagyományozódtak tovább.
58

 A test nem 

„hagyományos” módon történő modifikációjának szövegbe rögzítése utat 

nyit a parodisztikus látásmód érvényesülése előtt. George a társadalmi 

normákat, a művészet bizonyos irányzatainak felhasználásával konstituált 

kreációt, a modern férfitest szépségének eszményét szeretné érvényesíteni 

saját testén, s ellenáll az avantgarde − társadalmi normákat felforgató 

vonulatának − korpuszba ágyazásával szemben,
59

 ezáltal pedig módosul 

a hagyományos és kívánt esztétikai látvány és forma elérésének módja, de 

maga a tét nem kérdőjeleződik meg. A kötetben megjelenő beavatás és 

a különböző határok átlépésének, − helyenként elmosásának − gesztusa 

mindig együtt jár egy bizonyos mértékű agresszióval, amely nem csak 

a szubverzitásra irányuló aktusok esetében nyilvánul meg, hanem amelyet 

a hagyomány normatív megismétlése is feltételez: „… félmeztelenre 

vetkőzve izzadt az újoncok teste / a fagyban, ahogy részegen futottak a tűz 

körül. // Itt az egyetem egy életen át második otthon. / Felvonultak 

kilencvenéves volt diákok is, / és télikabátból figyelték az őrjöngő utódokat. 

// Ők is futhattak egykor. Hagyomány.”
60

 Hasonló agresszivitás figyelhető 

meg az Odüsszeuszról szóló versben is (Odüsszeusz, 20−21), amely egyfajta 

újbóli, ismételt beavatást kísér: a három szövetséges király, miután 

Odüsszeusz férfivilágba való visszacsábítására tett próbálkozásaik sorra 

hiábavalónak bizonyultak, az ekét húzó ökör elé hajítják a hős újszülött fiát. 

Ez a tett mintegy aktivizálja Odüsszeuszban a férfiidentitás egy szegmensét, 

az apai féltést, s ez képessé teszi a visszatérésre. A Férfiak című ciklus hat 

versében érvényesülő eljárással, melyek közé tartozik az imént elemzett 

szöveg is, Csehy a klasszikus retorika egy technikájának alkalmazását 

azonosítja, valamint a férfiidentitás szegmenseinek (szexualitás, kultúra, 

hatalom) megjelenítését, egyben megkérdőjelezését látja kirajzolódni a zárt, 

szerkezetét tekintve három koncentrikus körre tagolt rendszeren belül. 

A szakdolgozatba tökéletes kidolgozottságú gondolatmenetének töredékes 

parafrazeálását feleslegesnek tartom betoldani, többek között azért, mert, 

                                                           
58  Vö. például MOSSE, George L., Férfiasságnak tüköre. A modern férfieszmény kialakulása, 

Budapest, Balassi, 2001, 46−63. 
59  Vö. MOSSE, George L., Férfiasságnak tüköre. A modern férfieszmény kialakulása, 

Budapest, i. m., 104−106. 
60  GEREVICH András, Férfiak, i. m., 85−86. 
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ahogy ő is megjegyzi, „a mitológiai referencialitás legitimáló gesztusa” 

a harmadik kötetben már nem jelenik meg.
61

 

Az első kötet eszmeiségét, világszemléletét bravúrosan fogalmazza újra 

az Ágnes kertje (75−77) című szöveg: a narrátor mintha ebbe a versbe 

sűrítené össze mindazt a tudást, amelyet az Átadom a pórázt közvetített. A 

természet aktív, hibrideket generáló ereje beépíti az egymáshoz tartozó, sőt 

egymástól függő testeket, és az emberi szervezetet a növényekével 

azonosíthatónak „tételezi”. Így mind az „én”, mind a megszólított elveszti 

autonomitását, az idő és a tapasztalás pedig jeleket vés a felszín alá: „Testem 

fatörzs, minden / gyűrűje bennem rugózik, / átölelt éjszakák sebhelye, / 

kérgem égő tapasz.”
62

 A három, számmal jelölt szakaszra bontott vers sorait 

olvasva felmerül a szövegen belüli narrátor változásának lehetősége: 

a beszélő és a megszólított szerepe felcserélődhet, de akár az is elképzelhető, 

hogy a beszélő személye mindig egy más hang, egy másik megnyilatkozó 

„fatörzs” Ágnes kertjéből. A megszólított homokteste, talajjal való 

azonosíthatósága lehetővé teszi a „megtestesült” vággyal való 

identifikációját, amennyiben fennáll a kettős kötésű egzisztenciális viszony: 

ez a vágy konstruálja a beszélő „én” identitását, hisz lehetővé teszi létezését, 

és fordítva, a megszólítottat szintén a beszélő testének nedve konstruálja: 

formát ad a szétszóródó anyagnak. Az „én” esszenciális magánya és a másik 

személy alapvető idegensége domborodik ki az Angyalok nélkül (44) című 

versben, melyben egymás mellé kerül a test és a nyelv titkainak 

kifürkészésére irányuló törekvés, mivel a valódi üzenet kódolt: 

a szenzibilitás, és nem a ráció segítségével fejthető fel. A nemi aktus 

képzelete a határok kimozdítását hozza magával, s ezáltal felsejlik 

egy transzcendens állapot elérésének lehetősége is, azonban a reggel 

rávilágít az egyesülés, az összetartozás illuzórikus voltára: a másik inherens 

idegensége az ismert, otthonos belső teret is idegenné teszi; a valóság, 

amelyet a sötét reménysége eltakart, fokozott elevenséggel jelenik meg az 

„én” előtt. 

A szenzibilitás, elsősorban a vizualitás fokozott kihasználása mint 

szövegszervező erő
63

, a különböző nézőpontok érvényesítése, a jelenetezés 

technikája ebben a kötetben is hatványozottan van jelen. Talán ez az 

attribútum késztette arra Kele Csillát, hogy tanulmányában így fogalmazzon: 

„[a versbeszéd szabadsága] a lírai én egykori »hóhérait« a társas magány 

                                                           
61  CSEHY Zoltán, Szodoma és környéke, i. m., 646. 
62  GEREVICH András, Férfiak, i. m., 75. 
63  Vö. Álomból álomba (66), Interjú (67−68), Amerikai Color (99). 
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kudarcos közvetítőit arcok és nevek nélküli panoptikummá veszejti.”
64

 

Csakhogy a ciklusokban felsorakoztatott történetek szereplői nem merev 

viaszbábuk: a volt szeretőnek új kapcsolata van, a lépcsőn ülő fiúra nem 

lehet ránézni, a csupán illékony emlékeket hátrahagyó élettárs még lefőzi 

a kávét. A hétköznapokból kiragadott pillanatok ezek, visszaemlékezések, 

amelyek a társas kapcsolatok és a kommunikáció zavarait mutatják be − hiba 

lenne őket megfosztani jelentőségüktől. A bemutatott életjelenetek a beszélő 

szempontjából létfontosságúak: képről képre mutatják be az „én” és az 

epizódszereplők performanszát, a beszélő otthontalanságát, a társtalanságát, 

az egzisztenciális szorongását; egyszóval identitásának alkotóelemeit. Amit 

ez a stratégia létrehoz, az „egy olyan koherens szövegidentitás, melynek 

szervező eleme épphogy a folytonos fragmentáltság vagy alkalmi 

performancia.”
65

 Mindehhez pedig olyan technikákat alkalmaz, amelyek 

feltűnően hasonlítanak a kisfilm-, illetve sorozatkészítés során alkalmazott 

módszerekhez: helyenként éles vágásokkal dolgozik
66

, önmagukban is 

értelmezhető, de a nagyobb egészbe is beleilleszthető szövegeket, egy 

hálózatszerű alkotást hoz létre. A szereplők nem merevednek bele 

a szerepükbe, csupán többé nem fókuszál rájuk a „kamera”. Gerevich 

költészetének ez az aspektusa egyedi módon jelenik meg a Barátság (45−46) 

című versben, amely véleményem szerint a kötet egyik kulcsszövege, 

legalábbis a költői életmű folytonosságának tekintetében, mivel mintegy 

előrevetíti a következő kötet vezető tematikus irányultságának és új 

motívumainak bizonyos aspektusait. A vers szövege egy intim életképből 

vezet át a valóság, a fantázia és a különböző idősíkok egymásbajátszásának 

színterére. A szöveg középpontjában a „védtelen gyerek” alakja áll, amely 

két viszonyítási pontból kiindulva, illetve ezek kereszttüzében értelmeződik. 

A vers első része a partner gyermekkel való azonosíthatóságát implikálja, 

viszont a tény, hogy a „kamera” végig a narrátorra és az ő − a partner 

viselkedésével kapcsolatos −  vágyaira fókuszál, a vers további része pedig 

játékba hozza a gyermekkori képzelet és önmaga testi szépségének 

csodálatára irányuló vágy összeolvadását, a partnerrel való azonosítás 

elhalványul, sőt átíródik: önmagára irányuló tekintetén keresztül az „én” 

tudatosan foglalja el a vágy (és gondoskodás) tárgyának helyét. A férfi- és 

gyermeklét fantáziái itt még konfliktus nélkül, kölcsönösen fedik egymást: 

                                                           
64  KELE Csilla, Verslábak és testcselek. Gerevich András Férfiak című kötetéről, i. m., 38. 
65  CSEHY Zoltán, Szodoma és környéke, i. m., 645. Bár Csehy nem az általam interpretált 

kontextus alapján jut az idézett következtetésre, mégis úgy gondolom, hogy 

gondolatmenetem indokolttá teszi az idézést, hisz mindketten a kötetben megjelenő 

identitáskép milyenségének lehetőségéről beszélünk. 
66  Pl. Amerikai Color (99). 
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az „én” tetszeni akarásában nyilvánul meg a törekvés arra, hogy a rá 

irányuló vágyat a saját identitásának konstruálására használja fel.  

Resume 

Aiming to prove that the motifs and self-constructing practices that emerge in 

Átadom a pórázt in the context of Férfiak acquire a new significance, this paper 

proposes to interpret the first two poetry collections of Gerevich András. For 

Gerevich the body bears on itself the burden of liminal existence, and its 

substance is barely different from that of the text.  Subjected to change and 

eventual decay, the body is being written and rewritten constantly, meanwhile, by 

outlining the boundaries of physical existence, it captivates the self. 

Consequently, the bodily experience cannot be separated from the narrated one; 

how do we construct and narrate our self is determined by our physical 

experience. Hence, as it clearly manifests itself in Gerevich’s first book, human 

existence has to be understood in the dialectic of physical embeddedness and 

existential uncertainty. In Átadom a pórázt this paradoxical relationship 

culminates when the narrator, in an ironic gesture, asks the reader the unsettling 

question of “Who am I?”.  In Férfiak this attention is directed towards the 

narrator himself, who dominates the poems. As the lyrical subject, by revoking 

the events of his life, creates a self-narrative, the relevant categories of the 

previous collection are reinterpreted in relation to hi m. 
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The investigation of the so-called linguistic landscape became a 

frequented field of inquiry in the last few years. Behind this branch of 

linguistics is basically the observation that the officially declared statuses of 

languages in a certain state do not correspond to the real position of 

languages, i.e. to the position assumed by the language users in everyday 

life. This discrepancy leads to the question: what is the reason of this 

difference and how can it be described?  

The linguistic landscape research attempts to answer this question by 

mapping the visual linguistic situation in public places. This includes taking 

photos of texts displayed in visual space in a settlement or in its particular 

part. After an overview about the presence of different languages in a 

settlement it is possible to ask the locals about the reasons of their linguistic 

practices in their everyday life and attempt to answer the following question: 

which language ideologies influence the choice of a certain language or 

languages, and – in wider context – how are these local language ideologies 

connected with the language policy of the state? 

Recently, an interesting book was published which focused on these 

questions of linguistic landscape research (LL). The book consists of three 

parts. The first part contains studies dealing with the issue of how the signs 

in a place reflect the processes of globalisation and mobility in Europe. The 

second part is devoted to the signs in virtual space and the third part includes 

studies describing the linguistic landscapes in the former Eastern bloc. From 

these studies I would like to highlight Petteri Laihonen’s paper and present 

some of his results, as I believe they could be useful not only from the point 

of view of language ideology research, but also from the aspect of the 

research on Hungarian language in Slovakia. In this review I will try to link 
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Laihonen’s results to my previous research on Slovak language policy 

legislation process and show the results of the case study in a wider political 

context. 

Laihonen in his study focuses on the linguistic situation in South-West 

Slovakia, especially in two villages, Reca (Réte in Hungarian) and Trhová 

Hradská (Vásárút). Both of these villages are in the southern part of Slovakia 

which is more or less inhabited by Hungarians. However, the sociolinguistic 

situation in these villages is different. Reca is on the border of the Hungarian 

majority region. According to the last census, 39 per cent of the population 

listed Hungarian as their first language. In general people are bilingual, but 

the spreading dominance of the Slovak language can be observed in younger 

generations of Hungarians. While the oldest generation has poor Slovak 

competence, the youngest often has problems with Hungarian. This tendency 

is supported by the practice of the majority of Hungarians enrolling their 

children to Slovak schools despite the existence of Hungarian schools. In 

short, language shift is taking place in Reca. 

Trhová Hradská is a village in the middle of the Hungarian majority 

region. According to the last census, 92 per cent of the population lists 

Hungarian as their first language. People here are monolingual and have no 

contact with everyday registers of Slovak. This often raises a problem in 

getting prestigious education or position in Slovakia. In Trhová Hradská the 

norm is to enroll children into Hungarian schools.  

Laihonen investigated this situation via documentation of all the signs 

used in public space by taking photos and making statistics of the used 

languages (around 1000 pictures). These quantitative results were deepened 

through qualitative analysis (40 interviews) to map the common strategies 

which guide the language choices of everyday people, and also to recognise 

the interpretation of the surrounding LL. In other words, Laihonen attempts 

to describe, how people carry out language management in their everyday 

life and which language ideologies influence them when they choose a 

certain language in certain situation. In short: what is the “local language 

policy”? 

One of the most interesting findings is, I believe, the demonstration of 

the unequal presence of Hungarian in public signs relative to the Hungarian 

population of these villages. In Reca 39 per cent of the population have 

Hungarian as their first language and only 24 per cent of signs include 

Hungarian (8 per cent of the signs is Hungarian-only). In Trhová Hradská 92 

per cent of the inhabitants are speakers of Hungarian as their first language 

and only 45 per cent of the signs contain Hungarian element (16 per cent of 

the signs is Hungarian-only). Nevertheless, the strong presence of Slovak is 
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obvious. In Reca 91 per cent of signs contain Slovak and in Trhová Hradská 

in 74 per cent of signs is Slovak included.  

According to the interviews with local people the relatively low presence 

of Hungarian can be explained by the widespread view that using Hungarian 

in visual signs is considered a nationalistic act among Slovaks and among 

Hungarians as well. Hungarian is not used in visual signs simply for the 

reason to avoid any possible problems with using Hungarian. The mayor of 

Trhová Hradská for instance explained the lack of Hungarian name of the 

village in the coat of arms on his car as following: “I didn’t order the 

Hungarian name, because I move around a lot, I go often to Bratislava, too. I 

don’t want any trouble”. This kind of argumentation is general in the whole 

region (see e.g. Laihonen 2015). 

Another strategy to “avoid problems” with language choice is using either 

international words for shop names or names which can belong to both 

Hungarian and Slovak language. The former practice allows to avoid 

difficulties with language choice and the latter enables a compromise between 

Slovak and Hungarian language use. The tendency to hide Hungarian in public 

signs is rooted in the 90s strong nationalist state language policy which 

attempted to weaken the Hungarians position in Slovakia and – paradoxically 

– protected state language against minorities. This policy has its followers in 

the leading political parties even today. However, this kind of studies about the 

visual use of languages in mixed regions help to understand the real situation 

and – what is their main asset – in addition to documenting the situation they 

make it possible to eliminate misunderstandings and myths about bilingualism 

in the language legislation processes. 

In light of these results it can be useful to mention my previous research 

in which I analysed parliamentary discussions on the Government bill 

concerning the Slovak language law No. 270/1995 on the State Language of 

the Slovak Republic (see Sebők 2015). The aim of this bill was to provide 

“more equal” position to minorities living in Slovakia and abolish the 

penalties for not providing information in Slovak. During the parliamentary 

discussion among the opposition parties the main argument against this bill 

was that Slovaks will be discriminated if the minorities are not forced to 

provide information in Slovak. Nevertheless, Laihonen’s study has shown 

that in the investigated places the expectation of using Slovak is overfulfilled 

and Hungarian is underrepresented in relation to the number of Hungarian 

inhabitants. Arguments used in the parliamentary discussions were not based 

the knowledge of the real situation in mixed regions of Slovakia and 

members of the Parliament often simply referred to some ad hoc cases which 

they heard about.  
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As we have seen above the linguistic landscape research helps us grasp 

the real language situation via describing the use of public signs and 

recognising the ideologies affecting it. This viewpoint enables us to uncover 

the ideological guidelines of language policy and to understand the local 

linguistic practices of people and with some extent of self-reflection to make 

our own linguistic practices conscious. 
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