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BORI TANÁR ÚR

Bori Imrére emlékezve mindenekelőtt azt a megtisztelő megszólítást idéz-
ném fel, amely neki Újvidéken és Budapesten egyformán kijárt. Tudniillik „tanár 
úrnak” szólította őt mindenki – nem csak tanítványai (közülük számos nemze-
déket oktatott és nevelt az újvidéki egyetemen), nem csak tanszéki és intézeti 
kollégái, budapesti barátai is. Ahogy visszaemlékezem, a hatvanas évek végén 
ismerkedtem meg vele, midőn egy magyar–jugoszláv tudományos együttmű-
ködési program keretében Újvidékre utazhattam, és bejáratos lettem az akkor 
(Szeli István irányításával) tevékenykedő magyar irodalom- és nyelvtudomá-
nyi intézetbe, illetve a magyar irodalomtörténeti és nyelvészeti tanszékre. Bori 
Tanár Úr akkoriban a magyar avantgárd irodalom hagyományainak feltárásával 
foglalkozott, 1969-ben jelent meg avantgárd irodalomtörténeti „trilógiájának” 
első kötete. Az avantgárd akkor Budapesten még egyértelműen a „tűrt” irodal-
mi kategóriába tartozott, emlékszem, hogy az irodalomtudományi intézetben 
is milyen szomorú, egyszersmind nevetséges harcokat kellett vívni azért, hogy 
például Kassák Lajos munkássága és öröksége az irodalomtörténeti kánon 
része lehessen. Bori Imre, ahogy számos könyve és tanulmánya igazolja, bátran 
és időnként szenvedélyesen fedezte fel és védelmezte az irodalmi modernség 
irányzatait, és ebben kétségtelenül nemcsak bátorította budapesti kollégáinak és 
tanítványainak próbálkozásait, hanem megjelölte a múlt értékeinek védelmére 
szolgáló szellemi stratégiát is.

Valójában minden igazi értéket védett és támogatott: ő írta az első átfogó 
(ma is tanulságos olvasmányt jelentő) monográfiát Radnóti Miklósról és Két 
költő című, 1967-ben az olvasó elé került munkájában ő helyezte el a magyar 
irodalom magaslati pontjain a második világháborút követő korszak lírájának 
két forradalmi megújítóját: Juhász Ferencet és Nagy Lászlót. A magyar irodalmi 
megújulás: az irodalmi modernitás alkotó szellemeinek, történeti folyamatai-
nak és korszakalkotó műveinek „kanonizálásában” Bori Imre valóban, ahogy 
mondani szokták, korszakalkotó műveket hagyott ránk, és hasonló módon hozta 
létre a vajdasági magyar literatúra „kánonját” is azokban a könyveiben, amelyek 

TANULMÁNYOK, 2014/1. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék 
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elemző és értékelő módon foglalkoztak ennek a „részirodalom” volta ellenére is 
autonóm szellemi, történelmi intézménynek, vagyis a vajdasági magyar iroda-
lomnak az alkotó egyéniségeivel, intézményeivel, folyamataival és megőrzésre 
méltó értékeivel.

Az újvidéki tudós igazából a műhelyben élt. A múló évtizedek során, hiszen 
vagy negyven éve látogatom az újvidéki Magyar Tanszéket, mindenekelőtt annak 
a konferenciasorozatnak köszönhetően, amelyet évről évre hol Újvidéken, hol 
Budapesten közösen rendez az Újvidéki Egyetem és a Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtudományi Intézete, nos, a mögöttünk álló évtizedekben 
alkalmam volt tapasztalni Bori Tanár Úr stratégiai gondolkodását, műhelyte-
remtő igyekezetét, tudományos bátorságát és biztonságát. Igaz, egy évtizede 
már fájdalmasan hiányzik ezekről a tanácskozásokról, öröksége mindazonáltal 
továbbra is eleven, és azzal, hogy minden esztendőben ismét megrendezhetjük 
a közös tudományos tanácskozást, azzal Bori Imre emlékének is tartozunk.

Persze nemcsak szakmai emlékeket őrzök ezekből a mozgalmas és nemegy-
szer küzdelmes évtizedekből, hanem a barátság, a szívélyesség feledhetetlen 
emlékeit is. Így a Bori Imrééknél töltött estéket, midőn házigazdánk hatalmas 
és egyre gyarapodó könyvtárában üldögélve, sligovicát szopogatva, majd a 
Bori Mariska által az asztalra varázsolt csevapcsicsákból lakmározva idéztük 
fel közös emlékeinket, az újvidéki tanszéken folytatott baráti beszélgetéseket, a 
város régi szerb negyedében felkeresett vendéglőket, akár budapesti találkozá-
saink emlékeit. Imre mindig hűséges barátnak bizonyult, nemcsak tudósként 
szolgált biztató példával, hanem jó barátként is. Tanárként idéztem fel alakját 
ennek a kis írásnak az elején, hadd szóljak végezetül arról is, hogy egyetemi 
oktatóként, tudományos műhelyszervezőként milyen eredményesnek bizonyult. 
Tanítványai, későbbi munkatársai közé olyan neves újvidéki irodalomtudósok 
tartoztak-tartoznak, mint Bosnyák István, Bányai János, Utasi Csaba, Gerold 
László, Thomka Beáta, Faragó Kornélia, Toldi éva és mások, s folytathatnám a 
további évtizedek magyar irodalomtudományában megkerülhetetlen névsort.

Végezetül magamat szeretném idézni, mégpedig annak a búcsúztatónak a 
szövegéből, amelyet tíz esztendeje a Magyar Írószövetség és budapesti barátai 
nevében mondottam Bori Imre temetésén: „Bori Imre egy olyan világban tudott 
szabad ember lenni, amely a legkevésbé sem kedvezett a szabadságnak, és ez 
természetesen egyaránt vonatkozik Magyarországra és az egykori Jugoszláviá-
ra. Bori Imre függetlenül tudott gondolkodni, nem ideológiák, nem előírások, 
nem felülről érkezett tanácsok szabták meg a gondolkodását és értéktudatát, 
hanem az a szabadság, az a szellemi függetlenség, amelyet mindig meg tudott 
őrizni, és amelyet minden írásában, minden könyvében gazdagon tudott kife-
jezni és érvényesíteni.”

Tanulmányok, Újvidék, 2014/1. 48. füzet, 2–3.
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KÁICH KATALIN
Professor emeritus 
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AZ ÚTBAIGAZÍTÁS DICSÉRETE

Sokszor leírtam már, hogy az ember életfeladatának teljesítése okán minden 
segítséget megkap arra vonatkozóan, hogy a teremtésben számára kijelölt tenni-
valóknak eleget tudjon tenni. A teremtés ugyanis igazságos a teremtményeihez, 
az igazságtalanságot az egójába merevedett ember generálja. Arról is írtam 
már, hogy üzenethozó is egyben mindenki, egy kapcsolatrendszer része, nem 
a véletlen műve tehát mikor, hol és kivel találkozunk életünk folyamán. Ezek a 
találkozások útjelzők abban az értelemben, hogy irányt mutatnak egy-egy adott 
pillanatban annak összefüggésében, merre kell haladni az életcélok megvalósí-
tásának útján. Ha az ember felismeri a kapott üzenet lényegét, nagy a valószí-
nűsége annak, hogy a reá szabott, hivatásszerűségben megnyilvánuló teendőket 
képes lesz elvégezni.

Az, hogy tanár leszek, nem volt sohasem kérdéses a számomra. Az viszont, 
hogy a tanítás mellett a kutatómunka is feladatom lesz, csak akkor lett magá-
tól értetődő, amikor júniusban az utolsó irodalmi vizsga után Bori Tanár Úr 
megkérdezte: „Ugye, Katalin, maga zombori?” Megilletődötten válaszoltam: igen, 
mire ő: nagyszerű, akkor maga most szépen hazamegy, holnap pedig elmegy 
Konjović Milánhoz meg Herceg Jánoshoz a múzeumba, ők majd megmondják 
magának, ki volt az a Dömötör Pál, akiről magának diplomadolgozatot kell írnia.

Mit mondjak, nagyot fordult velem a világ, s ma sem tudom, hogyan jöttem 
le a Njegoš utcai épület második emeletéről. Ha szeptemberben diplomázni 
akartam, márpedig így volt, akkor bizony nem volt sok időm arra, hogy egy 
számomra teljesen ismeretlen, a 19/20. század fordulóján élt zombori táblabí-
ró irodalmi munkásságát számba vegyem. Másnap kora délelőtt a múzeumban 
voltam, s tulajdonképpen akkor tudtam meg, hogy ki is volt Dömötör Pál. Herceg 
János egy hatalmas, üvegajtós könyvszekrény polcáról biztos kézzel emelt le két 
verseskötetet, amelyekben a nevezett, helybeli „koszorús költő” eredeti költe-
ményei és műfordításai voltak. Egyéb segítséget is kaptam az írótól. Felhívta a 
figyelmem a Zomborban kiadott Bácska című hetilapra, melynek évfolyama-
it a városi könyvtárban őrzik, s mely, mint mondta, kiváló forrása lesz majd 
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a kutatásnak. Jómagam a Szinnyei-féle irodalmi lexikonból szereztem meg a 
Dömötör Pállal kapcsolatos alapinformációkat. A nyári szünidő lehetővé tette, 
hogy gyorsan haladjak az anyaggyűjtéssel, s az őszi vizsgaidőszakra el is készült 
a diplomamunkám, melyet 1965. szeptember 28-án védtem meg, sikerrel.

A kutatómunka szépségeiről alkotott meggyőződésemet tovább erősítette 
bennem az a lehetőség, amelyre a városi levéltár dolgozójaként tettem szert, 
hiszen a magyar fondok feldolgozása lett a feladatom. A levéltárosi szakvizsga 
megszerzése céljából, a többi között, ismételten egy forráskutatáson alapuló 
szakdolgozat elkészítése volt a cél. Témám ezúttal a zombori oktatás történeté-
nek egy szegmense. Egy jugoszláviai ösztöndíj révén esélyt kaptam arra, hogy 
tanulmányokat folytassak Magyarországon, és hogy bekapcsolódjak az 1968-
ban megalakult Hungarológiai Intézet munkájába. A tudományos kutatás felé 
való orientálódásom immár egyértelművé vált. Bori Imre tanácsának köszön-
hetően, Sőtér István akadémikusnál védtem meg kisdoktori értekezésemet. 
Hazatérvén Magyarországról a Hungarológiai Intézet kutatóasszisztenseként a 
művelődéstörténeti projektumon kaptam lehetőséget a tervszerű és folyamatos 
kutatómunka végzésére.

Mondanom sem kell, hogy az ún. nagydoktorátust immár az újvidéki Bölcsé-
szettudományi Kar Magyar Tanszékén védtem meg, s a bizottsági tagok közül 
Löbl Árpádnak és Bori Imrének mindössze egy hónap kellett ahhoz, hogy elol-
vassa és véleményezze doktori munkámat.

Kutatói tevékenységem során, még egyszer, hogy úgy mondjam, a mély-
vízbe dobott a Tanár Úr. József Attila egyik verseskötetét nyomta a kezembe, 
mondván: no, Katalin, itt egy 1928 decemberében dedikált példánya az 1925-
ben megjelent Nem én kiáltoknak, járjon utána, ki volt Földi Ilonka.

Valóságos Sherlock Holmes-i nyomozásba kezdtem, hogy a zombori szár-
mazású költőnő és József Attila kapcsolatára fény derüljön, annál is inkább, 
mert az intézet József Attila-értekezletre készült. A nyomozás eredménnyel 
járt. Sikerült rátalálnom az immár Franciaországban, Marseille-ben élő egykori 
bácskai, zsidó származású Földi (Fleisch) Ilonkára, aki Heléne Cogoleugnes-
ként, számos második világháborús állami kitüntetés birtokosaként, egy 1981. 
január 22-i keltezésű levélben számolt be részletesen József Attilához kapcsoló-
dó viszonyáról. Ez a kutatómunka is, mint előbb a diplomadolgozat elkészítése, 
sok öröm forrása volt számomra.

Egyetemi oktatói tevékenységemet is végeredményében Bori Imre javasla-
tára kezdtem el 1992-ben. A művelődéstörténeti kutatásaim eredményeseknek 
bizonyultak, s már 1990-ben megszereztem a tudományos tanácsosi kineve-
zést, amely az oktatásban a rendes egyetemi tanári kinevezéssel egyenlítődött 
ki. A Magyar Tanszéken előbb választható, majd pedig kötelező tantárgy lett a 
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művelődéstörténet, és így, végső soron Bori Imre akadémikus ösztönzésének, 
bátorításának, önzetlen és hathatós támogatásának köszönhetően a tudományos 
kutatásban és a felsőoktatásban kifejezésre jutó életfeladatomnak maradéktala-
nul eleget tudtam/tudok tenni.

Bori Imre számomra az egyike volt azoknak az üzenethozóknak, aki szakmai 
pályám alakításában meghatározó szerepet játszott. Miközben számtalanszor 
megmérettettem általa, a továbbiakban az örömteli, elhivatottságban gyöke-
redző kutatói és oktatói munka adott értelmet az életemnek és igazolta, hogy 
kiérdemeltem földi létezésem.
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SZÖVEGOLVASÁS

Bori Imre Szövegolvasás címmel tartott kurzust az újvidéki Magyar Tanszék harmadik 
fokozatán, melynek keretében a szöveg interpretálásának sajátos módjával ismertette 
meg a hallgatókat, azzal a módszerrel, amelyet szövegháttér-vizsgálatnak nevezett. 
A szerző bemutatja, milyen szempontok figyelembevételét tartotta fontosnak Bori 
Imre. A módszer magában foglalja a belső és a külső kontextus vizsgálatát, azaz a 
nyelvi és a nem nyelvi jellegű szövegalkotó összetevők figyelembevételét és jelen-
tőségük magyarázatát, a jelentéshordozó helyeknek, a szimbolikus értékű jelentés-
egységeknek, az ismétlődő motívumoknak és a stílusnak a bemutatását.
Kulcsszavak: szövegértelmezés, szövegháttér-vizsgálat, szövegtan, réteg, külső és 
belső kontextus, motívum, utalás, nyelvi elemek, világtudás.

Bori Tanár Úr Szövegolvasás címmel tartott kurzust a 80-as és 90-es évek-
ben a Magyar Tanszék harmadik fokozatán. A tantárgy neve nem akármilyen 
szövegolvasásra utal, hanem szövegértelmezésre.

A szövegértelmezés alapjait a hallgatók megtanulhatták a Tanár Úrtól az 
alapstúdiumon, mert a 20. század magyar irodalmának, a világirodalomnak, a 
délszláv–magyar irodalmi kapcsolatoknak és a jugoszláviai magyar irodalomnak 
tanítása során mintát adott, hogyan kell megközelíteni a szépirodalmi alkotáso-
kat. A harmadik fokozaton pedig arra helyezte a hangsúlyt, hogy tudatosítsa, a 
szöveg értelmezőjének fel kell ismernie, észre kell vennie a szövegeknek mind-
azon elemeit, melyek fontosak a szövegértelem kialakításában.

Bori Imre előadásában azt hangsúlyozta, hogy az értelmezés során az olva-
sónak figyelnie kell a képek és motívumok bonyolult összefüggéseire, tekintettel 
kell lennie a különböző utalások szerteágazó voltára, és meg kell találnia azokat 
a pontokat, amelyekbe az utalások összefutnak. Mert mindezt összefoglalva 
kirajzolódik az írói attitűd, és az író alkotásmódjának egészére és általános voná-
saira is fény derülhet. A Tanár Úr nem hivatkozott elméletekre, saját módszert 
dolgozott ki, saját tapasztalataira és szövegelemző gyakorlatára építve mutatta 
be, mi mindenre kell figyelni a szövegek olvasásakor. Nyelvi és nem nyelvi tények 
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fontosságát emelte ki, és meggyőzően bizonyította, hogy a szépirodalmi szövegek 
csak úgy értelmezhetők, ha az olvasó mélyre ás. Mert a szövegnek több rétege 
van, és minél mélyebbre hatolunk, annál több minden tárul elénk a szövegek 
világából. Szövegháttér-vizsgálatnak nevezte módszerét, és hallgatóitól elvárta, 
hogy feltárják a szövegháttér-információkat.

A szövegháttér-információk közé sorolhatjuk a mű keletkezéstörténetével, a 
műfajjal, a társadalmi (és gazdasági) élettel kapcsolatos adatokat, a stílusirány-
zattal, a művelődéstörténettel és sok egyébbel kapcsolatos adatokat. De az elem-
zésnek tartalmaznia kell a szövegből kiolvasható információkat is.

A szépirodalmi szövegek tele vannak fontos jelentéshordozó helyekkel. 
A különböző nyelvi elemek hordozzák nyíltan vagy rejtve az információkat, 
melyekhez úgy jutunk el, ha aktivizáljuk nyelvi és nem nyelvi tudásunkat. Az 
ilyen jelentéshordozó helyek meglelését szintén fontosnak tartotta a Tanár Úr, és 
utasításai alapján ezek bemutatása is a feladatunk volt. Különös hangsúlyt kellett 
helyeznünk a világgal kapcsolatos ismeretekre, utána kellett járnunk minden 
olyan szövegösszetevőnek, mely nincs kifejtve a műben, csak utalásszerűen van 
jelen, de hozzájárul a szövegvilág kialakításához.

Minden adat, mely lehet akár egy-egy valós személy neve vagy földrajzi 
név, akár valamilyen fogalom, építi a szöveget, a leíró részek általuk telítődnek 
tartalommal, ezért kell az értelmezőnek tisztában lennie mindazzal, ami bennük 
vagy mögöttük van. és ezért volt feladatunk minden olyan nyelvi ténynek utána-
járni, melyhez rejtett információk kapcsolódtak. és nem feledkezhettünk meg 
a művet meghatározó szavak és mondatok szintjéről, valamint a stílusról sem. 
Ha megtaláljuk az elemzett mű helyét valamelyik stílusirányzatban, utána kell 
járnunk, hogy miként manifesztálódott a stílus más művészeti ágakban.

A szöveg értelmezése során az elvárásokból adódóan tekintettel kellett 
lennünk a mű rétegeire: a tartalomra, az ezt kifejező közegre és a közlés nyel-
vi formájára, azaz a stílusra. A szöveg e három rétegét Szabó Zoltán határozta 
meg (SZABÓ 1988: 106–107). Mindhárom réteg elemeire figyelnie kell a szöveg 
elemzőjének: nyelvi (hangtani, morfológiai, mondattani, stilisztikai), tematikai, 
kompozíciós és más elemekre, valamint a kétféle kontextusra: a külső és belső 
kontextusra. A belső kontextus az alkotóelemek és a szövegegész jelentését foglal-
ja magában. A külső kontextus a tényezők sokaságából áll – ezek közé tartozik 
a szerző és az olvasó egyénisége, magatartása, a kettő közötti viszony, a szöveg 
létrejöttének társadalmi körülményei, meghatározottsága, a kor társadalmi ízlése, 
a hagyomány ereje stb. A külső kontextus tényeit „az elemzett szövegen kívüli 
forrásokból, más szövegekből (pl. az író életrajzából, más műveiből, továbbá 
az irodalom-, művelődés- és művészettörténetből, a társadalom történetéből, 
a stílus szintjén pedig főleg a stílustörténetből) ismerhetjük meg. Szövegnyel-
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vészeti szempontból mindegyik külső forrás, illetőleg a velük való kapcsolatte-
remtés intertextuális jellegű” (SZABÓ 1988: 107–108).

Az elméleti megállapítások a szöveg értelmezésével kapcsolatban akár Bori 
Imre monográfiáiból és tanulmányaiból is kiszűrhetők. A mai szövegtan, a kogni-
tív tudomány és kognitív nyelvészet eredményeit felhasználva készült szövegtan 
is hasonlóan közelíti meg a szövegértelmezés kérdéseit, mint kedves tanárunk.

Tolcsvai Nagy Gábor tíz pontban foglalta össze a kognitív tudományon 
alapuló szövegmagyarázat alapgondolatait. Ezek között találjuk azt, hogy a 
szöveg közege három, fogalmilag elkülöníthető tényezőből áll. Ezek a követke-
zők: a beszédhelyzet, az előtte, alatta és utána végbemenő cselekvés és a szöveg-
től függetlenül előzetesen meglevő tudás. „A szöveg mint uralkodóan nyelvi 
kommunikátum tehát uralkodóan nem nyelvi közegben jelenik meg. A kifejtő 
részek bemutatják, hogy e különbség nem alapvető, a szöveg és közege között 
nincs elválaszthatatlan határ, hiszen például a hallgató/olvasó számára a külső 
(nem nyelvi), a nyelvi és a bennfoglalt információk egy keretben (a megértés-
ben) rendeződnek el” (TOLCSVAI NAGY 2001: 62). „Az értelmi egységeknek 
azonban nem minden összetevője származik magából a szövegből, pontosab-
ban magának a szövegnek a nyelvileg (tartalmas jelentésű elemekkel) kifejtett 
részeiből, hanem a bennfoglalásokból, valamint a szövegtől éles határral el 
nem választható beszédhelyzetből, cselekvésekből és tudásból” (TOLCSVAI 
NAGY 2001: 62). „A szövegmagyarázat nem lehetséges a rá vonatkozó, ill. az 
általa reprezentáló tudás modellálása nélkül” (TOLCSVAI NAGY 2001: 62). 
Ezek a gondolatok összecsengenek Bori Imre módszerének alapgondolatával, 
hogy ti. a szövegben megjelenő nem nyelvi információkkal kapcsolatos tudás 
az alapja a szövegmagyarázatnak. A szövegmagyarázatnak sajátos összetevő-
je a pragmatika. A szövegpragmatika fogalmát többféleképpen értelmezik: 
„tekintik a szövegalkotó, a befogadó és a közlési körülmények vizsgálatának 
(BEAUGRANDE–DRESSLER 1981: 31); a külső kontextus szöveghez rende-
lésének, a nyelvi viselkedési minták helyzetekhez való hozzákapcsolásának, a 
jelek és jelhasználók közötti viszonynak. Valójában ezek nem mondanak ellent 
egymásnak, hiszen a szövegpragmatikába a szövegen kívüli tényezők széles köre 
beletartozik: a szövegalkotó céljától a befogadó szövegelfogadásáig” (SZIKSZA-
INé NAGY 1999: 200). Bori Imre óráin nem esett szó ugyan szövegpragmati-
káról, ám témája és tartalma benne foglaltatott az elemzésekben és szövegma-
gyarázatokban, a kétféle kontexus, a külső és belső kontextus szerepe egyaránt 
nagy hangsúlyt kapott. A Bori Imrétől tanult szövegmagyarázat két utat biztosít, 
a kisebb és egyszerűbb egységektől haladni a nagyobbak és összetettebbek felé 
vagy az egészből kiindulva jutni el a részletekig. Az első utat járja szövegtaná-
ban a fentebb idézett Tolcsvai Nagy Gábor, és részletesen mutatja be a szöveg 
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mikroszintű nyelvi jellemzőit, majd részletezi, „hogy a lineáris előrehaladás (az 
alulról fölfelé építkezés) a szövegértelem létrehozásának folyamatában, műve-
leteinek sorában a mikro- és mezoszinten alapvető jelentőségű, miközben a 
felülről lefelé építkezés elsősorban a szövegértelemnek mint a megértett szöveg 
reprezentációjának makroszintű megnyilvánulása” (TOLCSVAI NAGY 2001: 
64). Bori Imre nem élt azokkal a terminusokkal, melyek szakszavai a szöveg-
tannak, a lényegét tekintve azonban szövegelemző módszere magában foglalja 
mindazokat az összetevőket, amelyeket a szövegtan hangsúlyoz. Ő maga nem 
foglalta össze a szöveg-összefoglalás/szövegértelmezés lépcsőit és lényeges pont-
jait, hallgatóinak adott utasításaiból, tanulmányaiból és monográfiáiból azonban 
rekonstruálható szemlélete és módszere, a szépirodalmi alkotások interpretálá-
sának az a módja, amelyet ő maga is követett és tanított.

Bori Imre is azt vallotta és tanította, mint Leo Spitzer, hogy ti. a szövegértel-
mezés az olvasással kezdődik, de a szövegértelem úgy bontható ki, ha többször 
figyelmesen elolvassuk a szöveget. Az első olvasás élményt nyújt, van, amikor 
a történetre vagy a leírásokra, vagy éppen a jellemekre, vagy másra figyelünk. 
De ha többször elolvassuk a szöveget, „előbb-utóbb szemünkbe ötlik valami-
lyen szövegelem vagy -sajátosság. […] S ezzel már szert is tettünk valamelyes 
támpontra, ahonnan elindulhatunk” – írja Kemény Gábor (KEMéNY 1986: 
58). Kemény Gábor is Bori Imréhez hasonlóan látja az elemzés egyik lényeges 
jellemzőjét: „Tehát az elemzésnek elsősorban arra kell irányulnia, hogy megke-
resse a művészi szöveg strukturálisan érzékeny pontjait, csomópontjait, s ezáltal 
kitapogassa azokat a pontokat és módokat, ahol és ahogyan a közlés »átkapcsol« 
a referenciális kódról a poétikai kódra” (KEMéNY 1986: 59).

Ha fellapozzuk Bori Imre munkáit, láthatjuk, hogy – szerzőtől és a műtől 
függően különböző súllyal – jelen vannak bennük azok a mozzanatok, adatok, 
tényezők, amelyek részeivé váltak egy-egy életmű vagy műalkotás interpretá-
lásának. Ezek közé az információk közé sorolhatók a társadalmi, kultúrpoli-
tikai, eszmei, stílustörténeti adatok, a műfajjal kapcsolatos adatok, olykor az 
életrajzzal kapcsolatos ismertetések, az intertextuális kapcsolatokat bemutató 
adatok stb. és ehhez kapcsolódnak mindazok az információk, melyek magából 
a szövegből olvashatók ki.

Bori Imre olykor nyelvi jelenségekre, egy-egy, a műre jellemző szófajról is 
említést tett, vagy a sajátos mondatszerkezetre hívta fel a figyelmet.

A Tanár Úr tantárgyát az irodalom szakos és nyelvész szakos hallgatók együtt 
hallgatták. A bevezető előadás után a hallgatók választottak egy regényt a java-
soltak közül, amelyet a megadott szempontok alapján elemeztek, majd pedig 
beszámoltak kutatásaik eredményeiről. Az 1979/80-as generációnak a következő 
regényeket kínálta fel: Jókai Mór: A lélekidomár, A mi lengyelünk és Rákóczi fia, 
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Krúdy Gyula: Francia kastély, Az útitárs és Napraforgó, Móricz Zsigmond: Az 
Isten háta mögött és Rab oroszlán, Kosztolányi Dezső: Édes Anna, Déry Tibor: 
Kedves bópeer…! A regényelemzések egy része megjelent intézményünk egyik 
kiadványában, a Tanulmányok 1981-es 14. füzetében.

Hogy melyek voltak a szövegolvasás tantárgyunk kulcskérdései, mire helyezte 
a hangsúlyt a Tanár Úr, jól látható a közölt tanulmányokban. Mindegyik tanul-
mány sorra veszi a regény fő motívumait, képzeteit (ezek ismétlődése biztosítja 
a lineáris kohéziót) és azok jelkép-szerepét, és köréjük épülnek a magyarázatok. 
Van, aki a kronotopológiát emelte ki, például az idősíkok alakulását, az időkeze-
lést, van, aki a szerkezetből kiindulva bontotta ki a regény jellemzőit. A tanul-
mányok szerzői felismerték a regényekben a kettősségeket, szembenállásokat és 
párhuzamokat, a látszat és a valóság, az álom és a valóság, valamint a reális és az 
irreális szint kettősségét, a képek jellemzőit. A fontos jelentéshordozó helyekre 
figyeltek fel, a regények kulcsszavait mutatták be, volt, aki a fókuszmondatot 
is megtalálta. Van olyan tanulmány a kiadványban, amely külön foglalkozik a 
mű címével. (A kulcsszó, a fókuszmondat és a cím a szöveg globális kohézióját 
biztosítja, és egyéb eszközökkel együtt teszi a szöveget kohezívvé.)

Az elemzett szövegek között vannak olyanok is, melyekben a szavak és 
szerkezetek egy része azokra a társadalmi viszonyokra utal, amelyek jellemzik a 
kort, melyben a regény cselekménye játszódik, és történelmi tényekre is vannak 
utalások néhány szöveghelyen, és szokásokkal, a kor ízlésével, hiedelmekkel, 
életérzéssel és egyebekkel kapcsolatos szavakra is felfigyelhet a figyelmes olvasó. 
Ezek szerepét a szövegvilág alakításában szintén figyelembe vették az elemzők.

A stílussal kapcsolatos meglátások is helyet kaptak az elemzésekben. és a 
szövegháttérnek, a külső kontextusnak a bemutatására is tekintettel voltak a 
szerzők, felfigyeltek azokra a nem nyelvvel kapcsolatos összetevőkre, amelyek-
nek szerepük van a szövegértelem építésében.

A szövegtani elemzés összekapcsolódott az irodalmi elemzéssel, ugyanis azok 
a szempontok és szövegtani tények is megjelentek az elemzésekben – szövegtani 
megnevezés nélkül –, amelyek a szövegtan szempontjai, értelmezésük, magya-
rázatuk azonban irodalmi volt.

Bori Tanár Úr arra tanította hallgatóit, hogy kritikus szemmel nézzék a műal-
kotást és az irodalomtörténeti meg -kritikai megjegyzéseket is, hogy gondol-
kodjanak a szövegekről, hogy tudatosodjon bennük, hogy egy-egy műnek több 
jó megközelítése lehet, mert sokféle szempont érvényesítésével elemezhető, 
magyarázható. Azt szerette volna elérni, hogy hallgatói értő interpretálói legye-
nek a szépirodalmi műveknek, és az értelmezés befejeztével számot tudjanak 
adni arról, hogy számukra mit mond a mű. A szövegháttér-vizsgálat módszerét 
ő dolgozta ki anélkül, hogy elméleteket hívott volna segítségül. A szövegtannak 
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azonban ma már van olyan elmélete, amely megfogalmazza Bori Imre szöveg-
interpretáló módszerének elméleti alapját.

Irodalom
KEMéNY Gábor 1986. A szépirodalmi közlés specifikuma és a stíluselemzés módszere. Bu- 
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SZABÓ Zoltán 1988. Szövegnyelvészet és stilisztika. Budapest, Tankönyvkiadó
SZIKSZAINé NAGY Irma 1999. Leíró magyar szövegtan. Budapest, Osiris Kiadó
TANULMÁNYOK 1981. Újvidék, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások 

Intézete
TOLCSVAI NAGY Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Budapest, Nemzeti Tankönyv- 

kiadó

Iren LANC

ČITANJE TEKSTA
Imre Bori je na postdiplomskim studijama Katedre za mađarski jezik držao kurs pod 
naslovom Čitanje teksta. U okviru kursa studenti su upoznali metodu interpretacije 
teksta. Ova metoda je dobila naziv izučavanje pozadine teksta. Autor prikazuje kakve 
faktore je Imre Bori smatrao važnim prilikom analize književnih tekstova. Prateći 
objašnjenja Borija studenti su analizirajući tekstove uzimali u obzir tri nivoa teksta: 
sadržaj teksta, nivo stvarnosti koji se pojavljuje u tekstu (tj. ono što je izloženo u 
tekstu) i jezičku formu, tj. stil.
Metoda Imre Borija je sadržala proučavanje unutrašnjeg i spoljnog konteksta, 
tj. uzimanje u obzir jezičke i ne jezičke komponente teksta i njihova objašnjenja, 
prikazivanje onih mesta u tekstu koji su važni iz aspekta značenja, prikazivanje 
onih elemenata koji imaju simboličnu vrednost, kao i prikazivanje motiva koji se 
ponavljaju i prikazivanje stila. Imre Bori nije se pozivao na teorije, ali kasnije u 
lingvistici teksta su se pojavile takve teorije, koje sadrže teorijske osnove metode 
interpretacije teksta Imre Borija.
Ključne reči: interpretacija teksta, analiza pozadine teksta, lingvistika teksta, spoljni 
i unutrašnji kontekst, motiv, jezički elementi, znanje o svetu.

Irén LÁNCZ

TEXT READING
Imre Bori kept a course third year with the title Szövegolvasás (Text reading) at 
the Department of Hungarian Language and Literature in Novi Sad. Within its 
framework he introduced to his students the specific way of text interpretation; 
with the method he called text background examination. The author presents 
those aspects that Imre Bori considered important to take into consideration in 
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the course of the analysis and interpretation of the literature texts. By following 
his explanations, his students took into consideration the three layers of the texts: 
the displayed reality (the content), the visualised reality (the medium unfolding 
the content, the medium of representation) and the lingual form, namely the style.
Imre Bori, the text analyst’s method includes the examination of the interior and 
exterior context, namely taking account of the components of text formation with 
linguistic and non linguistic character and the explanation of their importance, the 
places with a meaning, and the units of meaning with symbolic value, the repetitive 
motives, the style and its presentation.
Bori Imre did not refer to theories; however later in the discourse analysis such 
theories came into being that formulate the theoretical basis of Imre Bori’s text 
interpreting method.
Keywords: text interpretation, text background-examination, discourse analysis, 
layer, exterior and inner context, motive, relating, lingual elements, world knowledge.
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BORI IMRE A MODERN MAGYAR IRODALOM 
KEZDETEIRőL

A dolgozat Bori Imre születésének nyolcvanötödik és halálának tizedik évforduló-
ja alkalmából készült a megemlékező tiszteletadás és az újraolvasás igényével. Az 
„olvasás” elsősorban a magyar irodalmi modernség kezdeteivel foglalkozó kétkötetes 
korszak-monográfiáját, A magyar irodalom modern irányai I–II. tanulmányait veszi 
górcső alá. Az újraolvasás célja azonban nem az át- és az újraértelmezés lehetősé-
ge, hanem annak számbavétele és kiemelése, hogy mit és milyen sokat „tanult” az 
irodalomtudomány, s tanultunk tőle – természetesen – mi, tanítványai és kollégái.
Kulcsszavak: irodalomtörténet-írás, modernség, magyar irodalom, évforduló, 
újraolvasás.

1. Szajbély Mihály „radikális vétó”-nak (SZAJBéLY 2010: 279) nevezi azt a 
– 20. század hetvenes éveiben a Jókai-értésben lejátszódott – fordulatot, amelyet 
Bori Imre Jókai Mórról írt, először a Híd című folyóiratban, négy részben (1975–
1976), majd a Varázslók és mákvirágok (1979) című tanulmánykötetben, később 
különböző elrendezésben és változatokban A magyar irodalom modern irányai 
I–II-ben, illetve a Prózatörténeti tanulmányokban (1993) is megjelent nagy 
arányú Jókai-tanulmányában jelentett be a kanonizált Jókai-olvasás ellenében. 
Ez a „vétó” elsősorban a Zsigmond Ferenc (ZSIGMOND 1924), később pedig 
a Nagy Miklós (NAGY 1975) által kialakított „kései” Jókai-képre vonatkozik, 
amelynek szellemében beszélt az irodalomtörténet-írás az 1870-es évek regé-
nyeiről mint az „alkony-narratíva” (SZAJBéLY 2010: 279, 356) alkotásairól. 
érdekessége a dolognak, hogy többször hivatkozva rájuk méltányolja A magyar 
irodalom modern irányai I-ben (1985) közölt összefoglaló érvényű Jókai-tanul-
mánysorozatban, illetve A magyar irodalom modern irányai II-ben, a naturaliz-
musértelmezés jegyében megjelentetett Jókai-dolgozatban is mind Zsigmond 
Ferenc, mind Nagy Miklós Jókai-monográfiájának vonatkozó kitételeit, vagyis 
Bori a két Jókai-képnek a modernségértés szempontjából is elfogadható tételeit 
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beemelve saját koncepciójába „fordítja” a recepció Jókai alkonyáról szóló képét 
a „visszájára”. „A Jókai-romantika és a -realizmus „kifáradásá”-ban a modern 
ember és világértés tapasztalatait, a modern irodalmi gondolatot ismeri fel és 
ismerteti meg koncepcióját a magyar irodalomtörténet-írással. A modern Jókai-
ról alkotott Bori-értelmezést viszi tovább, igaz, hogy csak részben – megtartva 
a „kifáradás”-, illetve az „alkonyat”-képzeteket, nyilvánvaló összefüggést felté-
telezve az életmű alakulása és az író életkorának előrehaladta között – maga 
Nagy Miklós is 1999-ben kiadott könyvében (NAGY 1999), hivatkozik rá Fried 
István az Öreg Jókai nem vén Jókai értelmezéseiben (FRIED 2003), ezt emeli ki 
Szajbély Mihály is 2010-es Jókai-monográfiájában (SZAJBéLY 2010), de ezzel 
a felfogással képez analógiát Kabdebó Lóránt értelmezése is, amikor a Fráter 
Györgyről mint az első modern magyar regényről, s nem az „öreg Jókai” kevés-
bé sikeres alkotásáról beszél (KABDEBÓ 1996).

Az újabb recepció (FRIED 2003, GEROLD 1994, SZAJBéLY 2010) elsősor-
ban Bori Imrének a Jókai-életmű utolsó három évtizedéről alkotott felfogására 
koncentrál. „A kőszívű ember fiai című regényének megírásával Jókai Mór egy 
pályaszakaszát zárta le, mint aki tudta, hogy a »nemzeti jelentőségű« irányre-
gények kora elmúlt, hogy többé ilyen típusú művet alkotni nem lehet, s mint 
tudjuk, Jókai Mór az elkövetkezendő harminc esztendőben, utolsó pályaszaka-
szában, nem is alkotott. […] Jókai új s mindinkább »művészi« korszaka tehát 
a polgárosodás kérdéseinek, a polgári létezés lehetőségeinek regényeiben való 
felvetésével kezdődik. Ha A kőszívű ember fiai azzal az optimista jóslattal zárult, 
hogy »minden emelkedik az ég felé: házak, népek, szellemek«, akkor az 1870-es 
évek első Jókai-regényeiben a »polgárrá lenni« gondolata kap művészi formát a 
múlt-jelen-jövő távlatainak felrajzolásával. Sajátos és jellegzetes trilógiával kell 
szembenéznünk, amikor Az arany ember (1872), a Fekete gyémántok (1870) és 
A jövő század regénye (1872–1874) című műveit vizsgáljuk, arról sem feledkezve 
meg, hogy előbb készült el a Fekete gyémántok, majd egymás után a másik kettő, 
a múltat és a jövőt idéző” (BORI 1985: 101) – határozza meg a korszak- és ízlés-, 
sőt világnézeti értéktudat-váltás tetten érhető kezdetét Bori Imre a Jókai-életmű 
alakulástörténetén belül. Ezekre reflektál a már jelölt újabb kori recepció is: „A 
Bori Imre (egyébként igen sok vitatható tételt is megfogalmazó) kezdeménye-
zése nyomán elindult legújabb kutatások eredményei arra utalnak tehát, hogy 
Jókai életművének alakulása az 1870-es évek második felétől kezdve éppen nem 
a hanyatlás és kifáradás, hanem a tematikai és elbeszéléstechnikai megújulás 
jeleit mutatja” (FRIED 2003: 63–64, SZAJBéLY 2010: 281).

Bori modernségértése egyébként nemcsak a – magyar irodalomtörténet-írás 
által is reflektált – hetvenes évek második felével kezdődött regényopus értékelési 
szempontjait változtatta meg, hanem pl. a hatvanas évek regényeinek értékelését 
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is, miáltal a modern magyar irodalom „kezdeteit” is másként és „máshonnan” 
olvassuk. A Bori által újraolvasott és értelmezett opuson belül ugyanis az „út- és 
újkeresés”, „az új szép eszménye megközelítésének időszaka” (BORI 1985: 70) 
az ötvenes évek végétől (Az elátkozott család, 1858) a hatvanas évek végéig (A 
szerelem bolondjai, 1869) terjed, amelynek alkotásai – a kezdetet és a lezárást 
jelölő két regény – mellett: Szegény gazdagok (1860), Az új földesúr (1862), a 
Politikai divatok (1862–1863), Felfordult világ (1863), Mire megvénülünk (1865). 
E modernség-narratívákat megalapozó írói korszak központi kérdése az „élet 
valódiságának problémája” (BORI 1985: 73), létélménye az „identitásválság” és 
a determinizmus (BORI 1985), elbeszélői eljárásai közé a lélekelemzés tartozik, 
formái és motívumai a naplóforma, az emlékezés, az álom, a titok alakzatai. A 
korszak legösszetettebb regénye – mely elemzésének Bori is a legtöbb figyelmet 
szenteli – a Mire megvénülünk: „Minden romantikus még ebben a regényben, 
de az elgondolás már a naturalizmusba látszik fordulni, a patologikus szük-
ségszerűségnek, az »apa vére baljóslatának« a diadalával. […] Az átok, amely 
végigkíséri férfiágon az Áronffy családot, hazafiúi konfliktus eredménye, s bár 
már feledve vannak is az ősök, a főhős sorsa mégis meg van pecsételve, holott 
már 1848 után vagyunk, a hős megmenthetőnek látszik, s halálát egy méhcsí-
pés okozza. Az ő viselkedésének oka még romantikus, következményei azonban 
már új tartalmakat ígérnek. A főhősnek, Lorándnak az alakjával, pontosabban 
alakmásaival, találkozunk még majd, ha nem is Jókainál mindig. Ő az a fiatal-
ember, aki »nem örült már semminek az életben«, »nem foglalkozott semmivel, 
amivel más ember foglalkozik«” (BORI 1985: 78).

Ha az előző korszak összegező érvényű regénye a Mire megvénülünk, főhőse 
pedig Áronffy Loránd, vagy a naplóíró Áronffy Dezső, akkor az 1870-es évek-
től megjelenő modern regények közül A tengerszemű hölgyre irányult a recep-
ció figyelme leginkább; Bori Imre többek között Az arany ember Tímeájától a 
Jókai-regényben megjelenő új, a szépség ellentétébe forduló Medúza-nő arcát, a 
hideg szépség nőképét ismeri fel Erzsike személyében. Bori szerint Jókai a kora-
beli európai ízléssel és ideálokkal teremt szintézist regényében (BENCE 1999: 
1033): „A pályaszakasz kezdetén a társadalmi erkölcs problémája állt figyelme 
előterében, a századvégen a magánélet összekuszálódott szálai válnak regényé-
nek fontos tényezőjévé. Ekkor már a »felfordult világnak« az a sejtelme, amely 
az 1860-as években hírt adott magáról, a tótágast álló világ képeként valósággá 
vált” (BORI 1985: 119).

Nagyszerű tanulmány foglalkozik a Jókai-sorozat keretein belül a Fekete 
gyémántok (1870) című regénnyel, amely az „új teremtés” korának „új hőseszmé-
nyé”-t állítja elénk Berend Iván alakjában. A mű érdekessége, hogy az apoteózis 
jellemzőin át az eposzi harc jelenségéig váltakoznak narratív formák és alakza-
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tok a regényben: „Azt is mondhatnánk, hogy az új kor kulcskérdését ragadta 
meg az író, amikor a szénbányász Berend Ivánt tette meg regénye hősévé, s a 
csata, amelyet megvív, ezért kap eposzi jelleget: a bondavölgyi szén birtoklásáért 
indult küzdelem a »nemzeti« tőke és vállalkozás küzdelme az »idegen« tőkével, 
de a »jó« és a »rossz« csatája is” (BORI 1985: 107).

Bori Imre Jókai-tanulmányai többek között az opus olvasásának és újra-
olvasásának paramétereit is megváltoztatta. Azt „tanulta” meg tőle az iroda-
lomtudomány, hogy nincs értelme a kánonokon belüli olvasásnak, a kizárólag 
a rögzült értékszempontokra (pl. „jó regények”, „rossz regények”, „fénykor”, 
„alkony” etc.) alapozó kutatásnak.

2. Bori Imre hetvenedik születésnapja alkalmából (1999) az újvidéki Híd 
című folyóirat tematikus számot jelentetett meg. E sorok írója hozzávetőlegesen 
ugyanezt a témakört járta körül Bori Imre tanulmányai a XIX. századi magyar 
irodalomról című cikkében (BENCE 1999: 1029–1036). De tizenöt évvel ezelőtt 
még egészen más perspektívából láttuk be Bori Imre akkor még folyamato-
san alakuló irodalomtörténeti szintézisét. Northrop Frye A kritika anatómiája 
című műve (eredetileg még 1969-ben látott napvilágot!) a nagy hatásúvá vált 
romance-felfogással csak 1998-ban jelent meg magyarul Szili József fordításá-
ban – igaz, hogy reá vonatkozó idegen nyelvű hivatkozásokra itt-ott azért felfi-
gyelhettünk (pl. Szilasi László a Jókai-regények megszólíthatósága kapcsán már 
1987-ben is utal a Frye-elméletre, de könyv alakban csak a 2000-ben napvilágot 
látott Selyemgubó és bonczolókésben olvashattunk róla). Azonban Bori Jókai-
képének korszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Nyilasy Balázs 
A 19. századi modern magyar románc című monográfiája (NYILASY 2011: 167) 
terjedelmes Jókai-fejezete is hivatkozik Bori Imre 1979-ben (!) papírra vetett 
idevágó meglátásaira.

Hasonló kép alakulhat ki bennünk a lírikus Arany Jánosról alkotott Bori-
értelmezés kapcsán, vagy a magyar verses regény történetének Vajda János-i 
„fejezetét” újraértelmező tanulmány olvasása közben. Arany János lírai opusá-
nak, illetve a 19. századi epikai műfajok létformájának újraolvasása a korszak 
irodalomtörténeti gondolkodásának leghaladóbb vonulatát előzi meg, vagy 
halad együtt (NYILASY 1998; IMRE 1990, 1996).

„Az »új« üzenetének meghallója” (BORI 1985: 26) először 1860-ban, Az örök 
zsidó című költeményében ad hangot az élménynek. Bori Imre a költemény létre-
jöttét „kivételes költői pillanat”-nak (BORI 1985) nevezi, és Arany János „költői 
modernségének prototípusát” (BORI 1985) látja benne. Ez a költői létértelmezés 
két szempontból vet fel addig ismeretlen világtapasztalat-élményt: a látszat és a 
valóság kettősségének felismerésében, illetve az időérzékelés megváltozásában: 
„[…] az addig problémamentesnek hitt világ a látszat és a valóság egymástól 



18

Bence Erika: Bori Imre a modern magyar irodalom kezdeteiről

gyorsan távolodó részeire hullott szét, oly módon, hogy az egyik csillogó, ám 
csalóka fényeit, a másik riasztó meztelenségét mutatta” (BORI 1985: 26). Az 
időélményről pedig a következőket olvashatjuk tanulmányában: „Az Ady Endre 
emlegette »perc-emberek« körvonalazódnak ebben a versben először ilyen felfo-
gás nyomán a magyar irodalomban” (BORI 1985: 27).

A modern gondolat létrejöttének, a „nagy kezdetnek ezt az alapjában véve 
rövid időszakát reprezentálja” (BORI 1985: 53) Bori Imre értelmezésében Madách 
Imre Az ember tragédiája (1859–1860) című alkotása is. Az ember tragédiája a 
„szimbolizmus ősforrása” (BORI 1985) – emeli ki bevezető argumentumként 
is ezt a mozzanatot. A drámai költemény a szimbolista magyar líra első nemze-
dékére gyakorolt rendkívüli hatást. Nem véletlen, hogy számos, Arany gondo-
latvilágával, annak korszerűségével összecsengő jelentés ismerhető fel benne. 
Bori a mű központi, szituációalkotó élményköreként az édenvesztés, az éden-
élmény jelenségét jelöli meg. Ennek három szintjét különíti el: az éden elvesz-
tésének tényére való ráeszmélést, világtörténelmi szintre helyeződését, illetve a 
visszaszerzés lehetetlenségének a felismerését (BORI 1985: 57). Rámutat arra 
is, hogy Madách műve az éden-élmény egy korszerűbb változatát teremti meg, 
hisz nemcsak létrejöttének, hanem devalválódásának folyamatát is tükrözi. Ilyen 
értelemben Az ember tragédiája londoni színében az „új idők” és „új eszmények” 
(BORI 1985: 63) határai és korlátai is körvonalazódnak. Bori Imre ezt a színt 
tekinti a romantika stíluseszményével való leszámolás terének is.

Miként a magyar irodalmi modernség kezdeteiről való gondolkodásunk 
szempontjából megkerülhetetlennek tűnik Bori Imre Jókai-értése, illetve Arany-
képe, ekképp nem nélkülözhető a Tragédia londoni színének értelmezése kapcsán 
sem innovatív olvasata, ahol az újdonság nemcsak a kutatási eredmények erede-
tiségében, hanem a közlés közvetlen stílusában, az értekezői nyelv esszészerű 
olvasmányosságában is tetten érhető.

3. A korszakhatárok folyamatosan elmozdulnak. Az alakulásközpontú iroda-
lomtörténet-írás szemszögéből épp az irodalmi korszakhatár – amit hajlamosak 
vagyunk a politikai határokkal való összefüggésben szemlélni – tűnik az egyik 
(a vele összefüggő konstellációval ellentétben) legképlékenyebb történeti jelen-
ségnek. Jól látszik ez a modern magyar irodalom kezdeteiről alkotott elképze-
lések változatairól is a magyar irodalomtörténet-írásban. Hogy Bori Imrét ez 
milyen régtől foglalkoztatta, mi sem bizonyítja jobban, mint azok a viszonylag 
korai tanulmányok, amelyeket a Híd folyóirat 1960-as években megjelenő évfo-
lyamaiban publikált. Az 1961/4-es szám Szemle rovatában Irodalomtörténeti 
jelenségek. A XIX. századi magyar irodalom címmel jelentetett meg áttekintő 
tanulmányt az aktuális irodalomtörténet-írás „állapotáról”, ami azért nagyon 
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fontos és érdekes jelenség, hiszen tudjuk, hogy az időszak még teljes egészé-
ben a fejlődés- és anyagelvű irodalomtörténeti szemléletek kora – ideológiai 
devianciákkal együtt. Bori azonban már ebben az időszakban meggyőződéssel 
mutatott fel új paradigmákat (BORI 1961: 365–376).

4. A korszakhatár, a kezdet kérdése fontos argumentumot jelent Bori Imre 
más történetalkotó törekvéseiben is, pl. az általa elképzelt jugoszláviai/vajdasági 
magyar irodalom történetében is, amely gondolkodásnak művelődéstörténeti 
„olvasókönyvei” is létrejöttek a Bori-opuson belül. A vajdasági magyar iroda-
lom kezdeteiről és kiterjedéséről szóló polémia – feltehetően – még a jövőben 
is igen fontos szerepet tölt majd be a térségi irodalomtörténeti diskurzusban; 
remélhetőleg nem függetlenül a modern magyar irodalom kezdeteiről alkotott 
Bori-szintézistől.
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Erika BENCE

IMRE BORI O POČECIMA MAĐARSKE MODERNE 
KNJIŽEVNOSTI

Rad je nastao povodom osamdesetpetogodišnjice rođenja i desetogodišnjice smrti 
Imrea Borija sa namerom odavanja počasti, i sa potrebom njegovog ponovnog čitanja. 
To „čitanje” pre svega stavlja pod lupu studije njegove dvotomne monografije A 
magyar irodalom modern irányai I–II., o počecima mađarske moderne književnosti. 
Cilj ponovnog čitanja međutim nije mogućnost njegovog reinterpretiranja ili nove 
interpretacije, već sagledavanja i isticanja šta je i koliko mnogo književna nauka 
„učila” od njega, ali, naravno i mi – njegovi studenti i kolege.
Ključne reči: pisanje istorije književnosti, modernost, mađarska književnost, go- 
dišnjica, ponovno čitanje.

Erika BENCE

IMRE BORI: ABOUT THE BEGINNINGS OF THE MODERN 
HUNGARIAN LITERATURE

The paper was written on the occasion of the eighty-fifth anniversary of Imre Bori’s 
birth and the tenth anniversary of his death with the claim of commemorative 
respect and re-reading. The “reading” primarily puts focus on the studies of the 
two-volume era monograph, Streams of Modern Hungarian Literature I–II., dealing 
with the early years of the Hungarian literary modernity. Nevertheless, the purpose of 
re-reading is not the opportunity of reinterpretation, but reckoning and highlighting 
what and how much did the literature “learn”, and – of course – we, its followers 
and colleagues, have learned from it.
Keywords: literary history writing, modernity, Hungarian literature, anniversary, 
re-reading.
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HÍD ÉS KORLÁT
Hans-Georg Gadamer és Jacques Derrida, a 20. század két nagy filozófusa között 
– akik többek közt éppen az olvasás tapasztalatának példáin vetettek fel olyan 
mindannyiunkat érintő, égető kérdéseket, mint amilyen az emberek közti megértés 
és félreértés megoldhatatlannak tűnő problémája, egyáltalán a szót értés „lehetetlen 
lehetősége” – állítólag sohasem jött létre párbeszéd. Richard J. Bernstein tanulmá-
nya szerint még azon az 1982 áprilisában tartott párizsi konferencián sem, ahol a 
két filozófus személyesen is találkozott egymással (BERNSTEIN 2011).
Előadásomban a Bernstein-tanulmányban (az említett hiány pótlásaként) felvázolt 
„képzeletbeli beszélgetéshez” fűznék széljegyzeteket, és – természetesen Gadamer és 
Derrida idézett szavainak és szövegeinek újraolvasásával – azt a sejtésemet próbá-
lom igazolni, miszerint a két fél között mégiscsak létrejött egy máig tanulságos 
beszélgetés – csak másképp…
Kulcsszavak: irodalomtudomány, olvasás, dialógus, Hans-Georg Gadamer, Jacques 
Derrida.

MI IS TÖRTÉNT AZON A BIZONYOS KONFERENCIÁN?

Bernstein rövid beszámolója szerint mindenesetre sokkal kevesebb történt, 
mint amit a szervezők – akiknek végre sikerült „összehozniuk” „a nyolcvanas 
éveiben járó Gadamert és a sokkal fiatalabb Derridát” –, valamint a konferen-
cia többi résztvevője remélt ettől a találkozótól: a 20. század vezető filozófiai 
irányzatai (a hermeneutika és a dekonstrukció) „szóvivőiként” számon tartott 
két neves filozófus azonkívül, hogy mindketten megtartották a maguk előadá-
sát (Gadamer az azóta „klasszikussá” vált Szöveg és interpretációt, Derrida a 
Két kérdés aláírásokat értelmezve című Nietzsche/Heidegger értelmezését), 
mintha nem tudott vagy nem is akart volna véleményt cserélni egymással. „Az 
úgynevezett Gadamer–Derrida-találkozó két egymás mellett elbeszélő filozófus 
kommunikációképtelenségének klasszikus esete, amikor egyik sem teremt való-
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di kapcsolatot a másikkal” (BERNSTEIN 2011: 16) – foglalja össze a történtek 
sajnálatos tanulságát Bernstein; a beteljesületlen várakozás okozta hiányérzete 
viszont inspiratívnak bizonyult: a filozófus terjedelmes tanulmányban kísérelte 
meg „elképzelni azt a beszélgetést, amely létrejöhetett volna”, s ezáltal feltárni 
„néhány alapvető különbséget és érintkezési pontot Gadamer és Derrida között” 
(BERNSTEIN 2011: 17).

Egy ilyen vállalkozás azonban – e két filozófus olvasható műveinek szel-
lemében rekonstruálni egy közöttük explicit módon meg nem valósult vitát –  
nemcsak izgalmas, de rendkívül kockázatos is. Hiszen „[a]mi itt számunkra 
dialogikus tapasztalattá válik – mondja Gadamer éppen a Szöveg és interpre-
táció című tanulmányában – nem korlátozódik érvek és ellenérvek szférájára, 
amelyek cseréjében és egyezségében látszólag kimerül minden vita értelme. 
Sokkal inkább: miként az említett tapasztalatok mutatják, még valami egyéb 
is van itt, a más-lét lehetősége úgyszólván, amely túl van minden közösségre 
kifutó egyezésen” (GADAMER é. n.: 21) (kiemelés tőlem). Ha jól odahallga-
tunk, talán feltűnik ennek a gondolatnak az egybecsengése egy, az ugyanezen a 
konferencián elhangzott Derrida-előadás zárlatában olvasható Nietzsche-idéze-
tével (amit egyébként ő maga Heideggertől vett át): „Óvakodjunk mindattól, 
ami védelmünkre szolgálhat” (DERRIDA 1991: 335). Annál is inkább érdemes 
figyelni a lehetséges egybecsengésekre, mert Derrida hozzáfűzi, hogy Nietzsche 
ezt csak „látszólag” mondja, ugyanis azt, hogy valójában mit mond, azt igen 
kevéssé lehet megtudni a szövegösszefüggéseiből önkényesen kiragadott és a 
saját érveink erősítésére felhasznált idézetekből…

Hogy az én hallásom szerint mi cseng itt egybe, azt kénytelen vagyok a 
két előadásból vett újabb idézetekkel és hivatkozásokkal érzékeltetni, miköz-
ben igyekszem – Derrida intése nyomán – egy pillanatra sem megfeledkezni 
e kockázatvállalás veszélyeiről; de arról sem, hogy – amennyiben az ember 
megértésre vágyik – nem tehet mást, mint hogy vállalja a kockázatot, annak 
veszélyeivel együtt.

Bármely értelmezés, beszélgetés, vita szituációjában van tehát valami, ami 
meghaladja az érvek és vélemények cseréjében megvalósuló kommunikációt: 
titokzatos módon együtt áll itt „az értelem közössége, mely a beszélgetésben alakul 
ki – mondja Gadamer –, és a mások másságának áthatolhatatlansága” (kieme-
lések tőlem), valamint az ebből a paradoxonból adódó kérdés: hogy tudniillik 
e kettő között „miként jön létre közvetítés, és hogy végső soron mi a nyelviség: 
híd vagy korlát” (GADAMER é. n.: 22). Nyelv és megértés aporetikus viszonyá-
ról szól a Szöveg és interpretáció című tanulmánynak az a része is, ahol Gadamer 
magyarázatot fűz „A megérthető lét – nyelv” sokat idézett (és nagyon sokszor 
félreértelmezett) kijelentéséhez. Ez a mondat ugyanis éppen arra világít rá – a 
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nyelv hermeneutikai dimenziójára –, amit az idézett mondat felületes interpre-
tációja elfed: „hogy soha nem érthetjük meg teljesen azt, ami van” (GADAMER 
é. n.: 20); azaz: a „nyelvi eseményben” mindig van valami, ami túlmutat azon, 
ami kimondható és érthető. A (kifejező) nyelv és a (kifejezett) gondolat viszonya 
éppen a fordítottja annak, mint amit szokásosan gondolunk róla – magyarázza 
Gadamer a „főművének” tartott Igazság és módszerben –: a nyelv nem követi a 
gondolatot, nem eszköze a gondolat kifejezésének, ellenkezőleg: „[a] szó inkább 
olyan, mint a villám, amely telibe talál” (GADAMER 1984: 360).

Derrida, aki Heidegger Nietzsche-olvasatáról szóló előadását szintén egy 
megfordítással indítja (pontosabban egy, a hagyományos gondolkodás által 
kifordított, kifordítva hagyott viszony helyreállításával) – Heidegger nyomán, 
Nietzsche példáján azt mutatja be, hogy nem a „név”, a szubjektum rendel-
kezik a gondolat tulajdonjogával, hanem valahogy fordítva van ez: „…a név 
nincs a gondolat előtt […]; [hanem] általa létrehozott és általa meghatározott” 
(DERRIDA 1991: 325) – e helyreigazítás végrehajtásához a nyelv Gadamer-
emlegette megvilágító erejéből merít indíttatást. Heidegger szövegének francia 
fordításában ugyanis az – egyébként Gadamernél is gyakran szerepeltetett –  
„Sache” (’dolog’) szó „cause” (’ok’) változatban jelenik meg, első látásra talán 
hibásan: „’Nietzsche’ – a gondolkodó neve itt gondolkodásának okát nevezi 
meg” (DERRIDA 1991: 323–324). A francia szó azonban – akár „a villám, amely 
telibe talál” – a latin eredetije („causa”) felidézésével felfedi hirtelen a szóban 
forgó dolog addig rejtve maradt, de sokkal találóbb értelmét: a „causa” ugyanis 
ügyet, jogvitát, két fél szembenállását, tárgyalást jelent; tehát nem az „okozat” 
ellentéte, hanem a gondolkodás hermeneutikai dimenziójára utal.

A nyelv dialogikus működésében (és Gadamer szerint a nyelv működése 
mindig dialogikus) van tehát valami, ami meghaladja és felülmúlja a beszélők 
szándékait. Mi ez a „valami”? A „nyelv szelleme”? Ez igaznak tűnik, és valamiért 
mégsem: túl elvontan hangzik ahhoz, hogy érzékeltetni tudja annak a valósá-
gosságát, amit a beszélgetés helyzeteiben tapasztalunk. Ezzel szemben a „Sache” 
magyar fordításaként emlegetett „dolog” meg az egyoldalúan konkrét irányába 
terelheti a figyelmünket. Ennél sokkal találóbb lenne a latin „causa” által megvi-
lágított francia „cause” (a ’dolog’ jelentésű „chause” helyett); bár egymagában 
állva ez is beszűkítheti a szó jelentését a ’pereskedés’ jogi jelentéstartományába 
(ez a „pereskedés” talán a Németh László emlegette „Jóüggyel” együtt mozdul-
hatna el a helyesebb értelmezés irányába).

Úgy tűnik tehát, hogy egyetlen rögzített jelentésű szó sem tudja helyesen 
megnevezni azt a titokzatos valamit, amit az „igazi beszélgetésben” – Gadamer 
szavával – a „más lét lehetőségeként” tapasztalunk; azt viszont láthattuk, hogy 
olyankor villan fel előttünk mégis – ha csak egy-egy pillanatra is – a megérte-
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ni kívánt dolog értelme, amikor megkérdőjelezzük a rá vonatkozó fogalmak 
helyességét.

MI TÖRTÉNT HÁT VALÓJÁBAN AZON A HARMINC ÉVVEL 
EZELőTTI KONFERENCIÁN?

Ezt a kérdést is annak ellenére vagyunk kénytelenek újra feltenni, hogy 
tisztában vagyunk megválaszolhatatlanságával. Nem annyira az emlékezet 
hiányossága, sokkal inkább parcialitása miatt maradnak megválaszolhatatlanok 
az ehhez hasonló kérdések: az emlékezők meglehetősen „részrehajlóan” emelik 
ki az emlékeznivalók teljességéből azt a néhány elemet, amelyeket a saját maguk 
szempontjából valamiért fontosnak tartanak, s ezekből konstruálnak valamifajta 
„egészet”; viszont nem nehéz belátni e komponált „totalitás” viszonylagosságát, 
a látszólagosan „egész” emlékkép parcialitását.

Két és fél ezer évvel ezelőtt az emberek sokkal jobban bíztak az emlékezet 
erejében, mint mi ma – Platón Lakomájának „főszereplője” ebből a szempont-
ból tekintve nem Szókratész, hanem Appolodórosz, akit a város felé vezető úton 
egy másik polgár, Glaukón arról a régen történt vacsoráról faggat, amelyen 
Szókratész és köre a szerelemről beszélgettek; és Appolodórosz hallomás alap-
ján, egy harmadik szereplő, Arisztodémosz elbeszélését megismételve idézi 
fel (közel száz nyomtatott oldalt kitevő szövegben) annak a beszélgetésnek a 
részleteit, amelyen ő maga nem is volt jelen – a régi görögök mégis tisztában 
voltak az emlékezet válogató természetével. (Appolodórosz megjegyzi, hogy 
nem emlékszik mindarra, amit Arisztodémosz mondott, ezért csak azokat a 
részleteket fogja „sorra elmondani”, amikre a leginkább emlékszik annálfogva, 
hogy azokat említésre, elbeszélésre érdemesnek tartja.) A Lakoma kitűnő példája 
lehet a megértés applikatív jellegének, amiről Gadamer beszél (többek közt a mi 
„konferenciánkon” tartott előadásában is): az interpretáció révén ezért mindig 
az értelmezett szöveg hozzánk szóló, bennünket érintő aktualitása juthat szóhoz.

Nekünk sincs más lehetőségünk, mint az, hogy a régi konferencián jelen 
voltak emlékezéseire hagyatkozzunk, ha igazán érdekel bennünket, mi is történt 
Gadamer és Derrida nevezetes találkozása alkalmából. Elvileg fennmaradhattak 
film- és hangfelvételek is, de a mi szempontunkból most sokkal izgalmasabbnak 
tűnik Bernstein tanulmánya, amelyben, mint említettem, a filozófus nemcsak a 
„tényeket” mutatja be, de megkísérli saját képzelete erejével nyelvi formába önte-
ni azt a vitát, ami elmaradt ugyan, de szerinte „megtörténhetett volna”. (Arisz-
totelész óta minden fikció jogosultságát ez a „megtörténhetett volna” igazolja.)

A magam részéről azonban megkockáztattam azt az ellenvetést (amelyet 
most megismétlek), hogy sejtésem szerint Gadamer és Derrida között valósá-
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gosan is megtörtént a párbeszéd azon a konferencián, „csak másképp”. (Ezzel 
természetesen nem kívánom megkérdőjelezni a Bernstein-tanulmány hitelét 
vagy a szükségességét; éppen ellenkezőleg!)

Bernstein beszámolójából a következőket tudhatjuk meg a történtekről:
„A Gadamer előadása utáni reggelen Derrida a következő kijelentéssel kezd-

te rövid válaszát: »Az előadás és az azt követő beszélgetés során tegnap este azt 
kezdtem kérdezgetni magamtól, vajon nem valószínűtlen-e ez a vita, vajon nem a 
gondolkodás megtalálhatatlan tárgyaira vonatkozó ellen-kérdezés és vizsgálat-e? –  
hogy néhány már hallott kifejezést ismételjek. Most is ezt kérdezem magamtól.« 
Ezt követően három kérdést tett föl Gadamernek a »jószándékról« tett rövid 
megjegyzésétől »elrugaszkodva«. Gadamer szemmel láthatóan meghökkent, és 
így kezdte Derridának adott válaszát: »Derrida úr kérdései megdönthetetlenül 
bizonyítják, hogy a szövegre és az interpretációra adott megjegyzéseim, Derrida 
ismert álláspontját figyelembe véve, nem érték el céljukat. Nehezen értem ezeket 
a hozzám intézett kérdéseket«” (BERNSTEIN 2011: 16).

Ennyi történt. Ezek után teljesen indokoltnak tűnhet Bernstein már idézett 
következtetése, miszerint „[a]z úgynevezett Gadamer–Derrida-találkozó két 
egymás mellett elbeszélő filozófus kommunikációképtelenségének klasszikus 
esete, amikor egyik sem teremt valódi kapcsolatot a másikkal” (BERNSTEIN 
2011: 16). Ugyanígy a tanulmány legelején idézett megállapítás (két neves szem-
tanú-filozófustól), a Dialógus és Dekonstrukció című kötethez írt előszóból: 
„»Valószínűtlen« vita volt, de bármennyire is az volt, megtörtént” (BERNSTEIN 
2011: 15).1 (érdemes megfigyelni, hogy a történtek ez utóbbi idézetben megfo-
galmazott értékelése voltaképpen egy Derrida hozzászólásából kiemelt kérdés 
állító mondattá alakításából keletkezett.)

Indokoltnak tűnik tehát a résztvevők elégedetlensége, hiszen a fáradságosan 
„összehozott” találkozó főszereplői – akik Bernstein kifejezésével „a hermene-
utika és a dekonstrukció szóvivőiként” éppen a nyelv, a beszélgetés, a megértés 
és a félreértés, az értelmezés és a félreértelmezés kérdésköreiben alkották meg 
tiszteletre méltó műveiket – egyszerűen „elbeszélnek egymás mellett”, eltérő nyel-
veken beszélnek; „valószínűtlen vitájuk” azt látszik bizonyítani, hogy a nyelvek 
összemérhetetlensége összeférhetetlenséget eredményez. (Innen nézve eldön-
töttnek látszik a válasz Gadamer kérdésére – „mi a nyelviség: híd vagy korlát?” –:  
elméletben, különösen Gadamerében: lehet híd, a valóságban azonban: korlát –  
vagy talán még inkább: szakadék.)

Van azonban valami, ami azokkal szemben, akik részt vettek ebben a neve-
zetesnek szánt, de végül csalódásba forduló eseményben, bennünket, akik innen 

1 Diane P. Michelfelderről és Richard E. Palmerről van szó, a Dialogue and Deconstruction: The 
Gadamer-Derrida Encounter című kötet szerkesztőiről.
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nézve próbáljuk megérteni, mi is történt ott és akkor, többek közt az időbeli 
távolságból adódóan előnyös helyzetbe hoz, ugyanis ebből a távlatból láthatók-
ká válhat a történteknek néhány olyan részlete és összefüggése, amelyek a túl 
közeli perspektívából nézve észrevehetetlenek maradtak.

Közelről, illetve az első benyomás perspektívájából nézve például határozottan 
úgy tűnhet, hogy azon a bizonyos reggelen, amely a jelek szerint a két meghívott 
díszvendég vitájának volt fenntartva (Bernstein beszámolójából legalábbis erre 
lehet következtetni), a leginkább Derrida hibájából futott vakvágányra kettőjük 
beszélgetése. Bernstein is hangsúlyozza, hogy Gadamer az előző nap délután-
jára időzített előadásában „[a]z eltérő német és francia Heidegger- és Nietz-
sche-értelmezéseket vázolva […] a beszélgetés alapját próbálta megteremteni” 
(BERNSTEIN 2011: 16). Azonban Derrida rövidre fogott, modortalan válasza és 
szándékosan zavarba ejtő kérdései (hogy pontosan melyek voltak ezek, Bernstein  
tanulmányából nem tudjuk meg) hiábavalóvá tett minden ez irányú igyekezetet; 
nem csoda hát, hogy Gadamer „meghökkent”, és viszontválaszát inkább udva-
riasnak mint tárgyilagosnak érezzük: „Derrida úr kérdései megdönthetetlenül 
bizonyítják, hogy a szövegre és az interpretációra adott megjegyzéseim, Derrida 
ismert álláspontját figyelembe véve, nem érték el céljukat. Nehezen értem ezeket 
a hozzám intézett kérdéseket.”

Ha azonban figyelmesebben olvasunk (jobban „odahallgatunk”, ahogy 
Gadamer mondaná), fény derülhet a történteknek egy másik, ezzel éppen 
ellenkező vetületére; az írás ugyanis gyakran elárul olyan dolgokat, amelyek-
ről a szerzőnek nincs tudomása, vagy olyasmit, amit nem tud vagy nem akar 
kimondani. (A „gyanakvás hermeneutikájának” ezt a gyakorlatát a leginkább 
Derridától lehet eltanulni.)

Hallgassuk hát újra Bernstein tolmácsolásában, mit is mondott pontosan 
Derrida: „A Gadamer előadása utáni reggelen Derrida a következő kijelentés-
sel kezdte rövid válaszát: »Az előadás és az azt követő beszélgetés során tegnap 
este azt kezdtem kérdezgetni magamtól, vajon nem valószínűtlen-e ez a vita, 
vajon nem a gondolkodás megtalálhatatlan tárgyaira vonatkozó ellen-kérde-
zés és vizsgálat-e? – hogy néhány már hallott kifejezést ismételjek. Most is ezt 
kérdezem magamtól.«”

Az idézett szövegből világosan kiderül, hogy Derrida nem hirtelen indu-
latból, és nem is a vita ellehetetlenítésének céljából fogalmazta hozzászólását: 
hiszen már az előző este óta erről tanácskozott magával, sőt, már Gadamer 
előadását is eleve így hallgatta, előretekintve a másnap folytatandó vitára. Ha 
ebből a szempontból figyelmesen újraolvassuk Gadamernek (éppen e konfe-
rencia alkalmából) írt tanulmányát, a Szöveg és interpretációt, kiderül, hogy 
Derrida hallgatása teljesen megfelelt annak, ami Gadamer előadásában elhang-



28

Orbán Gyöngyi: Híd és korlát

zott. Figyeljük például az előadás következő részletét: „[A]z olvasás és megértés 
nem jelent mást, mint a hír visszavezetését eredeti autenticitásához. Az interp-
retáció feladata mindig akkor bukkan elő, ha a rögzítettek tartalma vitatott, és 
ha a »hír« helyes megértésének a kivívása a tét. A »hír« azonban nem az, amit a 
beszélő vagy író eredetileg mondott, hanem amit akkor mondott volna, ha én 
lettem volna eredeti beszélgetőpartnere” (GADAMER é. n.: 28).

Derridának minden oka megvolt rá, hogy önmagát az előadó „eredeti beszéd-
partnerének” tekintse (azaz személyesen önmaga helyzetére alkalmazva értse 
az elhangzottakat), nemcsak azért, mert Gadamer előadásában a saját herme-
neutika-felfogását épp kettejük eltérő Heidegger- és Nietzsche-értelmezésének 
függvényében tárgyalta, hanem azért is, mert az ő (Derrida) konferencia-előadá-
sának tétje (vajon már megtartotta volt akkor, amikor ez a „valószínűtlennek” 
ítélt „vita” zajlott közte és Gadamer között?; én úgy sejtem, még nem tarthatta 
meg) ugyanaz volt, amit Gadamer minden interpretáció feladataként jelölt meg 
az előbb idézett részlet tanúsága szerint: „a »hír« helyes megértésének kivívása”.

érdemes figyelnünk továbbá arra is, hogy Derrida nem nevezte „értelmet-
lennek” az előttük álló vitát, még „valószínűtlennek” sem (nem ő nevezte annak); 
ő „kérdezgeti” magától, előző este óta folyton, s még akkor, a megszólalása 
pillanatában is: „vajon nem valószínűtlen-e ez a vita, vajon nem a gondolkodás 
megtalálhatatlan tárgyaira vonatkozó ellen-kérdezés és vizsgálat-e?” Gadamer 
előadásának „eredeti címzettjeként” nem is mondhatott vagy kérdezhetett volna 
mást: hiszen az ő számára – a konferencián előadandó Nietzsche/Heidegger 
értelmezése, de egész munkássága példa rá – az interpretáció feladata tény-
leg mindig akkor bukkan elő, „ha – ahogyan Gadamer mondja – a rögzítettek 
tartalma vitatott”.

Heidegger Nietzsche-értelmezésének interpretációjában Derrida voltakép-
pen Gadamer interpretáció-koncepciója mellett tesz tanúságot, mégpedig úgy, 
hogy radikalizálja a „rögzített tartalmak vitatottságának” gondolatát, amelyet 
a német filozófus a hermeneutikai szituáció előállása feltételeként mutatott be. 
(Vajon ezzel – közvetett és egyben paradox módon – nem épp Gadamer interp-
retáció-fogalmát, illetve a „hermeneutikai univerzalitás” sokat vitatott gadameri 
felismerését védelmezi az újabb félreértelmezések veszélyétől?)

Derrida Heidegger-interpretációjában jól meg lehet figyelni, hogy a dekonst-
rukció kritikája mélyebbre hatol a vitatható „rögzített tartalmaknál”: „Heideg-
ger Nietzsche-kritikáját olvasva – írja Derrida – nem annyira egy interpretáció 
tartalma válik kétségessé, hanem sokkal inkább egy feltételezésre vagy axio-
matikus struktúrára kell gyanakodnunk” (DERRIDA 1991: 332) (kiemelések 
tőlem). Az interpretáció tartalmát – például annak a heideggeri felismerésnek 
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a kifejlődését, miszerint nem egy (híres) „név” fémjelez egy gondolati felfede-
zést, bármilyen „korszakalkotó” is legyen az, hanem éppen fordítva van ez – a 
legnagyobb gonddal kíséri végig Derrida Heidegger szövegében (teljesen annak 
megfelelően, amit a Gadamer-előadás az irodalmi szövegek interpretációjáról 
mond: „Nem magunk mögött hagyjuk a szöveget, hanem belébocsátkozunk”, 
GADAMER é. n.: 37). Sőt, saját koncepciója egyik kiindulópontjaként ismeri 
el azt: ha a tulajdonnevet nem egy egyén nevének vagy aláírásának tekintjük, 
hanem egy olyan gondolat nevének, amely – kérdéses mivoltában – megvitatandó 
„ügyet” képvisel, akkor mind a téma, a vitás pont, mind pedig az általa fémjelzett 
név „már önmagában is szembenállás, összeütközés” (DERRIDA 1991: 325). A 
gondolkodásában megőrzött „axiomatikus struktúra” (a túlzott ragaszkodás a 
rögzített fogalmakhoz és előfeltevésekhez) akadályozza Heideggert abban, hogy 
ezt a „korszakalkotó” felismerést, amely Nietzsche-olvasatának köszönhetően 
„rátalált”, következetesen alkalmazza (a hermeneutika gadameri értelmében vett 
applikáció-elvének megfelelően). Így például – ragaszkodván ahhoz az előfelte-
véséhez, miszerint Nietzsche gondolkodását egységesként, azaz kétértelműségei-
től megszabadítva kell bemutatni – Heidegger „korszakhatárt” húz Nietzsche és 
önmaga közé: Nietzschét a nyugati metafizika végpontjának tekinti, ahonnan át 
kell térni – idézi Derrida Heidegger szavait – „a Lét igazságának ettől teljesen 
különböző kérdésére” (DERRIDA 1991: 327). A réginek és az újnak, a végnek és 
a kezdetnek az ilyen szembeállítása eredményeképpen érti félre Derrida szerint 
Heidegger Nietzschének az élet és a halál egymásbafoglaltságára, illetve az „örök 
visszatérésre” vonatkozó fejtegetéseit.

Világos tehát, hogy Derrida Heidegger-kritikájának célja nem az, hogy egy 
elévültként prezentált, „régi” interpretációt (a Heideggerét) egy másik, „fejlet-
tebb” újjal (a sajátjával) cserélje fel, illetve, hogy ennek elismertetésén dolgoz-
zon, hanem, ellenkezőleg, az, hogy szemléletessé tegye az „axiomatikus struk-
túrákon”, „ellen-kérdezéseken és vizsgálatokon” alapuló gondolkodásnak az 
interpretáció mozgását fékező, feltartóztató – tehát éppen a heideggeri–gadameri 
hermeneutika meghatározása szerint életellenesnek bizonyuló –, végzetes hatá-
sát. Derrida ezért egy sajátos, „hátráló” szoros olvasási stratégiát gyakorol (az 
értekezés szövegéből „visszahátrál” az – egyébként később íródott – előszóhoz, 
onnan még visszább az előzményekhez, Heidegger tanítási gyakorlatához); ezzel 
a stratégiával az interpretáció munkálatai a rögzített álláspontokat folyamatosan 
lebontó, örökös „előmunkálatok”, amelyek – ismét Gadamerrel szólva – segítik 
„a hír visszavezetését eredeti autenticitásához”.

Ha ezek után figyelmesen újraolvassuk Derridának a Gadamer-előadás 
másnapján elhangzott hozzászólását, teljesen nyilvánvaló, hogy ez a válasz 
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nemcsak hogy nem sértő szándékú, de teljesen megfelelni igyekszik a Szöveg 
és interpretációban felvázolt dialógusmodell idealitásának, amely szerint az 
igazi beszélgetésben nem a beszélők szubjektivitása – azaz, ahogyan Derrida 
mondaná, gondolkodásuk „axiomatikus struktúrája” –, hanem „a »hír« helyes 
megértésének a kivívása a tét”.

Bernstein beszámolója utal arra, hogy Derrida a Gadamerhez intézett kérdé-
seivel „elrugaszkodik” partnerének a „jószándékról” tett rövid megjegyzésétől.

Nézzük a szövegben, miről is van szó: Gadamer akkor teszi ezt a megjegyzést, 
amikor előadásában az írásbeli beszélgetés feltételeit keresi, és megállapítja: „[a]z 
 írásbeli beszélgetés tehát lényegében ugyanazt az alapfeltételt veszi igénybe, 
mint ami a szóbeli véleménycserére érvényes. Mindkettő egymás jószándékú 
megértését akarja” (GADAMER é. n.: 27). Röviddel ezután, a levélírás példáján, 
amely „egy más formájú beszélgetés-kísérlet”, a következőt mondja/írja: „csak 
a megértetésben beállott zavar ad okot arra, hogy a közlés pontos, szó szerinti 
jelentését tudakoljuk” (GADAMER é. n.: 27).

Mármost, Bernstein beszámolójában az idézőjelek elhelyezéséből kide-
rül, hogy a „jószándékról” tett megjegyzéstől történő „elrugaszkodását” maga 
Derrida tette szóvá. Tehát éppen az idézett Gadamer-szöveg vonatkozásában 
nem éppen úgy kell érteni Derrida megjegyzését, mint a „jószándék” megnyi-
latkozását, illetve, mint Gadamer előadói teljesítményének elismerését? Nem 
azt mondja ezzel – csak épp másképp, a maga derridai módján –: ’Nem volna 
ugyan okom rá, hogy a mondottak pontos, szó szerinti jelentését tudakoljam, 
hiszen ami elhangzott, számomra világos, a megértetésben nem állott be zavar. 
Ezért, annak érdekében, hogy újratárgyalhassuk a dolgokat – hiszen a holt-
pontról elmozdulásnak, az interpretációnak ez alapfeltétele – úgy fogok tenni, 
mintha nem értenék jól valamit, vagyis elrugaszkodom kissé a jószándékról 
tett megjegyzéstől?’

Ezek szerint Gadamer lett volna az, aki félreértette a partnerét, nem (annyi-
ra) Derrida? Sértődöttségét udvarias hangvétellel visszatartó viszontválaszából 
erre lehet következtetni: „Nehezen értem ezeket a hozzám intézett kérdése-
ket.” Ha újraolvassuk válaszát, úgy tűnik, valóban ez történhetett, legalábbis 
szubjektív értelemben. és mégis, ha jobban odafigyelünk, tanúi lehetünk egy 
másik, a szubjektivitást felülmúló eseménynek is. A „[n]ehezen értem ezeket a 
hozzám intézett kérdéseket” megfogalmazású mondatban mintha megszólalna 
egy másik, a sértődött Gadamer szubjektivitásán felülemelkedő hang is, amely 
nemcsak őszintén, de hajszálpontosan megfelel Derridának, illetve a kettejük 
szóváltásából előállt dialógushelyzetnek: „nehezen értem”, tehát zavar támadt a 
megértésben, illetve a megértetésben, s így a beszélgetésben kialakuló „értelem 
közösségével” együttállásban érzékelhetővé vált „a mások másságának áthatol-
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hatatlansága”. Ebben a paradoxonban áll elő – mind Gadamer, mind Derrida 
konferencián elhangzott előadása értelmében – a dialógus valódi tapasztalata.

„Nehezen értem ezeket a hozzám intézett kérdéseket”; ebben a mondatban –  
nem is (annyira) a sértődött Gadamer, de (mintha az ő nevében) a hermene-
utikai stúdiumokban iskolázott nyelv maga – ismételné (csak más formában) 
ugyanazt, ami a Szöveg és interpretációban az igazi dialógusszituációról olvas-
ható: olyan aporetikus tapasztalat ez, amelyben egymással összemérhetetlen 
pólusok elválaszthatatlanoknak bizonyulnak, s ez – mivel érthetetlen – annak 
a kérdésnek a megfogalmazására ösztönzi a gondolkodót, hogy „végső soron 
mi a nyelviség: híd vagy korlát”? Derrida Heidegger-tanulmányában is erős 
megvilágításba kerül az eldönthetetlen döntéshelyzetek termékeny tapasztalata, 
ezért e tanulmány felől nézve még nyilvánvalóbbá válik Gadamer kérdésében a 
„vagy” kötőszó szerepe: ez a „vagy” ugyanis nem választó viszonyt jelöl, hanem 
egy erősebb, aporetikus „és” metaforájaként, a párbeszéd lehetetlen lehetőségé-
nek kifejezőjeként áll ott.

Nem tudom, eleget mondtam-e ahhoz, hogy kellőképpen megalapozzam 
a sejtésemet, amelyik szó szerint „szembemegy” a Bernstein-tanulmányban 
megfogalmazott konklúzióval, miszerint „[a]z úgynevezett Gadamer–Derrida-
találkozó két egymás mellett elbeszélő filozófus kommunikációképtelenségének 
klasszikus esete, amikor egyik sem teremt valódi kapcsolatot a másikkal”.

De azt tudom, hogy érdemes együtt olvasni a két filozófusnak az e konferen-
cia alkalmából írt tanulmányait, Gadamer Szöveg és interpretációját meg a Két 
kérdés aláírásokat értelmezve című Nietzsche/Heidegger-tanulmányt Derridától. 
Engem mindenesetre meggyőztek arról, hogy ők ketten – az „és” két oldalán 
állva – elkezdtek akkor egy, a síron túl is folytatódó, gyönyörű beszélgetést. Az 
örökkévalóságról, természetesen.

De ez már – ahogy mondani szokás – „egy másik előadás témája”…
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Đenđi ORBAN

MOSTOVI I PREPREKE
Između dva velika filozofa 20. veka, Hansa-Georga Gadamera i Žaka Deride – koji 
su upravo na osnovu primera uzetih iz iskustva čitanja potegli neka urgentno važna 
pitanja koja se tiču svih nas, kao što je na primer problem razumevanja i nesporazuma 
među ljudima, koji je na izgled nerešiv, odnosno uopšte gledano „nemoguću 
mogućnost” međusobnog razumevanja – navodno nikada nije uspostavljen dijalog. 
Prema studiji Ričarda J. Bernštajna ni na konferenciji koja je održana u proleće 1982. 
u Parizu, na kojoj su se ova dvojica filozofa u stvari i lično srela (BERNŠTAJN 2011).
U svom predavanju autorka namerava (u smislu nadomeštavanja pomenutog 
nedostatka) da pridoda skicirane marginalije „imaginarnim razgovorima” – naravno 
uz ponovno čitanje Gadamerovih i Deridinih citata, odnosno tekstova – da bi 
verifikovala svoje slutnje, kako je između ova dva autora ipak nastao jedan dijalog 
koji je poučan sve do današnjih dana – samo na neki drugačiji način.
Ključne reči: nauka o književnosti, čitanje, dijalog, Hans-Georg Gadamer, Žak Derida.

Gyöngyi ORBÁN

BRIDGE AND BARRIER
Between the two great philosophers of the 20th century, Hans-Georg Gadamer and 
Jacques Derrida – who precisely on the examples of the experience of reading raised 
such questions, vital topics, concerning all of us, as the problem of understanding 
and misunderstanding among people seeming to be inextricable, altogether “the 
opportunity of the impossibility” of understanding a word with somebody – 
supposedly a conversation never happened. According to Richard J. Bernstein’s 
study, not even on that Parisian conference held in April 1982, where the two 
philosophers met each other in person (BERNSTEIN 2011).
In my lecture I would add marginal notes to the outlined “imaginary talk” from the 
Bernstein study (as supplement of the mentioned gap), and – certainly by rereading 
Gadamer’s and Derrida’s cited words and texts – I try to justify my intuition that 
between the two parties, an illuminating talk came into existence after all – but in 
another way…
Keywords: literature, reading, dialogue, Hans-Georg Gadamer, Jacques Derrida.
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The paper examines narrative strategies which serve to build a literary character 
and represent notable heroines within their historical, social or political settings. 
The analysis of fictional works dating from a variety of epochs and literary contexts 
points out that characters of women have something in common, as their struggle 
for confirmation and affirmation is reiterated in various literary texts. Authors such 
as Geoffrey Chaucer, Emily Bronte and Douglas Coupland, pursuing various artistic 
interests and coming from different backgrounds, are chosen so as to provide a 
multi-perspective and a multicultural context for the analysis of the ways gender 
roles progress and develop along with the character building, and how the setting 
influences their progression and development. Except for the chiefly Anglophone 
sources, the paper will include the novel The Pendragon Legend by Hungarian 
writer Antal Szerb with the intention to offer a glimpse into the influence of British 
themes on Hungarian literature.
Keywords: characterization, identification, gender, narrative.

We shall focus here on the works of those writers who treat their characters 
either as functional devices of the plot, or fully shaped personalities positioned 
in their milieu. Our aim is to show both the psychological impact of the setting 
upon the character and the functional role of the character in portraying the 
setting. The categories of masculinity and femininity have recently emerged 
as discursive constructs and socially determined categories important for the 
character analysis. Whether female is always associated with qualities such as 
submissive and passive, and male characterized as dominant and assertive, will 
be presented in the analysis of literary texts coming from various historical, 
social and literary contexts.
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INTRODUCTION: PLOTTING wITH THE CHARACTERS
What has traditionally been central to theories of character is the concept of 

identification, which has to mediate between the literary character as a formal 
textual structure and the reader’s investment in it (FROW 1986: 243). What rea- 
ders invest is interplay of inference, deduction and interpretation, which largely 
depends on the process of narration, and on the proper construction of the setting.

Literary history and criticism have had little to say about the character ever 
since Aristotle’s well-known statement about artists imitating men involved in 
action. Prior to structuralist insights into the heart of this matter, characterization 
had often been defined rather vaguely, either as the depicting „of clear images of a 
person”, and a person’s „actions and manners of thought and life” (GORDIĆ 1996: 
99), or as a portrayal of „a man’s nature, environment, habits, emotions, desires, 
instincts” (THRALL and HIBBARD 1960: 74–75). E. M. Forster’s distinction 
between „flat” and „round” characters, introduced in his book Aspects of the 
Novel, is still the best known and most popular approach to the character analysis, 
although it applies to the form of the novel only. W. J. Harvey accuses E. M. Forster 
of a „deceptively light” (HARVEY 1968: 192) approach to the matter, which 
has, in Harvey’s opinion, relegated the treatment of character to the periphery 
of the attention of modern criticism. According to Shlomith Rimmon-Kenan 
(RIMMON-KENAN 1983: 187), there are three major weaknesses of Forster’s 
distinction: its word choice is problematic, since „flat” suggests being devoid 
of depth, while many flat characters are not necessarily shallow or superfluous; 
the dichotomy is reductive, obliterating the degrees and nuances in narrative 
fiction; a flat character is seen as simple and un-developing, and the round one 
as complex and developing, whereas a fictional character can also be simple and 
developing or complex but un-developing.

However, some structuralist critics have gradually moved away from 
the functional approach: Tzvetan Todorov admits that a narrative text can 
either be plot-centred (apsychological), or character-centred (psychological). In 
psychological narratives action serves to depict character, whereas apsychological 
texts focus on the plot, using the character only as one of its functions. Roland 
Barthes gradually shifted from the functional view of character in the sixties, 
to a psychological one, embraced late in the seventies, and this shift might be 
taken as a relevant signal that the character is gradually gaining importance, 
since Barthes and Todorov at least admit that in some narratives characters play 
a more significant role than elsewhere.

Bearing the theoretical and conjectural dichotomies in mind, Marvin 
Mudrick contrasted two extreme views of characters: the realistic and the 
purist. The „realistic” argument sees characters as imitation of people, relying 
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upon mimetic theories of the text. When treating characters as if they were our 
neighbours or friends or speculating about their unconscious motives, we look 
for their past and present beyond the text. According to the „purist” or semiotic 
approach, the character becomes assimilated to other verbal phenomena of the 
text, and its specificity is destroyed.

Seymour Chatman’s notion of literary characters as narrative constructs, 
which are not alive but lifelike, may be of help in literary analysis. Aware of the 
characters’ problematic status, he claims that they are more than agents, yet 
less than real people. Chatman takes the literary character as a personality, but 
declines to endow it with a life beyond fiction, and he chooses a paradigm of 
traits as a methodological tool, supported by Roland Barthes’s claim that reading 
narratives is a process of naming the characters’ traits. Although Chatman’s 
approach has been valuable and of great benefit for the character analysis, its 
applicability lessens when a gender-oriented analysis is considered since his 
conception of paradigm does not differentiate between approaches to the carefully 
inspected male characters versus neglected and pigeonholed female characters. 
Thus if following in Chatman’s footsteps, we might take gender stereotypes as 
valid for the paradigm of traits, and such an approach would lead to a biased 
attitude towards characters, or even misogynist conceptions (CHATMAN 1978).

Renowned feminist critics such as Elaine Showalter avoid concepts of female 
imagination, preferring to observe the ways the self-awareness of the woman 
writer translates itself into a literary form and to trace this self-awareness within 
the tradition. Judith Fetterley’s book The Resisting Reader (1978) discusses mental 
confusion of the „emasculated” woman reader, forced to identify against herself 
with male characters, whose essential experience is betrayal by the female, and 
forced to see women characters scapegoated and killed off.

The following examples of English, American and Canadian authors will 
show the psychological impact of the setting upon the female character and try 
to investigate if a purely feminine paradigm of traits is possible at all.

GEOFFREY CHAUCER: THE TALE AND THE SETTING

Chaucer’s characters do not engage in any kind of activity except in story-
telling, and the lack of action hampers any development or change in their nature. 
This is partly due to the fact that the concept of a developing character is not 
common in the literature of Chaucer’s time; the traditional story-telling called 
for no growth of character, no progressive or temporal change. Although the 
portraits of Chaucer’s characters cannot indicate a change in mood or the flow of 
thought, they can still be rich in detail and very vivid, owing to direct narrative 

Tanulmányok, Újvidék, 2014/1. 48. füzet, 33–44.
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statements about the characters which determine personal traits and inform 
us about physical appearance, habits or biographical facts about the characters.

The two female characters in Canterbury Tales are not quite typical of their 
class and status. The Prioress’s grace, elegance, affectation of speech and manners, 
as well as Wife of Bath’s five marriages, apparently do not fit into mediaeval 
stereotypes. Chaucer depicts a prioress in terms and traits borrowed from the 
medieval romance, whereas an artisan woman from beside Bath city resembles 
a matriarchal goddess. Chaucer contrasts feelings embodied in the Prioress with 
senses of the Wife of Bath. While the former embodies fastidious sensibility, 
the latter is the pole of elemental vitality. The Prioress represents a woman who 
submitted to the institution of the Church, trying to fit her temperament into it, 
but she also subtly violates the laws of her order by keeping pets, overdressing 
and taking on to a pilgrimage.

Opposed to Eglentine’s passiveness and subtlety are the Wife of Bath’s 
outspokenness, aggressive demonstration of her instincts, appetites and will 
power. The Wife of Bath makes the institutions of church, pilgrimage and 
marriage serve to her temperament: her radix trait is an uninhibited appetite 
for physical love and travel, which is seen in the first word in her prologue, 
experience, which is also the key to her morals and values. Another code of her 
personality is the desire for mastery, which is the dominant motif of her tale. The 
Wife of Bath’s doctrine of marriage is based on female supremacy, never stated 
openly but rather functioning as a reaction to the traditional view of marriage 
imposed by the church fathers and common law.

Chaucer obviously parodies the mode of medieval romance in characterization 
of his heroines: while the Prioress physically resembles a romance heroine, the 
Wife of Bath uses a romantic setting in her story of the magical hag and the 
rapist. Both ways of using romance are tinged with irony. A prioress is not 
expected to look romantic, whereas the Wife of Bath uses the romantic setting 
in order to disguise the idea of female supremacy. Her prologue and her tale 
are two versions of one story: both Jankyn and the rapist knight treat women 
with violence, and both are taught to do better than that; they win the woman’s 
kindness and affection once they come round to her way of thinking.

The Wife of Bath is well acquainted with Holy Scripture, and she deconstructs 
it in the greatest part of her prologue, picking and choosing the quotations and 
episodes which support her way of thinking. Her skilful handling of Scripture 
in the comic debate on marriage shows that she is a knowledgeable woman, but 
the issues of religion bring up another substantial contrast between the Wife of 
Bath and the Prioress: while the Wife of Bath embodies empirical knowledge 
of facts, the Prioress embodies blind religious faith. The latter is a person of 
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limited mentality, credulous enough to accept naively a legend of a horrible 
murder of a child committed by Jews, and to recount it. No matter how cruel 
her story might seem, it is mostly an act of worship. This devoutness and piety 
is something the worldly Wife of Bath is incapable of.

For the Wife of Bath, her tale is her own setting. Much has been written 
about the „legendary tale of wonder” dealing with a knight who has to pay dearly 
for doing wrong to womankind, but we cannot say that the problems of the 
narrative have been solved. Some passages in the Wife of Bath’s tale admirably 
befit the teller, but her heroine is not Alison in disguise. We can compare Alison’s 
methods of winning sovereignty with those of the loathly lady in her tale, but 
Chaucer’s character lacks reasonableness and persuasiveness of the loathly lady. 
The Prologue tells us something of Alison’s tactics before and after marriage: 
by her shrewishness she reduced her husbands to complete submission and 
obedience, all except the fifth, the former „clerk of Oxenford”. Her struggle to 
subdue her partners does not make her a feminist figure, rather a figure of fun, 
since the issue of female supremacy was taken to be either blasphemous or 
ridiculous, and Chaucer chooses the latter option.

The Wife of Bath’s Tale consists of three sections: in the first, a knight from 
King Arthur’s court rapes a girl and is condemned by the Queen to find within 
a year and a day the answer to the question what is the thing that women most 
desire. The second section describes the knight’s encounter with an ugly hag 
who offers to solve the riddle on condition he should do whatever she asks: she 
demands marriage in turn for the answer, which is „sovereignty” (sovereynetee). 
The final part of the story shows the knight in dismay on his wedding night, when 
his wife offers him the choice between having an ugly but faithful spouse or a 
beautiful but faithless one. He yields the choice to her, and seeing her sovereignty 
acknowledged, she promises to be both faithful and beautiful.

The riddle motive is closely connected with the theme of sovereignty. The 
old hag who poses a challenge to the protagonist is a contradiction in herself: 
she is a puella senilis, both fair and loathly, both young and old, and she makes 
demands falling outside the pale of the tolerable, if not of the possible. The 
sovereignty she demands means domestic rule, but she needs the man, her 
counterpart in order to settle for her task and her nature. Thus Chaucer sends 
the message of contradictions united in greatness – the message more complex 
than his seemingly simple techniques of characterization.

CHALLENGING VICTORIAN CHARACTERS

According to an analysis by evolutionary psychologists presented several 
years ago, the despicable acts of Count Dracula, the unending selflessness of 
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Dorothea Brooke in Middlemarch and Mr Darcy’s personal transformation in 
Pride and Prejudice helped to uphold social order and encouraged altruistic genes 
to spread through Victorian society (SIMPLE 2009). Their research suggests 
that classic British novels from the 19th century not only reflect the values of 
Victorian society, but also shape them.

The psychologists, led by Joseph Carroll at the University of Missouri in St 
Louis, claim that the novels from the period „extolled the virtues of an egalitarian 
society and pitted cooperation and affability against individuals’ hunger for 
power and dominance”, citing the examples of George Eliot’s Middlemarch, 
Dorothea Brooke who turns her back on wealth to help the poor, and Bram 
Stoker’s Count Dracula, who represents aristocratic dominance at its worst and 
asserting prestige by taking people over and absorbing their life blood.

What the team of evolutionary psychologists did was to apply Darwin’s 
theory of evolution to literature by asking 500 academics to fill in questionnaires 
on characters from classic Victorian novels. The respondents were asked to 
define characters as protagonists or antagonists, rate their personality traits, and 
comment on their emotional response to the characters. They found that leading 
characters mirrored the cooperative nature of a society, where individual urges 
for power and wealth were suppressed for the good of the community. It seems 
that in Victorian novels, dominant behaviour is stigmatised and the antagonists 
obsessed with ambition all lack the cooperative nature and pro-social behaviour.

A few characters were judged to have both good and bad traits, such as 
Heathcliff in Emily Bronte’s Wuthering Heights and Jane Austen’s Mr Darcy. The 
conflicts they demonstrate reflect the strains of maintaining such a cooperative 
social order (WALKOWITZ 1992: 129). The studies of Victorian novels have 
substantially changed, as they are no more associated with simplistic and reductive 
models of morality or famous but elusive „Victorian values”, or condemned as 
racist, imperialist or misogynist. The Victorian novel is seen as complex as the 
culture it comes from and the Victorians are seen more empathetically.

Wuthering Heights is the novel in which setting and mood are closely 
intertwined, to the extent that the characters become helpless in the face of nature 
and their own uncontrolled emotions. The novel focuses upon the dynamic and 
turbulent relationship between the passion and freedom of the mansion called 
Wuthering Heights and the socially structured conventionality of Thrushcross 
Grange. Both houses depict isolation and separation, each creating its own 
galaxy with its house rules.

„Wuthering Heights” is perched on a high ridge, overlooking a wasteland, 
inhabited by harsh and gloomy characters who had lived in the world of passion 
and ferocity long before it became the property of a demonic lover and a passionate 
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avenger Heathcliff. Throughout the novel, „Wuthering Heights” has been the stage 
of both unrequited and unconditional love, violence, brutality, and inexplicable 
greed. The isolation of „Wuthering Heights” represents the isolation of Catherine’s 
heart, whereas the warmness and security of „Thrushcross Grange” represent 
the domesticity and status she desires. It is a symbol of social institutions and 
conventional values, Catherine’s road towards both her femininity and social 
status. She tries to love both the wild Heathcliff and the mild Edgar Linton, and 
tries to make both houses her home. The distinctions between „Thrushcross 
Grange” and „Wuthering Heights” (between Edgar and Heathcliff) parallel those 
between Catherine and Heathcliff. Two men in her life have turned into exact 
replicas of the powers of the respective houses they lived in.

Civilized only outwardly, Heathcliff remains demonic, and the increase of 
wealth and power never changes him substantially. His violent images and use 
of hyperbole express an impetuous will that cannot accept opposition and his 
rhetoric hardens as it gathers momentum to a language of absolute imperatives, 
his logic depends on a refusal to admit any compromise with passion, any form 
of mediocrity.

CARTOONS AND CHARACTERS
Douglas Coupland’s characters are desperately trying to cope with rapid 

material changes in everyday life and lame spiritual insights offered to account 
for them. Focused upon the mass cultural phenomena (such as pop icons or the 
fallout of yuppies) and those genuinely tragic (such as high school shootings), 
Coupland is also interested in technology as a substitute for the divine, so that 
two of his novels present lives and opinions of Silicon Valley computer experts 
(Microserfs) and the offspring of the Google age (JPod).

Coupland’s characters share their creator’s awareness that the world changes 
much faster than human perspectives of it. Lost and confused, underemployed 
and overeducated, Coupland’s twenty-somethings find their mantras in pop 
songs and seek salvation in awkward possessions. Charming and sensitive Claire 
of Generation X, one of the most remarkable and sensitive female characters 
Coupland has ever written, goes to incredible lengths to get such a bizarre thing 
as racks of antlers: dozens of them lie tangled in her flat, in „the room that 
technically ought to have been the dining room instead of an ossuary that scares 
the daylights out of repairpersons come to fix the appliances” (COUPLAND 
1991: 85). Claire even places ads in the local paper, presenting herself as an 
artist, and „nine times out of ten the respondent is a woman named Verna, hair 
in curlers, chewing nicotine gum”, a woman who wants to get rid of the things 
left behind her ex.
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Coupland’s characters indulge in endless contemplation of their anomie, 
mostly seeking refuge in platonic friendships, cartoon heroes, and funny 
memories. Families and relatives are usually estranged or on bad terms. Abe, 
one of the Silicon Valley programmers from Microserfs, claims to have come from 
„one of those ‘zero kidney’ families” – the family which made the agreement that 
if its member needed a kidney, they would react with: „Well, sorry... Been nice 
knowing you.” (COUPLAND 1995: 190). Although jaded and cynical, this young 
man earnestly mourns the lost values. Rereading his favourite Tin Tin books, Abe 
notices that the Boy Detective’s life lacks „religion, parents, politics, relationship, 
communion with nature, class, love, death, birth” (COUPLAND 1995: 191), 
and admits that he is curious about this either invisible or non-existent content.

The recurrent pattern of „the family of friends”, borrowed from sitcoms and 
soap operas, serves the purpose of creating safe surroundings for the unstable 
young men and women. Coupland has suggested on various occasions that 
inspiration for some of his novels might have come from teenage soap operas 
of the eighties such as Melrose Place. The self-confessed computer nerds of 
Microserfs call themselves addicts of the series: „We like to pretend our geek 
house is actually Melrose Place” (COUPLAND 1995: 65). Shopping malls and 
pop music have been attached to the ideological framework of Coupland’s 
novels almost naturally. Such cultural background of the characters ranging 
from the not-quite-fabulous threesome in Generation X to the star-crossed 
teenage spouses in Hey, Nostradamus! might make them look two-dimensional 
and devoid of depth. However, Coupland’s protagonists show some signs of 
progress or change, in spite of the fact that they never manage to change at the 
rate the accelerated world requires. Hey, Nostradamus! shows how painful and 
ineffective changes can be. Little before her tragic demise in the shooting in a 
Vancouver high-school cafeteria, pregnant and secretly married Cheryl Anway 
writes on her school binder the words „GOD IS NOWHERE GOD IS NOW 
HERE”, and thus anarchy and faith are put together with a little help coming 
from unreliable linguistic signs, language being only one battlefield of many. 
In their post-trauma or post-mortem quest for truth, the departed Cheryl, her 
loving husband Jason, Jason’s religious father Reg and Jason’s hopelessly loyal 
girlfriend Heather tell stories of paranoia, angst or religious zeal, desperately 
trying to untangle their lives. Misguided and shattered, they cope with their 
tragic losses the only way they can.

Although engaged in an in-depth analysis of profound crises and urgent prob- 
lems, Coupland has often been accused of creating cartoon-like characters. His 
critics forget that the growth of the character which traditional novel calls for 
is somewhat impeded in the works of fiction which tend to be slowed by minute 
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reflection or endless and often pointless discussions in the manner of either Ray- 
mond Carver or Quentin Tarantino, in the books and movies which, similar to Gene- 
ration X, abound in static first-person narrative reports of the immobile reality.

Estranged and bizarre characters either float from one cheap thrill and 
weird hobby to another, or stay immobile, unwilling to take risks. What we 
find in Coupland’s books is a genuine „technology” of character casting which 
is difficult to define. It is not easy to decide whether his protagonists suffer from 
inarticulateness, disillusionment and disenchantment, or emotional numbness.

BRITISHNESS IN CHARACTER BUILDING: 
THE CASE OF ANTAL SZERB

One of the major Hungarian writers of the 20th century, Antal Szerb is known 
for his wonderful grasp of characters of young men who fight with contradictory 
urges of being expatriate Bohemians and living an ordinary life according to 
the inherited set of rules.

The novel The Pendragon Legend (A Pendragon legenda), published in 
1934, is a product of Szerb’s fascination with England, where he spent a year 
(1929–1930) on a postdoctoral scholarship. His first novel also deals with 
heterodox religious ideas, Rosicrucianism and the Occult, as is shown in the 
various characters’ obsession with Robert Fludd, “that justly-forgotten quack 
and sorcerer” (SZERB 2006: 11) who is allegedly specialized in a little known 
science called uromancy, based on the premise that “the soundest method of 
understanding a man’s character was through his urine” (SZERB 2006: 38).

Janos Batky is a young Hungarian intellectual whose destiny intersects with 
that of the Earl of Gwynedd, of the Pendragon family from the North Wales 
whose castle was an active laboratory of witchcraft since James I, when the 
scholars abandoned the realm of the noble and the beautiful and turned to the 
world of occult. Janos explains his occupation as “to assist elderly Englishmen in 
the pursuit of their intellectual whims” (SZERB 2006: 9), which might be taken 
as a veiled allusion to homosexual relationship. Not in need to earn his living 
owing to an inheritance from his mother, this young scholar lives in England 
because he is fond of its “noble landscapes” (SZERB 2006: 9). Janos is one of those 
characters who admire Robert Fludd: “From Fludd’s Medicina Catholica I learnt 
to my surprise that all diseases can be attributed to meteors, winds, the various 
regions of the earth and the archangels who blow the winds” (SZERB 2006: 38).

Janos also meets George Maloney, a perky and energetic Irishman from 
Connemara, an athlete and a globe trotter without the basic grasp in literature 
and science, and the fatal beauty Eileen St Claire, who uses Janos as a messenger 
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to send a mysterious ring to Earl of Gwynedd (MALONE 1962). From the very 
first moment Janos is fascinated by Gwynedd, who allegedly has magical healing 
powers and is, the same as Janos, interested in the mysticism of the 17th century. 
The Earl used to be in love with a street-walker from Dublin, whom he lost to 
millionaire Roscoe but who will reappear as the plot thickens.

The novel is a satirical blend of gothic and romantic genres, offering many 
improbable twists of the plot but also the rational explanations of the supernatural. 
Janos is a romantic parody of a foreigner and intruder who solves the mystery 
of ancient rituals and present crimes: the midnight rider, the beautiful and 
damned woman, the axolotl (an animal from Mexico studied by the Earl) and 
the Rosicrucians all mix in a row of exciting events bordering on nightmare and 
mystery. Janos describes his vocation in life as “historico-sociographer” (SZERB 
2006: 95), thus adding a final sardonic touch to the parody of intellectual pursuit. 
Szerb also parodies popular crime novels, gothic horror and romantic fiction, 
cleverly exploiting elements of fantasy, science fiction and the occult. He also 
draws on historical memoir and philosophical treatise as well as on rituals of 
exorcism. By the end of the novel, Janos relates a Satanic ritual which he might 
have witnessed but which might as well have been a nightmare, in which  the 
fatal beauty Eileen St Claire is sacrificed:  „The business of  preparing the site, 
the drawing of circles and the ancillary items are all minutely described in a 
book by Eliphas Levy [...] with the addition of the fantastical circumstance that 
the candles were made of human sweat, the black cat had been fed for five days 
on human blood, the bat had been drowned in blood and the goat was one cum 
quo puella concubuerit, as Levy rather delicately puts it: “with whom a maiden 
had conjoined”.  And the scull would have been that of executed patricide.” 
(SZERB 2006: 217–218). Janos explains his experiences with the fact that he 
had read the work of Levy “a year or two prior to the events in Wales” (SZERB 
2006: 218), and that the strange surroundings might have stirred up the images 
that entered his dreams and brought him into the state of hypnotic suggestion.

CONCLUDING REMARKS

The analysis of fictional works dating from a variety of epochs and literary 
contexts points out that female characters have something in common. Whether 
it is a certain kind of inarticulatedness, a persistent air of disillusionment and 
disenchantment or a tendency to suffer from emotional numbness, it is not easy 
to determine. Victorian or postmodern, traditional or experimental, characters 
in the literary works we have tackled in this paper do establish a genuine female 
paradigm of traits.
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Vladislava GORDIĆ PETKOVIĆ

NESREĐENO I UZNEMIRAVAJUĆE: RODNE ULOGE I RAZVOJ 
KARAKTERA U ISTORIJI ANGLOFONE KNJIŽEVNOSTI

U radu se razmatraju narativne strategije koje služe za građenje književnih karaktera 
i predstavljanje znamenitih junakinja unutar svojih istorijskih, društvenih ili 
političkih položaja. Analiza fikcionih dela koja datiraju iz različitih epoha i literarnih 
konteksta ističe da karakteri žena poseduju nešto zajedničko, a to je da se njihova 
borba za potvrdu i afirmaciju u različitim tekstovima ponavlja. Autori kao što su 
Džofri Čoser, Emili Bronte i Daglas Koplend prate različita autorska interesovanja 
i potiču iz različitih društvenih pozadina. Oni su odabrani upravo da bi omogućili 
multiperspektivni i multikulturalni kontekst za analizu načina putem kojih se rodne 
uloge razvijaju i napreduju uporedo sa gradnjom karaktera, odnosno načina na 
koji sredina (pozadina) vrši uticaj na napredak i razvoj. Osim pretežno anglofonih 
izvora, u rad se uključuje i roman Legenda Pendragona mađarskog pisca Antala 
Serba sa namerom da se omogući pogled na uticaj britanske tematike na mađarsku 
književnost.
Ključne reči: karakterizacija, identifikacija, gender, narativ.
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Vladislava GORDIĆ PETKOVIĆ

NYUGTALAN ÉS NYUGTALANÍTÓ: NEMI SZEREPEK 
ÉS KARAKTERFEJLESZTÉS AZ ANGOL NYELVŰ IRODALOM 
TÖRTÉNETÉBEN

A tanulmány olyan elbeszélőstratégiákat vizsgál, amelyek elősegítik egy irodalmi 
alak megformálását és neves hősnőket példáz a történelmi, társadalmi vagy politikai 
közegen belül. A sokféle korszakból és irodalmi kontextusból származó regényszerű 
művek elemzése rámutat arra, hogy a női karakterek közös vonásokkal rendelkez-
nek, miszerint a törekvésük a megerősítésre újra és újra feltűnik a különféle irodal-
mi szövegekben. Geoffrey Chaucer, Emily Bronte és Douglas Coupland különféle 
művészi érdeklődést folytatnak és mindegyikük más-más háttérrel rendelkezik. 
Azért esett e szerzőkre a választás, hogy egy többperspektívájú, és multikulturális 
kontextust nyájtsanak annak elemzésére, hogy hogyan fejlődnek és alakulnak ki a 
nemi szerepek a karakterépítéssel együtt, valamint a környezet hogyan befolyásol-
ja a fejlődésüket és kibontakozásukat. A zömében angol nyelvű források mellett, 
a dolgozat kitér a magyar író, Szerb Antal: A Pendragon legenda című regényére, 
azzal a szándékkal, hogy bepillantást nyújtson az angol témák magyar irodalomra 
gyakorolt hatására.
Kulcsszavak: jellemábrázolás, azonosítás, nem, narratíva.
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PROBLÉMÁS IRODALOM
Vázlat a női irodalom és a feminista irodalomkritika 

magyarországi helyzetéről

Az 1990-es végén hazánkba eljutó feminista irodalomkritika a „feminista” szó 
negatív konnotációja nyomán számos kutatóból ellenérzéseket vált ki, ráadásul a 
magyar irodalomtudományban nincs konszenzus az egyes kapcsolódó fogalmak 
használatát illetően sem. A tanulmány a feminista irodalomtudomány főbb irányza-
tait, illetve azok magyarországi fogadtatását, a női irodalom definiálásának nehéz-
ségeit, valamint a magyar irodalmi kánon női szerzőkhöz való viszonyát vizsgálja.
Kulcsszavak: feminizmus, feminista irodalomkritika, női irodalom, gender, női 
szerzők.

A FEMINIZMUS FOGALMÁNAK PROBLEMATIKÁJA

A „feminizmus” fogalmát tartalmazó írásokat tanulmányozva furcsa kettős-
séggel szembesülhet az olvasó, hiszen mind a köztudatban, mind az irodalmi élet- 
ben eltérő előjellel és értelemmel fordul elő. A mozgalommal kapcsolatos előítéle- 
tet a mai napig táplálja az a leegyszerűsítő elgondolás, miszerint a magát „feminis- 
tának” valló személyt olyan tulajdonságok jellemzik, mint például a férfigyűlö- 
let, az erőszakos viselkedés vagy az ápolatlan külső. Ezek a beidegződések jórészt 
a feminizmus korai, a kezdeti békés törekvéseket egyre agresszívabb módon meg- 
valósítani kívánó képviselőinek általános típussá emeléséből származnak, elhomá-
lyosítva a feminizmuson belül elkülöníthető irányzatok létezését. A közhiedelem-
mel ellentétben azonban nemcsak a nők, hanem a férfiak is lehetnek feministák, 
és a női nem képviselői is sokan elhatárolják magukat a feminizmus eszméitől.

Sándor Klára szerint a feministák azok a nők és férfiak (!), „akiknek fontos, 
hogy a nők a 21. században ne éljenek félig vagy teljesen jogfosztottan, kiszol-
gáltatva, évezredes igazságtalan berögződésektől szenvedve” (SÁNDOR 2005: 
151). További fontos gondolata, hogy a feminizmussal kapcsolatos előítéletek 
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megszüntetésének első fontos lépése az, hogy maguk a nők is megszabadulja-
nak a mozgalommal kapcsolatos negatív beidegződésektől. „Tudom, ha eluta-
sítom, hogy feminista vagyok, azzal azt is elfogadom, hogy a »feminista« vala-
mi borzalmasat jelent. Tudom, hogy amíg elfogadjuk, hogy a feminista valami 
borzalmasat jelent, addig a feminista célok is természetellenesnek minősülnek” 
(SÁNDOR 2005: 152–153). 

Tanulmányomban – a fentebb idézett gondolatok nyomán – a feminizmus 
szó nem egy negatív előjelű, a másik felet kizáró fogalomként szerepel, hanem 
egy olyan mozgalmat jelöl, amely a nők problémáira, önkifejezésére és azok 
megközelítési módjaira helyezi a hangsúlyt, és arra, hogy mindkét nemet egyen-
rangú félként kezeljék. Kosáryné Réz Lola szavaival szólva: „[…] szeretném, ha 
ezentúl nem lenne olyan idegenül ellenszenves vagy megmosolyogni való ez a 
szó: feminizmus. S ha visszagondolnak reá, talán belátják majd, hogy nagyon 
szépen megfér ez a fogalom az otthoni csönddel, az anya és a háziasszony köte-
lességeivel is” (KOSÁRYNé RéZ 1914: 14).

A FEMINISTA IRODALOMKRITIKA

A feminista irodalomtudomány a feminizmus eszméit felhasználva elemzi 
az egyes irodalmi műveket, tágabb értelemben pedig olyan irodalmi kontextusra 
vonatkozik, amely a nemi viszonyokat gender értelemben1 vizsgálja. Két főbb 
kategóriára, a „női” kritikára és „feminin” elméletre különíthetjük el. „A »női« 
kritika egyszerűen túlnyomórészt nőkkel foglalkozó kritikát jelent. Az angolszász 
feminista kritika területén a »női« orientációjú kritikusok túlnyomó többségét 
nyíltan feminista álláspont jellemzi. Elaine Showalter azt javasolta, hogy válasz-
szuk el a kritika két fajtáját: a »feminista« kritikát, mely a nővel mint olvasóval 
számol, és a »nőkritikát«, amely a nővel mint íróval foglalkozik” (VéGH 2000). 

A feminista irodalomkritika tehát nem kezelhető egységes irányzatként, s 
éppen ezért történetének rendszerezése is vita tárgyát képezi, ezért a továbbiak-
ban – már csak a tanulmány terjedelmi korlátai miatt is – csak a legfontosabb 
mérföldkövekre térnék ki.

1 A „gender” szó társadalmi nemet jelent, amely magába foglalja mindazokat a tulajdonságokat, 
viselkedésformákat és attitűdöket, melyeket a társadalom az egyes nemeknek tulajdonít. A „gender” 
tehát szociológiai kategória, fogalom, mely nem azonos a „szexussal”, azaz a biológiai kategóri-
ával, amely pusztán a biológiai tulajdonságok alapján határozza meg a nemet. A gender-elmélet 
megalapozója Simone de Beauvoir volt, aki A második nem című könyvében (1949) kijelentette: 
„Az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik.” (Magyarul: Simone de Beauvoir, A második 
nem, vál. Görög Lívia és a k. sz., ford. Görög Lívia, jegyz. Tordai Zádor, Budapest, Gondolat, 1969.) 
Magát a gender fogalmát Judith Butler vezette be a Gender Trouble című könyvében (1990), mely 
magyarul is megjelent: Judith Butler: Problémás nem: Feminizmus és az identitás felforgatása, ford. 
Berán Eszter, Vándor Judit. Budapest, Balassi, 2006.
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A társadalmi feminizmus első hullámának idején (a 19. század első felétől 
körülbelül a nők választójogának megszerzéséig tart) megjelent Saját szoba című 
Virginia Woolf-esszé2 (1927) a feminista irodalomkritika egyik alapszövegének 
számít, melyben Woolf arra hívja fel a figyelmet, hogy a nők csak akkor válhatnak 
függetlenné a férfiaktól, ha képesek egyedül fenntartani magukat, és rendelkeznek 
egy saját szobával, ahol alkothatnak. Azonban a feminista irodalomkritikával 
foglalkozó első tudományos szöveg megjelenésére csak a feminizmus második 
hullámának idején került sor. Kate Millet Sexual Politics3 című könyvében (1969) 
a szexualitást politikai aktusként fogja fel, amely a társadalomban érvényesülő 
hatalmi viszonyokat képezi le. Betty Friedan The Feminine Mystique című könyve 
bár nem irodalomkritikai mű, mégis jelentős kiindulópontnak tekinthető, mely-
ben Friedan az 1950-es és az 1960-es évek első felét jellemző, amerikai, fehér 
háziasszonyokat érintő kulturális változásokat és hatásokat vizsgálja, vagyis a 
jelentősége a kultúrtörténeti áttekintésben áll.

A társadalmi feminizmus második szakaszát (az 1960-as évektől körülbelül 
az 1980-as évek végéig tart) jellemző, patriarchális dominancia felszámolására 
irányuló törekvéseket a feminista irodalomtudomány a szövegek „patriarkális 
torzításoktól” való megszabadítása révén (BÓKAY 2006: 288) próbálja megva-
lósítani. Az 1970-es években főként a kánonba befogadott írónők műveinek 
újraértelmezésére helyeződik a hangsúly, míg az 1980-as években elterjedő 
günokritika nemcsak a kanonizált írónők írásainak hangját elemzi, hanem 
a kánonból kihagyott nők kvázi láthatatlan műveit is láthatóvá teszi. Elaine 
Showalter A feminista irodalomtudomány a vadonban című írásában kifejti, 
hogy a günokritika az előbb említett női hang mellett történeti, stílusbeli, műfa-
ji és szerkezeti aspektusokat is kutat a nők műveiben. Megállapítja, hogy a női 
írók a férfi kánonnal való párbeszéd első fázisában a férfikánon beszédmódjait 
próbálják utánozni, míg a második szakaszban már tiltakoznak ez ellen, amely 
végül saját identitásuk, értékeik kutatásához vezeti őket (SHOWALTER 1994). 

A humanista és a posztmodern feminista irodalomelmélet között jelentke-
ző különbség a következő jellemzők alapján körvonalazható: „[…] a humanista 
irodalomfelfogás vizsgálódásainak a középpontjában a textus szexualitása […] 
áll, azaz az a kérdés, hogy mennyire van jelen a (szövegen kívül is jelen lévő) 
nemiség a szövegben; míg a szövegközpontú, a jelek (többek között a nemi jelek) 
jelentését a szövegen belüli játéknak, szemiózisnak, a jelentésadás folyamatának 
tulajdonító irodalomfelfogás a szexus textualitására […] koncentrál, azaz esze-
rint a nemi jelölők magukban a szövegekben jönnek létre, nem mimetikusan 

Tanulmányok, Újvidék, 2014/1. 48. füzet, 45–59.

2 irginia WOOLF: Saját szoba. Ford. BéCSY Ágnes. Budapest, Európa, 1986.
3 Kate Millett: Sexual Politics. Ballentine Books, New York, 1969.
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tükrözik a valóságot, hanem a nyelvi és nem nyelvi jelölőgyakorlatokban konst-
ruálódnak” (SéLLEI 2007a: 78). Az angol–amerikai és a francia feminista irány-
zatokra szintén jellemző ez a szembenállás; a korai angol–amerikai ág, elsősor-
ban az Elaine Showalter képviselte, szerzőközpontú, humanista, míg a francia 
ágra a szövegértelmezés-központú, posztstrukturalista, pszichoanalitikusabb 
megközelítés jellemző, ez utóbbi elsősorban Hélène Cixous, Luce Irigaray és 
Julia Kristeva nevéhez fűződik.

A feminista irodalomkritika harmadik szakaszának (körülbelül az 1990-es 
évek első felétől indul) értékelése nem egységes a szakirodalomban: posztfeminiz-
mus és genderkriticizmus néven is szerepel benne. Ugyanakkor közös pontjának 
tekinthetjük a „felvilágosodástól örökölt, liberális humanista identitásfelfogás 
megkérdőjelezését: az eleve létezőnek […] tekintett, rögzített identitást felváltja 
a már-mindig-is (always already) konstruált, írott, jelentését az elcsúszó jelek 
egymáshoz viszonyított értelmezéséből nyerő, s ekképp szövegként is felfogha-
tó szubjektum” (SéLLEI 2007a: 94). A posztfeminizmust a név alapján egye-
sek a feminizmus utáni, második feminizmusra adott reakcióként értelmezik, 
míg mások szerint ez tekinthető a harmadik hullámnak, melynek előtagja a 
posztstrukturalista és a posztmodernnel való ideológiai összefüggésre utal. A 
posztfeminizmus „reagál egyrészt a feminizmus második hullámának a hibái-
ra és hiányosságaira, másrészt viszont reflektál már a második hullámra adott 
neokonzervatív válaszra, azaz visszacsapásra is” (SéLLEI 2007a: 96). A feminista 
irodalomkritika az elmúlt évtizedekben már továbblépett az úgynevezett bináris 
oppozíción, „mely a feminitást (és ebből következőleg a nőket) a passzivitással, 
a hallgatással, a szimbolikus jelrendszerekből való kirekesztéssel, a tárgyiasítás-
sal azonosítja, s mindezzel szemben a maszkulinitást (és ebből következően a 
férfiakat) az aktivitás, a beszéd, a szimbolikus jelrendszerekhez való hozzáférés, 
az alanyiság tengelye mentén helyezi el” (SéLLEI 2007b: 9). Séllei Nóra szerint 
emiatt nem szabad elvetni a korai feminista elmélet teljes fogalomkészletét, a 
bináris oppozíció esetében azonban gyakorlati és esetelemzési szempontból 
is meg kell ezt tenni, mert az a nőt csakis mint alávetett szubjektumot tétele-
zi. Ehelyett azt kell vizsgálni, miképp válhat a nő „cselekvő/beszélő alanyként 
értett szubjektummá. Ehhez azonban el kell szakadni a totalizáló és univerzáló 
gondolkodásmódtól, amely (mellékesen) egyébként sem tett nagyon jót a femi-
nista elméletnek és kritikai gyakorlatnak, mert részben ennek következtében 
lehetett azt (jórészt jogosan) közhelyesnek, repetitívnek és »panaszirodalom«-
nak nevezni” (SéLLEI 2007b: 9).

A nő „passzív elemként” való számontartása az európai gondolkodás által 
kidolgozott bináris kategóriákban érhető tetten, melyben a férfi az alkotó, az 
aktív, a pozitív, az eredeti, míg a nő ezeknek az ellentéte. A korábban már emlí-
tett Hélène Cixous kritikusan viszonyul a patriarchális értékrendszer felosztá-
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sához, melyben a nő a passzivitás és negativitás képviselője, de hasonlóképpen 
vélekedik Marquerite Duras francia írónő is, aki szerint a nők csak az árnyak 
világából írhattak, és épp ezért írásaik is másodlagosak: közvetítések, fordítá-
sok, tolmácsolás (PéNZES 2008: 112). Sherry Simon szerint a bináris oppozíció 
abban is megnyilvánul, hogy a maszkulinhoz az eredeti, míg a feminitáshoz a 
másolat fogalma kapcsolódik, tehát a férfi-nő között alkotás terén is hierarchia 
mutatkozik (PéNZES 2008: 112). Pénzes Tímea a Női szerepek az irodalomban 
című tanulmányában a bináris oppozícióból kiindulva azt vizsgálja, hogy mikép-
pen töltődik meg a feminin jelleg maszkulin, vagyis aktív és pozitív tartalmak-
kal. Megállapítja, hogy a nők a 19. századig nem kaptak teret a társadalmi és 
kulturális szereplésre, és kiemeli az irodalmi szalonok jelentőségét, ezek voltak 
ugyanis a „nők politikai, tudományos és irodalmi fejlődésének csírái” (PéNZES 
2008: 113), a romantika korában pedig a nő „a bináris oppozíciók passzív és 
negatív oldaláról – társaságszervező funkciója révén – átsétált az aktív oldal-
ra, és belekóstolt a kreatív, alkotó, férfi diskurzusokba” (PéNZES 2008: 113). 
A felvilágosodás és a romantika koráig a nők közül csak kevesen hoztak létre 
irodalmi alkotásokat, mivel nem folytathattak tanulmányokat, és háziasszonyi-
anyai szerepkörükből kifolyólag nem ismerkedhettek meg a klasszikus korokból 
származó művekkel, csak megfelelően cenzúrázott és a férfiak által kissé lenézett 
irodalommal (PéNZES 2008: 115). Pénzes Tímea a német romantikus írónők 
műveinek vizsgálatakor megállapítja, hogy ebben az időben főként a napló, a 
levél, az emlékirat és az önéletrajz műfaja „női tartalmakkal telítődik: a személyes 
vallomások (inkább erkölcsi, semmint bölcseleti megnyilatkozások) színterei. 
A nők egyszerűen ki akarták írni magukból érzelmeiket, tapasztalataikat, vagy 
meg akarták osztani a sorstársaikkal azokat” (PéNZES 2008: 115). Ugyanak-
kor kiemeli, hogy bár ezeknek a műfajoknak a művelői között jelentős férfiakat 
is találunk, a nők döntő többsége ekkor még mindig a negatív oldalon foglalt 
helyet, ráadásul a nők sok esetben visszatartották a műveiket az irodalmi nyil-
vánosságtól, vagy épp álnéven írtak, és csak jóval később sikerült saját nevükön 
részt venniük az irodalmi diskurzusban (PéNZES 2008: 115–116).

A művészeti és irodalmi diskurzus máig nem képvisel egységes nézőpontot 
abban a kérdésben, hogy egy mű szempontjából meghatározó-e a szerző neme. 
A női és férfi írás közti különbség hangsúlyozásakor fontos lenne meghatározni, 
hogy ez a bizonyos különbözőség miben nyilvánul meg. A bináris oppozíció 
kapcsán már láthattuk, hogy a férfihoz és a nőhöz milyen sztereotípiák járulnak, 
de ezen túllépve kell megvizsgálni a „női írás” sajátosságait, ami „nem írásmódot 
jelent, hanem egyfajta látásmódot, sajátos nézőpontot, amely a nemek – első-
sorban a társadalmi hatások függvényében – eltérően fejlődő pszichikumának 
lenyomataként van jelen a szövegben. Vizsgálata ennélfogva nem pusztán eszté-
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tikai jellegű probléma” (KOVÁTS 2008: 206). A női beszédmódra hosszú időre 
rányomja a bélyegét a férfi dominancia, ezért a nőírók sokáig a férfiak stílusát, 
témáit, nyelvét másolják, és férfi álneveket használnak. A férfi kánon a nők 
művészi tevékenységét a nemi különbözőségek írásaként értelmezi, épp ezért 
a feminista irodalomelmélet a nemi alapon történő ítélet mellett a női öntudat 
megfogalmazását, a női hang megszólalásának lehetőségeit és határait vizsgálja 
(KOVÁTS 2008: 206). „A pszichológiai szempontok mellett a diskurzuskriti-
ka posztstrukturalista-nyelvészeti szempontjai is egyre inkább teret nyernek, 
elsősorban a francia teoretikusok körében. A 90-es évek végétől a vizsgálatok 
már a társadalmi nemre (gender) irányulnak: aminek következtében a nemek 
különbözőségének, hatalmi viszonyának kérdése, illetve a női reprezentációs és 
kifejezési formák kerülnek az érdeklődés középpontjába” (KOVÁTS 2008: 207). 
A közelmúlt eredményei közé sorolható, hogy a fiatal kutatók már ki akarnak 
szabadulni a férfi perspektíva alól, hogy megtalálják saját nyelvüket és hang-
jukat. Kováts Judit azonban rámutat arra, hogy bár az amerikai pragmatikus 
és a francia pszichoanalitikai-nyelvészeti orientáltságú feminista elmélet elvi 
tekintetben közeledik egymáshoz, mégis „a különböző elképzelések és teóriák 
túlzottan hermetikusak ahhoz, hogy kapcsolódhassanak az irodalom gyakor-
latához, vagy, hogy kiinduló pontul szolgálhassanak valamelyik női poetika 
számára” (KOVÁTS 2008: 207).

A nyelvhasználatot vizsgálva a feminista vita abból indul ki, hogy a diskur-
zus alanya a férfi, és mivel a nyelvet ő birtokolja, nincsen jelen benne a női 
hang, következésképp a nők nincsenek benne reprezentálva vagy a férfi pers-
pektívájából jelenítődnek meg, ezért a feminista irodalomkritikának az a célja, 
hogy megszüntesse a férfi dominanciát, és a dekonstrukció elvén lebontsa az 
egyenlőtlenségeket létrehozó társadalmi normákat (KOVÁTS 2008). Célkitű-
zéseit tekintve hasonlóságot mutat a posztmodernnel, mely azokat az esztéti-
kai elméleteket kérdőjelezi meg, melyeket a feminista irodalomkritika le akar 
bontani. A posztmodern nézőpontelmélet szerint a reprezentáció mindig az 
aktuális nézőpont függvénye, így az ábrázolás csak mindig az adott nézőpont 
valóságát és igazságát foglalja magába, és – ahogy Judith Butler is kiemeli – a 
férfi úgy van jelen, hogy minden (így a női) nézőpont is neki van alárendelve. 
A nyelv tehát a társadalmi nemek hierarchiáját is visszatükrözi. A női írás a 
posztmodern nézetből a reprezentáció problémája, mivel a nő kultúrtörténeti 
nézőpontból nem prezentálódik, így az a kérdés, hogy miképpen szabaduljon 
meg a férfi nézőponttól, nőképtől (KOVÁTS 2008). A sztereotip nőkép (természe-
tes, érzelmes, testiséggel azonosított) az idők folyamán módosul ugyan, viszont 
ahhoz, hogy a nők objekt státusa megszűnjön, a férfiak nőképétől független női 
identitás kialakítása válik szükségessé (KOVÁTS 2008).



51

Tanulmányok, Újvidék, 2014/1. 48. füzet, 45–59.

A posztmodernitás elutasítja a statikus identitáskoncepciót, helyére az inter-
aktív szubjektumot helyezi, mely a másokkal való interakció során formálódik. 
Judith Butler szerint a nő a férfiak által meghatározott társadalmi normákkal 
azonosul, ezért társadalmi identitásukat egy saját új identitással kell helyettesí-
teniük, és egyes feminista irodalomkritikusok szerint ez a szuverén női identitás 
többek között az írás során valósulhat meg. „Az írásnak ily módon kettős szerepe 
van: egyrészt a megismerés és az önmegismerés eszköze, másrészt a társadalmi 
hagyomány tagadásának módja” (KOVÁTS 2008: 208). Az écriture féminine (női 
írás) foglalkozott azokkal a művekkel, „amelyekre a feminin jelleg jellemző, ami 
általában nők által írott műveket jelentett, de elismerték, hogy a feminin jelleg 
időnként férfiak szövegeiben is megtalálható” (MOI 2011: online). Bár a francia 
teoretikusok eltérően látják az „écriture féminine” fogalmát, ugyanakkor mind-
annyian összekapcsolják a női írás és a női test kérdését. Hélène Cixous a nőiség 
megtalálásának lehetőségét a női szexualitás beteljesülésében látja; Kristeva 
szerint a szubjektum létrejöttének szakaszában (preödipális szakasz) nyilvánul 
meg, de fogalmilag meg nem ragadható; Irigaray pedig a nőiség fogalmát össze-
kapcsolja a női beszéddel, „s a férfi-női verbalitás közötti különbözőséget nyelv-
filozófiai érveléssel a jelölt-jelölő kategóriái alapján elemzi” (KOVÁTS 2008: 209).

A FEMINIZMUS ÉS A FEMINISTA KRITIKA 
MAGYARORSZÁGON

A feminista irodalomkritika hazánkba körülbelül tíz–húsz éves késéssel 
jelentkezik (az 1990-es évek vége, 2000-es évek eleje), ráadásul – miként arra 
Várnagyi Márta is rámutat – hiányosságok tapasztalhatóak az elméleti írások 
és a primer irodalom fordításai terén is. 

A feminista irodalomkritika hazai fogadtatása a feminista szó negatív 
konnotációjának tudható be, és ideológiai, társadalmi vonatkozású törekvé-
sei miatt is ellenérzést vált ki. „A témában megjelent magyar tanulmányok 
beszédmódjában állandó motívum az apológia és az önlegitimáció” (KOVÁTS 
2008: 209). Hazánkban az is bonyolultabbá teszi a kérdést, hogy nálunk számos 
irányzat késve és egymásba csúszva jelentkezett, míg külföldi viszonylatban 
ezek viszonylagos linearitásban követték egymást. Magyarországon kezdetben 
a feminista irányzat angol–amerikai vonulatainak hatásai érzékelhetők, mivel 
eleinte az egyetemek angol–amerikai irodalom tanszékei kezdtek foglalkozni 
a kérdéssel. Séllei Nóra és Zsadányi Edit feminista irodalomkritikával foglal-
kozó műveiben számos angol–amerikai írónő munkáját elemzik ezen irányzat 
segítségével, emellett több, a feminizmus témakörét központba állító tanul-
mánykötet szerkesztőiként is közreműködtek. Míg a külföldi szakirodalomban 
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jóval nagyobb hagyományai vannak a feminista irodalomkritikának, a magyar 
irodalomtudomány csak most kezd felzárkózni ebben a tekintetben, ugyanis 
nálunk kezdetben inkább csak eredeti cikkek, tanulmányok, monográfiák fordí-
tásai születnek meg, ám az 1990-es években változások észlelhetőek. 1994-ben 
jelenik meg a Helikon feminizmus-száma4, 1995-ben Toril Moi tanulmányának 
fordítása bekerül a Bevezetés a modern irodalomelméletbe című kötetbe5, Hima 
Gabriella könyvében6 pedig szintén találkozhatunk a témával a Gender Studies 
fejezet részeként. Egyre több irodalomtudományi összefoglalóban kap helyet a 
feminizmus, mint például a Testes könyv7, mely a 70-es, 80-as évek teoretiku-
saitól közöl írásokat, a Freud titokzatos tárgya – Pszichoanalízis és női szexua-
litás című tanulmánykötet8, valamint Bókay Antal 2000 után megjelenő köny-
veiben, szöveggyűjteményében szintén több tanulmány olvasható a témában. 
A Palimpszeszt nevű irodalmi folyóirat két tematikus számot is szentel a női 
irodalomnak; 2002 januárjában jelenik meg a Vox mulieris vagyis az Asszony 
hangja című különszám9, mely elsősorban a középkorra helyezi a hangsúlyt, 
decemberben pedig a Nőkép az irodalomban című folytatás.10

A feminista irodalomkritika tehát egyre nagyobb teret kap a magyar iroda-
lomszemléletben is, ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a „magyar-
országi fogadtatás elválasztotta a feminista kritikát a posztstrukturalizmustól, 
pedig a francia és az újabb angolszász irányzatok szorosan kötődnek hozzá. 
Amíg a jelentős francia és amerikai szerzők (Jacques Derrida, Roland Barthes, 
Michel Foucault, Paul de Man stb.) tollából jó néhány könyvet fordítottak le 
magyarra, addig a hozzájuk kapcsolódó feminista teoretikusoktól (Julia Kristeva, 
Luce Irigay, Hélène Cixous, illetve Shoshana Felman, Barbara Johnson, Gayatri 
Chakravorty Spivak, Teresa de Lauretis stb.) csak egy-két tanulmány látott napvi-
lágot a különböző szöveggyűjteményekben, vagy még annyi sem” (ZSADÁNYI 
2006: 23). Zsadányi Edit a hazai feminista vizsgálódásokkal kapcsolatban úgy 

  4 Feminista nézőpont az irodalomtudományban. Szerk. Kádár Judit. = Helikon 1994/4.
  5 Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Összehasonlító áttekintés. Szerk. Ann Jefferson, David 

Robey. Ford. Babarczy Eszter és Beck András. Budapest, Osiris, 1995.
  6 Hima Gabriella: Az irodalomtudomány jelenkori irányzatai. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 

1999. 106–112.
  7 Testes könyv. Szerk. Kiss Attila, Kovács Sándor, Odorics Ferenc. Szeged, JATE, 1996. II.
  8 Freud titokzatos tárgya: pszichoanalízis és női szexualitás. Válogatott tanulmányok. Szerk. Csabai 

Márta, Erős Ferenc. Budapest, Új Mandátum, 1997.
  9 Palimpszeszt. Tudományos és kulturális folyóirat. Szerk. Ladányi-Turóczy Csilla. Budapest, Pa- 

limpszeszt Kulturális Alapítvány. 2002/16.
10 Palimpszeszt. Tudományos és kulturális folyóirat. Szerk. Tóth Tünde. Budapest, Palimpszeszt Kul- 

turális Alapítvány. 2002/19.
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látja, hogy a magyar kritikai és közgondolkodásban beidegződött az a nézet, 
„amely a genderszempontokat magától értetődően a szerzőség problémájához 
kapcsolja. Az író nemét firtató kérdések nem vezetnek eredményre, hiszen 
nem sokat tudhatunk meg belőlük a művek képviselte identitásformációkról” 
(ZSADÁNYI 2006: 23).

A női irodalom fogalmának meghatározása is problematikusnak bizonyult 
hazánkban, noha már többen is megkísérelték definiálni és tipologizálni. Várna-
gyi Márta problematikusnak tartja, hogy az „irodalmi paternalizmus” a ponyva-
irodalomba száműzi a női irodalmat, melynek egyik oka a nőiséggel kapcsolatos 
sztereotípiák rögzülése. „Milyen írás is a női téma? Illendő és szerelmes, borítóján 
csókolóznak” (VÁRNAGYI 2011: 27–28). Pénzes Tímea a női szerepek iroda-
lomban való megjelenését vizsgáló tanulmányában a Metzler Irodalmi Lexikon 
„női irodalom” alatt szereplő meghatározásait idézi, és ebben két megfogalma-
zást találhatunk; a női irodalom címszó alá egyrészt a nőkről írt művek – melyek 
többnyire triviális irodalmi alkotásokat ölelnek fel –, másrészt pedig a nők által 
írt művek tartoznak (PéNZES 2008: 117). A Wieland Irodalmi Lexikon a női 
irodalom alatt a „férfiak tollából származó, a patriarchális rendszert igazoló, 
nőkről írt és nőket célzó irodalmi műveket” érti (PéNZES 2008: 117). „A női 
irodalom másrészt olyan irodalom, amely tudatosan állást foglal a női érdekek 
mellett, fellép a női diszkrimináció ellen, és célja a patriarchális kényszerhelyzet-
ből való emancipált útkeresés, s konzekvens módon nők írják” (PéNZES 2008: 
117). A Metzler Irodalmi Lexikonban a női irodalom két pólusát fedezhetjük fel: 
az egyik pólust a gyengéd-érzékeny, beleérző, a másikat pedig a harcos-elmés, 
intellektuális nő képviseli. A két szótár definíciójából kiderül, hogy a női iroda-
lom elsősorban női sorsokat taglal és nőket céloz meg, és semmiképpen sem 
a magas irodalmat képviseli. Pénzes kiemeli, hogy a női irodalom szélsőségek 
közt hánykolódik, mert vagy „természetesen” vagy épp „természetellenesen” 
női irodalmat fednek. Véleménye szerint a természetesen női (tipikusan női, 
empatikus, érzékeny) irodalmat kellene ténylegesen női irodalomnak nevezni, 
míg a természetellenesen női (harcos, elmés) irodalmat feminista irodalomnak 
(PéNZES 2008). Pénzes Tímea felvetése tehát egy lehetséges mód a női irodalom 
meghatározására, egy olyan irodalomkritikai környezetben, ahol a női irodalom-
mal kapcsolatban még az is örök vita tárgyát képezi, hogy létezik-e egyáltalán. 
A női irodalom definiálásának problematikusságát illusztrálja a Szépírók Társa-
sága által rendezett őszi irodalmi fesztiválon lezajló vita11 is, melyen Margócsy 

11 Nők a férfi (b)irodalomban irodalmi fesztivál: Piroska és a farkas. Férfi irodalom, nő irodalom, egye-
temesség és a ridikül-vita. Honnan indultunk, hol tartunk most a néhány éve föllobbanó és máig 
tartó, sőt meglehetősen intenzívvé váló beszélgetésben? Árnyalódtak és közeledtek-e az álláspontok? 
Rend. Szépírók Társasága. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2008. október 26.
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István megkérdőjelezi azt, hogy van-e egyáltalán értelme az irodalmat férfi és 
női irodalomra osztani, ha egyszer a nyelvi meghatározottság mindkét nemre 
vonatkozik. A diskurzus során a Margócsyval ellentétes nézőpontot képviselők 
a nemzeti irodalommal való analógiára hivatkoztak; vagyis ha csak irodalom 
van, és nincs női, illetve férfi irodalom, akkor nemzeti irodalmak sincsenek. 
Margócsy szerint a magyar irodalom női és férfi irodalomra való felosztásának 
csak akkor van értelme, ha például falusi és városi irodalomra is bontjuk. De 
ez csak az érem egyik oldala; Várnagyi Márta több nyilatkozatot is beidéz már 
citált tanulmányában, és rámutat arra, hogy ezzel kapcsolatban még a női szer-
zők között sincs konszenzus: egyesek felvállalják feminista irodalomszemléle-
tüket, mások pedig bár feminista szellemben szólaltatják meg hőseiket, azon 
az állásponton vannak, hogy az irodalomnak nincs neme (VÁRNAGYI 2011). 

NőK A MAGYAR IRODALMI KÁNONBAN

Az irodalomtörténeti összefoglaló könyvekben napjainkban egyelőre kevés 
női szerző kap helyet, melynek okait a témával foglalkozó tanulmányok szer-
zői abban látják, hogy Magyarországon az irodalom egy része a női szempon-
tú irodalmat, a női írásmódot és hangot csak most fedezi fel. Várnagyi Márta 
tanulmányában már citálta (VÁRNAGYI 2011) a női központúság előtérbe 
kerülését, továbblépve a női irodalom és a feminista irodalomkritika magyar-
országi fogadtatását vizsgálja. Problematikusnak tartja a fogalmi pluralitást, 
azt, hogy nincs konszenzus az egyes fogalmak használatát illetően, és úgy véli, 
a „feminizmus a magyar irodalmi közbeszéd számára olyan, mint J. K. Rowling 
Tudodkije. Titkolni kell, mint az utóbb említett szerzőnő megjelenése után a saját 
nemét” (VÁRNAGYI 2011: 25). A nők irodalmi kánonból való kirekesztését a 
magyar irodalom azon „sajátosságával” magyarázza, hogy annak „szerkesztői 
elvét a patriarchális ízlésvilág hatja át”, majd hozzáteszi: „az irodalom általában 
patriarchális, de a magyar az különösen” (VÁRNAGYI 2011: 25). Török Sophie 
egy 1937-es írásában így ír erről a problémáról: „Hogy egy író melyik nemhez 
tartozik, az nem helyzeti vagy élettani tény, hanem dominálóan irodalmi különb-
ség. Irodalomtörténetek, antológiák és vitairatok rendeződnek ezen elv szerint: 
vannak romantikus írók, realisták, naturalisták, kollektivisták – és vannak nők. 
Vannak fiatalok, öregek, klasszikusok és forradalmárok – és vannak nők; van 
francia, angol, amerikai, japán és héber irodalom és van nőirodalom. A törté-
nelmi fejlődés kétségkívül eldöntötte, hogy a nő nem pusztán nősténye a homo 
sapiens-nek, mint az állatfajnál általában, hanem külön species. Különösképpen, 
mikor irodalmat művel, egészen különálló fajtaként kezelendő, külön elvek, 
követelmények és szempontok szerint kell megítélni” (TÖRÖK 1932: 627–628). 
Fontos azonban, hogy ne kettős kritikai mércével mérjék a műveket, és a nők 
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művei esetében lejjebb tegyék a lécet. „[A] nőknek mégis legfőbb érdekük, hogy 
ne csak eltűrjék, de megköveteljék a kritikától s önmaguktól is a legmagasabb 
mérték igényeit. Amíg elfogadjuk, vagy éppen elvárjuk a »fórt« mint nemünk-
nek járó jogos könnyítést, addig »írónők« maradunk, kirekesztett kaszt, s holt 
ág az irodalom folyamában” (TÖRÖK 1932: 630). Török Sophie az „írónőséget” 
alapvetően lealacsonyítónak tartja, hiszen ebben az időben – mint azt lejjebb 
látni fogjuk – negatív beidegződések járultak a nők által írt irodalomhoz.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar irodalmi hagyományban sokat 
nyomott a latban a szerző neme, a nemekhez ugyanis más értékrend tartozik. Az 
irodalomtörténet „lényegében a fiúk apák elleni lázadásáról szóló történet, amely-
ből – mint arra a gender-szempontú irodalomelmélet rámutatott – hiányoznak 
a női minták, hiányzik az anyai ág. […] Ez viszont nagymértékben befolyásolja 
azt, hogy a későbbiekben milyen típusú műveket fogad be a kritika a kánonba. 
A férfiak által írt irodalom, tehát a férfiak által gyakorolt műfajok és írásmódok, 
valamint a férfiak által létrehozott reprezentációs minták lesznek irányadó-
vá” (BÁN 2004: online). A nők nem képviselték a kánon vallotta értékrendet, 
írásaikban általában magánéleti témákkal és a passzív női lét megörökítésével 
foglalkoztak, s az általuk írt művekkel szembeni „elvárások gyakran ellentmon-
dásosak voltak. Elvárták például, hogy a nők elsősorban »női« témáról írjanak 
(anyaság, házasság, szerelem), de már az »őszinteség«, amely gyakran paradox 
módon összeférhetetlennek tűnt a férfikritikusok szemében az erotikával, váltott 
ki erős ellenérzéseket és támadásokat. Mások meg éppen a leplezetlen feltárul-
kozást tartották erénynek” (PONGRÁCZ 2009: online). 

Kaffka Margit egyike azon kevés női szerzőknek, akik elfoglalták a helyüket 
a kánonban: kanonizált „asszonyíróként” (SéLLEI 2001: 257) és a klasszikus 
modernség képviselőjeként tartja számon a szakirodalom. A Színek és évek az 
egyik legsikeresebb és legtöbbet elemzett regénye, melyet már a megjelenése 
idején is nagyra tartottak és modernként kezeltek a kor kritikusai. Ha azonban 
a regényről írott véleményeket, méltatásokat olvassuk, feltűnhet az előbbiekben 
már említett kettős kritikai mérce. Elismerik a mű erényeit, amelynek értékét 
csak még jobban növeli, hogy nő írta. „[…] az én érzésem szerint ezzel a regény-
nyel ő eddigi írói útjának a csúcsára ért s egyszersmind olyan magaslatra, ahova 
asszonyíró nálunk még soha” (MÓRICZ 1912: 212) – írja róla Móricz Zsigmond, 
majd így folytatja: – „A legfőbb érdekessége az én számomra az, hogy asszony 
írta. Hiszen […] nincsenek női Homéroszok, Danték, Balzacok, Jókaiak. Sappho 
a gazdag és dús görög irodalomban a kivétel a szabály alól. S valahogy a többi 
írónő is így tűnik fel az átlagos megfigyelő előtt, akadhat egy-egy asszony is, aki 
a maga szűk határain belül képes arra, amire millió férfi: a költésre” (MÓRICZ 
1912: 212). Schöpflin Aladár Móriczhoz hasonlóan első asszonyíróként konsta-
tálja Kaffka Margitot. „Körülbelül Kaffka Margit a magyar irodalomban az első 
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asszony, akiben az író minden asszonyi kézimunka-dilettantizmustól megtisz-
tulva, igaz művészi mivoltában nyilatkozik meg, de asszonyosságának teljes 
megőrzésével. Elődei csaknem kivétel nélkül meglehetősen kompromittálták 
az írónő nevet, amely selejtes minőségű és gyanús jóhiszeműségű írással vált 
egyértelművé. […] Nincs ilyen asszonyias író több, talán az egész világon” 
(SCHÖPFLIN 1912: 944).

A fentebb idézett véleményekből kitűnik, hogy a női szerzőkhöz erős előíté-
letek tapadtak, ezért is tűnik jelentősnek a férfiírók szemében, hogy ezúttal nem 
„asszonyi kézimunka-dilettantizmussal” találták szemben magukat, ugyanak-
kor pedig Kaffka mégsem „férfi nyelven”, „férfihangon”, „férfinéven” írt „férfi 
regényt” az érvényesülés érdekében. Az előítélet kapcsán érdemes idézni Séllei 
Nóra kánon-definícióját: „értékkel és előfeltevéssel terhelt előítélet” (SéLLEI 
2007b: 72). A fentebb vázoltak alátámasztják ezt; létezik egy férfiak diktálta 
kánon, amelybe csak bizonyos, a kánon értékrendjét képviselő művek kerül-
hetnek be. Ezek alapján felmerülhet egy ellenkánon kialakításának lehetősége 
is. Séllei Nóra azonban fontosnak tartja kiemelni, hogy a nők irodalmi kánon-
ba való beemeléséhez nem az ellenkánon kialakítása lenne a legjobb módszer, 
mivel a női irodalom nem valami ellenében, hanem valamihez képest definiálja 
magát (SéLLEI 2007b). 

„A feminista irodalomkritika egyik fontos feladata a meglévő művek újra-
olvasása és az irodalomtörténet egyfajta korrekciója” (VÁRNAGYI 2011: 26), 
ugyanis számos, kánonba eddig be nem emelt írónő van a magyar irodalomban, 
akiknek több művét már lefordították és méltatták külföldön – ebbe a körbe 
tartozik többek között Szabó Magda és Galgóczi Erzsébet –, nem is beszélve az 
olyan elfelejtett női szerzőkről, mint például Földes Jolán, Erdős Renée vagy 
Lesznai Anna. Pozitív fejleményként értékelhető, hogy az elmúlt évek során olyan 
kötetek is napvilágot láttak, mint például a Nő, tükör, írás című kötet12, mely a 
20. század első felének női irodalmáról tartalmaz értelmezéseket, íróportrékat.

ÖSSZEGZÉS

A feminizmussal kapcsolatos sztereotípiák lebontásához elengedhetetle-
nül szükség lenne olyan neves személyiségekre és irodalomtudósokra, akik 
egyrészt kiállnának a feminista eszmék mellett, másrészt a „feminista” fogalmat 
oly módon határoznák meg, hogy az elősegítse a mozgalommal kapcsolatos 
előítéletek megszüntetését, de mégis világosan megfogalmazza a feminizmus 
célját, melynek elérése csakis a másik nemmel való együttműködés révén válik 
lehetségessé. Továbbá szükség lenne az egységes fogalomhasználat kialakítá-

12 Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. Varga Virág, Zsávolya 
Zoltán. Budapest, Ráció, 2009.
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sára, a feminista irodalomkritikával, illetve általában a feminizmussal és a női 
irodalommal kapcsolatos előítéletek feladására, ezzel összefonódóan pedig arra, 
hogy a témával kapcsolatos kritika beszédmódjára ne legyen jellemző az apoló-
gia és az önlegitimáció.
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Reka KOSTRABSKI

PROBLEMATIČNA KNJIŽEVNOST
Skica o statusu ženske književnosti i feminističke književne kritike 
u Mađarskoj

Krajem 1990-ih feministička književna kritika koja stiže u Mađarsku, usled 
negativnih konotacija reči „feministčki (-a, -o)” kod brojnih istraživača provocira 
kontra osećanja, a uz to u nauci o književnosti u Mađarskoj ne postoji konsenzus 
ni oko primene nekih nadovezujućih pojmova. Studija posmatra bitnije smerove 
feminističke nauke o književnosti i njihov prijem u Mađarskoj, kao i teškoće 
definisanja ženske književnosti, odnosno stavove kanona mađarske književnosti 
prema ženskim autorima.
Ključne reči: feminizam, feministička književna kritika, ženska književnost, gender, 
ženski autori.

Réka KOSZTRABSZKY

LITERARY TROUBLE
Draft to the Status of the women’s Literature and the Feminist 
Literary Criticism in Hungary

The feminist literary criticism, which reached Hungary in the late 1990s, is denied 
by a lot of Hungarian researchers because of the negative connotation of the 
word „feminism”, not mention that there is no consensus on the using of relating 
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definitions in the Hungarian literary life. The essay examines the main tendencies 
and the reception of the feminist discourse in Hungary, just as the difficulty of the 
defining of „women’s literature” and the relation of the Hungarian literary canon 
to the female authors.
Keywords: feminism, feminist literary criticism, women’s literature, gender, female 
authors.
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FERENCZI CONTRA FREUD –  
CONFUSION OF TONGUES BETwEEN HUNGARIAN 

AND AUSTRO-GERMAN PSYCHOANALYSIS

„…me myself is sexualist for setting up
my system on the basis of the number and

settlement of stamina”. 
 (Linné: Philosophia botanica)

The subject of the study is one of the essential points of the differences between the 
Hungarian and the Austro-German psychoanalytical theories, the question of the 
passion and tenderness. Ferenczi explained this problem in detail in his diary from 
1932 that he already advanced in his study about the confusion of tongues as well. 
On the basis of Descartes’s passion perception, he develops his own one about the 
adults’ and the analysts’ passionateness and the children’s and patients’ claim for 
tenderness. In the formation of this perception, he finds Georg Grodeckben as a 
partner, with whom they mutually analyse each other that give a sample to Ferenczi 
to adapt his theory to practice in form of the mutual analysis.
Keywords: passion, tenderness, Descartes, Lamarck, Groddeck, adaptation, child, 
language, mutual analysis.

The difference between the Hungarian psychoanalysis (called Budapest 
School) and the Austrian-German one lies fundamentally in the difference 
between the theories of Freud and those of Ferenczi. One of the crucial points 
is the question of passion and tenderness. 

Ferenczi’s “last contributions” have their origin mainly in his Clinical Diary 
from 1932. The notes written on 30th July are the first outline of his thoughts 
unfolded in the study entitled “Confusion of Tongues between Adults and the 
Child”. This study is about the confusion between the language of passion and 
the language of tenderness. Although passion is a recurring theme in the Diary as 
well, the total meaning of the concept and its relation to suffering became clearer 
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in the given note – inspired by the analysis of Descartes’ concept of passion as 
it is formulated in Encyclopaedia Britannica that Ferenczi got from Freud for 
his 50th birthday. The quotations and their commentaries can serve as a start-
ing point for us in understanding Ferenczi’s own theory of passion and how the 
polysemia of the word could get its special significance. For the question what 
passions really are he finds the following answer in Encyclopaedia Britannica: 
“‘passion’ = 1. Suffering of Pain, 2. Feeling of Emotion, 3. Suffering of Jesus Christ 
... and of Saints and Martyrs. ‘The modern use generally restricts the term to strong 
and uncontrolled emotions”. Right after the citation he puts down these sentences 
– still in English: “(Descartes: If reason is contradictionary in itself, truth must be 
found in unreason.) It is not easy to conceive how the same being who is determined 
by passion from without, should also be determined by reason from within. How 
in other words can a spiritual being maintain its character as self-determined or 
at least determined only by the clear and distinct idea of the reason which are its 
innate forms in the presence of this foreign element of passion that seems to make 
it the slave of external impressions? Is reason able to crush this intruder or to turn 
it into a servant? Can the passions be annihilated or can they be spiritualized? 
Descartes could not properly adopt either alternative” (FERENCZI 1996: 160). 
Some pages after, he quotes again: “‘Cartesianism. Encyclopaedia Britannica, 
Vol. V, 1910-11. The passions are... provisions of nature for the protection of the 
unity of soul and body, and stimulate us to the acts necessary for that purpose. 
Yet, on the other hand, he could not admit that these passions are capable of being 
completely spiritualized... It is impossible to think that passions which arise out 
of this unity can be transformed into the embodiment and expression of reason. 
Descartes points out: ‘...every passion has a lower and a higher form; and while 
in its lower or primary form it is based on the obscure ideas produced by the 
motion of the animal spirit, in its higher form it is connected with the clear and 
distinct judgments of reason regarding good and evil’’” (FERENCZI 1996: 163). 
These two passages are of fundamental importance regarding our topic, for 
they condense those questions and problems which are behind the Ferenczian 
conception: the concept of protection, the higher and lower forms of passion, the 
failure of Descartes in solving the contradiction of reason and passion. Besides, 
this is the first place where the two meanings of passion – passion as suffering of 
pain and passion as strong and uncontrolled emotion – stand side by side. These 
passages can be conceived as a proclamation of war upon Freud as the presenter 
of the book cited and as the representative of reason or rationalism. Indeed, at 
Ferenczi it is not reason that is opposed to passion as at Descartes and Freud, 
but tenderness, that is the original state of child. However, Ferenczi also plays off 
Descartes against Freud in the later study Confusion of Tongues... writing about 
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psychoanalysis that it reinforces Descartes’ idea according to which it is always 
passion causing passionate (FERENCZI 1971: 225) or “passions are brought about 
suffering” (FERENCZI 1955: 166). Nevertheless, this psychoanalysis is not the 
Freudian, but the Ferenczian one. He interprets Descartes’ thesis ontogenetically 
in his Diary, provoking the Freudian theory on child development. He argues 
that if “we succeed in gaining insight into the psychic life of a child who as yet 
has been spared pain and suffering, then we come ultimately to the assumptiom 
that man becomes passionate and ruthless purely as a consequence of suffering” 
(FERENCZI 1988: 151).

This statement leads us to the question of the real original nature of the 
child and to the impact produced on her/him by passion. Ferenczi suggests that 
the psyche of a child is in a somewhat fluid state, there are no mechanisms of 
defence working in it, hence it has no ego (self) but only id (FERENCZI 1988: 
148 and 210) or id and super-ego (FERENCZI 1971: 222). This also means that 
the child is without passion, passion being an egoistic (selfish) reaction of ego 
(self) which is not avaliable for the egoless (selfless)1 child. The lack of means 
of defence has a positive effect as well since defence reduces the “surface” of 
communication. According to Ferenczi, the sense organs of adults serve “in 
large part to exclude a large part of the eternal world (in fact everything except 
what is useful” (FERENCZI 1988: 154). Conversely, “infants communicate with 
the environment over a much broader surface” as the “protective devices are not 
yet developed” in them (FERENCZI 1988: 148). Instead, their mode of working 
effected by the outer world is the mechanism of mimicry (a kind of identification 
without anticathexis, that is, a mere autoplastic phenomena).2 This stage of 
development – before the emerging of object-love – is called by Ferenczi the 
stage of tenderness (FERENCZI 1971: 222). However, tenderness is a Freudian 
concept as well, so we have to be aware of the differences between this term 
and the Ferenczian one.

For Freud tenderness (Sinnlichkeit) is the opposite of eroticism, where sexual 
pleasure is an outcome of satisfying instincts of self-preservation. Although 
it also contains erotic elements all along, sexual objects only gradually draw 
tenderness bound to earlier objects to themselves (LAPLANCHE – PONTALIS 
1994: 204–205). As we see, this Freudian tenderness has an alloplastic direction, 
while for Ferenczi tenderness is a phenomenon of an explicitly autoplastic kind. 
Furthermore, for Ferenczi tenderness is a basic condition of a special type of 
intelligence which is different from that of reason or rationality.3 The Ferenczian 
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1 „-Ich” – FERENCZI 1996: 127. (FERENCZI 1988: 111)
2 See: HÁRS 1998.
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counterpair of this term, that is passion, is a wider concept than eroticism, in 
the same way as the Ferenczian tenderness is wider than the Freudian one. 
Beside sexuality passion includes other emotions as well, while in tenderness 
there is no sexuality at all, but it embraces the whole original infantile mental 
state. This state or attitude is the opposite of that of the adult world. The world 
of adults, as Ferenczi says, “under the prevalent regime (rearing of children, 
passionate behaviour of adults) it is made difficult for all people to free themselves 
of any sympathies and their unfairness. /.../ Even science is ‘passionate’ when it 
sees and recognizes only selfish instincts” (FERENCZI 1988: 200). The “confusion 
of tongues” is a confusion of experiencing life as a totality. As if it would be a 
one-sided rivalry or sometimes a struggle between two modes of experience: one 
based on alloplastic and another based on autoplastic adaptation. Or between 
two worlds: the world of passion, that is, the world of adults, analysts and the 
majority – on one side, and the world of tenderness, that of children, analysands 
and the minority – on the other. Who are madmen: we or the patients, children 
or adults? - asks Ferenczi making the concept of madness relative. 

What are the elements of “the passionateness of psychoanalysts” or adults? 
Ferenczi’s answer is the following: “Their own comfort. Lack of consideration. 
Using analysands, instead of letting them develop. Sadistic and masochistic elements 
(...) Sensitivity of the analyst (unjustified) (desire for vengeance) (...) (Vanity) 
TYRANNY: against independence” (FERENCZI 1988: 183). And if we ask about 
the impact of this world or language on the other, Ferenczi gives us answers which 
are as astonishing as provoking for Freudian/adult thinking – the traditional 
psychoanalytical mode. What happens here is a real myth-destroyment, the 
destroying of the fundamental traditional Oedipus-myth. Ferenczi formulates 
his ideas in different variations to put his questions. “One has to ask oneself 
how much of what is involved in the undying love of the child for his mother, and 
how much of the boy’s murderous desire against the rival father, would develop 
in a purely spontaneous way, without the premature implanation of passionate 
adult eroticism and genitality; that is, how much of the Oedipus complex is really 
inherited and how much is passed on by tradition from one generation to the other” 
(FERENCZI 1988: 79). Or later, in another note: “Is the Oedipus complex also 
a consequence of adult activity – passionate behavior?” (FERENCZI 1988: 173). 
And a few pages after that, he writes again: “This could be an example of the cases 
– certainly not rare – in which fixation on parents, that is, incestuous fixation, 
does not appear as a natural product of development but rather is implanted in 

3 On this tipe of intelligence see again HÁRS 1998 and HÁRS 1995 and Ferenczi’s ideas about the 
„wise baby”.
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the psyche from the outside, that is to say, is a product of the superego” (FERENC-
ZI 1988: 175). However, the Ferenczian conception of passion and tenderness 
involves not only the destroying of the Freudian Oedipus, but offers us another 
reading of the Oedipus-myth: one which is about the confusion of languages as 
both a cause and a result of passion and suffering. This, that is to say the linguistic 
reading of the myth, is justified by the original story as well.4 

We can interpret the story of how Oedipus, a hero of dactylic nature with 
fits of passion becomes a suffering hero. The story teems with incomprehensions, 
misunderstandings of words and omitted answers, reverses and secrecies because 
of the different languages spoken by the characters. Beside other voices we 
have the language of the oracles, the language of the Sphinx, the language of 
Theiresias, the language of Oedipus and the language of Laios – or the language 
of his herald as a medium of the fatherly voice since the father and the son did 
not speak with each other at their tragic meeting. The confusion of languages is 
what forms the narrative. As we know, the appearing of the Sphinx in Thebes is 
the gods’ punishment for the king’s illicit passions. The Sphinx itself is the child 
of the dog Orthos and its own mother, Echidna so as to foreshadow the fate 
of Oedipus. Laios does not understand the oracle, nor the words of Theiresias. 
Similarly, when Oedipus asks about his origin at the seat of the oracle, he gets no 
answer, but an oracle instead of it. As Laios, Oidipus also does not understand 
Theiresias since he does not understand anybody else. When meeting the Sphinx 
he solves and parallelly misunderstands its linguistic riddle about the human 
being, as he does not realize that the only being who is able to solve it is the 
one who is similar to the Sphinx in origin and fate. The adult Oedipus did not 
conceive that his earlier question at the seat of the oracle about Oedipus, the 
child would find its answer in the figure of the Sphinx.5

Thus the myth of Oedipus can be read as a story about how outer (linguistic) 
conflicts produce inner conflicts producing outer conflicts and so on. The 
problem is projecting one’s own character, forcing one’s own language upon the 
other instead of mutual understanding or at least striving after understanding. 
This problem is shared by psychoanalysts as well. „Adults /.../ project their own 
passionate character onto children, and this is what we did as analysts” (FERENC-
ZI 1988: 165). As we have seen, the “confusion of tongues” question is mainly 
the question of the adult Oedipus’ and the pre-oedipal languages’ confusion. 
In other words, it is the language of emotions question vs. that of suffering (of 

4 See KERéNYI 1977, mainly 243–253.
5 It would lead far and to another direction – although it has relevant importance regarding our 

theme – that another name of Oedipus’ wife is Astymedusa. For more about this question see 
HÁRS 1998.
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trauma), or the language of alloplastic vs. autoplastic adaptation. Indeed, in the 
same “Cartesian” note Ferenczi goes on thinking about the adaptation theory 
inspired by Lamarck. His thoughts put the role of Lamarck in psychoanalysis 
in a new light as well – so we have to speak about the misunderstood Lamarck. 
Besides, mentioning alloplasticism and autoplasticism here and the similarities 
discussed later reinforce the suspicion that in the analysis of the passion concept 
Ferenczi follows its pre-figuration in Lamarck (the usage of the term “sentiment” 
as sensation vs. sensitivity, and “sentiment intérieur”). Lamarckism, of what both 
Freudian and Ferenczian psychoanalysis was often accused, has an aspect which 
was far ahead of his age. On 5th June 1917 Freud wrote to Groddeck – and the 
person of the receiver is important here – the following: “The evolution theory 
of Lamarck coincides the final result of psychoanalytic thinking” (SULLOWAY 
1987: 280). We know that Freud and Ferenczi planned to write a book together 
on Lamarckist-biogenetical themes (SULLOWAY 1987: 397). But, I suggest, 
Lamarckism was not the same for Ferenczi and Freud. 

The fundamental thesis of Lamarck is surely the manifestation of an exploded 
viewpoint if it is conceived philogenetically. “The effect of physical factors on 
psychic ones has already been known, but I think the effects of psychic factors 
on physique itself have not been engaged yet in a sufficiently careful way. Albeit 
these two factors – having a common origin – produce a mutual effect on each 
other, even if they seem to be totally independent” (LAMARCK 1986: 64). But, 
interpreted as an ontogenetical thesis one can find in it the idea which is now 
called psychosomatics. Groddeck and Ferenczi, who were very close to each other 
both personally and in their way of thinking, could easily agree with Lamarck in 
the common origin of the physical and the psychical and their mutual effect on 
each other. Indeed, Groddeck was fighting all along against Cartesian dualism 
(GRODDECK 1967: 17–19). I attempt to summarize briefly what I think was 
important to Ferenczi and to Groddeck in Lamarck regarding our theme. Lamarck 
starts the analysis of sentiment with his new finding: “I consider it possible to 
realize the natural cause of sensation (sentiment) which is the property of such a 
lot of animals”6 (LAMARCK 1986: 58). In the following he makes a distinction 
between the properties of being able to be stimulated and that of sensitivity: 
“sensitivity (sentiment) and the ability of being stimulated are two very different 
phenomena taking place in the organism which have no common origin as it was 
thought. It was supposed till now that sensitivity is a feature of certain animals 

6 As Szász-Fejér János explains: “the word ’sentiment’ covers the concept of sensitivity. Its origin is 
the verb ’sentir’ (to be sensible of) meaning the sensations got by the sense organs. (...) The inner 
sensation (sentiment intérieur) is the property of animals with nervous system in the interpretation 
of Lamarck.” (In: LAMARCK 1986: 191)
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and needs a distinct organ-system for its manifesting itself, while the ability of 
being stimulated does not need any particular organ for it is a general attribute 
of all animal organisations” (LAMARCK 1986: 59). The weight of formulating 
the distinction between sentiment as sensitivity and sentiment as sensation 
becomes manifested in the passage where Lamarck introduces a new concept: 
the concept of sensation of existence (or sentiment intérieur). “Thinking about 
these interesting things I thoroughly examined the inner sensation (sentiment 
intérieur), this sensation of existence, which can be found only in animals with the 
quality of sensation. I have analysed both the known regarding facts and my own 
observations, and I am convinced that this inner sensation represents a remarkable 
force” (LAMARCK 1986: 60). 

Beside Lamarck’s adaptation theory, which is so essential in connection 
with the Ferenczian and likewise the Groddeckian way of thinking is the very 
conception of this sensation of existence, which could serve as a pre-figuration 
of the It of Groddeck and Orpha7 of Ferenczi as well – both are placed very 
far from the Freudian way of thinking. Both of them are intelligent forces of 
the unconscious, which is a part of nature. However Groddeck and Ferenczi 
think of intelligence just the opposite of what Lamarck says: “at the beginning the 
property of sensation is also very obscure and limited, then it develops gradually 
till it reaches the top signed by intelligence” (LAMARCK 1986: 98). While for 
Lamarck intelligence is a result of the development of sentiment as sensation, 
for both Ferenczi and Groddeck intelligence as the property of the nature-close 
unconscious is closer to sentiment as sensitivity. In Ferenczi and Groddeck 
intelligence has more to do with autoplasticism than alloplasticism contrary to 
Lamarck. Intelligence in their conception is rather the quality of the infant (or 
of the child), it is connected to tenderness and to passion as suffering – and has 
nothing to do with passion as emotion. It is not too much surprising that the 
views of Ferenczi and Groddeck on the child are nearly the same. The next 
sentences from Groddeck are worth comparing with Ferenczi’s related ideas 
quoted earlier: “a child /.../ can set at naught what we westerners are accustomed 
to regard as fundamental laws of physiology and psychology” (GRODDECK 1967: 
203).8 And: “Among other things we should understand why the child knows far 
better how to live than does the adult; he can still live in fullness of spirit because 
he has not come under the domination of the ego which distorts life, he is still 
infantile” (GRODDECK 1967: 208). Hence the following passage could be 

7 More about the nature and role of Orpha see HÁRS 1998.
8 This Groddeckian idea is one of the main themes in Füst Milán’s book: Ez mind én voltam egykor 

(FÜST 1977).
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written by Ferenczi just as by Groddeck: “That love and passion are separate 
and distinct things are generally agreed, but few people realize that passion has 
little or nothing to do with love, and can be awakened by other things than the 
presence of one who is beloved. It seems strange that people refuse to believe what 
is so obvious. Even lovers are only occasionally passionate; for the most part their 
love maintains a tranquil equilibrium, and when this disappears in face of passion 
other forces are awakened which we may name holy, but which in any case are 
so incomprehensible that we can only think of them as belonging to the realm of 
magic” (GRODDECK 1967: 237). 

As we have seen, one of the most important consequences of the Ferenczian 
analysis of passion is a (linguistic) revaluation of the Oedipus complex. As 
Groddeck writes: „The Oedipus-complex, as Freud calls it, is a reality, not a fact” 
(GRODDECK 1989: 197). This also means that it is a phenomenon one cannot 
establish and examine in itself and separately, but it is embedded in the (also 
linguistically determined) life of the given person. Another crucial outcome of 
analysing the concept of passion appears on the field of practice and the theory of 
techniques, that is, in Ferenczi’s revolutionary views on the child and on mutual 
analysis (on the position of the analyst and the analysand). On 27th December 
1931 Ferenczi wrote in his letter to Freud: “Now I believe that I am capable of 
creating a congenial atmosphere, free from passion, which is best suited to draw 
forth what has previously been concealed” (FERENCZI 1988: 4). However, there 
is another direction, a personal doubt from which Ferenczi could get to his new 
findings as solutions for his own problem as well. “How can I guarantee – he 
asks – her complete and lifelong happiness when I myself was and still am partly 
a child, that is to say, in need of care” (FERENCZI 1988: 14). In his Diary we 
can closely follow the practical and theoretical realization of his programme.

The difference between Freudian and Ferenczian analysis is usually used 
to be seen in that while Freud takes the position of a rigorous, rational father, 
Ferenczi takes the position of an understanding, loving mother. It may be true 
in the case of the Ferenczi of relaxational technics, but the Ferenczi of mutual 
analysis went further in modifying positions. Since passion is the adult’s feeling 
of “strong and uncontrolled emotions”, causing passion as suffering of pain (that 
is trauma) in children, he never spoke about fathers or mothers in connection 
with passion, but about adults, parents and, of course, analysts on the one hand 
– and children or analysands on the other. As adults, the father and the mother 
got their place on the same side contrary to children. In mutual analysis Ferenczi 
wanted to suspend the confusion of (emotional) languages that in this inequality 
by breaking the borders between analyst and analysand. As the language of the 
child is tenderness, the analyst has to speak this language. This means that the 
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analyst must turn passion to tenderness learning the language of the pre-Oedipal 
Oedipus, the language of suffering instead of passionate emotions. Oedipus as a 
traumatized child was determined to “cure” Thebes but he could not succeed 
because as an adult he became indisposed for dialogue. The healing force of 
tenderness, which he missed, is owned by children, according to Ferenczi: “the 
child becomes a psychiatrist, who treats the madman with understanding and tells 
him that he is right” (FERENCZI 1988: 172).

This also means that we can learn tenderness from the patients. As Groddeck 
writes: “It is our patients who can best teach us the art of psycho-therapy and to 
them we doctors owe our thanks” (GRODDECK 1989: 214). Writing about his 
success with mutual analysis Ferenczi speaks about nearly the same: “Who should 
get the credit for this success? Foremost, of course, the patient” (FERENCZI 1988: 
99–100). But how can the analyst learn and what does this learning involve? 
In other words, how can – if he can – the analyst be an adult person with the 
implying features if tenderness is a childish quality? Does it mean in order to 
adapt to the language of the patient, the analyst must be a child (a brother or a 
sister) instead of being either a father or a mother? The solution of Ferenczi’s 
questions, both the theoretical-practical and the personal ones, was hidden in 
turning the thesis about the child as a psychiatrist inside out. Groddeck thinks 
that psychoanalysis “gives us a new and child-like nature, and new possibilities 
of love” (GRODDECK 1989: 224). Ferenczi, as a new Oedipus who does not 
fail, even if killing Freud’s, his father’s fatherly conception about the position 
of the analyst as a father and any other adult positions, recognizes that for 
understanding we must be similar and must speak the same language as the 
other.9 The changing of positions which is revolutionary with all the hybrises 
of revolutions is taking the position of a child instead of that of adults. This is 
behind the other naming of mutual analysis as “two-children analysis”. Ferenc-
zi, the analyst wanted to be, and indeed was, a child. “Certain phases of mutual 
analysis represent the complete renunciation of all compulsion and of all authority 
on both sides: they give the impression of two terrified children who compare their 
experiences, and because of their common fate understand each other completely 
and instinctively try to comfort each other. Awareness of this shared fate allows 
the partner to appear as completely harmless, therefore as someone whom one 
can trust with confidence. Originally this trust had been enjoyed unilaterally; the 
child enjoyed maternal tenderness and care without giving anything in return 
(probably the maternal feeling that the child enjoys is also a kind of regression 
to childhood on the mother’s part). /.../ Following disillusionment with parents, 

9 Compare this „being the other” with Bion’s „at-one-ment” in his Attention and Interpretation 
(BION 1970).
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teachers, and other heroes, children unite among themselves and form alliances of 
friendship. (Should the analysis terminate under signs of such a friendship?) /.../ If 
the resolution of infantile amnesia depends on such COMPLETE liberation from 
fear of the analyst, then we may well have the psychological basis for mutuality in 
analysist” (FERENCZI 1988: 56–57). After the congress in Wiesbaden, where 
Ferenczi gave his lecture on the confusion of languages despite the protest of Freud, 
the father, he tried to find a settling in Baden-Baden at Groddeck, the brother.

Edition
FÜST Milán 1977. Ez mind én voltam egykor [I was all these once]. Budapest, Magvető, Szép- 

irodalmi Könyvkiadó

Reference
BION, Wilfred Ruprecht 1970. Attention and Interpretation. London, Tavistock
FERENCZI Sándor 1955. Confusion of Tongues Between Adults and the Child. In: Final 

Contributions to the Problems and Methods of Psychoanalysis. Vol. 3. New York, Basic 
Books. 156–167.

FERENCZI Sándor 1971. Nyelvzavar a felnőttek és a gyermek között [Confusion of Tongues 
between parents and children]. In: A pszichoanalízis és modern irányzatai [Modern 
trends in psychoanalysis]. Ed. BUDA Béla. Budapest, Gondolat Könyvkiadó. 215–226.

FERENCZI, Sándor 1988. The Clinical Diary of Sándor Ferenczi. Cambridge, Massachusetts 
and London, Harvard University Press 

FERENCZI Sándor 1996. Klinikai napló 1932 [Clinical diary 1932]. Budapest, Akadémiai 
Kiadó

GRODDECK, Georg 1967. The World of Man. London, Vision Press Ltd. 
GRODDECK, Georg 1989. Exploring the Unconscious. London, Vision Press Ltd.
HÁRS György Péter 1988. Medusa tükre eltörött [Medusa’s mirror has broken]. = BUKSZ, 

10. 1: 28–37.
HÁRS György Péter 1995. Pszichoanalízis – túl a modern tudomány(osság) „öröm”-elvén. 

[Psychoanalysis – beyond the joy principle of modern scientific (character)]. = Repli-
ka, 19/20: 69–80.

KERéNYI Károly 1977. Görög mitológia [Greek mythology]. Budapest, Gondolat 
LAMARCK, Jean-Baptiste 1986. A természet fejlődése [The development of nature.]. Bu- 

karest, Kriterion Könyvkiadó
LAPLANCHE, Jean–PONTALIS, Jean-Bertrand 1994. A pszichoanalízis szótára [Dictionary 

of psychoanalysis]. Budapest, Akadémiai Kiadó
SULLOWAY, Frank J. 1987. Freud, a lélek biológusa [Freud, biologist of the mind]. Budapest, 

Gondolat



70

Péter Hárs György: Ferenczi contra Freud...

HÁRS György Péter

FERENCZI KONTRA FREUD – A MAGYAR ÉS AZ OSZTRÁK–
NÉMET PSZICHOANALÍZIS KÖZÖTTI NYELVZAVAROK

A tanulmány tárgya a magyar és az osztrák–német pszichoanalitikus elméletek 
közötti különbség egyik sarkalatos pontja, a szenvedély és a gyengédség kérdése. 
Ferenczi 1932-es naplójában fejtette ki a legrészletesebben ezt a problémát, amit 
már megelőlegezett a nyelvzavarról szóló tanulmányában is. Descartes szenvedély-
fölfogása alapján alakítja ki a magáét a felnőttek és az analitikusok szenvedélyessé-
géről és a gyermekek és páciensek gyengédség iránti igényéről. E felfogás kialakítá-
sában partnerre lel Georg Groddeckben, akivel kölcsönösen analizálják egymást, 
ami mintát ad Ferenczinek, hogy elméletét majd a kölcsönös analízis formájában 
ültesse át a gyakorlatba. 
Kulcsszavak: szenvedély, gyengédség, Descartes, Lamarck, Groddeck, alkalmazko-
dás, gyermek, nyelv, kölcsönös analízis.

Đerđ Peter HARŠ

FERENCI KONTRA FROJD – JEZIČKA KONFUZIJA IZMEĐU 
MAĐARSKE I AUSTRIJSKO NEMAČKE PSIHOANALIZE

Predmet ove studije jeste jedna od kardinalnih tačaka u kojoj se mađarske i 
austrijsko nemačke psihoanalitičke teorije razlikuju, a to je pitanje strasti i 
nežnosti. Ferenci je u svom dnevniku iz 1932. najdetaljnije razradio ovaj problem, 
koji je on već u svojoj studiji o jezičkoj konfuziji i preliminarno dotakao. Na osnovu 
Dekartovog poimanja strasti on razrađuje svoje stavove o strastvenosti analitičara 
i odraslih, odnosno o potrebama pacijenata i dece za nežnošću. U izradi svojih 
shvatanja on nailazi na partnera u liku Georga Grodeka, s kim se međusobno 
analiziraju, što Ferenciju služi kao shema na osnovu koje on svoju teoriju prenosi 
u praksu u formi međusobne analize.
Ključne reči: strast, nežnost, Dekart, Lamark, Grodek, adaptacija, dete, jezik, među- 
sobna analiza.
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„NINCS KIÚT ÁLMAINK KETRECÉBőL” 
Az álom mint fantasztikus hatásképző Kosztolányi Dezső 

Az alvó című elbeszélésében

Kosztolányi Az alvó című elbeszélésében az álom kitüntetett szerepének fölhasz-
nálásával kérdőre vonódik az empirikus világ bizonyosságába és érvényességébe 
vetett hit. Az álom úgy deformálódik, hogy ami álomnak tűnik, az végül a valós élet 
kontúrját veszi föl. A közlés két médiumra, a filmszerű álom és a valóság közötti 
összjátékra, és nem csak a bekövetkező halál eseményére szorítkozik. A történet 
Nancy H. Traill fantasztikumelméletének paranormális móduszába sorolható, mert 
a természetfölötti esemény beépül a természetes paradigmába. A valóság primátusa 
nem kérdőjeleződik meg, hanem kibővül az álombeli jövőbe látás irreálisnak tűnő, 
de lehetséges szférájával. Az alvóban az álom a valósághoz képest nem másodrendű 
következmények nélküli jelenség, mert képes beleszólni a valóságba. Az álom itt 
nemcsak a mindennapi impressziók megfelelője, hanem az előre meglátás eszköze, 
ami biztosítja a mű fantasztikus hatását.
Kulcsszavak: fantasztikus irodalom, Kosztolányi-novella, álomnarráció, Nancy H. 
Traill fantasztikumelmélete, paranormális módusz.

„Az irodalom soha nem volt közömbös az álmokkal szemben; különböző 
korok más és másban keresték értelmét és eredetét, eltérően ítélték meg fontos-
ságát, de soha nem mondtak le arról a lehetőségről, hogy ezt az agyi fenomént 
mint művészi témát használják” (VAJDA 2005: 73). Kosztolányi, amikor Poe 
írásművészetéről elmélkedett, mintha saját novellájáról írt volna jellemzést: 
„az élet csak álom, és az ember állandó, kábító bizonytalanságot érez az élet és 
a halál játékának köszönhetően” (KOSZTOLÁNYI 2006a: 88). Az alvó című 
elbeszélés a gyakorlati élettől visszavonuló Xavér gróf története. Az ismerősei 
elfogynak, barátai elfelejtik, ezért elvonul a világtól felső-magyarországi kasté-
lyába. Itt fokozatosan teljes magányosságba burkolódzik, és álmokba menekül. 
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A valóság és az álmok egy idő után megkülönböztethetetlenek számára, míg 
végül, fantasztikus módon, az álma valósággá válik. 

Az elbeszélés eleje olyan célzásokat és szuggesztív érzéseket tartalmaz, 
amelyek megteremtik a történet különös hangulatát, de ezek a célzások nincse-
nek összefüggésben a főhős aktív cselekedeteivel. A novellában a Louis Vax által 
visszafejlődésként definiált motívum is megtalálható. A visszafejlődés sokszor 
kiterjeszkedik a helyre és az állapotra is. A történeteknek elvadult kertek, magá-
nyos, romos, kísérteties épületek vagy azok részei szolgálhatnak helyszínül. Az 
alvó cselekménye is egy ilyen ijesztő és kietlen helyen, hegyek és sötét erdők 
közepén található romos kastélyban játszódik. Lovecraft a gótikus rémregényeket 
elemezve rámutat arra, hogy a kastély olyan fantasztikus színhely, ahol a magányos 
szobák és porlepte bútorok között furcsa dolgok történhetnek meg. A kastély a 
fantasztikus „írásmód” egyik központi szimbóluma, mely egyben a személyiség 
jelképévé (is) válhat. Kálmán György szerint a régi házak, kastélyok a horror és a 
fantasztikus „műfajában” rémségeket és furcsaságokat rejtenek, hamis védelmet 
ígérnek, és sokkal veszélyesebb helyek, mint azt a szereplők hiszik (KÁLMÁN 
2011: online). Kosztolányi a patetikus trükköt (pathetic fallacy) (TRAILLOVÁ 
2011: 72–73) felhasználva a környezet leírását harmonizálja a történet különös, 
félelmet keltő és ideges hangulatával: „Hatalmas durranást hallott, azt hitte, hogy 
pisztolyból lőttek. Zakatoló szívvel ült az ágyban, fölgyújtotta a villanyt. Piszto-
lyához kapott, melyet […] elalvás előtt fölhúzott ravasszal készített ki […].[…] 
Alig aludt el, új durranás riasztotta fel, sokkal erősebb az előbbinél. A bútorok, 
melyek teleszívták magukat nedvességgel, a túlfűtött szobában megereszkedtek 
[…]. Az éji hangverseny pokoli volt. Ágyúztak, percegtek, nyikorogtak a bútorok, 
mintha betegek lennének és lázasan forgolódnának valami hagymázos álom-
ban” (KOSZTOLÁNYI 2007b: 363–364). A novella értelmezése szempontjából 
érdemes utalni arra a még a romantikában kialakuló hagyományra is, mely a 
hegyet (Xavér kastélya magas hegyek között fekszik) a természet titkaiba való 
beavatás szimbolikus helyeként ábrázolta (HODROVÁ 1994: 63–66). A gróf ezen 
a helyen „avatódik be a titokba”, itt kap lehetőséget arra, hogy jövőjét (halálát) 
megláthassa. A mű számos összetevőjében köszön vissza a gótikus tradíció, a 
kísérteties hatást keltő cselekménytértől (sziklás hegyek közt található ódon, 
sötét kastély) kezdődően, a történet idején át (éjszakák, hajnalok) egészen a 
magányos hős paranormális képességéig. A fantasztikus téma (jövőbe látás) 
amúgy is olyan alakot feltételez, aki racionálisan nem egyértelmű és megma-
gyarázható tulajdonságokkal rendelkezik.

A célzásokat konkrét előrejelzések követik. Az előrejelzés feladata az incipitben 
található egyéb utalásokkal együtt előkészíteni a reális világba betörő fantaszti-
kus eseményt. E narratív funkció segítségével fenntartható a valóságosnak tűnő 
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környezet és légkör hangulata, de közben a titokzatos érzését is biztosítja. A 
jelzés narratív funkciójakor (znamení) a történet főhőse olyan jelenség tanúja, 
ami valamilyen különös, megmagyarázhatatlan esemény bekövetkeztét ígéri. 
Az előrejelzés funkciója több esetben a főhős tudatában megjelenő gondola-
tokkal függ össze. A különös sejtések, érzések elsősorban a főszereplő hallásá-
hoz és látásához kapcsolódnak, de az egész személyiségét is befolyásolhatják, 
nemegyszer meglepetést, érdeklődést vagy várakozást váltanak ki a fantaszti-
kus történet szereplőiből (ŠRÁMEK 1993: 51–60). Például Xavér neuraszténiás 
kutyának nevezi magát, majd költözése előtt az egyik „éjjel elszédült ágyában, 
s reggel lihegve ébredt, nem tudta, meddig feküdt eszméletlenül” (KOSZTO-
LÁNYI 2007b: 363). Az alvás és az álmok a történet központjában helyezked-
nek el, jelezve, hogy hozzájuk kötődnek majd az irracionális események: „A 
hálószoba […] ünnepi és jelentős volt. Fehéren állt benne a rengeteg ágy, mint 
terített lakodalmi asztal. Aki betekintett, az a küszöbön döbbenten állott meg” 
(KOSZTOLÁNYI 2007b: 363). A gróf nagyon sokat és rendszertelenül alszik, 
és egy idő után már napközben is elbóbiskol. A műben a csáthos álommámor a 
halál gondolatával kapcsolódik össze: „élete apró eseményei jelentek meg előtte, 
gyorsan elvillanó moziképek, melyeket eddig sohase látott. […] Arra gondolt, 
hogy nemsokára meghal” (KOSZTOLÁNYI 2007b: 364–365, kiemelés R. Gy.). 
A novella a lét két aspektusára világít rá: az életre és a halálra. A gróf létezése 
két nézőpontból kap megvilágosítást: a halált álomként, az életet álomszerű 
káprázatként éli meg, de itt az álom a valóság „arcává” válik. 

Egy idő után a főhős nehezen képes megkülönböztetni az álmokat a valóság-
tól. Erre számtalan példát találunk az elbeszélésben: „Azon gondolkodott, hogy 
tulajdonképpen mikor is ébredhetett fel” (KOSZTOLÁNYI 2007b: 365), vagy 
„[…] nem tudta, merre van az ébrenlét és az álom határa” (KOSZTOLÁNYI 
2007b: 365), vagy „amikor este vetkőzött, felvillant a megrémült szeme fehére, 
úgy érezte, hogy ezt is álmodja, az ágyat, a vetkőződést, és azt, hogy nemsoká-
ra lefekszik” (KOSZTOLÁNYI 2007b: 365), vagy „Xavér bűvölten feküdt le az 
ágyba. Néha két napot is átaludt, úgy, hogy csak egyszer ébredt fel, a sötétben 
elszívott egy cigarettát, de nem tudta biztosan, hogy a cigarettát szívja-e, vagy 
csak álmodja” (KOSZTOLÁNYI 2007b: 365). Az álom ilyen szintű és ilyen 
mértékű eluralkodásával megkérdőjeleződik az empirikus világ bizonyosságába 
és érvényességébe vetett hit. Úgy deformálódik az álom, hogy ami annak tűnik, 
az végül a valós élet kontúrját veszi föl, sőt, bekövetkezik. Az álom az alternatív 
valóság hordozójává válik. 

Xavért nagyon foglalkoztatja a megsemmisülés: „Úgy érezte, az élet legna-
gyobb eseménye az, hogy meghal, a napja szenzációja pedig az, hogy elalszik” 
(KOSZTOLÁNYI 2007b: 365). Freud óta tudjuk, hogy egy olyan fogalom (Xavér 
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esetében a halál), amely nagyon érdekel, „sok asszociációt előhív, és sokáig foglal-
koztat. Minden érzelem egy többé-kevésbé messze nyúló asszociációkomple-
xumot állít elő, amelyet [Carl Jung] »érzelmileg színezett gondolatkomplexus«-
nak [nevezett el]” (JUNG 2006: 40). A komplexus valójában a vágyról és a vele 
szembeni ellenállásról szól. „életünket a vágyaink kielégítéséért vívott harcban 
töltjük: minden tettünk abból a vágyból származik, hogy bárcsak megtörtén-
ne vagy éppen ne történne meg egy konkrét dolog. […] Ha a valóságban nem 
tudunk kielégíteni egy vágyat, akkor legalább a fantáziában [álomban] elégítjük 
ki. […] Az álom beteljesülésként jeleníti meg a vágyát” (JUNG 2006: 41). Xavér 
legnagyobb vágya a halál megismerése, amely (először) álmában teljesül. A gróf 
álmában képi formában jelenik meg rejtett kívánsága (a halál megtapasztalása), 
amely így előreutaló funkciót tölt be, hisz az elbeszélés az álom fokozatos valóra 
válását bontja ki. Az álom a gróf szubjektivitásában (vágyai, aktuális problémái) 
jelentős szerepet játszik. Álmai a színházi előadások és filmkockák eseménysorai- 
hoz hasonlítanak („most kezdődik az előadás”), amelyeket alvás közben rituáli-
san megtekint, s „látja” a részleteket. A „színre vagy vászonra” vitt (álom)képek 
a XX. század elején gyorsan fejlődő filmművészetet juttathatják eszünkbe, ahol 
a víziók helyét konkrét képek foglalják el. Eisemann György felhívja a figyelmet 
arra a tényre, hogy a század eleji magyar fantasztikus művek és a képzelőerő 
modern működése „nem érthető meg a filmszerű inszcenálás sajátosságainak 
figyelembevétele nélkül, mely eleve egyfajta defiguratív irányba mozdíthatja a 
nyelvi alakítás észlelését” (EISEMANN 2012: 101). Wirágh András is összekap-
csolja a fantasztikus és modern irodalmat a mozgókép század eleji megjelenésével: 
a Nyugat írói „érzékenyen reagáltak az új médiumok, ezen belül is a »mozgókép« 
pozíciónyerésére, de azon fáradoztak, hogy ezt saját státusuk hangsúlyozására 
használják fel. Az irodalmi szöveg nem tűnhetett el a süllyesztőben, ráadásul a 
hangosfilm megjelenéséig a betű igenis fontos szerepet játszott a vászonra vetí-
tett képi narratíva érthetőbbé tételében. A századelő irodalmi alakjai mindkét 
lehetőséget megragadták, hogy életben tartsák az érzéki medialitást megteremtő 
filmmel szemben pozicionált szöveget. Hangsúlyozva vagy rejtettebb formában 
tematizálták az új médiumok működését, ezzel párhuzamosan közelítve a film 
által kiváltott befogadói reakciókat a képszekvenciákat konstituáló »új« irodalmi 
szövegekhez. A másik – első látásra konzervatívabb – megoldás annak hangsú-
lyozásában rejlett, hogy az irodalmi szöveg az olvasás képi fenomenalitás olyan 
jellegzetességeivel rendelkezik, amelyet a film sem tudott felülírni, csupán színre 
vitte, objektivizálta azt a rögzítő, tároló és vetítő mechanizmusok összehangolá-
sával” (WIRÁGH 2010: 355). A fantasztikus irodalom, felhasználva a mozgókép 
és egyéb technikai újdonságok (pl. a röntgensugárzás) mechanizmusait, képes 
a gondolatokat, álmokat filmszerűvé tenni, sőt, eltörölni az érzékiség és a testi-
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ség közötti válaszvonalakat. (A röntgensugárzással járó lemeztelenítésnek és a 
test átlátszóságának fantasztikus témáját használja fel Babits Mihály a Novella 
az emberi húsról és csontvázról című elbeszélésében.)

Szerb Antal egy 1927-es, a mozgóképről tartott előadásában a következőket 
állítja: az „[á]lmok, látomások, csodák a moziban mind láthatóvá válhatnak és 
ezáltal a mozi a legalkalmasabb a tudatalatti és tudatfeletti lélekréteg kifejezé-
sére” (SZERB 2002: 61). Így a filmszerű álomlátás a bensőben megjelenő kép 
kivetítésével teljesítheti a vágyak objektivizálásának kényszerét. Kosztolányi 
novellájában is ez történik: a filmszerű álomképek képesek a képzelőerő dimen-
zióját elhagyni, a szó szoros értelemben előkészíteni a gróf teázás közbeni halá-
lát. Vagyis Xavér az álmaiban egy hangosfilm eseménysoraként látja maga előtt 
megelevenedni bekövetkező pusztulását. A közlés mindvégig két médiumra, a 
filmszerű álom és a valóság közötti összjátékra, és nem csupán a bekövetkező 
halál eseményére szorítkozik. 

Az alvóban Kosztolányi más fantasztikus novellájához (Lidérc) hasonlóan 
az én-integritás megbomlása áll a középpontban. Lengyel András megállapí-
tása szerint a történet elsődlegesen nem a szociológiai realitásokban mozog, 
„hanem a címszereplő beállítódásának, illetve e beállítódás végigvitelének »fejlő-
désrajza« – a visszavonulástól a […] halálig” (LENGYEL 2000: 179–180). Az 
én-integritás fokozatos redukáltsága és szétesése jól diagnosztizálható. A kiin-
dulási helyzetben a nyüzsgő városi világgal szakít a gróf. Elvonul a világtól, a 
„tót hegyek” közé, felső-magyarországi ódon kastélyába rendezkedik be, ahol 
a hátralévő idejét magányban tölti. Magára maradt, izolálódott ember, aki saját 
gondolataiban is nehezen tájékozódik. Lengyel felfogásában Xavér redukált énjét 
kettős erő mozgatja, a mámorvágy (a halál megismerése) és az érdektelenné vált 
valóságtól való teljes eltávolodás igénye, aminek köszönhetően véglegesen átbil-
len az álmok világába. A gróf „nemcsak az álom szolgálatába állítja reális élete 
maradványait, mindazt, ami még a világból valamennyire megmaradt számára, 
de álma révén szembesül önmagával […]” (LENGYEL 2000: 181). Kosztolányi 
az elbeszélt történet „valóságosságát” úgy mélyíti el, hogy szüntelenül túlmutat 
rajta egy tapasztalati valóságon túli dimenzió irányába (álomba). Ez azt jelenti, 
hogy a gróf története két síkon halad a fantasztikus végkifejlet felé. Egy a befo-
gadó számára ismerős tapasztalati síkon (Xavér életvitele a kastélyban) és egy 
metaforikus síkon (álmai), amely történetnek a kelléke. 

Az álom középpontba helyezésével a tér fantasztikussá válik. Xavér képze-
letbeli alakjainak és állapotainak egymást követő sorozata a mentális tér 
spektralizációját okozza. Terry Castle spektralizáció fogalma azt jelenti, hogy 
hiszünk egyfajta episztemológiai visszahatásként saját álmaink kísérteties voltá-
ban (CASTLE 2011: online). Xavér az álmait módszeresen lejegyzi, és próbál-
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ja őket értelmezni: „[…] reggel, mikor felébredt, lejegyezte, mit látott […]. 
Mindent számon tartott. Napját jórészt azzal töltötte, hogy hosszú, véget nem 
érő jegyzeteit rendezte, javította. Pazarlóknak tekintette azokat, akik az álmokat 
kidörzsölik a szemükből, könnyelműen, meggondolatlanul elvetik ezeket a nagy, 
titokzatos kincseket, melyek nem oktalanul kerülnek kezünkbe […]” (KOSZ-
TOLÁNYI  2007b: 366). Lengyel ezért látja a gróf figurájában megelevenedni az 
„álomfejtő” Freud intencióit, amit Kosztolányi írói „alkalmazásaként” értelmez 
(LENGYEL 2000: 181). Az álom végül szóról szóra (képről képre) be is követ-
kezik. Legelőször a szobájában ülve fedezi fel, hogy az álma valóság, bár ez az 
észlelése a todorovi különös kategóriába tartozik, mert minden megmagyaráz-
ható a véletlenek egybeesésével. Xavér az álmához tökéletesen hasonló állapotot 
érzékel, de nem történik semmiféle fantasztikus esemény, amely ellentmondana 
a fizikai világ törvényszerűségeinek: „Most már tudta, hogy miért érdekli annyi-
ra ez a szoba. éjjel álmában ugyanitt ült, ilyen helyzetben, ilyen tétlenül, nézte a 
szőnyegen ragyogó fénysávot, melyet a zsalu résén beszűrődött napsugár rajzolt 
oda. Csakhogy a fénysáv ottan nagyobb volt. Még egy kicsit ki kellett nyitni a 
zsalut, hogy minden csalódásig hasonlítson” (KOSZTOLÁNYI 2007b: 366). 

Kosztolányi novellájában a fantasztikus megnyilvánulás szorosan kötődik 
a hős vereségéhez. A fantasztikum bekövetkezte az álom tökéletes másolatában 
nyilvánul meg. „Azt álmodta, hogy […] elérkezik egy szobába, melyben tulaj-
don hálószobáját ismerte föl, az ágyon könnyedén felkönyökölve ő maga feküdt, 
majd jött az inas, ki ezüsttálcán teát hozott, teázni is kezdett már, de egy pilla-
natban, mikor a kanalat szájához emelte, kiesett kezéből a kanál, és holtan dőlt 
vissza a párnára” (KOSZTOLÁNYI 2007b: 368). Ezután Xavér lidérces álmából 
fölébred, és az egész álombeli jelenet pontról pontra megismétlődik, a valóság-
ban is meghal. Xavér álma a jövőbe látás eszköze, de a logikának ellentmondó 
paranormális jelenség. A gróf vágya (a halál megtapasztalása) nemcsak álmában 
teljesedik be, hanem a valóságban is, így a műben a fantasztikus jelenségnek 
köszönhetően megszűnik a vágy és a valóság közti feszültség. 

A novella több magyarázatot kínál fel a paranormális esemény „leleplezésé-
re”. Az első racionálisnak tűnő „bizonyítékot” az őrület jelentené. A gróf nagyon 
furcsán, zavarosan viselkedik. Csupa ellentmondásosság figyelhető meg visel-
kedésében. Magányosan tölti hosszú napjait és heteit, a hálószobájába vonul el. 
Senkivel sem beszél, senkit nem fogad. Télen nyári sportruhát vesz fel, teniszlab-
dáit kéri, majd szobájába zárkózik. Aztán váratlanul tizenegy személyre rendel 
ebédet, a szakácsok minden általa óhajtott ételt megsütnek-főznek, az ebédlő-
ben arannyal terítenek, de nem érkezik senki. A cselédek elbizonytalanodnak a 
gazdájuk épelméjűségét illetően. Lehet, hogy a gróf álomfejtő gondolataival saját 
beteges izolációját teremti meg, és ennek az áldozata. Fennállhat a lehetőség, 
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hogy nincs minden rendben az elméjével, de a fantasztikus módon előre látott 
halálra a lelki betegség nem ad választ. Az alvó nem tűnik orvosi kóresetnek. 
Kétségtelen, hogy a magyar irodalomban születtek freudi kóresetek is, amelyek 
olykor még szépirodalmi műként is funkcionáltak (pl. Csáth Géza: Egy elmebeteg 
nő naplója). Ilyesminek az írásához viszont nem volt elég szakismerete Koszto-
lányinak, annak ellenére sem, hogy fiatalkori legjobb barátja, szellemi társa és 
unokaöccse Csáth Géza volt, és Ferenczi Sándorral, Hollós Istvánnal, Moravcsik 
Ernővel, Richard von Kraf-Ebinggel, Julius Wagner-Jauregg-gel vagy Jendrassik 
Ernővel (a felsorolt személyek ideggyógyászok) is levelezett.

A fantasztikus esemény másik leleplező magyarázatát a drogok használata 
adhatná. Xavér egy idő után nagyon nehezen alszik, és nem képes emlékezni 
álmaira: „Aludni próbált. Kétségbeesetten kereste az álmot. […] Nem tudott 
aludni. Szemhéjai csikorogtak, nem csukódtak össze. Mikor pedig álomporokat 
vett be, semmit se álmodott” (KOSZTOLÁNYI 2007b: 367–368, kiemelés R. 
Gy.). érdemes itt Kosztolányi 1934-ben keletkezett, gazdag értelmezéstörténe-
tet magáénak mondható novellájára utalni, a Caligulára, mely szintén szorosan 
kapcsolódik a halálra való várakozás és a vélt vagy valós őrület témaköréhez. 
Ebben a császár szó szerint – csupán a grammatikai személyt és az időt módo-
sítva – ismétli meg a gróf szavait: „Nem tudok aludni. Szemhéjaim csikorognak” 
(KOSZTOLÁNYI 2007c: 378, kiemelés R. Gy.). érdekes módon az álom hiánya 
mindkettőjük életét ellehetetleníti, igaz, más-más okból kifolyólag. Míg Caligu-
lánál az álom színlelést, hazugságot és önvédelmet jelent (SZITÁR 1998: 230), 
addig a grófnál a jövőbelátás eszköze.

Xavér az álmatlansága miatt végül morfiumhoz nyúl: „[e]ste karjába szúrta 
a morfiumos oltótűt” (KOSZTOLÁNYI 2007b: 368), hogy az álmait újra képes 
legyen felidézni. Lengyel szerint a novellában a következő mondat világítja meg, 
miért használ drogot Xavér: „Egyre mélyebben akart belesüppedni [az álom-
ba], egyre sűrűbb, mákonyosabb zsibbadást vágyott szegény, hogy talán […] 
az öntudat vastag fátylai, takarói közt találkozik vele” (KOSZTOLÁNYI 2007b: 
367–368). A szövegből nem derül ki, hogy a „vele” szó kit/mit takar. Jelentheti 
Xavér hajdani, már harminc éve halott szerelmét, a halált, vagy az én kitelje-
sedésének lehetőségét. Lengyel rámutat arra, hogy „Kosztolányi itt nem foglal 
állást, de éppen a vágynak ez a meghatározatlansága, a »vele« többféleképpeni 
értelmezhetősége növeli meg az e szóval jelölt titokzatos valaki, vagy valami jelen-
tőségét. S ez, pontosabban e valaki/valami elérhetetlensége magyarázza, hogy a 
novella »alvója« tovább lépve a megkezdett úton, előbb droghoz folyamodik, […] 
majd, álmai intencióit követve, öngyilkos lesz” (LENGYEL 2000: 181). Lengyel 
életrajzi magyarázatot is felhasznál a gróf morfiumhoz való fordulását illetően. 
E mögött Kosztolányi Csáth Géza drogfüggőségéről szerzett ismereteit és/vagy 
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saját élethelyzetének (nárcisztikus indítékú) fikcionalizálását és irrealizálását véli 
felfedezni (LENGYEL 2000: 181). Hozzá kell azonban tenni, hogy a drog nem 
képes az álom megvalósítására. A gróf halálát okozhatja a morfium, de hihetet-
len pusztulásának módjára a szer használata nem ad magyarázatot. 

A novella harmadik magyarázata az álom lehetősége. Vagyis valójában nem 
következik be a gróf halála, csak kétszer álmodja ugyanazt az eseményt. Ez az 
állítás azonban nagyon könnyen cáfolhatóvá válik, mert a történetet nem Xavér 
meséli el, hanem egy mindentudó, E/3. személyű narrátor, aki még akkor is látja 
a grófot, amikor az már halott: „A szeme is tágra nyílott, csodálkozva, érthetet-
lenül ragyogott. Xavér úgy bámult, mint aki végre fölébred” (KOSZTOLÁNYI 
2007b: 369). érdemes megjegyezni, hogy hasonló befejezéssel ér véget két másik 
Kosztolányi-novella is: „Feje lecsuklott. Szeme kinyílt, s szinte rajongva pillan-
totta meg azt, amit mindig akart, és most meg is talált: a semmit” (Caligula). 
„érdekes – jegyezte meg –, most is nézi magát a tükörben. – Igen – bólintott az 
orvos. – Mint afféle művészember. Pedig már nem is él” (Az utolsó fölolvasás). 
A gróf a fantasztikus történet áldozatává válik: az álombeli paranormális jelen-
ség valósággá lesz, ami a halálával egyenértékű.

Traill felfogásában a fantasztikus irodalom válfajai a modális kontraszt 
jellegében és ábrázolási funkciójában ragadhatók meg, a fantasztikus művek 
meghatározásában a természetfeletti szféra fikciós státusa játssza a fő szerepet: 
az a mód(usz), ahogyan a történet világában a természetfölötti konfrontálódik 
a természetes szférával. Ebből kiindulva a fantasztikus irodalom ötféle móduszát 
(választó, képzeleti, nem egyértelmű, megmagyarázott, paranormális) különbözteti 
meg. A paranormális módusz radikális transzformációjában a természetes és a 
természetfeletti kölcsönösen nem zárják ki egymást. A két szféra megkülönböz-
tetése eltűnik, a természetfölöttit csak címkeként használják a furcsa jelenségek 
megnevezésére. A telepátia, a jövőbe látás, a hipnózis, az akaratátvitel képességei 
elfogadottak ebben a móduszban, míg más móduszokban ezekre a képességekre 
csak természetfölötti lények lennének képesek. Ebben a móduszban a természet-
felettinek tetsző események, amelyekre a tudománynak még nincs megnyug-
tató és elfogadható magyarázata, beépülnek a természetes világába, mégpedig 
anélkül, hogy annak törvényei sérülnének (TRAILLOVÁ 2011: 13–34). Kosz-
tolányi története azért sorolható Traill paranormális móduszába, mert a gróf 
rendelkezik valamilyen, ép ésszel megmagyarázhatatlan képességgel (a jövőbe 
látással). Xavér álmában meglátja a jövőjét, ami pár perc múlva a valóságban 
is bekövetkezik. A természetfölötti esemény beépül a természetes paradigmá-
ba. A valóság primátusa nem kérdőjeleződik meg, hanem kibővül az álombeli 
jövőbe látás irreálisnak tűnő, de mégis lehetséges szférájával. Az alvóban tehát 
az álom a valósághoz képest nem másodrendű, zárójelezhető, következmények 
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nélküli jelenség, hanem olyan, amely közvetlen alakítója a valóságnak. Az álom 
ugyan az empirikus mindennapi világban jelentkezik (hiszen a gróf álmodik), 
de egy érzékfeletti szférába enged betekintést. Az álmodó gróf számára az álom 
a fantasztikummal való találkozás és az abba való integrálódás módját jelenti, 
mely segíti az érzéki és az érzékfeletti világ közti közvetítést, miközben az utóbbi 
megnyilatkozási formájának tekinthető.

Összegezve elmondható, hogy Kosztolányi a fokozásra és a fantasztikus 
tetőpontra építi a novellát, finoman sejtet a megbúvó utalásokkal, s végül a nem 
valós valóságosságáról győzi meg az olvasót. Rendkívül rafinált módon hasz-
nálja az álomnarrációt, melynek az az alapelve, hogy az álomban megtörténő 
eseményeknek az empirikus világban megismétlődve fizikai következményei 
vannak. (Wes Craven a Rémálom az Elm utcában című filmben Kosztolányihoz 
hasonló eljárást használt, csak az azonos, pontról pontra való ismétlődéseket 
nem alkalmazta [VARGA 2013: online].) Az álom itt nemcsak a mindennapi 
impressziók, a nem kiteljesedett gondolatok megfelelője, hanem a jövőbe látás 
eszköze. Az álom és az alvás együttese fokozatosan megfosztja a főszereplőt a 
normális érzékeléstől, aminek köszönhetően (az élet álom) metaforikus értelmű 
állítás szó szerintivé transzformálódik, s a történet fantasztikus jelleget ölt. Xavér 
hiába oszcillál a tudat(osság) és a tudatalatti, a nappali valóság és az éjszakai 
álom között, végül azzal kell szembesülnie, hogy az álom valósággá válik. Ami 
az ébredés után történik, az maga lesz az álom: a valóságban is visszafordítha-
tatlanul bekövetkezik a gróf halála.
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Đula RIGO

„NEMA IZLAZA IZ KAVEZA NAŠIH SNOVA”
San kao generator fantastičkih efekata u pripoveci Usnuli 
Dežea Kostolanjija

U pripoveci Usnuli Kostolanjija primenom istaknute uloge sna preispituje se vera 
u sigurnost i validnost empirijskog sveta. San se deformiše na način pri kojem ono 
što se čini snom, na koncu odeva konture realnog života. Izlaganje se odnosi na 
dva medija, na interakciju između sna filmske naravi i stvarnosti, i ne ograničava 
se samo na događaj smrti koja nastupa. Priča može da se uvrsti u paranormalni 
modus teorije fantastike Nensija H. Treila, pošto se natprirodni događaj ugrađuje 
u prirodnu paradigmu. Primat stvarnosti se ne dovodi u pitanje, već se dopunjuje 
naizgled irealnom, ali ipak mogućom sferom viđenja budućnosti u snu. U Usnulom 
san u odnosu na stvarnost nije pojava drugog reda, bez ikakvih posledica, pošto je 
u stanju da utiče na stvarnost. San ovde nije samo pandan svakodnevnih impresija, 
već i sredstvo pogleda viđenja unapred, koje obezbeđuje efekat fantastike u delu.
Ključne reči: književna fantastika Kostolanjijeva, pripovetka, naracija sna, Nensi H. 
Treil, teorija fantastike, paranormalni modus.
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Gyula RIGÓ 

 “NO wAY OUT FROM THE CAGE OF OUR DREAMS”
(The dream as fantastic impression making in Dezső Kosztolányi’s 
narration entitled Az alvó)

In Kosztolányi’s short story entitled Az alvó (The sleeper) the faith in the certainty 
and validity of the empirical world becomes challenged by using the privileged role 
of the dream. The dream becomes deformed in the way that what it seems a dream 
eventually takes the outline of the real life. The communication is confined to two 
mediums, to the interplay between the cinematic dream and the reality, and not only 
to the eventual death. The story can be included in the paranormal mode of Nancy 
H. Traill’s fantasticality theory, because the supernatural event infiltrates into the 
natural paradigm. Primacy of the reality is not questioned; it becomes wider with 
the sphere of the dream prescience appearing unreal, but possible. Compared to 
reality, the dream in Az alvó (The sleeper) is not a secondary phenomenon without 
consequences, because it is able to interfere in reality. The dream here is not only the 
equivalent of the daily impressions, but the device of pre-observation that insures 
the fantastic effect of the writing.
Keywords: fantastic literature, Kosztolányi novel, dream narration, the fantasticality 
theory of a Nancy H. Traill, paranormal mode.
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PENAVIN OLGA GYŰJTőÚTJAI 
A MURAVIDÉKEN1

Penavin Olga nyelvész és néprajzkutató három alkalommal járt a Muravidéken, 
először 1960-ban, majd a Magyar Tanszék hallgatóival 1963-ban és 1977-ben. Az 
első gyűjtőúton nemcsak a nyelvatlaszkészítéshez szükséges kérdőfüzet tartalmazta 
kérdéseket tette fel adatközlőinek, hanem néprajzi anyagot is gyűjtött. A következő 
két alkalommal a gyűjtésbe az egyetemisták is bekapcsolódtak, és nyelvjárási, vala-
mint néprajzi adatokkal gazdagodott a tanszék gyűjteménye. A dolgozat bemutatja 
a terepi gyűjtés néhány mozzanatát és azokat a tanulmányokat, melyekben mura-
vidéki adatok (is) vannak, valamint a tájnyelvi atlasz készítésének műhelytitkairól 
és a tájnyelvi atlasz tanulságairól szóló tanulmányokat. Penavin Olga a muravidé-
ki nyelvjárás több sajátságát írta le: a fonetikai, morfológiai és szintaktikai saját-
ságokat, kitért a tájszavakra, és foglalkozott többek között a muravidéki földrajzi 
köznevekkel is.
Kulcsszavak: Muravidék, tájnyelvi atlasz, terepi oktatás, a feladatok listája, kulturális 
élmények, birtokviszony, határozóragok, morféma-alternánsok, földrajzi köznevek, 
az összehasonlítás lehetősége.

Penavin Olga (1916–2001), az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanára 1960 augusztusában járt először 
gyűjtőúton a Muravidéken. Végh Józsefnek az 1959-ben megjelent Őrségi és 
hetési nyelvatlasza adta számára az indítékot, hogy felkeresse azt a térséget, 
melynek magyar ajkú lakossága a nyelvatlaszban bemutatott nyelvjárást beszé-
li, kutatásai pedig, mint írta, érdekes megfigyelésekre és összehasonlításokra 
adtak alkalmat. Penavin Olga húsz településen gyűjtött, az eredmény pedig 
A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza, mely a Magyar Nyelvtudomá-
nyi Társaság kiadásában jelent meg 1966-ban (PENAVIN 1966). A muravidéki 
tájnyelvi atlasz a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványainak 116. köte-
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1 Elhangzott 2012. november 16-án Lendván (Szlovénia), a Bánffy Napok 2012 rendezvény kereté-
ben tartott Penavin Olga nemzetközi emlékkonferencián. 
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te. A megjelenés helye bizonyítja, hogy a muravidéki nyelvjárási atlasz anyaga 
érdeklődést keltett Magyarországon is. Ez a tájnyelvi atlasz az első a sorban, 
melyet majd követ még jó néhány.

Az atlasz megjelenése előtt, már a gyűjtés évében, tanulmányt közölt a 
Tanárnő az újvidéki Bölcsészettudományi Kar évkönyvében, a Godišnjakban 
A szlovéniai nyelvatlasz tanulságai címmel (PENAVIN 1960). A tanulmányból 
megtudjuk, hogy az atlasz készítésekor a nyelvi dinamizmusra volt tekintettel. 
„A nyelvi alakok mozgását, a nyelvi jelenségek alakulását, a nyelvi erők harcá-
nak kimenetelét, az egyes nyelvi jelenségek kölcsönhatását igyekszik tükrözni 
nyelvatlaszom”  – írta a tanulmányban (PENAVIN 1960: 37). Céljaként hatá-
rozza meg azt is, hogy bemutassa, milyen régi nyelvi jelenségeket őrzött meg 
a nyelvjárás, és milyen új tendenciák figyelhetők meg benne. Azt tapasztalta, 
hogy a térség nyelvjárása közeledik a köznyelvhez. A tanulmány rövid össze-
foglalót tartalmaz a hangtani és alaktani jelenségekről, valamint két szóföldrajzi 
kérdésről is találunk adatokat. A tanulmány része 15 térképlap. Ezek összefoglaló 
térképek a muravidéki nyelvjárás markáns jelenségeiről (ö-zés, az ë használata 
és az n palatalizációja, az á előtti a viselkedése, az á utáni a megfelelése, a j ~ gy 
megfeleltetés, a hangrendi illeszkedés az összetett szavakban és a szókapcsola-
tokban, a mássalhangzó-torlódás feloldása, a hiátus és megszüntetése, a kedd 
szó régebbi alakjainak megőrzése, a fa szó szótöveinek alakváltozatai, a -val/-vel 
határozórag illeszkedése, illetve nem illeszkedése, és a sír meg a vihar szavak 
változatai). Ezek a térképlapok megvannak az atlaszban is. Az ismertetés még 
egyszer megjelent, de térképlapok nélkül (PENAVIN 1982).

érdemes megemlítenünk azokat a jeleket, melyeket a Tanárnő alkalmazott, 
mert jól látható belőlük, hogy finom árnyalatokra is tekintettel volt, azaz megkü-
lönböztette a kihalt és kihaló, most terjedő és egészen új, még nem meggyöke-
resedett, valamint ritkán hallható szóalakokat.

A nyelvjárási atlasz megjelenése után is közölt belőle nyelvi anyagot, mintegy 
mutatványként. (Feltételezem, azokra gondolva, akik kezébe nem kerülhetett 
az atlasz, a folyóirat azonban igen.) 

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeinek 1969-ben megjelent 
első számában olvasható tanulmányban összefoglalta, milyen körülményekre 
kell tekintettel lennie a kutatónak/gyűjtőnek, hogy „az atlasz megbízható, tudo-
mányos feldolgozásra alkalmas és a pillanatnyi nyelvi helyzetnek hű tükörképe 
legyen” (PENAVIN 1969: 22). Ehhez a tanulmányhoz is tartoznak térképlapok, 
a muravidéki és a baranyai nyelvatlasz néhány térképlapja itt tanulmányozha-
tó, egészen pontosan kilenc lapon láthatjuk a Muravidék néhány szavának/
szóalakjának változatait (létra, ing, egres, kukorica címere, gácsér, szú, teheneitek, 
megyünk és fölvennénk). 
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Penavin Olga még kétszer visszatért a Muravidékre, de már nem egyedül, 
hanem az újvidéki Magyar Tanszék hallgatóival. 

1963. október 4-e és 17-e között 21 első-, másod- és negyedéves hallgatóval 
járta be ismét a térség falvait (ez volt a tanszékesek első tanulmányi útja). Az út- 
vonal a következő volt: Lendva, Gyertyános, Felső-Lakos, Kapca, Radamos, 
Dobronak, Szécsiszentlászló, Szerdahely és Domonkosfalva. (A hallgatók kiszá-
molták, hogy egy hét alatt kb. 120 kilométert gyalogoltak.) Muraszombaton is 
volt a csoport, és Mariborban meg Csáktornyán. A tanulmányi kirándulás célja 
az volt, hogy az egyetemisták megismerjék a muravidéki emberek életmódját, 
szokásait és nyelvét. 

A tanulmányutat a Tanárnő gondosan előkészítette. Az utazás előtt a hallga-
tók megkapták a feladatok listáját, és választhattak, mivel foglalkoznak majd. Az 
eredményes gyűjtés egyik előfeltétele az alapos felkészültség. A fiatal gyűjtőknek 
volt elég idejük tájékozódni a szakirodalomban, kikutathatták, mire kell figyel-
niük, mire kell rákérdezniük, hogy kell lejegyezniük a hallottakat. és minden 
bizonnyal utasításokat kaptak arra vonatkozólag is, miként kell beszélgetést 
kezdeményezniük, hogyan lehet megnyerni az adatközlők bizalmát. A gyűjtés 
témáit a tanulmányi út krónikása nem jegyezte le, ám más utak alkalmával ez 
megtörtént, s mivel nincsenek nagy változások e téren, az első úton is bizonyára 
a következőkkel foglalkoztak az egyetemisták: a nyelvjárás sajátságainak leírá-
sa, családnevek, személynevek, ragadványnevek és becenevek, növény- és ál- 
latnevek, állathívogató és -terelő szavak, földrajzi nevek, népmesék, mondák és 
balladák, szólások és közmondások, étkezés és főzés, szokások és babonák, la- 
kodalmi szokások, építkezés és házépítés, népviselet, földművelés és a hozzá fű- 
ződő babonák, az időjárással kapcsolatos szavak, időjárásjóslás, mesterségek 
és szókincsük, népi gyermekjátékok, ünnepek és a hozzájuk fűződő szokások, 
népi gyógyászat, hitélet és szertartások. A témákkal kapcsolatban Penavin Olga 
a következőket írta: „Lexikográfiai, azaz szókincstani kutatást is végzünk, mikor 
egyes munkacsoportok nyelvjárási szavakat gyűjtenek, vagy már kihalt vagy ki- 
halófélben levő mesterségek szavai után kérdezősködnek. Hasonlóképpen szocio- 
lingvisztikai kutatásba vágó feladat az egyes generációk, nemek, társadalmi osztá-
lyok, csoportok nyelvi különbségeinek feljegyzése. Az effajta munka közben a hall-
gatók rendkívül értékes és sokszor egy életre kiható benyomásokat, ismereteket 
szereznek az emberről, az élő, dolgozó, alkotó, tevékeny vagy már ereje fogytán 
ágyba kényszerült emberről, életkörülményeiről” (PENAVIN 1977–78: 105).

A hallgatók főleg jegyzeteltek, de magnetofonszalagra is sok mindent rögzí-
tettek. A tanszék féltve őrzi ezeket a felvételeket (nemrég óta már CD-n is). A 
hallgatók feladata volt az is, hogy írásban is beszámoljanak arról, amit gyűjtöttek, 
és volt, aki szakdolgozatát a gyűjtött anyag alapján készítette. Az írásbeli beszá-
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molóknak csak egy kis része van meg a Tanárnő hagyatékában (csillagnevek, 
szelek neve, az időjárás szavai és egy szakdolgozat, melynek témája a földraj-
zi nevek – Lendva, Kapca, Kot, Lakos és Gyertyános földrajzi neveit dolgozta 
fel egy hallgató). Sajnos, nem mindenegyikük munkájának van írásos nyoma.

A második útra 1977 májusában került sor, a csoport 8-án indult, és egy 
hetet töltött Muravidéken. Ekkorra már hagyományossá vált, hogy negyedéves 
hallgatók mennek tanulmányi útra, terepi gyűjtésre. Tizennyolc hallgatót vitt 
erre az útra a Tanárnő, Jung Károly és jómagam is részt vehettünk a gyűjtés-
ben. Május 10-én az egyik csoport Hosszúfaluban, a másik Csentén gyűjtött. 
A következő napokban Gyertyánoson, Dobronakon és Szentlászlón gyűjtöt-
tünk. Rövid ideig Lendván is voltunk, és mi is sétáltunk egyet Csáktornyán. A 
naplóíró nem jegyezte fel, milyen témakörökben folyt a gyűjtés, de a felvételek 
megőrizték ennek az útnak az eredményét is.

A terepi oktatást a Tanárnő nagyon fontosnak tartotta, mert oktatási célja, 
hogy a negyedéves hallgatók „a nyelvjárástanból hallott előadások során megis-
mert tényeket az életben, a gyakorlatban ellenőrizzék” (PENAVIN 1977–78: 
105). Emellett általánosabb célokat is segít megvalósítani ez a munkaforma, 
írta a Tanárő. A tanszéken sokáig nem folyt oktatás néprajzból (1993-tól a mai 
napig tanrendben szerepelt az Etnológia). „Mivel a nyelvjáráskutatás és a néprajz 
szoros kapcsolatban van egymással, ezért ilyen irányú megfigyeléseket is teszünk 
terepjárásunkkor...” (PENAVIN 1977–78: 105). 

Mint már a fentiekből kiderült, a hallgatók naplót vezettek az útról. Íme 
két idézet belőle:

„Egy csoport betért egy régi-régi házba – Dobronakon –, hogy megnézze 
a füstöskonyhát. A nénike, a ház tulajdonosa szívesen fogadta őket. Csak nem 
ment a fejébe, hogy még nem láttak füstöskonyhát. Így adott kifejezést csodál-
kozásának: »Nahát, ki hinné, hogy ekkorára megnőttek, és még nem láttak 
füstöskonyhát!« Dobronakban hallottunk egy Árgyilus királyfi és Tündér Ilona 
meseváltozatot, átszőve korszerű emlékekkel, melyet hűségesen meg is örökí-
tettünk.” (Lejegyezte Laták István.)

„A szakmain kívül kulturális élményekben is van részük a hallgatóknak” –  
írta a nyelvjárás- és néprajzkutató (PENAVIN 1977–78: 109). A naplókban erről 
is vannak adatok. Például 1963-ban a csoport néhány tagját Zágrábban fogadta 
Sinkó Ervin, ellátogattak a Magyar Képes Újság szerkesztőségébe, az Ady Endre 
Kultúrkörbe, az Iparművészeti Múzeumba és a Meštrović Galériába. Nagy 
élmény volt számukra, hogy a zágrábi Népkönyvtárban láthatták Zrínyi könyv-
tárát, hogy jártak a Szent Márk téri templomban is, mely előtt Matija Gubecot 
elégették, és hogy megnézték a Zrínyi-várat Csáktornyán (bár itt csalódás érte 
őket). Egyszóval, a nevezetességek megtekintése sem maradt ki a programból.
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 A nyelvatlasz készítésének műhelytitkairól írva Penavin Olga azt is fontos-
nak tartja megemlíteni, hogy a gyűjtőmunkát jól elő kell készíteni, jól meg 
kell tervezni és szervezni. Például bejelentetlenül nem jelenhet meg a gyűjtő a 
kutatóhelyen, ha már megérkezett, első útja az iskolába vezet, mert a kollégák 
segíthetnek az adatközlők megválasztásában. A falu vezetőjéhez és a paphoz 
is ellátogat, mert ők is nyújthatnak segítséget, valamint az ifjúsági szervezet is 
segítheti a munkát. „Kísérőként sokszor valamelyik tanító kartárs segít megtörni 
a jeget az első házaknál. Más a benyomás, ha ismerős kopogtat be a kiszemelt 
adatközlőhöz, és ismerteti munkánk célját. Az ismerős legyőzi az első pillana-
tok idegenkedését, esetleges ellenségeskedését” (vö. PENAVIN 1969: 24–25). 
Mindez a gyűjtőmunkára általában vonatkoztatható.

A hallgatók muravidéki tanulmányútja is jól elő volt készítve, mindenhol 
kedvesen fogadták a csoportokat, meg volt szervezve a szállás és az étkezés. Persze, 
nem mindig volt kísérőjük hallgatóinknak, de enélkül is jól feltalálták magukat.

Sokkal könnyebb a kutató dolga, ha már egyszer bejárta a terepet. Penavin 
Olgának volt egy füzete, melyben feltüntette adatközlőinek adatait, és a család 
tagjairól is voltak bejegyzések benne. Amikor 1977-ben jártuk a falvakat, először 
azokat kerestük fel, akiknél már járt a Tanárnő. Természetesen nagy szeretettel 
fogadták, és örömmel látták újra otthonukban. Az első mondatok arra vonat-
koztak, hogy visszaemlékeztek a korábbi találkozásra. Az újbóli kapcsolatfelvé-
tel része volt, hogy a Tanárnő kikérdezte ismerős adatközlőit a család tagjairól 
meg arról is, hogy élnek. Aztán következett a „terülj, asztalkám”, majd jöhettek 
a különböző témákkal kapcsolatos kérdések, és kezdődhetett a felvételezés. 

A technika nem állt ilyen szinten, mint manapság, a hallgatók hatalmas 
és nehéz orsós magnetofont cipeltek. Jómagam egy nagyobbacska kazettás 
magnóval dolgoztam, és mert kevésnek bizonyult a kazetta, késő éjszaka, míg 
hallgatóink valahol jól szórakoztak, átvettem az orsós magnetofon szalagjaira 
a napi gyűjtés anyagát.

A tanszék tulajdonában levő néprajzi anyagot Penavin Olga nem dolgozta fel, 
a Népi kalendáriumában azonban vannak muravidéki adatok is (PENAVIN 1988).

A muravidéki nyelvjárásról nem készültek jelenségleírások, de vannak 
Penavin Olgának olyan tanulmányai, melyekben helyet kaptak muravidéki 
adatok is. Ezek között van a birtokviszony és a határozói viszony kifejezését 
bemutató két tanulmány, mely példaanyaga igen gazdag, és felöleli a valamikori 
Jugoszlávia valamennyi magyarlakta területét.

A birtokviszony kifejezése a Muravidéken sok mindenben eltér a mi vidé-
künk nyelvjárásaira és a köznyelvre jellemző jelöléstől. Erre a gyűjtőúton vala-
mennyien felfigyelhettünk. Természetesen a tanulmányban a jelenségleírásban 
szó van az egyezésekről is. 
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A népnyelv él mind a hat kifejezési móddal, mely a finnugor nyelvekre 
jellemző (birtokos névmás, birtokos szerkezet, birtokos személyragozás, -é 
birtokjelzés, birtokos dativus és nomen possesi). „A legtöbb régit azonban a 
birtokos személyragozásban őrizte meg a népnyelv, ugyanakkor itt fejlesztett 
ki újat, eltérőt is. Így színesebbé, gazdagabbá, kifejezésre alkalmasabbá tette a 
morféma-alternánsok rendszerét, növelve a fonetikai variánsok számát is” –  
olvashatjuk a szerb nyelvű tanulmány magyar nyelven készült rezüméjében 
(PENAVIN 1962–63: 221).

én ezúttal a gazdag muravidéki jelölési rendszernek a köznyelvtől és a bács-
kai nyelvjárásoktól eltérő szóalakok közül említek néhányat, és közlöm a nyelv-
járási adat lejegyzésének helyét is. 

Példák a tanulmányból:
1. Egy birtokos egy birtok: lu-am2 (a Muravidékre általában jellemző). 
2. lou-d, lou-m (Hídvég), töredík-tye (Hosszúfalu), zseb-gye 
 (Radamos), lába~lábo (Bánota), bür-i (e>i) (Szécsiszentlászló).
3. Egy birtokos több birtok: diszna-imak (Völgyes, Petesháza, Pince, Hosszú-

falu, Dobronak, Göntérháza), lov-aimak (Hosszúfalu, Dobronak), diszna-
idak (Pince, Dobronak, Hosszúfalu), lov-aikak (Göntérháza, Dobronak, 
Hosszúfalu).

4. Több birtokos egy birtok: lov-ankak (Völgyes, Gyertyános), lu-onk 
(Radamos).

5. Több birtokos több birtok: tehen-einkek (Gyertyános).
 Arra is találunk példát a tanulmányban, hogy nincs jelölve a birtokos: 

Van neki söprű (Szécsiszentlászló). 
 (Vö. PENAVIN 1962–63: 202–220.)

A határozói viszony kifejezését is összefoglalta Penavin Olga. Eltérően a 
köznyelvtől és például az én falumétól, Csantavértől eltérően a Muravidéken 
a -val/-vel rag v-je nem hasonul: késvel (Göntérháza), a következő szavakban 
pedig nincs magánhangzó-harmónia: nappe, avve, lábbe, fáve (Pince, Völgyes, 
Dobronak, Gyertyános, Szécsiszentlászló, Hosszúfalu, Kot). Az -ért rag -it, 
-itt alakban fordul elő (Hosszúfalu, Gyertyános, Radamos, Bánota, Hídvég, 
Göntérháza). Például: Egy kis galambitt adott ödven dinárt (Göntérháza). Sok 
pénzit atta ezt a lovat (Hosszúfalu, Göntérháza, Radamos, Bánota, Hídvég, 
Gyertyános) (Vö. PENAVIN 1967: 447–469). A tanulmány szerb nyelvű, de 
A határozó kifejezési lehetőségei a jugoszláviai magyar nyelvjárásokban címmel 
1971-ben magyarul is megjelent a szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos 

2 A diftongusok pontos jelölésére nem volt lehetőségem. 
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Közleményeiben (213–224). Ez a tanulmány a Tallinban megrendezett III. Finn-
ugor Kongresszuson elhangzott előadás bővített változata. 

A Muravidéken földrajzi közneveket is összegyűjtött Penavin Olga. „Minden 
tájegységnek megvan a mikrotoponímiája, mely részrendszere az egésznek. Az 
illető tájban, tájegységben az ember tájékozódását elősegítő minden tócsának, 
dombocskának, bokrosnak, erdőrészletnek, kiemelkedő hupocsnak, tisztásnak, 
hegynek, halásztanyának, szőlőnek, sornak, utcácskának, útnak nevet adott” 
(PENAVIN 1975: 540). Ezeket a Muravidéken élő és a földrajzi nevek utótag-
jaként élő vagy tulajdonnévként funkcionáló földrajzi közneveket is lejegyez-
te a Tanárnő Gyertyánoson, Szécsiszentlászlón, Kapcán, Lakoson, Hódoson 
és Koton, de felhasználta Toplák Ibolya szakdolgozatának anyagát is. Ebben a 
tanulmányban felsorolta adatközlőit is.

 Kilencvenöt földrajzi köznevet jegyzett le, melyekkel kapcsolatban adatot 
közölt a név eredetével kapcsolatban, és feltünteti a teljes földrajzi nevet, mely-
ben a köznév előfordul, valamint zárójelben közli, mely településről való az adat. 
Néhány földrajzi köznév a gyűjteményből: 

ájás – völgy, nyílás jelentésű szó; Bësö ájás (Gyertyános, Lakos),
bürü – gyaloghíd; Öregbörü (Kapca),
fájszás – az erdő része, ahonnan kivághatók a fák; Fájszás (Gyertyános),
grabisnyek – szakasztás jelentésű szó a szlovén nyelvben, a folyó szabályo-

zásával keletkezett földterület neve; Grabisnyek (Kot),
kopinya – a szeder szó szlovén megfelelője; Kopinya mellik (Lakos), a mellék 

patak menti sík rész,
szálas – az a hely, ahol kivágható a fa; Szállas (Gyertyános),
tóka – tó; Lajpiku tókája (Gyertyános), Zsizsekek tókája (Gyertyános) stb.

A neveket a gyűjtő csoportosította: eszerint a muravidéki földrajzi köznevek 
között is vannak természetes, a földrajzi objektumot és mesterséges, az ember 
alkotta objektumot azonosító nevek. Az előbbiek egyik csoportja a térfelszíni 
formákat jelöli: ájás, domb, gerinc, hegy, humpuk, láp, prój, sziget, terület, völgy, 
a második csoportba a víznevek tartoznak: álló, ér, forrás, lapis, mortica, pocso-
lya, szakasztás, vodovica, zamocsa stb. A harmadik csoportba a vegetációval 
kapcsolatos szavakat sorolta: füzes, nyáros, rakatla, sűrű, törzsökös stb. Az ember 
alkotta objektumok neveiben található földrajzi köznevek: átjáró, gát, györítés, 
híd, irtás, mertás, parag, rét, szilvás, út, utica stb. A névanyag alapján Penavin 
Olga megállapította, hogy a földrajzi nevek között sok a szlovén eredetű név, 
mely egy részének kialakult a magyar variánsa (pl. Korčovina – Ritkás, Mirišća – 
Nagyálló, Grabišnjek – Szakasztás), és vannak olyan nevek, melyek alakja igazo-
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dott a magyar nyelv fonetikai sajátságaihoz (bürü, gát, iszap, kopinya, körcsec, 
mortica, prój, záton). A határnevek, erdők és hegyek neve, valamint a dűlők neve 
nem állandó, írja a szerző, és gyakran nem élnek túl egy generációt. érdemes 
napjaink neveivel összehasonlítani a 60-as évek anyagát, hogy láthatóvá váljék 
a változatlanság és a változás, sőt, e jellemzők motivációja is. 

Penavin Olga sok mindent lejegyzett a térség falvaiban, megőrizvén egy már 
letűnt világ sok-sok emlékét. Az adatközlések, a hanganyag, valamint a tanul-
mányokban példákkal bemutatott nyelvi jelenségek lehetővé teszik az összeha-
sonlítást a mai nyelvi helyzet képével, és azzal is, amit ma őriznek a muravidé-
ki magyarok a néprajzi értékből. A tanszék hangtárának anyagát eljuttattuk a 
Muravidékre, tehát a szlovéniai magyar nyelvészeknek és néprajztudósoknak 
kutatásaik során van miből kiindulniuk. 

A tanszék az 1996-ban megtartott nyelvészkonferenciát a nyolcvanéves 
Penavin Olga tiszteletére rendezte meg. Vendégünk volt Benkő Loránd akadé-
mikus, egyetemi tanár is. Befejezésül köszöntőjéből idézek: „Aligha túlzunk, 
ha azt mondjuk, hogy Penavin Olga fél életét töltötte az úgynevezett »terepen«, 
hogy gyűjtött anyagából kitetszően nemigen lehet olyan jugoszláviai magyarlakta 
település, ahol ő meg ne fordult volna, nem egyen hosszabb ideig is tartózkodva. 
[...] Ha csupán a mennyiségi mutatókat néznénk is, azt kell mondanunk, hogy 
Penavin Olga a magyar tájnyelvi kutatás legkiemelkedőbb gyűjtő egyéniségei 
közé tartozik, s biztosak lehetünk benne, hogy ebbéli teljesítményét a magyar 
nyelvtudomány-történet mindig is jegyezni fogja” (BENKŐ 1996: 83). és jegyez-
nie kell a Magyar Tanszéknek is, meg jegyezniük kell kutatómunkájának ered-
ményeit mindazon területeken élőknek is, ahol a tudós Tanárnő járt és gyűjtötte 
(és gyűjtette) a nyelvi és néprajzi jelenségeket és jellemzőket. 
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Iren LANC

TERENSKI RAD OLGE PENAVIN U POMURJU
Olga Penavin, lingvista i etnograf je tri puta boravila u Pomurju, prvi put 1960. 
godine, zatim 1963. i 1977. godine sa studentima Katedre za mađarski jezik i 
književnost. Kad je prvi put posetila mađarska naselja Pomurja pored prikupljenja 
podataka za izradu dijalekatskog atlasa, prikupljala je i etnografsku građu. Kasnije 
su se i studenti uključili u sakupljanje dijalekatskih i etnografskih podataka i sa time 
su obogatili zbirku podataka katedre. Ovaj rad prikazuje neke momente terenskog 
rada i studije Olge Penavin u kojima su podaci iz mađarskog dijelekta Pomurja, kao 
i studije u kojima Olga Penavin saopštava tajne izrade i pouke dijalekatskog atlasa. 
Olga Penavin je u nekoliko radova se bavila fonetskim, morfološkim i sintaktičkim 
karakteristikama mađarskog dijalekta Pomurja, bavila se rečima tog dijalekta, između 
ostalog i karakterističnim zajedničkim imenicama geografskih imena.
Ključne reči: Pomurje, dijalekatski atlas, terenski rad, lista zadataka, kulturni do- 
življaji, posesivni odnos, nastavci padeža, varijante morfema, zajedničke imenice 
u geografskim imenima, mogućnosti upoređenja.

Irén LÁNCZ 

THE COLLECTING TOURS OF OLGA PENAVIN 
IN PREKMURJE

The linguist and ethnographer, Olga Penavin, was in Prekmurje on three occasions. 
In the first instance in 1960, later with the students of the Department of Hungarian 
Studies in 1963 and in 1977. Along the first collecting tour, she did not only raise the 
question from the inquiry notebook for her consultants necessary to set the dialect 
map, but she collected ethnographical information as well. On the following two 
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occasions the undergraduates also engaged in the collection, and the department’s 
collection got richer by dialectal and ethnographic data. The paper presents some 
moments of field collection and those studies that (also) present data from Prekmurje, 
as well as studies about the tricks of the trade of making the dialectical map and about 
its morals. Penavin Olga writes several peculiarities of the dialect from Prekmurje: 
the phonetical, morphological and syntactic peculiarities, and touched upon the 
dialect words as well, and dealt among others with the geographical appellatives 
from Prekmurje.
Keywords: Prekmurje, dialectical map, field education, list of the tasks, cultural 
experiences, possessive relation, adverbial-suffixes, morpheme-alternant, geogra-
phical appellatives, the possibility of comparison.
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A NÉPETIMOLÓGIA FORMÁI PESTY FRIGYES 
1864. ÉVI HELYNÉVTÁRÁBAN

A népetimológia fogalmának definiálása, szóalkotási eljárásként történő megítélése 
a 19. század végétől jelentős eltéréseket és sokszínűséget mutat. A Magyar Nyelv 
folyóirat már megindulásakor (1905) nagy teret szentel e jelenség leírásának; tanul-
mányozása később elhanyagolttá válik, szerepe/megítélése kissé stigmatizálódik, 
jóllehet a mindennapi szókincs-gyarapodás területén kétségtelenül gyakori jelenség 
marad. A helynévadásban – az emberi érdeklődés, a környezet megértésének és 
magyarázatának elemi ösztönét felmutatva – feltehetően mindig jelen volt, amit az 
1864. évi Pesty Frigyes-féle helynévtár anyaga is tanúsít. Ez a helynévtár a magyar-
lakta területek egészéről összegezte a begyűjtött toponimákat, ezért a népetimo-
lógia mint szóalkotási mód igen változatos formában jelentkezik a névanyagban. 
Jelen tanulmányunkban a bácskai helynévanyag népetimológiáinak a tipológiáját 
végezzük el; foglalkozunk a nyelvi jelenségek által indukált formákkal, a szerke-
zeti elemekből rögzült, lexikalizálódott népetimológiákkal, az írnoki, ún. tudós 
etimológia előfordulásaival, valamint kitérünk a naiv etimologizálás kontextusában 
gyakorta előforduló epikai elemek vizsgálatára is.
Kulcsszavak: névtan, helynevek, népetimológia, névkeletkezés, Bácska, Pesty Frigyes 
helynévtára.

BEVEZETÉS

A népetimológiás helynevek kérdését nemcsak a leíró-szerkezeti elemzés 
szempontjából fontos elemezni, hanem keletkezéstörténeti aspektusból is, tehát 
hogy milyen nyelvi szabályok szerint jönnek létre a helynevek, miféle hatóerők 
irányítják a nyelvi elemeknek a névbe épülését (vö. HOFFMANN 2007: 79). E 
helynévtípus kérdéskörének tisztázásakor különösen fontos mind a szinkrón, 
mind pedig a diakrón szempontú megközelítés érvényesítése. 
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A helynevek gyűjtése során, de a már meglevő gyűjtemények áttekintése után 
is tapasztalhatjuk, milyen gyakori ez a névkeletkezési forma. Rónai Béla 1982-
ben a Névtani Értesítőben arról ír, hogy a népetimológiás helyneveket miként 
lehetne alkalmazni az oktatásban (RÓNAI 1982: 9). Mindezt így indokolja: „A 
népetimológia […] korántsem nyelvtani érdekesség, nemcsak a nyelvi humor 
egyik forrása, hanem nagyon is jelentős része anyanyelvoktatásunknak, a hely-
történetnek, szülőföldismeretnek” (RÓNAI 1982: 9). 

A népetimológia fogalmának tisztázása számos problémát vet fel. Mint 
ahogyan Hoffmann István is hangsúlyozza, a szakirodalom a népetimológiát 
egyrészt névkeletkezési folyamatként mutatja be, másrészt ide sorolják be azokat 
a jelenségeket is, amikor a helységneveket a használóik új motivációkkal látják 
el, vagy pedig amikor tudálékos névmagyarázatokat fűznek hozzájuk (HOFF-
MANN 2007: 158).

Diakrón szempontból a népetimológia legfontosabb vonása, hogy a nyelv 
beszélői egy új, számukra ismeretlen eredetű – nyelvtörténeti szempontból 
„magányos” szócsaládhoz nem kapcsolódó, etimológiai áttetszőségét elveszít-
ve motiválatlanná váló – szóból, elferdítve azt, számukra értelmesebbnek tűnő 
szót alkotnak, szerkezetét átláthatóvá teszik. A népetimológia módszerével a 
beszélő egy elterjedt vagy terjedőben lévő idegen szó érthetetlennek, értel-
metlennek tűnő etimológiai jelentését asszociatív módon igyekszik az anya-
nyelvéből már ismert szavai alapján értelmezni. Ez a mozzanat támasztja alá a 
reszemantizáció („újraértelmesítés”) jelenlétét. Mokány Sándor a másodlagos 
motiváció fontosságát hangsúlyozza a népetimológia létrejöttekor (MOKÁNY 
1995: 3). A szakirodalmi források még hozzáteszik: a nyelvet beszélő számára 
ez gyakran a humor forrása is egyben.

Benkő Loránd a nyelvi változások okainak és céljainak felvázolásakor kitér 
a közlés hatásosságára, a közlendők jobb megértésének a biztosítására. Az 
érthetőségre törekvés minden olyan esetben megnyilvánul, amikor a beszédfo-
lyamatban a közlő valamilyen értelmi zavart észlel, illetve amikor a befogadót 
a közlés esetleges értelmi zavarai gátolják a megértésben (BENKŐ 1988: 164). 
Hoffmann István értelmezésében a népetimológia olyan névkeletkezési folya-
mat, illetve névszerkezeti változás, amikor egy funkcionáló helynév alakszerke-
zeti átalakulását tapasztaljuk. A szerző hozzáteszi, hogy e változások „okaként a 
szakirodalom egyöntetűen az átalakuláson átmenő szó – esetünkben helynév –  
közszói értelmezhetőségének a hiányát jelöli meg. Másként fogalmazva: a hely-
név – elveszítvén etimológiai áttetszőségét, közszói vonatkoztathatóságát – moti-
válatlanná válik, s a beszélők újfajta motivációt kívánnak számára teremteni” 
(HOFFMANN 2007: 158–159).
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A helynevek esetében különösen gyakori, hogy az eredeti jelentés elhalvá-
nyul, elavul a helynév alapjául szolgáló földrajzi köznév, a valamikori összetétel 
értelmetlenné válik, így a használó közösség tagjai akár a „naiv etimologizálás” 
módszereivel is megpróbálják megfejteni, újraértelmesíteni az elhomályosult 
jelentésű neveket. Mivel a földrajzi nevek között jelentős számban vannak a 
magyarság megtelepedése előttről származó, idegen eredetű nevek, természetes 
jelenségnek tarthatjuk, hogy itt a népetimológiás szóalkotások még gyakorib-
bak, mint a köznevek körében. 

A VIZSGÁLT KORPUSZRÓL

A jelen vizsgálódás korpuszát a Pesty-helynévtár 2006-ban megjelent kötete 
képezte, amely az OSZK kéziratos (mikrofilmeken őrzött) anyagának bácskai 
vonatkozású helynévbázisát tartalmazza.1 Mint azt már a korábbi elemzéseink 
során megállapíthattuk, 1864 körül, a Pesty-féle gyűjtés alkalmával hatalmas 
metanyelvi anyag is bekerült a kérdőívekre, sőt több kutatópontról két jegyző 
vagy írnok is elküldte a kitöltött kérdőívet, ami által teljesebb képet kapunk a 
névvariánsokról, a helyi és a népi helynévadás mechanizmusairól egyaránt. Az 
adatokat lejegyző egyének nem tudtak minden esetben megbirkózni a német, 
szláv, latin, ritkábban román vagy francia névelemek leírásával; mindez tehát 
nagyban függött a helybeli jegyző, adminisztrátor felkészültségétől (RAJSLI 
2012: 92). Pesty Frigyes az egész akkori Magyarország helyneveinek gyűjtését 
tűzte ki célul, így a könnyebb feldolgozhatóság érdekében azonos felépítésű 
nyomtatott kérdőíveket juttatott szét, amelyeken több kérdés is vonatkozik a 
kutatott település nevére: a 2. kérdésben a névváltozatokra, tehát a csak helyi 
vonatkozású névhasználatra, illetve az országszerte ismert helynévre kérdez 
rá. A 3. kérdésben a diakrón névváltozatokat is számon kéri a gyűjtés: „Volt-e 
hajdan a községnek más elnevezése? Vagy tán csak különfélekép íratott a mostani 
helynév?”, ám a helynév etimológiai, szóeredeztető magyarázatát a 6. kérdés írja 
körül: „Mit lehet tudni köztudomásból, hagyományból, írott vagy nyomtatott 
emlékekből a név eredetéről, értelméről, mindegyik nyelvű helynévre nézve?” 
(idézi PAPP‒RAJSLI 2006: 8.)

Mivel a Pesty-helynévtár adatainak névélettani alakulását a későbbi gyűjte-
ményekben is követni tudjuk, esetenként összehasonlító anyagként más forrásból 
is hozunk példát, főként a Vajdaság helységeinek földrajzi nevei című sorozat2 
köteteiből. 

Rajsli Ilona: A népetimológia formái Pesty Frigyes 1864. évi helynévtárában

1 Papp György‒Rajsli Ilona 2006. Bácskai helységek Pesty Frigyes 1864. évi helynévtárában. Tóthfalu, 
Logos-Print. 258. A példaanyagot betűhíven átírva ebből a forrásból oldalszámozzuk.

2 Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 1‒15. Újvidék. 1975–2011.
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A NÉPETIMOLÓGIÁVAL ALAKULT HELYNEVEK TÍPUSAI

1. A népetimológiát nyelvi jelenség indukálja.
1.1. A névanyag egy nagy csoportjában megjelent az értelmezhetőség 

hiánya, ezért a név hangzása, fonetikai analógiája indíthatta el a népetimoló-
gia kialakulását. Az eredeti névalak köznyelvi jelentése elhalványodott, ezért 
az újraértelmesítés alkalmával valamely aktuális jelentés felé halad a szó. Ritka 
esetben fordul elő, hogy ez a jelentésaktualizálás egyetlen hangot érint. Ide tarto-
zik Pacsér nevének magyarázata: „Ezen községet régebben Bácsérnek nevez-
ték, mely elnevezés nyilván onnan eredhetett, mivel a falu nyugati részén egy 
vízjárás van…” (158). A p ~ b hangváltás más településeknél is előfordul, főleg 
a németek által lakott helyeken.

Jóval jelentősebb a szó hangalaki idomulása a Kupuszina helynév esetében: 
„A legidősebb emberek állítása szerint ezen község visszatekintőleg Kapuczinának 
is neveztetett, a mely Kapuczina név állitólag hajdanában a községnek délnyugatt 
felől Duna mentiben eső jelenleg azonban már a Duna által elsodrott Bajszál-
lás nevü földterületen lakó Kápuczinus szerzettől vette volna származását…” 
(110), amit a jegyző az illető területen fellelt rommaradványokkal, csontanyag-
gal próbál bizonyítani. 

Az eredeti névalak jelentős ferdítést is megélhet: pl. Emuzsics puszta nevénél 
több forrás azt említi meg, hogy ez a valamikori Hímesegyháza későbbi névva-
riánsa; Pestynél a Veprovác név több változatban jelenik meg: az akkori adatok 
szerint a magyarok Eprovácnak, míg a németek Webrovatznak ejtik. Apatin város 
esetében a lejegyző a név könnyebb ejtésű Opatin változatára hívja fel a figyelmet: 
„mivel annak környékét akkoriban szerbek lakván, a szónak könnyebb kiejtése 
miatt opattinnak mondák, és mainapig opattinnak mondják, ámde országszerte 
csakis Apatin név alatt ösmeretes” (25). Mivel a Pesty-féle kérdőívnek fontos 
eleme volt a névváltozatok feltüntetése, a visszaküldött helynévanyagokban 
gyakori az ilyen és hasonló metanyelvi megjegyzés.

1.2. Szerkezetből rögzült, tehát lexikalizálódott a Sztanisics helynév; az ide 
települő szerbekre hivatkozik a korabeli írnok: „a költözés közben már elfáradt 
gyermek a’ nép véneit mint vezetőit szerb nyelven kérték: »Sztani csicsa« – mert 
nem tudván már tovább gyalogolni, ezen kérelmi felkiáltásoknak engedvén, itt 
megtelepedtek és ezután nevezték el a’ helyet Sztanisicsnak” (189).

Sztapár helység nevének az etimologizálása során a lexikalizálódott forma 
hangtanilag is illeszkedik: sto par ’száz pár’ (lakos) > Stapar~Sztapár. Itt a szöveg 
beküldője a „könnyebb kimondhatóság”-ra is hivatkozik (193). Ugyancsak 
többféle jelenség kombinálódik a Tovarisova (Bácstóváros) helynév kialakulás-
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történetében3: rögzül a felszólító módú stovari! felszólítás (’rakodjál le!), majd 
hangalaki rövidülés is bekövetkezett, melynél a jegyző némi kétellyel megjegyzi: 
„mely bizonyára a könnyebb ejtés szerint vagy a lakóságtól magától, vagy pedig 
másajkú népektől »Tovaris«ra átváltoztatott” (207).

Ugyancsak a hangalak, valamint a jelentésbeli értelmesítés játszik szere-
pet a Futak név magyarázatában, ahol a jegyző így kommentál: „Futtak […] 
eredetét valószinüleg a »futástól« nyeré, valjon azomban ki futott ide? vagy 
innen? mikor? s’ ki által alapittatott itt e név? nem tudatik” (212). A korabeli 
írnokok tudatosságát jelzi, hogy álláspontját a szövegben egy hasonló motivá-
ciójú névadással, Begecs helységnév analógiájával támasztja alá: „Uj Futtaktol 
nyugatra a Dunamentében mint egy ½ órányira egy Begets nevü szerb helység 
létezik, mely szinte »begai« futás értelemmel bir” (212). Megjegyezhetjük, hogy 
a FNESz.4 szerint is egy Futoc nevű lovas szolga neve lehetett a helynév alapja, 
jelentése tkp. ’futár’.

1.3. A helynév valamely elemébe „belehallás” útján kerül új elem, ezál-
tal a nyelvhasználók az egész névalakot reszemantizálják: pl. „Sebesity vagyis 
Sebesér régente falu”, „Tavankút vagy Tóbankút régente falu; romjai a vermes féle 
kertészek szállásán láthatók”, „Györgyén, vagyis Györgyér” (180). Más esetben 
magyarázatot is fűz a névhez a lejegyző: „Zobnaticza régente falu, romjai isme-
retlenek. A népmonda szerint a szájába zabmagot hozó madárról vette eredetét. 
Zobnaticza zabmadár” (180). Csantavér helység nevének a magyarázatakor is 
érdekes kitérőt tesznek a helyi hivatalnokok, a „köztudomású” eredet, tehát a 
csont szóból történő eredeztetés mellett megjelenik a Csontésvér ~ Csontavér ~ 
Csatavér ~ Csantavér változatok lehetősége (55), tehát pusztán az alaki hason-
lóság jelensége folytán egyrészt a csont + vér asszociációja, másrészt a csata szó 
belehallása. Ezek az adatok az ún. tudós népetimológia, vagy írnoki népetimo-
lógia csoportjába is besorolhatók (KÁLMÁN 1967: 4).

2. Folklorisztikus elemmel kiegészített helynév-etimológiák. Gyakran jelen-
nek meg a gyűjteményben olyan történetek, amelyekben egy letelepedő juhász, 
kanász, halász tanyája, kunyhója köré szövődik a helység kialakulása, a név kelet-
kezése is ehhez kapcsolódik. A Pesty-helynévtárban ilyen névadási motiváció 
kapcsolódik például a ma Szabadka részét képező Sándor városrészhez, amely 
egykor önálló falu volt: „monda szerint hajdan Sándor nevü szabadkai kanász e 
tájékon örzi, ’s legelteti disznóit, ’s így a tájék nevéről neveztetett el vólna” (176). 

3 Megjegyzendő, hogy itt is jelen van a hosszas vándorlás, a letelepedésre alkalmas hely keresésé-
nek az ismétlődő motívuma, a fellelt magaslat leírása, valamint a fáradt vándorló nép névteremtő 
mozzanata.

4 Kiss Lajos 1980. Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, Akadémiai Kiadó. Röv.: FNESz.
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Doroszló helynév puszta személynévből keletkezett magyar névadással, az 
alapjául szolgáló személynév szláv eredetű5 (vö. pl. cseh Drslav ~ Draslav), a Pesty-
féle anyagban ezzel szemben egy terjedelmes és részletesen kidolgozott monda 
jelenik meg egy rejtélyes bujdosóról vagy száműzött emberről, a Tanyásról, aki 
Robin Hoodként leckézteti meg a környékbeli népet kizsákmányoló kényurakat; 
szélsebes lováról gúnyolta az urakat, mondván: „de rosz [!] lovatok van”, majd 
a gyakori üldözés során csak a „de rosz ló” hangzott: „erröl őreája maradt ezen 
név […] végre e név a helyre szállott, hol a Tanya az erdöben állott.” (69–70).

Terjedelmes történetet rögzít Péterréve (a Helynévtárban Petrovoszelló) 
adatainak lejegyzője a falu elnevezéséről: metanyelvi többletként megjelenik 
a névadás gúnyos attitűdje is; a Tisza gyakori kiáradása miatt a partra telepe-
dő Tasin Péter nevezetű lakos kunyhóját ugyanis a többiek gúnyosan „Petrovo 
Szelo” névvel illették, majd egy újabb árhullám alkalmával maguk is oda kény-
szerültek, így a nevet is megtartották (163).

3. Az ún. tudós népetimológiák esetében különös módon vegyül a laikus 
hozzáállás és a tudományos magyarázatra törekvés. Látszólag tudományos 
apparátussal elvégzett szófejtések ezek, történeti és esetenként hangtani indí-
tékokra hivatkozva kerülnek elő a magyarázatok. Tipikus felépítésű a Szonta 
helységgel kapcsolatos írnoki etimológia: „A helynév eredetéről semmi bizo-
nyos adatunk és tudomásunk nincsen. Azonban e sorok irójának úgy tetszik, 
miként e szóból »Zatha« eredhet” (185). Ezután a jegyző történeti művekkel, 
15. századi oklevelek adataival bizonyítja igazát, sőt nyelvészeti okfejtéssel is 
próbálkozik: „Nyelvészetileg elemezve e szót Zatha, ha tekintetbe vesszük a 
13ik és 14ik század irásmódját melyszerint a mai sz egyszerü z mássalhangzóval 
iratott, nemkülömben a magányhangzóknak akkorban nagyban divott gyakori 
felcseréltetését: úgy meg kell vallanunk, hogy Szonta és Zatha vagy is Szotha 
közti analogia fentebbi feltevésemnek a valószinüség legalább is első foka jelle-
gét kölcsönzi” (186). Hasonlóképpen tudós etimológia jelenik meg a Csász-
ló helynév esetében, Ballagi szótárából meríti a szó tövének jelentését, de az 
idegen eredetű szavak esetében is kikutatja a szontai jegyző a nevek „gyökét” 
(pl. „Bezdan évtizedek elött feneketlen ingoványostól igy nevezve. Gyök: brez 
dno vagy dna, miből képződik Bezdán” (187). Itt hozzátehetjük, hogy Bezdán 
helység esetében a jegyző az akkor már elfogadottnak tartott ’feneketlen víz, 
mélység’ értelmezés mellett egyéb elképzelés létezéséről is beszámol, így a szerb 
bezdan szó ’gonosznap’ jelentését is megemlíti.6 E névmagyarázat-típus fontos 

5 L. FNESz.
6 Kiss Lajos is ’feneketlen mélység, mély szakadék, örvény’ jelentésű szerb-horvát átvételnek tartja 

a helynevet.
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eleme egyrészt az a mentegetőzés, amely az írott, hivatalos adatok hiányára utal, 
másrészt az írnok, jegyző elhivatott feltételezése, saját tájékozottságának hang-
súlyozása – pl. Ómoravica esetében: „Elnevezése a mondott Hangyász pusztáról 
eredhetett »mráv« szerböl hangyát vén, de erröl sem irásbeli sem hagyományos 
iratok nintsenek” (148).

Mint ahogyan a helynévanyag zöménél, Kúla esetében is két elkészült gyűjtés 
érkezett vissza Pestyhez7, s a konkrét adatok hiányában a helyi hivatalnokok a 
szájhagyományként továbbélő magyarázatokat közvetítik. Az 1864-es leírásban 
még csak a Telecskai-domb egy magaslata szolgál névadó természeti alakulatként, 
az 1865-ös verzióban emellett megjelenik a kula szó török eredete, ’torony, vár, 
bástya’ jelentésben. Karavukova esetében eleve kétféle „eredettörténet” bonta-
kozik ki a szövegből: az egyik monda szerint a helység a nevét a nagyon barna 
Papity Dimitrio csúfnevéről (Kara vuka) kapta, aki erős ember lévén megóvta a 
lakosokat a határt háborító farkasoktól, a másik történet egészen a török időkig 
visszamegy, s egy Karavuka nevű béget vagy pasát említ.

Az írnoki etimológia működésében nyomósító elemként jelennek meg a hely-
nevek magyarázatában a „falu vénei”, a „köztudomás”, a „hagyoma/hagyomány” 
szavak említése stb. Kucura esetében: „a nép beszéde ’s véleménye szerint e név 
»Kuczura« török származásúnak lenni állíttatik” (105), míg Ószivác nevének 
magyarázatakor a jegyző így fogalmaz: „a legöregebb lakosok szóbeli öröklött 
szavaik után tudni” (152). Moholnál olvashatjuk: „Köztudomásbol Mohol elne-
vezését a falu vénei miutánn Moholon egy malom alias Malalita lett onnan szár-
maztatják, de hogy ez elött lett volna e a Községnek más neve, sem hagyománybol 
sem irott vagy nyomtatott emlékekböl nem tudhatni” (116). A moholi helynevek 
felsorolásakor a bíró a község nevét a (száraz)malom latin megfelelőjével8 magya-
rázza („a’ melyet tán latin elnevezés után mólónak neveztek”), amely a Tisza-
parton egy szigetszerű részen alakult ki, védelmet biztosítva az oda települőknek. 

ÖSSZEGZÉS

Esetenként nehéz elkülöníteni az egyes népetimológiai típusokat, ugyan-
akkor több jelenség is kitapintható egyazon népetimológiás formában. Az ún. 
tudós etimologizálás mint motívum gyakran jelen van, ám ma már nem lehet 
kideríteni, hogy az illető okfejtés a tudálékos íródeák vagy más hivatalnok 
(jegyzők, bírók) műve – amit Pesty Frigyes változtatás nélkül átvett és közölt –, 
vagy pedig Pesty saját gondolatmenete, helynév-értelmesítése került a szövegbe.

7 Esetenként a második szöveg Pesty kérésére kiegészítésként, utólag érkezett.
8 Molae = malom. In Györkösy Alajos 1986. Latin–magyar szótár. Budapest, Akadémiai Kiadó
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Ilona RAJŠLI

OBLICI NARODNE ETIMOLOGIJE U INVENTARU TOPONIMA 
FRIĐEŠA PEŠTIJA IZ 1864. GODINE

Definisanje pojma narodne etimologije, sagledanje istog kao proces tvorbe reči od 
kraja 19. veka pokazuje značajne razlike i raznovrsnost. Časopis Mađarski Jezik od 
samog početka objavljivanja (1905) daje dosta prostora opisu ove pojave; studije 
postaju sve ređe na ovu temu, uloga/sagledanje pojave se stigmatizuje, iako – što se 
tiče širenja rečnika – ona ostaje veoma česta pojava. U procesu nastanka toponima, 
ljudsko interesovanje – kao osnovni nagon za razumevanjem i objašnjenjem pojava 
životne sredine – je oduvek prisutno, o tome svedoči rečnik toponima Friđeša Peštija 
iz 1864. godine. Inventar sakuplja toponime sa svih područja gde žive Mađari, stoga 
narodna etimologija kao tvorba reči se javlja raznoliko u korpusu toponima. U ovom 
radu bavimo se tipologijom narodne etimologije bačkih toponima; takođe se bavimo 
oblicima koji su indukovani jezičkim pojavama, narodnim etimologijama koji su 
postali deo leksičkog sistema, pojavom pisarske tzv. naučne etimologije, takođe 
analiziramo epske elemente koji se često javljaju u kontekstu naivne etimologije.
Ključne reči: toponomastika, toponimi, narodna etimologija, nastanak toponima, 
Bačka, inventar toponima Friđeša Peštija.

Ilona RAJSLI

THE FORMS OF ASSOCIATIVE ETIMOLOGY IN FRIGYES 
PESTY’S TOPONYM REGISTRY OF 1864

Defining the concept of associative etymology, its estimation as a word-building 
procedure has shown considerable differences and variegation since the end of the 
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19th century. The Journal of Magyar Nyelv, already from the outset (1905), allows 
free hand to the description of this phenomenon; later its study becomes neglected, 
its role/assessment slightly becomes stigmatized, although in the area of the daily 
vocabulary acquisition it remains an undoubtedly frequent phenomenon. In place 
naming – presenting the elemental instinct of understanding the human interest, the 
environment and its explanation – was probably always present what is demonstrated 
in the Frigyes Pesty kind of toponym registry of 1864. This toponym registry 
summarized the collected toponyms from the whole settlements with Hungarian 
population, therefore associative etymology as a method of word-formation appears 
in a highly varied form in the name topic. In our present study we are handling 
with the typology of the associative etymologies of the place-name topic from 
Bačka; we are studying the patterns induced by the linguistic phenomena, with the 
associative etymologies being fixed, lexicalized from the structural elements, with 
the occurrences of the clerical, so-called scholar etymology, as well as we go into 
detail about the examination of the epical elements often appearing in the context 
of the naive etymologization.
Keywords: onomatology, place-names, associative etymology, name formation, 
Bačka, toponym registry of Frigyes Pesty.
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A NAGY HÁBORÚ (ISMERETLEN) REGÉNYE
Tarkó János: Amíg a nagy vihar tombolt… 

Nagybecskerek, 1919

Csaknem egy évszázad múltán is akadnak meglepetések a jugoszláviai/vajdasági 
magyar irodalom történetében, ami arra utal, hogy e tekintélyes idő sem volt elegen-
dő ahhoz, hogy maradéktalanul számba vegyük kisebbségi irodalmunk alkotásait. 
Mindenképpen ezek közé az „elsikkadt” irodalmi alkotások közé tartozik Tarkó János 
Amíg a nagy vihar tombolt…(1919) című kötete, amelyet – minthogy bibliográfi-
áinkból és irodalmi lexikonunkból is kimaradt – mindmáig irodalomtörténetünk 
sem méltatott. Pedig jugoszláviai magyar irodalmunk (lehetséges) első kötetéről 
van voltaképpen szó, minden kétséget kizáróan első regényéről, amelynek valami-
képpen vízválasztó szerepe is volt, hiszen a Nagy Háború irodalmi feldolgozásával 
stílusosan lezárt egy korábbi irodalmi korszakot, és elindított egy újat. A Nagy 
Háború centenáriuma jó alkalom arra, hogy ismét birtokba vegyük ezt az isme-
retlen irodalmi művet, amely mindenképpen módosítja az irodalmunk kezdeteiről 
alkotott összképet, s lehetőség, hogy szerzőjének nevét is megmentsük a feledéstől. 
Kulcsszavak: Tarkó János, Amíg a nagy vihar tombolt…, első világháború, a jugo-
szláviai magyar irodalom első regénye.

Egyre több tény mutat arra, hogy az irodalomtörténeti korszakolások hagyo-
mánya a 21. század elején átértelmezésre szorul. Mindenképpen igény mutat-
kozik a (korábban meghúzott és évekig, évtizedekig fegyelmezetten tiszteletben 
tartott) irodalmi korszakok közötti átjárhatóság határainak lebontására és újra-
alkotására. Ez nemcsak a kor követelményeként jelentkezik, hanem egyszerűen 
az irodalom jellegéből adódik. 

A jugoszláviai magyar irodalom kezdeteinek vonatkozásában már az eddi-
giek során is megmutatkozott, hogy az 1918-as korszakhatár (azaz pontosabban 
1918. december 1. – az SZHSZ Királyság megalakulása) csak formális, hiszen 
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egy új államalakulat létrejöttének történelmi dátuma, amely semmiképpen sem 
esik egybe a jugoszláviai magyar irodalom születésével, amelyet természetsze-
rűen az irodalom belső törvényszerűségei formáltak, alakítottak. Ez már eleve 
kettősséget eredményezett: egy bibliográfiai és egy irodalomtörténeti megköze-
lítést. A bibliográfiai megközelítés (könyvek, kiadványok feldolgozásáról lévén 
szó) szigorúan betartotta az 1918-as dátumot, s attól kezdődően vette számba, 
jegyezte és dolgozta fel kisebbségi irodalmunk alkotásait, noha teljesen világos 
volt, „hogy az 1918-as év csak részben jelzi az új korszakot” (CSÁKY 1988: 16). 
Az 1918-ban megjelentetett köteteket még nemigen lehet besorolni „az újon-
nan születendő vajdasági magyar irodalom kiemelkedő alkotásai közé (mivel 
valószínűleg előbb keletkeztek)” (CSÁKY 1988: 18). Szellemi/irodalmi életünk 
kialakulása időt követelt: időre volt szükség az irodalmi „vajdaságiasság” megmu-
tatkozására, kialakulására. Mint Bori Imre fogalmazott, „az irodalmi élet ugyan 
nyomban az események után jelt adott magáról, de az öneszmélés folyamata 
éveken át tartott” (BORI 1998: 69). Az 1918-as korszakhatár megtévesztő voltá-
ra Hornyik Miklós is utalt, mondván, hogy „kevéssé látszik valószínűnek, hogy 
kisebbségi irodalmunk eszmeileg és művészileg is naprakészen: 1918 novem-
berében–decemberében született volna meg. […] Más szóval: 1918 történelmi, 
de nem irodalmi korhatár is egyben” (HORNYIK 2002: 133–134). Valahonnan 
azonban el kellett indulni, s éppen e kezdeti (irodalmi) indulópont meghatáro-
zása vonatkozásában térnek el a vélemények. Csáky S. Piroska a könyvkiadá-
sunk tükrében megmutatkozott „indulást” 1919-re teszi, mondván, hogy ha a 
korábbit nem is, de az 1919-ben kiadott műveket már mindenképpen a vajda-
sági magyar irodalom alkotásai közé kell sorolnunk (CSÁKY 1988: 18). Bori 
Imre többek között a nagybecskereki Renaissance-t (1920), Fáklyát (1922) és az 
újvidéki Utat (1922) jelölte meg „irodalmunk első önálló szívdobbanásaiként” 
(BORI 1998: 70). Ugyanakkor Hornyik Miklós azon a véleményen volt, hogy 
„nem is az újvidéki Út vagy az eszéki Új Élet volt a vajdasági magyar irodalom 
elindítója, hanem a Bazsalikom, a Kéve, a Vajdasági Írás, az elkötelezettségnek 
ezek az orgánumai” (HORNYIK 2002: 135). 

Lehetne tovább is bonyolítani e témakört, érvek és ellenérvek felsorakoz-
tatásával, de a téma vonatkozásában fontos visszatérnünk a vajdasági magyar 
könyvkiadás kezdeteihez, az első megjelentetett munkákhoz. Csáky S. Piroská-
nak – aki többévi kutatás után adta közre a vajdasági magyar könyvek biblio-
gráfiáját, azaz az 1918 és 1941 közötti vajdasági magyar könyvtermés több mint 
négyszáz tételét – a többi között azt a fogas kérdést is meg kellett válaszolnia, 
hogy melyik is volt az 1918 utáni első magyar könyv, vagy még pontosabban: 
melyik volt a születendő vajdasági magyar irodalom első kötete. Le is szűkítette 
a választást az 1919-ben megjelentetett mindössze néhány címszóra, amelyek 
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közül a továbbiakban – pusztán a megjelenésüket véve alapul – kettőt emel ki 
lehetséges „első” kötetként: Boschán Sándor A cigányasszony című 27 oldalas 
versfüzetét meg Borsodi Lajos Fenség című művét (CSÁKY 1988). Megállapítása 
szerint e két mű közül lehetett az egyik „az első irodalmi alkotás, amely 1918 
után jött létre Vajdaságban” (CSÁKY 1988: 18). Természetesen, mint biblio-
gráfiájának bevezetőjében írta, ő nem mérlegelte a kötetek irodalmi értékeit, 
hanem pusztán megjelenésüket vette alapul (CSÁKY 1988). 

 Úgy tűnik, hogy Csáky S. Piroska csak felvetette a problémát, de a pontos 
válasz mindmáig várat magára. Pedig a vajdasági magyar irodalom „első” alko-
tásának kérdése nemcsak bibliográfiai, hanem irodalomtörténeti szempontból 
is fontos tény. Annál is inkább, ha kiderül: a vajdasági magyar irodalom 1918 
utáni, első alkotása egy mindeddig ismeretlen író ismeretlen műve volt! Sőt, nem 
is füzetszerű irodalmi próbálkozás, hanem egy közel 160 oldalas regény. Neve-
zetesen Tarkó János nagybecskereki tanító Amíg a nagy vihar tombolt… című 
könyve (TARKÓ 1919). Ezek szerint talán őt tekinthetjük a vajdasági magyar 
irodalom első „jeladójának” (NéMETH 2001).

 A TANÍTÓ ÉS ÍRÓ

Tarkó János 1905-ben került Nagybecskerekre, a Központi Állami Elemi 
Iskola tanítójaként (BÜCHLER 1914). A magyar irodalomtörténet három Tarkót 
ismer: Lajost, Jenőt és Jánost (GULYÁS, internetes forrás). Tarkó Lajos a lugosi 
Népoktatás munkatársa volt, Tarkó Jenő a Nyugatmagyarországi Híradóban 
közölte verseit, tárcáit a Világban és a Pesti Hírlapban, Tarkó János pedig költe-
ményeit és elbeszéléseit a Képes Családi Lapokban (1902/4) és a Pesti Hírlapban 
(1912/3) jelentette meg (GULYÁS, internetes forrás). Nagyjából ennyit tudunk 
korábbi irodalmi működéséről. 

Nagybecskerekre érkezése után Hasznos vakáció címmel közölt írást a Nagy-
becskereki Központi Állami Elemi Iskola Értesítőjében (GULYÁS, internetes 
forrás). Sokatmondó adat, hogy az említett tanintézetnek 1905 őszén 872 tanu-
lója volt (ANONIM 1905).

Vállalkozó szellemű pedagógusként gyorsan bekapcsolódott a megyeszék-
hely közéletébe is: kollégájával, Büchler Hugóval megkísérelte felújítani a nagy-
becskereki Ifjúsági Egyesület munkáját, valamint két ízben, a Torontálvármegyei 
Magyar Közművelődési Egyesület keretében, 1908-ban és 1910-ben analfabé-
ta-tanfolyamot vezetett (BÜCHLER 1914). E négy hónapos téli „magyar nyelvi 
ismétlő tanfolyamok” a népnevelés ügyét szolgálták, hiszen zömmel iskolába 
nem járó ifjak látogatták (VINCZEHÍDY–SOMFAI 1908). A tanítók „a hallga-
tók elemi iskolai ismereteit fejlesztették, magyar nyelvi tudásukat gyarapították 
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és erősítették, azon kívül közhasznú, az életben szükséges tárgyakra oktatták 
őket” (VINCZEHÍDY–SOMFAI 1908: 6). 

éppen Tarkó Nagybecskerekre érkeztét követően lendült fel számottevő-
en a TMKE tevékenysége, amely felkarolta a nagybecskereki Torontáli Múze-
um és Közkönyvtár ügyét, megszervezte a Nemzeti Szalon nagybecskereki és 
nagykikindai műkiállítását, megnyitotta az első nagybecskereki fiúkonvik-
tust, kultúrestélyeket és irodalmi rendezvényeket szervezett országos nevű 
írók, művészek közreműködésével (SOMFAI 1910). Tanítónk e kibontakozó 
kultúrtevékenységben vállalt aktív szerepet, több kollégájával egyetemben.

A 20. század elején az ötszáz diákot számláló nagybecskereki 
Ipartanonciskolában is tanított (a 16 tanító egyikeként), ahol a közismereti 
tantárgyak előadója volt (BÜCHLER 1914). 1908-ban, amikor az iparos Tanonc-
otthonban dalkör alakult, Osztie Béla után annak egyik vezetője lett (BÜCHLER 
1914). 1909 nyarán egy hosszabb, háromrészes tanulmánya jelent meg a Toron-
tálban a Nagybecskereki Községi Ipartanonciskola történetéről (TARKÓ 1909). 

Az első világháború előtti években nemcsak a Torontálban publikált, hanem 
más becskereki lapokban is (NéMETH 2001). 1920 után hagyhatta el Nagy-
becskereket, s feltételezésünk szerint Magyarországra költözött. 1922-ben az 
esztergomi népfőiskolai előadó-kiképző tanfolyam hallgatói között találjuk, 
mint örkényi tanítót (ANONIM 1922). Azt követően a szakbibliográfiák tanú-
sága szerint 1929-ben Budapesten három tankönyv társszerzője volt, a Kalász-
iskolakönyvek sorozatban (Magyar olvasó- és tankönyv az általános továbbkép-
ző és gazdasági továbbképző leányiskolák I., II. és III. osztálya számára – Bozsik 
Bélával és Tokay Józseffel együtt).

További sorsáról, munkásságáról nincsenek adataink.

 A NAGY VIHAR MEGÉLÉSE 

Tarkó János regénye 1919 februárjának második felében (ANONIM 1919) 
látott napvilágot tízívnyi terjedelemben Nagybecskereken, a Haász testvérek 
nyomdájában, Kovács Gyula illusztrációival (TARKÓ 1919). érdekessége, hogy 
tartalma is, megjelenésének időpontja is szimbolikus: egy francia család életét 
mutatja be, amely egy barlangban kénytelen rejtőzködni mindaddig, amíg a föld 
felszínén „a nagy vihar”, illetve az első világháború átvonul. A húsz fejezetből 
álló regény cselekményével jelképesen is lezár egy történelmi korszakot mind-
össze néhány hónappal az első világháború befejezése után (TARKÓ 1919).

A kötetről megjelent korabeli méltatás nem kevés jövőbelátással, nyomaté-
kosan hangsúlyozta a nem sokkal korábban befejezett első világháború tartós 
ihlető erejét, markánsnak mutatkozó irodalmi/művészeti témáját: „Már elmúlott 
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a nagy vihar, tovavonult a szörnyű égzengés, kialudtak a világ minden sarkán 
felvillanó tüzek, de beszélni fognak erről a párját ritkító óriási háborúról évti-
zedekig. Emberöltők múlva, mikor pedig majd a szelíd mese karján vonul végig 
az unokák csodálkozó szeme előtt, ez a most még nyers, bemutatásra még nem 
kész filmdráma, melynek millió és millió szereplője, sok hírneves és temérdek 
névtelen hőse, intrikusa és statisztája most még itt jár közöttünk, évtizedek 
múlva is a borzalom szegődik majd a néző, a hallgató társául. Sohasem lesz 
érdektelen, amit erről a nagy viharról mesélni fog az író, a festő, a tanító vagy a 
filmrendező. Ebből a hatalmas, talán soha el nem múló aktualitásból született 
meg a nagybecskereki könyvpiac legújabb terméke: Tarkó Jánosnak »Amíg a 
nagy vihar tombolt…« című regénye” (ANONIM 1919).

A szerző érthető módon nem választhatott regényének hazai helyszínt, 
hanem a cselekményt Franciaországba helyezte, fiktív helyre, egy francia szép-
lélek, Colbert gróf birtokára. A gróf családja a kitörni készülő nagy katasztrófa 
és a bekövetkező borzalmak elől kétségbeesetten keresi a menekülés útjait. Ez 
pedig csaknem lehetetlennek tűnik, mert várható, hogy az egész világon nem 
lesz talpalatnyi hely, ahol a megriadt, békés ember biztonságban érezheti majd 
magát. A véletlen folytán egy földalatti üreget fedez fel a gróf, s ez felvillantja 
a megoldást: a föld alá kell menekülnie családjával, hozzátartozóival egyetem-
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ben, ha el akarja kerülni a háborús borzalmakat. A tervet tett követte, s hóna-
pokig folyt nagy erőbevetéssel az óvóhely előkészítése, felszerelése és álcázása. 
A háború kitörésekor már minden készen állt. Egy fiatal magyar mérnök és a 
gróf öreg háziorvosának segítségével, izgalmas, fáradságos munka után készen 
állt a földalatti tanya, felszerelve mindennel, amire egy kis társaságnak évekig 
szüksége lehetne (TARKÓ 1919).

S jött a háború.
„Amiről egész Európa beszélt, amire az emberiség jobbik fele irtózattal 

gondolt, a pusztító vihar, a rettegett világháború megszületett. A szarajevói gyil-
kos golyó süvítve röpítette szét a rettegett gondolatot: a nagy leszámolást. […] 
Az Európát fenyegető veszély is nőttön-nőtt és július végén Princip golyóinak 
hatalmas válaszaként megdördültek a fegyverek s az emberek millióit az őrület 
mámora szállta meg. Mint pusztító orkán száguldotta be a nagy orosz síkságot, 
végzetes háborúba döntve a nemzetek nagy többségét” (TARKÓ 1919: 45–46).

Irtózatos ágyúdörgés meg gránátok robbanása közepette vonultak le a család 
tagjai a biztonságot ígérő búvóhelyükre. Idilli élet következett, amelyet csak néha 
zavart meg egy-két szomorú nap: a nagy vihar szele, mely éppen a fejük felett 
nyargalt végig. A grófi család tagjai néhányszor nem tudtak ellenállni a kísér-
tésnek, s fel-felrándultak a szétmarcangolt felvilágra, hogy lássák, tart-e még a 
világégés (TARKÓ 1919).

Ott lenn pedig négy és fél éven át folyt a biztonságban levő kis társaság élete, 
amely önkéntes rabság volt ugyan, de a maga módján dinamikus is: keresztelő, 
szerelmi idill, eljegyzés és temetés is volt ott, öröm, boldogság és szomorúság 
váltotta egymást. Mígnem, a háború végeztével, a kis társaság ismét kijuthatott 
a felszínre (TARKÓ 1919). 

A korabeli kritika „egészséges, jól szárnyaló fantázia” produktumának tekin-
tette Tarkó János regényét, „avatott tollal megírt színes munkának”, mondván, 
hogy „öntudatosan megkonstruált, szerves egész, frissen ható kedves történet”, 
amelynek „fő célja, hogy mindig érdekes, figyelmet lekötő mesét mondjon” 
(ANONIM 1919). A regény keretét bizarrnak tartották ugyan, de olyannak, 
amely „a jókora adag fantasztikum dacára sem távolodik el a valószínűségtől”, 
amelynek ügyes a meseszövése, s könnyed a stílusa (ANONIM 1919). Elisme-
résre méltó irodalmi munkát láttak benne.

Most, csaknem egy évszázad múltán, irodalmi kuriózumként hat Tarkó 
János kötete, érdekes olvasmányként, amelyet (eddig) ismeretlen írónk isme-
retlen regényeként olvashatunk. A vajdasági magyar irodalom első regényeként, 
sőt: első háborús regényeként. Már csak Tarkó hivatalos irodalmi „beiktatását” 
kellene elvégeznünk, meg – munkájának tükrében – a vajdasági magyar iroda-
lom kezdeteiről alkotott kép árnyalását. 



107

Tanulmányok, Újvidék, 2014/1. 48. füzet, 101–108.

Kiadás
TARKÓ János [1919]. Amíg a nagy vihar tombolt… Regény. Nagybecskerek, Haász Test- 

vérek

Irodalom 
ANONIM 1905. A nagybecskereki állami iskolák kifejlesztése. = Torontál, szept. 22.
ANONIM 1919. Tarkó János regénye: Amíg a nagy vihar tombolt… = Torontál, febr. 28.
ANONIM 1922. Az esztergomi népfőiskolai előadókiképző tanfolyam. = Esztergom, júl. 19.
BORI Imre 1998. A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 

Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva 
BÜCHLER Hugó 1914. Nagybecskerek népoktatásának története. Nagybecskerek, a TMKE 

kiadása, Pleitz
CSÁKY S. Piroska 1988. Vajdasági magyar könyvek 1918–1941. Újvidék, Forum Könyv- 

kiadó
GULYÁS Pál. Magyar írók élete és munkái. Cédulatár. [18101, 18102, 18103] Internetes forrás: 

http://gulyaspal.mtak.hu/. Letöltve: 2014. 5. 14.
HORNYIK Miklós 2002. Határsértés. Válogatott és új írások 1965–2001. Budapest, Ister 
NéMETH Ferenc 2001. Egy tanító bevonul az irodalomba. A vajdasági magyar irodalom 

„első” kötetéről. = Magyar Szó (Kilátó) jan. 20.
SOMFAI János, szerk. 1910. Negyedszázad 1885–1910. A Torontálvármegyei Magyar Köz- 

művelődési Egyesület Emlékkönyve fönnállásának negyedszázados évfordulója alkalmá-
ból. Kiadta: A Torontálvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület Nagybecskereken, 
Pleitz Fer. Pál

TARKÓ János 1909. A Nagybecskereki Községi Ipartanonciskola története (1880–1909). = 
Torontál, aug. 13., 14., 16. (I–III).

VINCZEHÍDY Ernő–SOMFAI János 1908. Egy évi kultúrmunka. A Torontálvármegyei 
Magyar Közművelődési Egyesület évi jelentése 1907. évben végzett munkásságáról. 
Pleitz Fer. Pál, Nagybecskerek 

Ferenc NEMET

(NEPOZNATI) ROMAN O VELIKOM RATU
Janoš Tarko: Amíg a nagy vihar tombolt… Veliki Bečkerek, 1919

Čak i nakon jednog veka nailazimo na iznenađenja u istoriji književnosti 
jugoslovenskih/vojvođanskih Mađara, koja ukazuju na to da ni ovo respektabilno 
vreme nije bilo dovoljno da do kraja razotkrijemo sva dela naše manjinske 
književnosti. U ova „izgubljena” književna dela spada svakako i knjiga Janoša 
Tarkoa Amíg a nagy vihar tombolt… (1919) [Dok je velika oluja besnela…] koja – 
budući da je ne beleže ni naše bibliografije a ni književni leksikon – sve do danas 
nije ni moglo biti predmet razmatranja naše istorije književnosti. Po svojoj prilici 
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radi se (o mogućem) prvom delu književnosti jugoslovenskih Mađara, a svakako 
o prvom romanu, koji je na neki način razgraničio dva književna perioda, budući 
da je književnom obradom Velikog rata sa stilom zaključio jedno ranije književno 
razdoblje, i ujedno označio početak jedne nove ere. Stogodišnjica prvog svetskog 
rata dobra je prilika da ponovo uzmemo u posed ovo nepoznato književno delo, 
koje zasigurno menja celokupnu sliku o počecima naše književnosti, a predstavlja 
i mogućnost da se ime njegovog autora otrgne od zaborava.
Ključne reči: Janoš Tarko, Amíg a nagy vihar tombolt…, prvi svetski rat, prvi roman 
u književnosti jugoslovenskih Mađara.

Ferenc NéMETH 

THE (UNKNOwN) NOVEL OF THE GREAT wAR
János Tarkó: Amíg a nagy vihar tombolt… Zrenjanin, 1919

Nearly after a century, surprises also occur in the history of the Hungarian literature 
in Yugoslavia/Vojvodina, which means that this considerable time was not enough 
to fully take the works of our minority literature into consideration. Anyway, János 
Tarkó’s volume entitled “Amíg a nagy vihar tombolt”… (Until the big storm raged…)
(1919) belongs to these “inexplicably got lost” literary works that – since it was left 
out from our bibliographies and literary lexicon as well – were not appreciated up to 
the present day in our literary history either. However, as a matter of fact, it is about 
the (eventual) first volume of the Hungarian literature in Yugoslavia, beyond all 
questions its first novel, which had a somehow watershed role, since by the literary 
processing of the great war it closed a previous literary era and started a new one. 
The centenary of the Great War is a good opportunity to take again the possession 
of this unknown literary work that anyway changes the picture of the initial stages 
of our literature, and also a chance to preserve the author’s name from oblivion.
Keywords: János Tarkó, Amíg a nagy vihar tombolt…, First World War, the first 
novel of the Hungarian literature in Yugoslavia.
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E-MAIL ÉS (MULTI)LINEARITÁS

Az e-mail kommunikációs formáját és megszerkesztési módját sem lehet teljes 
mértékben az egyenes vonalú írás(beliség) paradigmáján belül kezelni. A levél 
megválaszolása mint továbbírás a szigorúan egymás után következő sorokat – azok 
megbontása és új elemekkel történő kiegészítése által – multilineáris formákkal 
gazdagítja. A számítógépek és a mobiltelefonok, pusztán azért, mert írásra (is) 
szolgálnak, nem határozhatók meg az írógépek legújabb kori alakváltozataiként. 
Az általuk lehetővé tett és egyben gerjesztett digitális írás(folyam) dinamikus, és a 
strukturális nyitottság irányába mutat.
Kulcsszavak: e-mail, (multi)linearitás, írógépek, számítógépek, digitális írás(folyam).

MULTILINEARITÁS, KÜLÖNBÖZőSÉG, UPDATE-ELÉS

Ferraris az elektronikus levél műfaját, kommunikációs formáját és megszer-
kesztési módját egyaránt az egyenes vonalú írás(beliség) paradigmáján belül 
kezeli. Az e-mailt alkotó (betű)sorokat – Ferrarisnak immár, (talán) monda-
ni sem kell, a mindennapi levelezési gyakorlat által is felülvizsgálatot sürgető 
meglátása szerint – a hagyományos, kézzel írott levéltől eltérő módon/azzal 
szemben nem is szokás vizuális formákkal, illusztrációkkal, ábrákkal megsza-
kítani. Miként Ferraris megjegyzi: „keresve sem találhatunk az e-mailnél hatá-
rozottabban és szigorúbban lineáris írást” (FERRARIS 2008: 105). Az e-mail 
szakaszonként történő szisztematikus megválaszolásával kapcsolatban pedig 
Ferraris kiemeli, hogy ennél a szokásnál „elképzelni sem tudunk jellegzeteseb-
ben írásosat” (FERRARIS 2008: 105). Csakhogy fontos felhívni a figyelmet arra, 
hogy az e-mailnek, az e-mail betűkből és írásjelekből álló sorainak, szövegének 
szakaszokra bontása és a bennük foglalt kérdések, felvetések új elemek beiktatá-
sa általi megválaszolása, kiegészítése, kommentálása az e-mail alapszerkezetét 
alkotó komponenseknek – a szemantika szintjén is megnyilvánuló – megbolyga-
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tását, restrukturálását eredményezi. Az elektronikus válaszlevél ilyetén megszer-
kesztési módja a (megválaszolni kívánt eredeti) levél szövegét továbbírja, és azt 
eközben szét is írja, hiszen elemeit kibővített szerkezeti vázban helyezi el. Ennek 
megfelelően a kézzel vagy (hagyományos) írógéppel történő írás és a nyomtatás 
strukturális szempontból és perspektíva tekintetében egyaránt reduktív lineá-
ris sémája felnyílik, hiszen a levél megválaszolása mint továbbírás a szigorúan 
egymás után következő sorokat – éppen azok megbontása és új elemekkel törté-
nő kiegészítése által – multilineáris formákkal gazdagítja.

Hasonlóképpen gazdagodik, illetve gazdagodhat multilineáris formák-
kal egy-egy beszédprodukciót rögzítő hangszalag fonikus képe, struktúrája a 
különböző lejátszási módok következtében – miként azt Samuel Beckett Az 
utolsó tekercs című drámája példázza (BECKETT 1970). Ennek megfelelően 
kell a fonikus szubsztancia rögzíthetőségének és lejátszhatóságának kontextu-
sában kiegészíteni az auditív természetű nyelvi jelölő linearitására vonatkozó 
saussure-i tételt. A beszédhangok mint jelölők valóban rendelkeznek kiterje-
déssel, és „ez a kiterjedés – miként Saussure fogalmaz – csak egy dimenzióban 
mérhető” (SAUSSURE 1997: 94), ez pedig egy vonal. Csakhogy egy rögzített 
beszédprodukciónak az időtől kölcsönzött, vonalszerű, lineáris, vagyis egydi-
menziós kiterjedését a rögzítés és az újrajátszás különböző, nemritkán alternatív 
módozatainak következtében eltérő irányokba mutató temporális vonaltípusok 
keresztezik, teszik bonyolulttá, vagyis multilineáris formákkal gazdagítják. „Az 
akusztikai jelölőknek […] – fogalmaz Saussure – csak az idő vonala áll rendel-
kezésükre; elemeik egymás után jelennek meg; láncot alkotnak” (SAUSSURE 
1997: 94–95). Azonban ha a (temporális) láncot alkotó akusztikai jelölőket hang-
zó anyagként és nem grafematikus-vizuális struktúrák formájában rögzítjük, 
lehetőség nyílik arra, hogy a hangszalagon tárolt beszédprodukciót különböző 
módokon keltsük életre, játsszuk le, miként azt Krapp tette Beckett drámájá-
ban. Az adott összefüggésben nem mellékes körülmény, hogy Lauri Sommer a 
hangkörnyezet sebességének, hangzásának és tartalmának a megválasztását „az 
ember alapvető joga[ként]” (SOMMER 2010: 22) határozza meg, majd pedig 
kijelenti, hogy „[a]z ismétléseken keresztül megteremtett idő többé már nem 
lineáris” (SOMMER 2010: 22), hanem tegyük hozzá, miként a digitális írás is: 
potenciálisan multilineáris, avagy nem csupán az unilineáris (egyetlen irányba 
mutató), hanem egyáltalán magát a lineáris sémát hagyva magunk mögött – 
miként Sommer poétikusan fogalmaz – „olykor körbemegy, olykor nyolcszögű, 
olykor fekete vákuum, olykor lassan építendő barátságos labirintus” (SOMMER 
2010: 22). A hangfelvételek többszöri meghallgathatóságának kontextusában is 
fontos azonban rámutatni az írott, írásban és írás által rögzített szöveg(ek) olva-
sásának kognitív előnyeire, ugyanis – miként Farkas Károly fogalmaz – „[a]z 
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olvasás azért is hatékonyabb, mint a felolvasás meghallgatása, mert az első során 
könnyebben valósítható meg az információfelvétel iteratív (többszörösen köze-
lítő) módja. Olvasáskor tökéletesebben tudunk igazodni agyunk igényei-hez, 
képességeihez, könnyebben tudunk sebességet változtatni, visszaugrani, ismé-
telni és előretekinteni” (FARKAS 2003).

Nem tűnik tehát el a linearitás mint „az írásra jellemző tulajdonság” (FERRA-
RIS 2008: 105), csupán az értelmezés, a továbbírás, a kiegészítés új irányai, 
(betű)sorai előtt nyílik meg. A multilineáris (szöveg)képződmények pedig az 
elektronikus válaszlevél ilyetén szupplementáris jellegű megfogalmazása és 
olvasása közben egyaránt érzékelhetőek, nemritkán grafikailag is kiemeltek. 
Az elektronikus levelezés kérdésköre kapcsán Ferraris utal arra, hogy a lineari-
tás, az írás egyenesvonalúsága tradicionálisan különböző módokon valósulhat 
meg: lehet balról jobbra, jobbról balra, fentről lefelé, lentről fölfelé tartó vagy 
esetleg kígyóvonalas is. E-mailezés alkalmával azonban nemcsak megjelennek 
mindezek a „vonaltípusok” (esetleg közülük egynéhány), hanem folyamatosan 
metszik, keresztezik is egymást, ily módon hozva létre az elektronikus levél 
textúráját. Az adott összefüggésben érdemes felidézni G. Richard Dimler, S. 
J.-nek a számítógépes éra nyelvi jellemzőivel kapcsolatos meglátásait: „a nyelv 
újra »dinamikus, nem pedig statikus; képlékeny, nem pedig szilárd; puha, nem 
pedig kemény; hajlékony, nem pedig merev«” (NYÍRI 1989: 72). Az e-mail-
nek és általában a számítógépes eljárásokkal létrehozott szövegnek a szerkezeti 
változtatások iránti nyitottsága és a nyelv(használat) Dimler által megfigyelt 
dinamizmusa és képlékenysége közötti összefüggés nyilvánvaló.

Egy kézzel írott levél, egy kézirat vagy bármilyen nyomtatvány: folyóirat és 
könyv szövege is kiegészíthető, megjegyzésekkel látható el. A lejegyzett nyelvi 
és egyéb jelek stabilitásának látszatát keltő papír alapú kézirat és nyomtatvány 
esetében azonban az új elemekkel történő kiegészítés és bármilyen típusú utólagos 
módosítás – beleértve a törlés és az átírás műveletét is – csak a hordozó közegbe 
való, többnyire nyomokat hagyó, kisebb-nagyobb erőszakos beavatkozás révén 
valósítható meg. „A könyv(ek) tükre [ennek megfelelően – miként Samu János 
fogalmaz:], akárcsak a festői vászon egy lezárt és alakíthatatlan médium […]” 
(SAMU 2011: 179). A számítógéppel, notebookkal, mobiltelefonnal vagy egyéb 
elektronikus készülékkel létrehozott, nem kinyomtatott, vagyis két dimenzióban 
megjelenített és ily módon stabilizált, hanem továbbra is digitálisan működtetett 
és (esetleg) display által megjelenített szöveg szerkezeti változtathatósága ellen-
ben a hordozó közeg inherens jellemvonásaiból következik. Például – miként 
Nyíri Kristóf fogalmaz – „a szövegszerkesztő képernyőjén megjelenő szöveg 
[mintegy természetéből kifolyólag] arra vár, hogy update-olják – átírják, javít-
sák, kiegészítsék” (NYÍRI 2003: 263). Ezek a szövegek „folyamatos újraírásnak 
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vannak kitéve, nemcsak jelentésük, de formájuk is korlátozott objektivitású. 
Amikor meditálunk fölöttük, nem annyira értelmezzük, mint inkább átírjuk 
őket. Gondolkozni felőlük annyit tesz, mint változtatásokat eszközölni rajtuk” 
(NYÍRI 2003: 263).

Barbara Johnson Roland Barthes S/Z című könyvét/szövegét (BARTHES 
1997) értelmezve, ahhoz kommentárokat fűzve jegyzi meg, hogy „ugyanannak a 
szövegnek az újraolvasása eredményezi azt, amit Barthes a »szöveg különbözősé-
gének« hív” (JOHNSON 1994). Johnson – miután felveti annak lehetőségét, hogy 
„a kritikai különbözőség létrehozás[át] a kritika tulajdonképpeni célja[ként]” 
(JOHNSON 1994) határozzuk meg, a kritika szó etimológiáját világítja meg. Esze-
rint a kritika szó a görög krinein igéből ered, ennek jelentése pedig „elválasztani”, 
„választani”, vagyis megkülönböztetni. „A kritikus nem csak a szövegek egymás 
közti különbözőségeinek értékelésére szolgáló kritikai eszközök létrehozására 
törekszik – állapítja meg a szerző –, hanem az egyes szövegeken belül is próbál 
megragadni valamiféle egyedi különbözőséget” (JOHNSON 1994). Ezt köve-
tően pedig leszögezi, hogy „a szöveg különbözősége nem egyediségében vagy 
saját azonosságában áll: általa a szöveg önmagával különbözik össze” (JOHN-
SON 1994). A folyamatos, mondhatni: automatikus, hiszen a mediális-számí-
tógépes környezet által indukált – a fentebb idézett Nyíri-írást parafrazeálva –  
update-elésre – átírásra, javításra és kiegészítésre váró, tehát átírható és át is 
írandó, kiegészíthető és ki is egészítendő, és ily módon jelentésük és formájuk 
által egyaránt „korlátozott objektivitású” (NYÍRI 2003: 263) szövegek, úgy tűnik, 
éppen digitális létmódjukból/temporalitásukból kifolyólag: vég nélkül – immár 
Johnsont idézve – önmagukkal különböznek össze. Ez a szerző által elemzett 
„belső különbözőség” (JOHNSON 1994) pedig a digitálisan tárolt szövegek 
jelentős részének esetében valóban internális, hiszen nem a kritikai-értelme-
ző, hanem maga a textuális tevékenység hozza azt felszínre. Ez a különbözőség 
sem identitásokat, szövegeket különít el egymástól, hiszen – (részben) Johnsont 
idézve – „[a]helyett, hogy a szöveg azonosságát hozná létre, [ez] a különböző-
ség [is] éppen az azonosságot mint olyant támadja meg azáltal, hogy vég nélkül 
halasztja a szöveg részeinek, illetve jelentéseinek összegzési lehetőségét, tehát a 
totalizált, egyesített egész létrejöttét” (JOHNSON 1994).

Való igaz, hogy „[a] szövegszerkesztőben tárolt szövegek” (NYÍRI 2003: 
263), avagy óvatosan fogalmazva, a jelenségkör határait azonban mégiscsak 
jelentős mértékben kitágítva, a digitálisan tárolt, digitális létmódú szövegek 
egyes típusai, megnyilvánulási módjai bizonyos értelemben és bizonyos logikát, 
a változatlan, papír alapú dokumentumok (kulturális) logikáját követve – Nyíri 
Kristófot idézve (és szövegét némiképpen átírva, kiegészítve, update-elve) –  
„nem viselik magukon történelmük bélyegeit, [vagyis] kortalanok” (NYÍRI 
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2003: 263), azonban saját testetlen mediális környezetüket és az arra jellemző 
efemer jelleget alapul véve és arra összpontosítva, az inherens textuális különbö-
zőséget folyamatosan felszínre hozó időbeli létük van. „Midőn az elektronikus 
szöveget megváltoztatjuk, az eredeti szövegezés általában nyom nélkül eltűnik. 
Nincs ott többé a képernyőn; és ha a változtatásokat eredetileg a printout-on 
végezzük, utóbbit ezt követően általában eldobjuk” (NYÍRI 2003: 263) – fogal-
maz Nyíri. Ez a többek között a különböző, egymást követő, egymást felülíró 
szövegváltozatok formájában manifesztálódó temporalitás és folyamatszerűség 
nyilvánvalóan nem maguknak a szövegeknek az immanens jellemvonása, hanem 
a szövegek létalapjául szolgáló testetlen mediális környezetnek a kivetülése a 
textuális működésmódra. Hasonlóképpen a papír alapú szövegek, változatlan 
(hard-copy) dokumentumok magukon viselt történelmi bélyege, kora és önál-
ló időbeli létezése sem (volt) önálló teljes mértékben, hanem mindez szintén 
a hordozó közeg (materiális) jellemvonásaiból ered(t), miként a könyv- vagy 
egyéb papírformában megjelenő mű teljessége, alkotórészeinek egészlegessége, 
csendes nyugalma is (TÓSZEGI 2009).

AZ ÍRÓGÉPEK (UTÁN)

A csúcstechnológia Ferraris által elemzett vívmányai, főleg a számítógépek 
és a maroktelefonok nem határozhatók meg írógépek legújabb kori alakváltoza-
taiként – pusztán azért, mert írásra (is) szolgálnak. „Az állítólagos szóbeli rend-
szer fennmaradását” (FERRARIS 2008: 109) lehetővé tevő írás ugyanis – mint 
az a fentiekből következik – immár másfajta mediális környezetben működésbe 
lépő digitális írás. Valóban „semmi meglepő sincs az írás manapság tapasztalha-
tó robbanásszerű térhódításában” (FERRARIS 2008: 109) akkor, ha figyelembe 
vesszük, hogy ennek – Aleida Assmannt idézve – a „maga cseppfolyós alakjában” 
(ASSMANN 2009: 156) jelentkező másfajta, dinamikus, a strukturális nyitottság 
irányába mutató és képlékeny digitális írásnak „már semmi köze nincs a feljegy-
zés [avagy a kézírás és a tradicionális gépírás] régi gesztusához” (ASSMANN 
2009: 157). A komputerek és a mobiltelefonok – Ferraris álláspontjától eltérő 
módon – nem „mind hordozhatóbb írógépek” (FERRARIS 2008: 123) és nem 
is „új írógépek” (FERRARIS 2008: 124).

Farkas Károly a számítástechnikai fejlesztéseknek az alapképességekre (főleg 
az olvasásra) gyakorolt hatásait vizsgálva tesz a komputerek mibenlétére vonat-
kozó releváns megállapításokat. Alábbi meghatározása immár a számítógép(ek) 
rendeltetési-használati sokszínűségét, (potenciális) funkcionális pluralizmusát 
tükrözi. Miután kifejti, hogy „[a]z írást, a számolást, a dokumentáló rajzolást 
gépesítettük” (FARKAS 2003), és ennek következtében „[a] napi munkában, a 
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termelésben egyre ritkábban kell kézzel írnunk, számolnunk papíron ceruzával 
vagy lerajzolnunk valamit” (FARKAS 2003), rámutat arra, hogy „[a] számítógép 
általánosan használt írógép, kalkulátor, [hiszen] a számolást nagyságrendekkel 
gyorsabban, megbízhatóbban végzi, [és] rajzolni is (dokumentáló rajz) könnyebb 
vele” (FARKAS 2003). Az ilyetén (jelen esetben Farkas Károlytól, majd alább még 
kifejezettebb módon Espen Aarsethtől származó) meghatározások nem szűkítik 
le a számítógépekkel mint az – ismételten Ferrarisra utalva – csúcstechnoló-
gia meghatározó vívmányaival végezhető, igencsak szerteágazó feladatköröket 
egyetlen, az írásban kiteljesedő központi és mintegy „ős-eredendő” funkcióra 
azáltal, hogy a digitális, avagy az elektronikusan megjeleníthető írás, valamint 
a mechanikus gépírás és esetleg a hagyományos kézírás nyilvánvaló struktu-
rális-funkcionális hasonlóságaira összpontosítanak (avagy csak igyekeznek 
összpontosítani) – a szinténcsak szembetűnő és konstitutív különbségek/külön-
bözőségek elleplezése által. Aarseth hasonlóképpen az emberi tevékenységek 
szempontjából szinte univerzálissá vált, avagy azzá váló számítógép-használat 
által lehetővé tett/alkalmazható medializációs stratégiákat gyakran reduktívan 
érintő monofunkcionalizmus ellenében foglal állást, amikor kifejti, hogy „a 
számítógép nem médium, hanem flexibilis technológia, mely számos, egymástól 
alapvetően különböző médiumot hoz egy platformra. Azaz nincs olyasmi, mint 
a képességek egy meghatározott körével bíró »számítógépes médium«, ahogy 
nem létezik a »számítógépes játék médiuma« sem” (AARSETH 2008: 160).

Az adott összefüggésben (is) értelmezhető Tamás Pál azon meglátá-
sa, mely szerint „[k]orunk populáris mítoszainak nincs még egy, a számító-
géphez mérhetően sokértelmű ikonja” (TAMÁS 2001: 53). Ennek a poliszém 
ikonnak az ereje pedig – ismét Tamás Pált idézve – „épp szintetikus voltában, 
többdimenzionalitásában van. épp sajátos összetettségéből következik alkalmaz-
hatósága a kor egyik kulturális logójaként” (TAMÁS 2001: 53). Miként Aczél 
Petra A digitális leves íze (Új média – új kultúra?) című előadásában fogalmaz: az 
új média „nemcsak technológia, nemcsak eszköz, hanem gyakorlatilag eljárás, 
kód, a közvetítésnek, az egymás közötti közvetítésnek, a kommunikációnak a 
módja” (ACZéL 2012). Kitta Gergely a magyar ifjúság körében (is) tapasztal-
ható médiahasználati trendeket vizsgálva mutat rá a kommunikációtechnoló-
giai-mediális konvergencia jelenségére, amikor megállapítja, hogy „[a] fiatalok 
mindennapos médiahasználatában jellemzően azok az eszközök válnak népsze-
rűbbé, amelyek több, korábban más és más készüléken elérhető funkciót egy 
berendezésbe integráltan tudnak kínálni” (KITTA 2013: 254).

Michael Strangelove-nak a világhálóra vonatkozó, a The Internet, Electric 
Gaia and the Rise of the Uncensored Self című szövegében kifejtett kategorikus 
meghatározása azáltal, hogy a(z óhatatlanul is) végrehajtott hierarchizáció során 
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a (tágabban értelmezett) kommunikációs funkciónak biztosít elsőbbséget és 
egyben meghatározó szerepet (legalábbis ami a világhálót illeti), monista állás-
pontról tanúskodik. Miként fogalmaz: „The Internet is not about technology, it 
is not about information, it is about communication–people talking with each 
other, people exchanging e-mail, people doing the low ASCII dance. The Internet 
is mass participation in fully bi-directional, uncensored mass communication. 
Communication is the basis, the foundation, the radical ground and root upon 
which all community stands, grows, and thrives. The Internet is a community 
of chronic communicators” (STRANGELOVE 1994). Hasonló elképzelésének 
ad hangot Paul Miller is, amikor a következőképpen fogalmaz: „the internet 
isn’t an individual pursuit, it’s something we do with each other. The internet is 
where people are” (MILLER 2013).

Az idézett strangelove-i és részben a Paul Miller-i diskurzusnak az inter-
perszonális kommunikációs funkcióra összpontosító internet-meghatározása a 
(nagyobbára az 1980-as évek – passzív – televíziózására vonatkozó) Hans Magnus 
Enzensberger-i nullmédium-koncepció funkcionális ellenpólusa. Miközben 
ugyanis Strangelove és Miller elképzelésében a világháló elsősorban és főként 
a személyközi kommunikációt szolgálja, segíti elő és egyben gerjeszti, mint-
egy annak optimális keretét biztosítva, addig a nullmédiumnak, a televízió-
nak a nézője – Enzensbergert idézve – „teljesen tisztában van azzal, hogy nem 
egy kommunikációs eszközzel, hanem a kommunikáció tagadásának eszkö-
zével van dolga, és ebben a meggyőződésében nem hagyja magát megingatni” 
(ENZENSBERGER 2004: 303).

A gyerekek internethasználatának jellegzetességei című Ságvári Bence-tanul-
mány (SÁGVÁRI 2012) az EU Kids Online II 2010 nyarán végzett reprezentatív 
empirikus kutatásra (EU KIDS ONLINE 2011) alapozva mutat rá többek között 
arra, az internetes közeg különböző funkcióinak és ezen funkciók frekventáltság 
alapján megképződő hierarchiájának a meghatározása szempontjából döntő 
jelentőségű tényre, mely szerint a 9–16 évesek, vagyis Marc Prensky találó és 
virulens kifejezésével élve: a digitális bennszülöttek (PRENSKY 2001) körében 
a leggyakoribb online tevékenységnek a videók, vagyis az audiovizuális tartal-
mak nézése/befogadása bizonyult. Ezt követte és minden bizonnyal a továb-
biakban is követi az iskolai feladatokhoz kapcsolódó, illetve az ezen feladatok 
megoldását segítő/megcélzó internethasználat, majd pedig a közösségi oldalak 
látogatása és az ezen oldalakon kifejtett aktív (különböző tartalmak megosztá-
sában, kommentálásában manifesztálódó) vagy passzív (a megosztott tartalmak 
befogadására összpontosuló, szemlélődő) tevékenység. Ilyképpen a különböző 
videók nézésében kifejezésre jutó online tartalomfogyasztás a fiatalok, a gyerekek 
körében népszerűbbnek és egyben gyakoribb, frekventáltabb tevékenységnek 
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bizonyul(t), mint a közösségi oldalaknak a főleg az interszubjektív kommuni-
kációt és kapcsolattartást, valamint nem elhanyagolható mértékben a szórako-
zást szolgáló látogatása. Ez az empirikus tény pedig nyilvánvalóan ellentmond 
a világháló domináns funkciójaként a kommunikáció és főleg a személyközi 
kommunikáció szerepét kidomborító, például Michael Strangelove-tól származó 
és a fentiekben már idézett meghatározásának, amely szerint tehát – miként a 
szerző fogalmaz – „[The Internet] is about communication–people talking with 
each other” (STRANGELOVE 1994), de egyben ellentmond mindenféle (egyéb) 
a világháló különböző funkcióit, szerepköreit érintő redukcionizmusnak (is). Az 
adott összefüggésben érdemes idézni az EU Kids Online II kutatás eredményeit 
közreadó kiadványnak az online tevékenységek különböző formáinak gyakori-
ságát taglaló fejezetének azon releváns megállapítását, mely szerint „az életkor, 
illetve a nem nagymértékben meghatározza azt, hogy ki mit csinál az interne-
ten. Általánosságban elmondható, hogy minél idősebb valaki, annál többféle 
tevékenységet végez” (EU KIDS ONLINE 2011: 5).

Nyíri Kristóf az elektronikus szövegszerkesztés következményeivel kapcsolat-
ban fejti ki elképzelését, mely szerint „olyan viselkedésminták, különösen nyel-
vi viselkedésminták, sőt gondolkodásminták jönnek létre, amelyek jelentősen 
eltérnek mondjuk az írógép vagy a könyvnyomtatás által teremtett mintáktól” 
(NYÍRI 2003: 263). A digitális forradalomnak az ismeretek meghatározó tárolási 
és továbbítási módjaira gyakorolt messzemenő hatásai szempontjából érdemes 
felidézni Neil Rudenstine-nak a felsőoktatást is érintő változások kontextusában 
megfogalmazott kérdését: „Miért ne tekintsük az internetet csupán egy új jelen-
ségnek a divatőrületek hosszú sorában?” (RUDENSTINE 2003: 55). Rudenstine 
a kommunikációtechnológia-történetnek az utóbbi százötven éve tartó folya-
matos erjedési folyamatához hozzájáruló olyan találmányokat, berendezéseket 
említ, mint a távíró, a telefon, a rádió, a televízió, az első számoló- és számító-
gépek. Megjegyzi azonban, hogy „egy folyamatos történésben lehetnek olyan 
események, amelyek nem csupán egyszerű továbblépést jelentenek egy termé-
szetes és fokozatos haladásban, hanem annál sokkal többet” (RUDENSTINE 
2003: 51–52). Rudenstine a valódi átalakulás ezen pillanatai közé sorolja az 
internet gyors terjedését, felfutását is (RUDENSTINE 2003: 52). Bizonyos érte-
lemben ez a Prensky által (is) említett szingularitás: „a digitális technológiák 
robbanásszerű megérkezése és elterjedése, a XX. század utolsó évtizedeiben” 
(PRENSKY 2001: 1).

Ezen a ponton érdemes hosszabban idézni Derrida Grammatológiájának –  
Ferraris értelmezését követve – „a könyv halálát és az írás robbanásszerű térhó-
dítását jövendöl[ő]” (FERRARIS 2008: 120) részét: „Minden arra utal tehát, 
hogy amit nyelvnek hívunk, eredetében és befejezésében csak egyetlen mozza-
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nat lehetett, lényeges, de determinált létmódozat, jelenség, aspektus, az írás 
egy fajtája. és mintha nem sikerült volna megfeledkeztetnie bennünket erről, 
megtévesztenie bennünket, csupán egy kaland folyamán: épp e kalandot illetően. 
Mindent összevetve meglehetősen kurta kaland. Eggyéolvad a történelemmel, 
amely csaknem háromezer éve összekapcsolja a technikát és a logocentrikus 
metafizikát. és most közeledik ahhoz, ami tulajdonképpen a kifulladása: előt-
tünk a könyv civilizációjának halála – és ez csak egy példa a sok közül –, amiről 
olyan sokat beszélnek, és ami elsősorban a könyvtárak görcsös burjánzásában 
mutatkozik meg. Mindenféle látszat ellenére, a könyv halála kétségkívül (és bizo-
nyos értelemben kezdetektől fogva) a beszéd (az állítólag teljes beszéd) halálát 
jelenti be, valamint egy új mutációt az írás történelmében, az írásként felfogott 
történelemben” (DERRIDA 1991: 28).

DIGITÁLIS ÍRÁS(FOLYAM)

A technikai berendezések által lehetővé tett és egyben gerjesztett digitális 
írás(folyam) nem kapcsolódik minden esetben és teljes mértékben az önma-
gát, önmaga gondolatait, tudattartamait, reflexióit, érzelmi rezdüléseit nyelvi 
formában kifejező emberi szubjektum eszméjéhez – a „teljes beszéd[hez]”, „a 
fonikus szubsztancia segítségével létrejövő »magát-hallva/megértve-beszélés« 
rendszeré[hez]” (DERRIDA 1991: 27). A digitális írás ennek megfelelően nem 
is feltétlenül operál az írás instrumentalista, a jelölő jelölőjének szerepét ellátó, 
vagyis az orális megnyilatkozás statikus grafémák, vagyis vizuális kódok általi 
megragadását szolgáló, lineáris sémát követő koncepciójához.

Való igaz, hogy – miként Ferraris fogalmaz – „még ha úgy döntenénk is, 
hogy csak beszélgetésre használjuk a mobilunkat, a készülék könyörtelenül, sőt 
olykor makacsul és tolakodóan írni fog nekünk” (FERRARIS 2008: 97). A nem 
akármilyen, hanem a specifikus digitális írás, a digitális mediális környezetben 
jelentkező dinamikus és strukturálisan alakítható írás egyrészt abból kifolyó-
lag tűnik tolakodónak és makacsnak, hogy mintegy könyörtelenül az orális 
megnyilatkozás és még hangsúlyosabb módon: a továbbítandó hangzó anyag 
helyébe lép. Ekkor ugyanis az írás maga vagy még intenzívebben esetenként az 
írásbeli rövidítés mint az írásforma absztrakt alakváltozata önmaga nem, avagy 
csak részben áttetsző-jelentő, eksztatikus vizualitásával sajátítja ki magának a 
fonikus szubsztancia helyét és szerepét ahhoz hasonlatos módon, miként Mitchell 
értelmezése szerint Derrida Grammatológiájában „a nyelvet láthatóvá, térbelivé 
és anyagivá alakítja, mivel inkább írásként, mint beszédként viszonyul hozzá” 
(MITCHELL 2007). Másrészt pedig a Ferraris által említett esetben, amikor 
is a technikai berendezés, a mobiltelefon mintegy hívatlanul, automatikusan 
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kezd el írni – ilyképpen látva el tájékoztató-koordináló funkcióját –, a látha-
tóvá váló makacs és tolakodó írás a gép, a technikai apparátus írása. Az, avagy  
ő(/az) mondja mindezt tollba. Hasonlóképpen, mint amikor az állandósult nyel-
vi fordulatokat, szókapcsolatokat, teljes nyelvi paneleket – előregyártott, kész 
paradigmák módjára – a szövegszerkesztő szoftver, az internetes keresőprogram, 
avagy ismételten a mobiltelefóniából (milyen ambivalens kifejezésrendszer) vett 
példát említve: a T9 tárolja és kínálja fel, jeleníti meg az írás folyamatában. Ekkor 
ugyanis a gép ír, de nem a hagyományos értelemben vett mechanikus írógép ez, 
amelyet Ferraris az írás lehetősége és funkciója szempontjából többek között a 
számítógép és a maroktelefon prototípusának tekint (BEKE 2013).

A digitális írásnak az e-mail szakaszokra bontása és pontról pontra történő 
megválaszolási módja kapcsán bemutatott, azonban sokkalta szélesebb körben 
megfigyelhető strukturális alakíthatósága, nyitottsága, multilineáris formákkal 
való gazdagodása szempontjából nem érdektelen utalni a Grammatológiának 
arra a szöveghelyére, amely az egyenes vonalú írás végét a könyvformáéval állítja 
párhuzamba. Eszerint „[a] lineáris írás vége valóban a könyv vége, akkor is, ha 
manapság még a könyv az a forma, amelybe új – irodalmi és elméleti – írások 
jól-rosszul beburkolóznak. Nem arról van szó, hogy könyvfedelek közé kénysze-
rítsünk új írásokat, inkább arról, hogy végre olvassuk el, ami a kötetekben beíró-
dott a sorok közé. Ezért van az, hogy midőn vonal nélkül kezdünk írni, egyúttal 
újra is olvassuk a múltbeli írást, egy másfajta térszervezés szerint” (DERRIDA 
1991: 131). George P. Landow Hypertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson? 
című szövegében kiemeli, hogy Derrida és Barthes mint az irodalomelmélet, 
valamint Theodor Nelson és Andries van Dam mint a számítástechnika szak-
értői egyaránt „amellett érvelnek, hogy a középpont, a margó, a hierarchia, a 
linearitás fogalmára épülő konceptuális szerkezetet fel kell váltani egy másikkal, 
ami a multilinearitáson, a csomópontokon, a kapcsolóelemeken [links], a háló-
zatokon alapul” (P. LANDOW 1998). Miként P. Landow megjegyzi: „Az emberi 
gondolkodásban végbemenő forradalmat jelző paradigmaváltás csaknem minden 
résztvevője a nyomtatott könyv pozitívumaira és negatívumaira adott közvetlen 
válasznak tekinti az elektronikus írást” (P. LANDOW 1998). Roland Barthes 
A műtől a szöveg felé című írásában (BARTHES 1996) a nagyobbára könyvfor-
mában materializálódó, stabil struktúrájú és a jelölő (szemantikai) mozgásterét 
a különböző irányokból való meghatározottságok, genealógiák által (is) csök-
kentő művel szemben a módszertani mezőként felfogott, Hálóként megjelenő/
szétterjedő szöveget a jelentés redukálhatatlan pluralitásával jellemzi. Miként 
fogalmaz: „a Szöveg nem jelentések egymás mellett létezése, hanem átjárás, 
keresztülvágás; vagyis nem az értelmezés felel meg neki, legyen az bármilyen 
liberális, hanem a robbanás, a szétterjedés [disszemináció]” (BARTHES 1996: 
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70). Barthes az S/Z-ben (BARTHES 1997) immár nem a fogyasztás tárgyaként 
megjelenő, passzív befogadást/olvasást igénylő mű és az olvasót játékra/cselekvés-
re sarkalló szöveg (BARTHES 1996: 72), hanem az olvasható és az írható szöveg 
közötti distinkcióval operál. Ez a különbségtétel P. Landow értelmezése szerint 
pedig éppenséggel „a nyomtatási technikán alapuló szöveg és az elektronikus 
hypertext közötti distinkciónak tűnik, hiszen – miként P. Landow az S/Z című 
Barthes-szöveg vonatkozó részét idézve megállapítja – a hypertext beteljesíti 
»az irodalmi műnek (az irodalomnak mint műnek) azt a célját, hogy az olvasó 
többé ne fogyasztó legyen, hanem a szöveg létrehozója«” (P. LANDOW 1998). 
Nem véletlenül járja át, kísérti (meg) egyre erőteljesebben a kortárs irodalmat 
(is) – és itt, ezen a ponton a hagyományos értelemben vett, vagyis könyvfor-
mában megjelenő, tehát nem az internetes (szép)irodalomra gondolunk (első-
sorban) – a talált kézirat poétikája. Ez ugyanis a különböző eredetű és gyakran 
eltérő típusú dokumentumok felhasználásával, montázsolásával a szerzői-olvasói 
identitás és funkció, valamint ezek egymástól való elválasztottságának kérdés-
körét egyaránt problematizálja.

A látható és térbeli formában megjelenő és azt hangsúlyozó digitális írás az 
írásnak a beszédhez, a fonikus szubsztanciához nem, avagy a hagyományos-
tól eltérő módon kapcsolódó új mutációja. „A többdimenziós szimbolikus 
gondolkodás[t]” (DERRIDA 1991: 131) elfojtó lineáris sémának a multilineáris 
írás hálózati (link)struktúrát követő modelljével és immár hétköznapi gyakorla-
tával történő helyettesítése, korrekciója által pedig saját és más szövegek, írások 
határait lépi át, keresztezi. Az írás egyenesvonalúságának az idézett Derrida-
szövegrész által a könyvforma eróziójával párhuzamba állított felnyílásán túl 
érdemes ismételten felhívni a figyelmet arra, hogy a számítógépes és egyéb rend-
szerek által életre hívott többirányú és nemritkán több résztvevős, írásban folyó 
hálózati kommunikáció a nyelvi anyag kódolásán túl indexikus és ikonikus jelek 
igénybevételével egyre gyakrabban utal a kommunikációs szituáció nonverbá-
lis, extralingvális elemeire. Ezzel összefüggésben idézhető fel P. Landow-nak az 
elektronikus linkstruktúra alapján felépülő hypertext kapcsán tett megjegyzése, 
amely szerint mivel a hypertext „éppúgy összekapcsolhatja a verbális diskurzus 
valamely részét képekkel, térképekkel, ábrákkal és hanggal, ahogy más verbális 
szakasszal, kiterjeszti a szöveg fogalmát a pusztán verbálison túlra”. „A hypertext 
[tehát] – folytatja gondolatmenetét P. Landow – olyan információhordozót jelöl, 
amely összekapcsolja a verbális és a non-verbális információt” (P. LANDOW 
1998). Az elektronikus levél- és üzenetváltások (hacsak nem video e-mailekről, 
audiovizuális, animált tartalmakkal gazdagított és adott esetben mindezt a levél-
írás mint kommunikációs szituáció egyes elemeinek felvillantását szolgáló elekt-
ronikus levelekről van szó) természetesen nem teszik hallhatóvá a beszélő, avagy 
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az író/gépelő személy(ek) hangját (hanghordozását, hanglejtését, beszédritmu-
sát, beszéd közben tartott szüneteit stb.), sem pedig láthatóvá arcát, gesztusait és 
mimikáját, azonban lehetőséget teremtenek mindennek a szövegfelszín (vizuális 
és nem csupán grafematikus) jelburjánzásán alapuló elképzelésére, felidézésére. 
A digitális írás, avagy a digitális térben realizálódó, a maguk ikonicitásában funk-
cionáló vizuális elemekkel, például hangulatjelekkel kiegészülő írás ugyanis a 
folytonos (szupraszegmentális) jeleket is magában foglaló nyelvi akusztikumnak 
és a nonverbális, extralingvális kommunikációs eszközöknek az újbóli (illuzóri-
kus) egységét teremti meg. Az elektronikus levelek esetében is egyre gyakrabban 
alkalmazott animációk, valamint a video e-mailek formájának terjedése szintén 
ebben a tendenciában nyer értelmet. Az ily módon aktualizált – a szemiotikai 
dimenzió átalakulásával (együtt)járó – kommunikációtechnológia-történeti 
kontextusban is értelmezhetők Hózsa éva alábbi, a kortárs irodalomra, annak 
lehetséges befogadási/olvasási módozataira vonatkozó meglátásai. Miként a 
szerző fogalmaz: „Leomlott a fal az ún. magas és populáris irodalom között, 
a világháló lerombolta a hagyományos szöveghierarchiát és a linearitás elvét, 
új mércéket teremtett, a mai fiatalság irodalmi optikája eltávolodott a hagyo-
mányos értelemben vett regionális szemponttól, a tradíciótól irányított egyén 
világképétől, messze került az iskolai irodalomtanítástól (itt most nem csak az 
elavult és ideológiával terhelt tantervekre gondolok), az irodalmi gondolkodás 
kritériumaitól, egyáltalán a konvencionális életviteltől. A média és a világháló 
által – olvasható témánk szempontjából az idézett szöveg leginkább releváns 
megállapítása – az irodalmi integrálódás, az interdiszciplineritás, a hipertext 
jelentősége ugyanis vitathatatlan” (HÓZSA 2004: 109–110).
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Oto BEKE

IMEJL I (MULTI)LINEARNOST
Komunikaciona forma i način editovanja imejla ne može se sasvim posmatrati kroz 
paradigmu linearnog pisanja. Odgovor na imejl obogaćuje pismo multilinearnim 
formama, novim detaljima, ujedno se prekida i kontinuitet redova. Računari i 
mobilni telefoni se ne mogu definisati kao neka moderna vrsta pisaćih mašina. Nove 
tehnologije induciraju i omogućuju pojavu digitalnog pisma. Digitalno pisanje je 
dinamično i strukturalno otvoren.
Ključne reči: imejl, (multi)linearnost, pisaće mašine, računari, digitalno pisanje.

Ottó BEKE

E-MAIL AND (MULTI)LINEARITY
Neither the communication form of the e-mail nor its editing mode can be handled 
exclusively through the paradigm of the linear writing. The answer to an email thrives 
the letter with new elements and the continuality of the lines brakes up. The email 
contains multilinear forms. The computers and mobile phones can’t be defined as 
some modern versions of the typing machine. The new technologies induced and 
made possible the digital letter. The digital writing can be characterized as dynamic 
and structurally open.
Keywords: e-mail, (multi)linearity, typewriters, computers, digital writing.
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EGY KÖZÖSSÉGI SZÍNHÁZ MINT 
PROJEKCIÓS FELÜLET1

Az 1978-ban fiatal színészek, rendezők és színinövendékek által alapított Tanya-
színház azért jött létre, hogy a vajdasági tanyavilágban, kistelepüléseken élőket 
színházi élményben részesítse. Előadásaikat nyáron, szabadtéren, iskola- és kocs-
maudvarokban tartják. Dolgozatomban a társulat 2012-es előadásának elemzésén 
keresztül igyekszem bemutatni, hogy a Milošević-rezsim megdöntése, azaz az utol-
só szerbiai rendszerváltozás óta miképpen változtak meg a kisebbségi beszédmód 
feltételei, és ez milyen hatással volt a közösség és a Tanyaszínház öndefiníciójára. A 
vizsgálat során két tézisből indulok ki. (i) A színházat olyan (Erika Fischer-Lichte-i 
értelemben vett) prizmának tekintem, amely összegyűjti a társadalomban megjele-
nő problémákat, és koncentrált módon, még élesebben veri őket vissza. Ily módon 
képes a kulturális aktivitás olyan problémáinak jelzésére, amelyek még nem képe-
zik részét a társadalomtudományoknak. (ii) Victor Turner fogalmait használva a 
közösségben lejátszódó folyamatokat társadalmi drámaként nevezem meg, míg 
a színpadon zajló eseményekre az esztétikai dráma terminust használom. Mivel 
ezek kölcsönösen hatnak egymásra, ha az egyikben változás következik be, akkor 
az a másikban is kimutatható lesz. A színházi cselekvés ennek tükrében közösségi 
aktusként válik értelmezhetővé.
Kulcsszavak: közösségi színház, társadalmi dráma, politikai színház, kisebbségi 
identitás, Tanyaszínház, Mérföldkő.

A könnyű fémszerkezetből épített szabadtéri színpad előtt tömött sorokban 
foglal helyet a közönség. Akad olyan, aki sámlin ül, mások pokrócon vagy egysze-
rűen a földön. A reflektorok fényére éjjeli rovarok gyűlnek nagy rajokban. Az 
előadás a fináléhoz érkezett. A színpad előtti homokos területen névtelen férfi-
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akból és nőkből álló nagy embercsoport. A színpad mögötti sötétből, bal olda-
lon egy sárgára festett traktor kanyarodik elő. Vezetője szavait már megjelenése 
előtt halljuk: „Ne zárkózzon be az ember a saját világába! Ne féltsük magunkat a 
külső hatásoktól! Létezik-e igazi közösség? Engedjétek be a civilizációt!” Ezalatt 
jobb oldalon egy másik alak, kézi erővel húz be a közönség elé egy ponyvával 
borított ekhós szekeret. Felszólításait a tömeghez intézi: „Aggódjatok azért, hogy 
nem tudtok lépést tartani a korral! A világ nem változik, de mi változhatunk 
benne!” Kettejük rövid, erőteljes megszólalásai egymásra vetülő kiáltványként 
hatnak. Egymásba mosódó szavaikban összeolvad és együtt él tovább az általuk 
az előadásban képviselt két eszme. „Mérföldkőhöz érkeztünk” – kiáltják. 2012-t 
írunk. Ősbemutatót tartanak egy apró vajdasági faluban.

Az 1978-ban fiatal színészek, rendezők és színinövendékek által alapított 
Tanyaszínház azért jött létre, hogy a vajdasági tanyavilágban és kistelepüléseken 
élőket színházi élményben részesítse. Máig kívül esik a régió kőszínházainak 
rendszerén. Társulata minden nyáron újraszerveződik egy-egy produkció erejéig, 
amelyet néhány hetes próbafolyamat után egy nagyjából másfél hónapos turné 
keretében huszonöt–harminc alkalommal adnak elő. Az önkéntesen csatlakozó 
színészek és a meghívott amatőrök mellett a társulat gerincét az akkor épp felső-
fokú színművészeti tanulmányaikat folytató akadémisták alkotják. Előadásaikat 
iskola- és kocsmaudvarokban, vásártereken, futballpályákon játsszák. Bemutatóik 
színhelye hagyományosan a ma mindössze 177 lelket számláló észak-bácskai 
Kavilló2, ahol az első előadás is megszületett, és ma már bázisként működik. A 
csoport innen indulva járja be Bácska és Bánát magyarlakta helységeit. A kezde-
ti gyaloghajtású szekér rúdját először egy szamár vette át, majd kerékpárokra, 
később pedig traktorokra váltottak.

A struktúrán kívül működő színházak politikusságának megítélése esetében 
fontos szempont, hogy reflektálatlanul újraépíti- vagy kritikusan viszonyul-e a 
kőszínházi üzemet működtető ideológiához.3 Ezért fontos megjegyezni, hogy 
e vándorszínház előadásai szinte mindig és mindenhol „teltházasok”, és tevé-
kenységüket a Magyar Állam is díjakkal ismerte el.4 Czérna Ágnes monográfi-
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2 A 2011-es népszámlálás adatai alapján. http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162 (Utolsó hozzáférés: 
2014. 3. 27.) 

3 Nikolaus Müller-Schöll érvelése szerint a kortárs színházi színtéren megjelenő különböző játék- 
és működésmódokat már nem a kőszínház és a független színház között húzódó törésvonal felől 
lehet megfelelően leírni, hanem azzal az ellentéttel, amely „előadás adott kereteit elfogadó színházi 
gyakorlat és a között a gyakorlat között áll fenn, amely szokványos színházi, táncos, performansz- 
és művészeti terekben és bevett formákat alkalmazva mutatja meg a kereteket, s egyúttal az intéz-
mények, valamint a bennük rögzült ideológia politikáját” (MÜLLER-SCHÖLL 2013: 222).

4 2007-ben Magyar Attila, a társulat vezetője átvehette a Magyar Köztársaság Arany érdemkeresztjét, 
2008-ban pedig a Tanyaszínház Polgárok Egyesülete részesült a Miniszterelnöki Hivatal Külhoni 
Magyarságért Tagozatának Kisebbségekért Díjában.
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ájának bevezetőjében olvashatjuk: „[…] a Tanyaszínház több mint egy vidéken 
vendégszereplő színi-együttes. Mert miközben széles közönséget mozgat meg 
a Délvidéken, közösséget fűz össze. Nem találkoztam olyan vajdasági magyar 
emberrel, aki nem hallott volna a Tanyaszínházról. (Harminc év alatt több mint 
negyedmillió nézője volt.) […] Mert mindenkihez szól. Mert az aratás, cséplés 
vagy tehénfejés után ünneplőbe öltözött falusi ugyanúgy élvezi, mint a városból 
idelátogató egyetemi tanár, nővér vagy üzletember. Vagy másképpen. De ami 
közös: élvezi. Mert a Tanyaszínház élő élmény” (CZéRNA 2009: 7).

Úgy vélem, ennek az élménynek az élő voltát három szempontból, de azokat 
egymástól nem elkülönítve érdemes megvizsgálni. (i) Egyrészt nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy az előadások esztétikailag markánsan elkülönülnek Vajda-
ság magyar és szerb nyelvű kőszínházainak produkcióitól, noha játszóik sokszor 
azok társulataiból kerülnek ki. S ez nem csupán annyit jelent, hogy a szabadtéri 
játék törvényszerűen sokkal szélesebb gesztusokat és fokozott hangerőt követel 
a színésztől. Az időről időre visszatérő nagy egyéniségek formanyelveinek hatá-
sára, az egymást követő együttesek váltakozása okán, a színjátéktípusok/színre 
vitt darabok és a játékstílus folytonos módosulásával formálódott és alakult ki a 
színház sajátos arculata. (ii) Másrészt a Tanyaszínház ars poeticáját (ha nem a het- 
venes években fogalmazódott volna meg) színházi nevelésnek tekintenénk, hiszen 
a „színházi nevelési foglalkozások erkölcsi-morális, mikro- és makrotársadalmi 
problémákat járnak körül. […] A tudatosan kiválasztott és fókuszba helyezett 
problémáról való közös gondolkodási keret kialakítása, mely lehetővé teszi a 
folyamatban részt vevő diákok […] számára, hogy a vizsgálatra szánt problémá-
hoz fűződő személyes viszonyulásukat meghatározzák” (TAKÁCS 2009). (iii) 
Továbbá (mivel „a nézőséget [nem lehet] társadalmilag problémátlan viselke-
désmódként kezel[ni]” [LEHMANN 2009: 121]), a Tanyaszínház részévé válik a 
kistelepüléseken lakók identifikációjának. Ily módon megkerülhetetlen a színház 
politikumával számot vető vizsgálat is, hiszen a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaságban alakult társulat megélte a titói rendszer végleges összeomlását 
(1989), a délszláv állam szétforgácsolódását (1991–1999), Jugoszlávia 1999-es 
NATO-bombázását, a Milošević-rezsim megdöntését (2000), és éli az azt követő, 
máig tartó időszakot. Mindezt úgy, hogy egyetlen nyáron sem szakította meg 
tevékenységét 1978 óta. Tézisem szerint ennek az az oka, hogy az eklatánsan 
változó körülmények között eklatánsan változó közösség(ek) elsősorban nemze-
ti identifikációját színre vivő előadások alkotóinak törvényszerűen újra és újra 
kellett definiálniuk önmagukat. épp ezért központi kérdés viszont, hogy ennek 
során a művészi hatékonyság legegyszerűbb (mimetikus) modelljéhez nyúl-
nak-e, vagy kritikusan viszonyulnak-e saját ábrázolási és észlelési rendjükhöz.

A kortárs színháztörténet-írás egyik kánonképző és a culturals turns hatásaira 
reagáló szövege tényként kezeli, hogy jó másfél évtizede a színházszerűség vált 
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a kultúratudományok kulcsfogalmává. Erika Fischer-Lichte érvelése szerint 
a színház két okból tekinthető kulturális modellnek. Egyfelől, mert a kutatók 
már „nem tesznek többé úgy, mintha a valóságot vizsgálnák, hanem inkább 
arra a jelentésre összpontosítanak, amit az egyének és csoportok tulajdonítanak 
ennek a valóságnak” (FISCHER-LICHTE 1999: 71). Másfelől, mert a színház 
prizmaként gyűjti össze a kulturális aktvitásban megjelenő problémákat, majd 
ezeket koncentráltan, még élesebben veri vissza az adott közösségnek, mely-
nek következtében képes láthatóvá tenni olyan problémákat, amelyek még nem 
képezik diskurzív elemét a társadalomtudományoknak. S mindez azért lehet-
séges, mert feltűnő hasonlóságok figyelhetők meg „a mai kultúra tranzitórius 
eseménytere és a színház tranzitórikus, eseményszerű jellege között” (FISCHER-
LICHTE 1999: 71). Ezért a továbbiakban a Tanyaszínház előadásait olyan (Victor 
Turner-i értelemben vetten) aesthetic dramának tekintem, amelyek modellálni 
képesek az 1978-tól napjainkig a Vajdaságban bekövetkezett társadalmi válto-
zások social dramáit.5 Turner szerint ugyanis e két „dráma”-típus kölcsönösen 
hat egymásra: ha az egyikben változás következik be, akkor az a másikban is 
kimutatható lesz, mi több, a színházi aktivitás épp így értelmezhető közösségi 
aktusként (TURNER 1985: 300). Ennek fényében elméletileg artikulálhatóak 
azok a Slobodan Milošević hatalmának 2000-es megdöntése utáni időszakot 
meghatározó társadalmi problémák, amelyeket eddig sem a szociológia, sem a 
politológia nem analizált. 

Egy közösség mindig valamely másik közösséggel fennálló viszonya mentén 
határozza meg saját magát. A mástól való elkülönülésben válik egyedivé. Homi 
K. Bhabha ezt a „kulturális különbségek iránti szimbolikus igénynek” (BHABHA 
1999: 104), Edward W. Said pedig a „kulturális definíciók küzdelmének” (SAID–
BURGMER 2002: 605) nevezi. Köztudott, hogy a jugoszláv tagköztársaságokban, 
a 90-es években a miloševići politika hatására rendkívüli módon felerősödött 
a nacionalizmus. Ez kölcsönös bizalmatlanságot szült a többség és a kisebbsé-
gek között. A vajdasági magyarságnak a korábban elfogadott jugoszlávizmus6 
helyett új identifikációs módot kellett keresnie, mert beszédmódjának feltételei a 
reprezentációs renddel együtt megváltoztak.7 Újra kellett fogalmaznia viszonyát 
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5 Victor Turner a közösségekben lezajló folyamatokat társadalmi drámának (social drama) nevezi, 
és elkülöníti a színházban működő esztétikai drámától (aesthetic drama).

6 A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság területén élt nemzetek összetartozását, egyenlősé-
gét hirdető eszme. 

7 „Vajdaságban magyar kisebbségként élni a közelmúltig (a nyolcvanas évek végéig), ha nem is volt 
fenékig tejfel, de mindenesetre (legalábbis a többi kisebbségi magyar társadalom, sőt az anyanemzet 
szempontjából is) irigylésre méltó dolognak számított. A titói szocializmus áldásai elrejtették, de 
legalábbis a perifériára szorították a negatívumokat. […] A kötőjel azonban, melyről Derrida be- 
szél, ha csak implicite is, de ott feszült a jugoszláv és a kisebbségi identitás között” (VIRÁG 2005).
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Szerbiával, Magyarországgal, a Vajdasággal, ami egyet jelentett a saját szerbnek, 
magyarnak, vajdaságinak „hitt” identitáskonstrukciók átszerelődésével.8 

A Tanyaszínház fennállásának 35. évfordulója alkalmából készült Mérföldkő 
című előadás ezt az identitáskeresési folyamatot tematizálja és emblematizálja. 
Tünetértékű, hogy (míg a bemutatók zömét klasszikusok feldolgozásai, népszín-
művek, a hetvenes években pedig vásári komédiák és vidám jelenetek alkották), 
addig a 2012. július 28-ai ősbemutató dramatikus szövege kifejezetten az évfor-
duló alkalmából keletkezett, s az előadásban hangsúlyos szerephez jutó dalok 
szövegét is az Újvidéki Színház dramaturgja és művészeti vezetője, Gyarmati Kata 
jegyzi. Ez a társulat első olyan előadása, amely arról a közösségről szól, amely 
számára íródott. Vagyis Gyarmati kortárs drámája minden szempontból eltér a 
színház által korábban választott alapszövegektől. Nem csak címében mérföldkő.

Az előadásnak a kavillói bázis udvarán megképződő tere három szintre 
tagolódott. A színészek ugyanis a kétszintes színpadszerű fémvázas szerkezeten 
kívül az előtte található homokos területen is játszottak. Míg ennek a határait 
egy földre fektetett szalag jelölte ki, addig a félkörívben elhelyezkedő nézőkkel 
szemben vörös színű panelek zárták le a látványt. A színpad felső, keskenyebb, 
illetve alsó szintjére az építmény mindkét oldalán megtalálható lépcsőkön lehe-
tett feljutni, a panelek fölött pedig vetítővászon feszült. A színpadot semmilyen 
tetőszerkezet nem borította, és a szintek is üresek voltak. Az előadás során a tér 
egésze meg volt világítva. A rendezés csak kevés fénybeállítással élt. A reflekto-
rok a prózai jelenetekben a teljes teret bevilágították, csak a zenés betétek alatt 
halványultak el néha. A szcenika szándékos „szegénysége” tökéletesen idomult 
a színház esztétikai értelemben megújult beszédmódjához. 

Az expozícióban a színpad legfelső szintjén a műsorvezető páros, egy férfi 
és egy nő jelent meg. Hangsúlyos, önbejelentő gesztussal szólították meg a 
közönséget, hiszen rögzítették: a nézők nem egy összefüggő történetet fognak 
látni, és ezért nekik csak annyi a feladatuk, hogy átvezessék őket egyik jelenet-
ből a másikba: „Nem akarunk illúziót kelteni, és nem áll szándékunkban elhi-
tetni semmit, amit maguktól nem hinnének el. A legjobb az lenne, ha egészen 
egyszerűen elfelejtenék, hogy színházban vannak. A nézők koncentrált figyelme 
nélkül nagyon nehéz bármit is bemutatni, felmutatni, eljátszani, tehát együtt-
működést várunk önöktől. Nem szeretnénk önöket sokáig molesztálni. Tudják, 
szeretnénk önökkel felvenni a kapcsolatot.”

Ezek a teatralitás medialitását és a szerepjátszást szembeállító mondatok 
világossá tették, hogy az illúziókeltés egy pillanatig sem lesz célja és eszköze az 

8 Judith Butler szerint az identitás performatív teljesítmény, „amelynek az adott társadalom evilági 
közönsége, beleértve magukat a színészeket is, hitelt ad, és ebben a hitben cselekszik [perform]” 
(BUTLER 1990: 270).
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előadásnak. Mivel az üres térben csak elvétve bukkant fel egy szék vagy asztal, 
szövegdíszlet gondoskodott arról, hogy a közönség a kellő pontokon azonosíta-
ni tudja a dramatikus teret. Puskás Zoltán show-szerű, ironikus rendezésében 
a látvány helyett a pörgő ritmus, a gyakori tempóváltások domináltak. A nyitó 
gesztus, amikor is az előadás dialógust kezdeményezett a közösséggel, rendkí-
vül fontos szerephez jutott az előadásban. Az együttműködés, amire a színészek 
felszólítottak, a társas létezés alapja és az agonisztikus konfrontációként értett 
demokrácia (Chantal Mouffe) működésének modellje. A színházi keretezés 
tudatosításával ugyanis egyszerre céllá vált e keret figyelmen kívül hagyása. A 
nézőt arra buzdították, hogy ne a dramatikus alak megtestesítőjeként alakítson 
ki diskurzust a színpadon létező féllel. A játékosok ily módon egyértelműen a 
közösséghez tartozóként határozták meg önmagukat. 

A Mérföldkő cselekményének mellékszála két fehér öltönyös riporter jele-
neteire épült. A műsorvezetőkhöz hasonlóan dramaturgiai értelemben esetük-
ben sem beszélhetünk individuumokról. Minden megjelenésükkor személyes 
kérdéseket tettek fel a közönségnek, ezzel kijelölték az előadás által körüljárt 
központi problémákat, és folyamatosan reflektáltak rájuk. A kérdezés lett az 
előadás ritmusát szervező kommunikációs gesztus. Az öltönyös alakokat minden 
megjelenésükkor két szerb nyelvű operatőrt játszó (magyar) színész filmezte, s 
az adás élőben volt követhető a fent elhelyezett kivetítőn. Olyan buffofigurákról 
van szó, akiknek önálló jelenetei ugyan trágárságra, egymás heccelésére épültek, 
de nagyon fontos pozíciót foglalnak el az előadás rendszerében. A magyar ajkú 
környezetben, egy magyar nyelven játszott előadásban az ő kettősük képviselte 
a kisebbséget, melynek következtében felcserélődtek a társadalomban uralko-
dó dominanciaviszonyok. Utolsó színrelépésükkor egyikük bejelentette, hogy 
külföldre fog vándorolni, mire a másik egy szendvicset nyomott a kezébe.9 Az 
efféle utalások működtetése azért lehetséges, mivel a Tanyaszínház nem tartozik 
egyetlen állami hatalmi szerv felügyelete alá sem, viszonylag szabadon fejtheti ki 
kulturális közösségépítő, esetenként rendszerkritikus tevékenységét. Ugyanakkor 
a szövegekből egyúttal valamiféle rejtett bizonytalanság, rettegés is kiolvasható 
volt. „Kell-e félni etnikai, vallási, szexuális hovatartozás miatt? Lesz-e háború? 
Definiálná azt a szót, hogy szabadság? Mi a véleménye a demokráciáról? Hisz 
ön a szabad választásban?” – zúdították kérdéseiket a közönségre a színészek. 
Az egyik dalban szinte mellékesen, de annál baljósabban jelentek meg az utcá-
kon és a lelkekben megbúvó (jogos vagy képzelt) félelmek. Mindez azt mutatja, 

9 A kilencvenes évek közepén Vojislav Šešelj, a Szerb Radikális Párt elnöke egy azóta elhíresült 
beszédében, szendvicset ajánlott a vajdasági magyaroknak a „hazafelé”, vagyis Magyarország felé 
vezető útra, arra utalva ezzel, hogy nincs helyük az országban. Jelenleg az ebből a pártból kivált 
Szerb Haladó Párt birtokolja az abszolút többséget a szerb parlamentben.
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hogy a kilencvenes évek paranoiájának nyomai máig felfedezhetőek. Az olyan 
kérdések viszont, mint hogy „Kedves közönség, mit nyújthat neked a színész egy 
olyan korban, amelyben a) már minden elképzelhetetlen megvalósult, b) már 
minden történetet eljátszottak, c) már minden lehetetlen megtörtént?” tovább-
ra is és folyamatosan elbizonytalanította azt a keretet, amelyen belül végleges, 
üzenetértékű választ lehetett volna erre adni.

Az előadásban több, a műsorvezetők által bejelentett, névszerűen megha-
tározott kórus jelent meg, és minden esetben elárulták az előadott dalok címét. 
Az első zenés betétben a fürdőruhás kar ütemesen sorolta fel a kórust alkotó 
színészek keresztneveit. Ezt követően a játszók mindegyike kivált a tömegből, 
és a „XXI. század gyermekeként” határozta meg önmagát. Bejelentették, hogy 
születésüket hány évvel előzte meg a mohácsi vész, az I. és II. világháború, az 
1956-os forradalom, az 1848-as forradalom, vagy éppen Jugoszlávia szétesé-
se. Ez az öndefiniáló aktus egyszerre a közönséget is definiálta, hiszen a közös 
történelmi múltra tett utalás összefűzte a színpadi alakokkal. Ezért sem vélet-
len, hogy az ezt követő jelenetben ismerhettük meg a történet központi karak-
terét, Jéder Manfrédot10, akit a műsorvezetők elmondásuk szerint szándékosan 
nem neveznek drámai hősnek, és akivel „semmi olyasmi nem történik, ami ne 
történhetne meg közülünk bárkivel”. Beleőrült internetes kártyaszenvedélyébe, 
és már első jelenetében hátat fordít a technika korának. Miután előadja Ballada 
a letűnt korok emlékéhez című dalt, a tradíció tengelyén pozicionálja magát, míg 
fia, András, a progresszió mellett voksol. 

Ezt a szerepet nem véletlenül vonták össze az egyik riporterével: mindketten 
válaszokat kerestek. Belépőjekor már első megszólalásában közölte: „Elmegyek 
innen”, az előadás egyik leghangsúlyosabb jelenetében pedig apa és fiú jelszavakat 
kiáltottak a hallgatóság felé. Az előbbi visszatérést hirdetett a gyökerekhez, az 
utóbbi haladásra buzdított, de a „Találjuk meg magunkat!” felszólítás mindket-
tejük esetében elhangzott. Jéder Manfréd ezek után bejelentette, hogy próféta 
lesz saját közösségében. Azt vallotta, ő maga a jövő. András ezzel szemben nem 
hitt az otthon maradók jövőjében, ezért el akarta hagyni az országot. A hely-
ben tenni akarás eszméjét képviselő Jéder Manfréd prófétálása a Tanyaszínház 
tevékenységének allegóriájaként is értelmezhető, hiszen a Húzták a szekeret 
című, ars poeticának is felfogható dalban a társulat valamikori tagjai „Lábukat 
lejárva caplattak egynyári porban / Morzsákat ültetve a nagy magyar sorsba / 
Hátha kikel.” Persze kortárs nézőpontból, a régió történelmének ismeretében 

10 Jedermann (német): akárki, bárki; Az Akárki (The Summoning of Everyman) című angol morali-
tásjátékra utalhat, mely a XV. században keletkezett, szerzője ismeretlen. Címszereplőjének neve 
arról árulkodik, hogy személye lényegtelen, az erkölcsi tanulságot mindenkinek magára kell 
vonatkoztatnia.
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egyértelműen iróniával kell tekintenünk a közösség „nagy magyar sorshoz” 
való viszonyára. 

Az előadás erősen reflektált közéleti, a közösséget foglalkoztató kérdésekre. 
A rendre visszatérő műsorvezetők és riporterek, kifelé fordítva mikrofonjaikat, 
arról érdeklődtek, hogy zavarják-e a publikumot a falujukban bezárt boltok, 
hogy a közüzemi számláikat vagy az internetet fizetik-e be előbb, hányszor 
vesznek egy héten kenyeret, mi kell a stabil életszínvonalhoz. Az egyik szerep-
lő monológjában megjegyezte, hogy nem volt mindig ilyen rossz, mert nagyon 
sokáig jól éltek. Az „Orvosok kara” előadta Körkép a XXI. századi ember lelkéről 
nagyvonalakban és általánosítva című dalát, míg A megnyomorított generáció 
panasza egyértelműen a 90-es években felnövő háborús generáció vallomása 
volt. Mindezek mellett külön jelenetet kapott a hiteligénylés, a munkahelyek 
elvesztése és azok bezárása is. Ezeknek az eseményeknek a szereplői lettek a 
jézusi szerepkörbe kerülő Akárki követői, tanítványai. Az előadás egészében 
tetten érhető moralitásjáték-jelleg így a játékidő második felében bibliai motí-
vumokkal egészült ki, hangsúlyozva ezzel a történet általánosíthatóságát, példá-
zatos mivoltát.

Az előadás végének utolsó vacsora parafrázisát szakította meg András haza-
térése, aki ugyanazzal a traktorral érkezett meg a térbe, mely egyébként a játék-
helyek között szállítja az együttest. Jéder Manfréd is behúzta szekerét, amelynek 
takaróponyváján a Tanyaszínház emblémája volt látható. A zárlatban tradíció 
és progresszió, haladás és maradás egyszerre váltak elfogadható lehetőségek-
ké, mivel a folyamatos keresés közepette az előadás csak a hol kérdésre tudott/
akart biztos választ adni: „De most itt vagyunk, / Mert itt van nekünk / otthon 
nekünk, / hol van nekünk / tanyánk és házunk.”

A mód, ahogyan az előadás – a nézőkkel kiegyenlített – szereplői kérdést 
kérdésre halmoztak, a közösség önidentifikációs folyamatának modellálása-
ként fogható fel. Ha a titói és miloševići rendszereket az egyszerűség kedvéért 
(merőben különböző irányvonalaik ellenére) diktatórikusnak tételezzük, akkor 
az uralkodó hatalommal kiegyenlíthető többség- és ellenségkép hiányában az 
önmeghatározás olyannyira problematikus, hogy az első demokratikus válasz-
tások után tizenkét évvel is csak az identifikáció igénye a bizonyos. A lehetsé-
ges módozatok közül többet is felvillant a Tanyaszínház előadása, de állást nem 
foglal. Talán azért, mert még ennyi idő után sincsenek igazi válaszok.
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Tamaš OLAH

POZORIŠTE ZAJEDNICE KAO PROJEKCIONA POVRŠINA
Salaško Pozorište, 1978. godine od strane tadašnjih glumaca, režisera i učenika 
dramskih umetnosti osnovana družina imala je za cilj da žiteljima salaša i manjih 
naselja približi zadovoljstvo koje pruža pozorišna umetnost. Predstave su se igrale 
leti, na otvorenom prostoru, u dvorištima škola a neki put i kafana.
U svom radu, analizirajući predstavu koju je družina izvodila 2012. godine pokušaću 
da prikažem u kojoj meri su se promenile okolnosti izražavanja manjina od pada 
Miloševićevog režima, tj. u kojoj meri su demokratske promene u našoj zajednici 
uticale na samodefiniciju Salaškog Pozorišta.
U svom istraživanju polazim od dve teze. (i) Pozorište smatram (prema poimanju 
Erike Fišer-Lihte) takvom prizmom koja je u stanju da prikuplja probleme koji se 
javljaju u društvu, da bi ih zatim u jednom izoštrenom i koncentrovanom stanju 
usmeravalo nazad ka njemu. Na taj način su kulturne aktivnosti u stanju da ukažu 
i na takve probleme koji još nisu postali predmet izučavanja društvenih nauka.  
(ii) Koristeći poimanje Viktora Tarnera procese koji se u zajednici odvijaju smatram 
dramom, a dešavanja koja se odigravaju na pozornici nazivam estetskom dramom. 
Svi procesi i dešavanja su međusobno povezani, pošto su promene u jednom 



132

Oláh Tamás: Egy közösségi színház mint projekciós felület

neminovno uočljive i u drugom. U svetlu ovoga stava pozorišno dešavanje se shvata 
kao jedan od aktova zajednice.
Ključne reči: pozorište zajednice, društvena drama, političko pozorište, identitet 
manjine, Salaško Prozorište, prekretnica.

Tamás OLÁH 

A COMMUNITY THEATRE AS SURFACE OF PROJECTION
Tanyaszínház, founded by young actors, directors and students of acting in 1978, 
came into existence to give a theatrical experience to people living in farm world, 
on small settlements in Vojvodina. Their performances are delivered in summer, in 
open-air school- and inn-yards. Through the analysis of the group’s performance in 
2012, in my paper I try to present that the beating down of the Milošević regime, 
namely since the last Serbian political transformation how did the conditions 
of the minority way of speaking change, and what kind of effect did this have to 
self-definition of the community and to the Tanyaszínház. In the course of the 
examination I set out from two theses. (i) I regard theatre such a (in the sense of 
Erika Fischer-Lichte) prism that collects the problems appearing in the society, and 
reflects them in even more acute, concentrated way. Thus it is capable of indicating 
such problems of the cultural activity that are not yet part of social sciences. (ii) By 
using Victor Turner’s concepts, I name the processes taking place in the community 
as social drama, while for the events on the stage I use the term of aesthetic drama. 
Since these affect one another, if a change takes place in one of them, it will be 
traceable in the other one as well. In light of this, the theatrical activity can be 
interpreted as a community act.
Keywords: community theatre, social drama, political theatre, minority identity, 
Tanyaszínház, Milestone.
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A VAJDASÁGI MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK 
TANULÁSI EREDMÉNYESSÉGÉRE HATÓ 

AFFEKTÍV TÉNYEZőK

A konstruktivista pedagógia értelmezésében a tanár feladata a tanulási tevékenység 
tartalmának strukturálása, célja a kognitív képességek fejlesztése. Középpontjában 
a belső elméleteket működtető és cselekvő gyermek/tanuló áll. Ennek megfelelően 
az empirikus kutatás arra ad lehetőséget, hogy a tanár jobban megismerje a tanu-
lók tanulási eredményességére ható affektív tényezőket. Emellett törekszik arra, 
hogy az oktatási-nevelési folyamatot annak támogató aspektusa szerint vizsgálja. 
A felmérés eredményeinek áttekintése hozzásegíti a tanárt ahhoz, hogy saját tanári 
személyiségének tökéletesítése, illetve a tanítási célok és módszerek megválasztása 
során figyelme fókuszába a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését helyezze. A 
feltárt háttértényezők utat mutatnak a tanárok számára a tanulástámogató oktatás 
megvalósításában.
Kulcsszavak: tanulási eredményesség, tanulási teljesítmény affektív háttértényezői, 
tanulástámogató oktatás.

BEVEZETő

A nevelési-oktatási folyamat során a tanár tanulókhoz való viszonyulása 
kulcsfontosságú szerepet játszik, akiknek nem csak az ellenőrzés és értékelés 
alkalmával kell objektíveknek lenniük. Felelősségteljes munkát akkor tud végezni 
a tanár, ha a tanítás során kellő nyitottsággal tekint partnerére, azaz a tanulóra. 
Figyelembe véve az önbeteljesítő jóslat tanár-diák kapcsolatra vagy akár egyes 
tanulók tanulási teljesítményére gyakorolt hatását, felvetődik a kérdés, hogy 
hogyan lehet a véleményalkotást vagy a tanári hozzáállást objektívvé tenni. 
A kérdés megválaszolásának egyik lehetősége a tanulók teljesítménye mögött 
húzódó háttértényezők feltárása, tanulási szokásaik, motívumaik megisme-
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rése. Ahhoz, hogy ezen indikátorok elősegítsék a kívánt objektivitás elérését, 
mérhetővé kell őket tenni. Számszerűsíthető kiindulópontokkal kell szolgálni a 
pedagógusok számára, amelyek vagy igazolják, vagy cáfolják a kialakított szub-
jektív meglátást. Meg kell adni a tanároknak azokat az irányvonalakat, amelyek 
segítségül szolgálnak a vélemény kialakításában, vagy akár beindítják, elősegítik 
a kialakult nézetek felülvizsgálását. 

A fentiek alapján született meg a kutatássorozat gondolata, amely a tanulók 
eredményességének vagy eredménytelenségének okaira és a tanulási motívu-
mok feltárására fókuszál, és ezzel kíván hozzájárulni a szakmai képzés tartalmi 
és módszertani fejlesztéséhez. 

1. TANULÁSMODELLEK TANULÁSVÁLTOZÓI

Születésünk pillanatától kezdve tanulunk, és ez a folyamat az idő múlásá-
val egyre tudatosabb és irányítottabb tevékenységgé válik. Ebből a folyamatos 
változásból eredően napjainkban a tanuláselméletekre vonatkozó paradigmák 
is változnak. Számtalan tudományos kutatás és elemzés keresi a mai napig a 
tanulás fogalmának pontos megfogalmazását és annak határait. Abban azon-
ban a legtöbben egyetértenek, hogy a tanulás egy folyamat, amely az emberben 
különböző belső és külső hatások eredményeképpen megy végbe. 

Amikor tanulásról beszélünk, mindenképpen meg kell említenünk a tanulá-
si különbségeket, hiszen a folyamat meghatározó része egy osztályközösségben 
történik, amelynek eltérő képességű, tudású és különböző tanulási sajátosságok-
kal és motivációval rendelkező tagjai vannak. Ennek megfelelően figyelembe 
kell vennünk e különbségek mérhető komponenseit.

Erre alkalmazható Carroll tanulási hatékonyságmodellje, amely szerint 
minden egyén esetében egy adott tanulási feladatnál meg lehet mondani, hogy 
a sikeres teljesítéshez annak az egyénnek mennyi időre van szüksége. Tehát a 
sikeres tanulást a tanulásra fordított idő és a tanuláshoz szüksége idő aránya 
határozza meg. A tanulásra fordított időt a tanuló kitartása és szorgalma, vala-
mint a tanulási alkalmak száma és tartalma határozza meg. Ezzel szemben a 
tanuláshoz szükséges időt kognitív és affektív tényezők együttesen befolyásolják. 
Ilyenek a tanulási képesség, a tanítás megértésének képessége és nem utolsó-
sorban a tanítás minősége (CARROLL 1963). A modell alapján látható, hogy 
a tanár két ponton is hatást gyakorol a tanulás sikerességére. Az egyik a taní-
tás megértésének képessége, hiszen ez nagy százalékban a tanulásszervezésen 
múlik, amelyet órai keretek között a tanár irányít. A másik a tanítás minősége, 
amely esetében a tanár személyisége mellett fontos szerepet játszanak az általa 
kiválasztott tanítási módszerek is.

Pásztor Krisztina: A vajdasági magyar középiskolások tanulási...
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Carroll tanulási hatékonyság modelljéből indult ki Bloom, aki rendszerszerű 
modellt alkotott bemeneti és kimeneti tényezőkkel. Elmélete szerint a tanítás 
minőségével ellensúlyozni lehet az egyéni különbségeket. Ennek kulcsfontosságú 
elemeként határozta meg a tanítási időt. Vagyis a tanítási idő meghosszabbításával 
és jó stratégia kiválasztásával el lehet érni, hogy a tanulók túlnyomó része az órán 
megtanulja a tananyagot. Elméletének alapelve, hogy a tananyag feldolgozása 
ütemének alkalmazkodnia kell a tanulók tanulási üteméhez (LAPPINTS 2002). 

A Mező-féle IPOO-modell a tanulást, azaz az információkezelést fázisokra 
osztja: (1) információgyűjtés, (2) információfeldolgozás, (3) információalkal-
mazás, (4) az előzőek hatásfokát meghatározó tanulásszervezés. értelmezése 
szerint az egyén a tanulási környezettől függően különbözőképpen reagál a 
fázisokra, hiszen ezek mindegyike sajátos ismeretek, képességek és módsze-
rek érvényesítését igénylik, mint tanulási alapot. éppen ezért nem egyértelmű, 
hogy az a tanuló, aki a tanórai keretek között, tanári irányítás mellett jól teljesít, 
ugyanazt a teljesítményt elérheti akkor is, ha segítség nélkül, saját magának kell 
megszerveznie a tanulást (MEZŐ–MEZŐ 2007: 21).

Bruner oktatáselméletét többek között a gyermeket körülvevő kulturális közeg 
releváns elemeire és hatásaira alapozta. Meggyőződése szerint az oktatáselméle-
teknek a sikeres tanulás pontos és célravezető szabályait kell kimutatnia, illetve 
azokat a feladatokat kell megjelölnie, amelyek által az oktatási célokat el lehet 
érni. Az iskolai oktatásszervezés szempontjából kiemelten fontosnak tartotta a 
felfedezéses vagy felfedező tanulás formáját. Véleménye szerint a tanár szerepe 
ebben a folyamatban a tanulók ösztönzése, bátorítása és a munka háttérből való 
irányítása. Ily módon a tanulás aktív, eredmények tekintetében sikeresebb folya-
mattá válik. Úgy vélte, a támogató nevelés a fejlődési folyamat szerves részeként 
kell, hogy megjelenjen (CLABAUGH 2010). „A tanítás szükségszerűen a tanuló 
elméjének természetére vonatkozó elképzelésen alapul. A tanításra vonatkozó 
meggyőződések és feltételezések […] közvetlenül tükrözik a tanár tanulóval 
kapcsolatos feltételezéseit és meggyőződéseit” (BRUNER 2004: 54).

Az oktatáselméleteket figyelembe véve láthatjuk, hogy az oktatási rendszer 
tanulástámogató tényezői nagymértékben befolyásolják a hatékonyságot és 
eredményességet. Az oktatási folyamat, vagyis a tanítás-tanulás eredményeképp 
a tanulói teljesítményben különböző előjelű és mértékű változás következik be 
(TÓTH 2011). 

2. A KUTATÁS CÉLJA ÉS MÓDSZEREI

Amennyiben az oktatási-nevelési folyamatra nem egyirányú ismeretát-
adásként tekintünk, fontos lehet azoknak a tendenciáknak és jelenségeknek 
a megismerése, amelyek ebben a társadalmi közegben a tanulókra hatnak. A 
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tanulás-tanítás folyamatának egyik alappillére a tanulók teljesítménye háttérté-
nyezőinek mérése, majd az eredmények visszacsatolása a tanárok és a tanulók 
felé. Ennek értelmében a kutatás célja olyan eszközök és eredmények biztosítá-
sa a vajdasági magyar pedagógusok számára, amelyeket fel tudnak használni a 
didaktikai célok meghatározása, az óratervezés, a tanítási módszer kiválasztása 
és az értékelés megvalósítása során.

Az alábbiakban bemutatandó vizsgálat része a vajdasági tanulók tanulási 
sajátosságainak vizsgálata című kutatásnak, amely 2014-ben zajlott le, 1300 
vajdasági magyar középiskolás tanuló bevonásával. Jelen felmérést 2013-ban 
megelőzte egy kisebb elemszámon (közel 500 vajdasági magyar középiskolás 
tanulón) elvégzett vizsgálat, amely lehetővé tette, hogy az elemzés során figyelem-
be vegyük a meglévő eredményeket. Jelen tanulmányban az elvégzett empirikus 
kutatásnak egy kisebb – a tanulók tanulási eredményességének háttértényezőit 
tárgyaló – részét emeljük ki. 

Csakúgy, mint az előző vizsgálatnál, ebben az esetben is kutatói kérdése-
ket fogalmaztunk meg. Ez biztosította számunkra azt, hogy ne egy hipotézis 
mentén vizsgálódjunk, hanem az eredményességre koncentrálva szabadon fel 
tudjuk mérni azt, hogy 

(1) hogyan alakul a vajdasági középiskolás tanulók tanulási teljesítménye,
 illetve
(2) melyek a tanulók tanulási teljesítményét meghatározó háttértényezőik.
A kutatásba bevont személyek körének megállapítása alkalmával nagy hang-

súlyt fektettünk arra, hogy a minta reprezentatív legyen iskola típusa, évfolyam, 
szakcsoport és szakirány tekintetében, a vajdasági magyar középiskolások vonat-
kozásában. Ennek megfelelően a felmérésbe bevont tanulók meghatározását 
a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság által 
összeállított, a 2012/13-as és a 2013/14-es tanévre vonatkozó középiskolába 
iratkozó tanulókról szóló jelentése alapján végeztük. Emellett a középiskolák-
kal egyeztettük a tanulók létszámát évfolyamonkénti, szakonkénti és tanítási 
nyelvre vonatkozó bontásban. 

Az empirikus kutatásban öt településről (Ada, Magyarkanizsa, Szabadka, 
Topolya, Zenta) 13 középiskola 45 tagozatából 1380 vajdasági magyar közép-
iskolás vett részt. A minta eloszlása szakcsoportok és évfolyamok tekintetében 
a következő:

Pásztor Krisztina: A vajdasági magyar középiskolások tanulási...
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A mérést minden iskolában számítástechnikai laborban bonyolítottuk le a 
kijelölt együttműködő tanár vezetésével. A tanulók online tesztet töltöttek ki, 
amelyre 20 perc állt rendelkezésükre. Az eredmények SPSS-program segítsé-
gével kerültek kiértékelésre. A vizsgálat során a tanulóktól igyekeztünk minél 
több olyan adatot felvenni, amely befolyásolhatja a tanulási eredményességet. Az 
erre ható tényezők egyike a tanulásra, iskolai felkészülésre fordított idő. Ennek 
megfelelően az első rész a tanulók szabadidő-mérlegének meghatározására 
alkalmas kérdéseket tartalmazott. A felsorolt állításokhoz tartozó időkorlátokat 
a tanulók egy hétfokozatú Likert-skálán minősítették. Mivel a tanulmányi ered-
ményesség elterjedt és mindenki számára érthető mértéke a tanulmányi ered-
mény, így ezeket is meg kellett adniuk a diákoknak. Erre a kérdésre kizárólag 
az összehasonlítás céljából volt szükség. A tanulási eredményességet befolyásol-
ja továbbá az ön- és környezeti kontroll. Ebből kifolyólag feltettünk két olyan 
kérdést, amely által mérhető a saját és a szülő elégedettségi szintje. Összeha-
sonlítás céljából a továbbiakban a tanuló egyes tantárgyakra vonatkozó elmúlt 
félévi érdemjegyeire is rákérdeztünk. Az eredményességre/eredménytelenségre 
ható tényezők feltárása érdekében megkérdeztük, hogy milyen tárgyból teljesí-
tenek a saját bevallásuk szerint jól/rosszul, illetve miben látják ennek okait. Az 
állításokat a tanulók egy ötfokozatú Likert-skálán értékelték. Annak érdekében, 
hogy az eredményesség/eredménytelenség okait még mélyebb összefüggésekben 
tudjuk vizsgálni, megkérdeztük, hogy kitől kérnek és kitől kapnak segítséget, ha 
nem értenek valamit. A kérdéssor vizsgálatára alkalmas mérőeszközt a Trefort 
Ágoston Mérnökpedagógiai Központ bocsátotta rendelkezésünkre.

Szakcsoport I. 
évfolyam

II. 
évfolyam

III. 
évfolyam Összesen

Gimnázium – természeti szak 14,4% 24,3% 61,3% 8,8%

Gimnázium – társadalmi szak 21,4% 61% 17,6% 12,6%

Gépészet és fémfeldolgozás 28,1% 45,3% 26,6% 10,1%

Villamosság 37,7% 40,6% 21,7% 5,5%

Mezőgazdaság, élelmiszergyártás 
és élelmiszer-feldolgozás 35,4% 39,6% 25% 25%

Közgazdaság, jog és adminisztráció 15,9% 41,7% 42,4% 20,9%

Földméréstan és építészet 36,8% 36,8% 26,3% 4,5%

Egészségügy és szociális védelem 33,5% 33,5% 32,9% 12,5%
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3. AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLAT RÉSZEREDMÉNYEINEK 
BEMUTATÁSA

3.1. A tanulók tanulási teljesítményének vizsgálata
A tanítási-tanulási folyamaton belül az ellenőrzés és értékelés kiemelten 

meghatározó feladatot lát el. Ebből kifolyólag érdemes megvizsgálni a tanu-
lók tanulási teljesítményét. Mivel a kérdéskör a felmérés egy részét képezi, és 
nem kizárólag erre fókuszál, így esetünkben a mért és értékelt tanulási teljesít-
mény tekintetében, mikroszintű szummatív értékelési eredményeket vettünk 
figyelembe. 

A 2013/14-es tanév első félévében a vizsgált tanulók 9%-a gyenge (1,00 és 
2,50 között), 24%-a gyenge közepes (2,51 és 3,50 között), 44%-a erős közepes 
(3,51 és 4,50 között) és 23%-a magas (4,51 és 5,00 között) átlageredményt tudott 
elérni. Ezen eredmények alapján elmondható, hogy a tanulók csaknem a fele erős 
közepes eredményt, míg egyharmada magas tanulási eredményt tud felmutatni.

Felmerült a kérdés, hogyan alakul a tanulási teljesítmény az iskola típusa 
tekintetében, ezért megvizsgáltuk azt külön a szakközépiskolába járó és külön a 
gimnáziumba járó tanulók esetében. Ennek alapján elmondható, hogy a gimná-
ziumba járó tanulók általában jobban teljesítenek. Míg a szakközépiskolások 
körében a tanulók 18%-a, a gimnazisták körében a tanulók 37%-a ér el magas 
tanulmányi átlagot. Erősen közepes átlag kapcsán megközelítően azonosak az 
eredmények. A különbség nagyobb mértékben a gyenge átlagnál mutatkozik 
meg ismételten. Ez azt jelenti, hogy míg a szakközépiskolások 10%-a teljesít 
2,50-es átlageredmény alatt, addig ez az arány a gimnazisták esetében csak 4%. 

Egy kicsit mélyebben vizsgálódva, arra is kitértünk, hogy a tanulók milyen 
átlageredménnyel rendelkeznek egyes tantárgyak tekintetében. Mivel a kutatás-
ban szakközépiskolai és gimnáziumi tanulók is részt vettek, ezért igyekeztünk 
általános tantárgyakat vizsgálni. Olyan tárgyakat sorakoztattunk fel, amelyek 
nagyobb valószínűséggel fordulnak elő mindkét típusú középiskola esetében. 
Ennek alapján tizenegy tárgy kapcsán kérdeztünk rá a tantárgyankénti teljesít-
ményre. Ezek a magyar, a történelem, az idegen nyelv, a matematika, a fizika, a 
kémia, a biológia, a földrajz, az informatika, a szerb nyelv és a szakmai alapo-
zó tantárgy voltak. Ezek vizsgálata azért volt fontos, mert ily módon szerettük 
volna feltárni azt, hogy van-e kapcsolat az iskola típusa és az egyes tantárgyak-
ból elért teljesítmények között. A kereszttábla elemzés alapján szinte mindegyik 
tantárgy esetében 100%-os biztonsággal (χ²=0,000) állítható, hogy van kapcsolat 
a középiskola típusa és a tanulók tantárgyankénti teljesítménye között. A száza-
lékos eloszlás azt mutatja, hogy attól függetlenül, hogy természettudományi vagy 
társadalomtudományi tárgyról van-e szó, a gimnáziumi tanulók általában többen 
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érnek el jó teljesítményt a szakközépiskolába járó tanulókhoz képest. Társada-
lomtudományi tantárgyak tekintetében a tanulók hasonló arányban rendelkeznek 
közepes eredménnyel (3-4) mindkét iskolatípus esetében. A különbség a gyenge 
és a magas tanulási eredmény vonatkozásában figyelhető meg. Ez azt jelenti, 
hogy a gimnazisták ezekből a tantárgyakból nagyobb arányban nyújtanak magas 
teljesítményt (5), míg a szakközépiskolásoknál ilyen tekintetben a gyenge telje-
sítmény (1-2) a jellemzőbb. Természettudományi tantárgyak vonatkozásában 
mindhárom teljesítményre vonatkozó kategória esetében nagyobb különbség 
figyelhető meg. A gimnazisták vonatkozásában ezekből a tantárgyakból a köze-
pes és a magas teljesítmény arányosan oszlik el, illetve kis százalékban jellemző 
a gyenge eredmény. A szakközépiskolások esetében ugyanezen tantárgyaknál 
a közepes teljesítmény figyelhető meg nagy százalékban, és arányosan oszlik el 
a gyenge, illetve a magas teljesítmény.

Tantárgyakra lebontva, a szerb nyelv vonatkozásában jelentős eltérés mutat-
kozik a két iskolatípus között. Míg a gimnazisták 70%-a, addig a szakközép-
iskolások csupán 34%-a rendelkezik magas tanulási eredménnyel az említett 
tantárgyból. Utóbbi iskolatípus esetében az arányok egyenletesebben oszlanak 
el a magas és a közepes átlageredmény között. Az eredmények értelmezése 
alkalmával figyelembe kell venni, hogy a kérdéscsoport esetében a tanulók az 
átlageredmény megadása mellett a „nem volt ilyen tantárgyam” válaszlehető-
séget is megjelölhették.

1. ábra. Középiskolások tantárgyankénti tanulási teljesítménye 
az iskola típusa szerint 

3.2. A tanulási eredményesség háttértényezői
Tudjuk azt, hogy a tanulási teljesítményre olyan tényezők is kihatnak, amelyek 

érzelmileg befolyásolják az eredményességet. Egyik ilyen tényező a sikerélmény 
vagy éppen annak hiánya. Annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni a tanu-
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lási eredményességre kiható affektív tényezőket, megvizsgáltuk, hogy a tanulók 
miért érzik magukat sikeresebbnek általában, illetve egyes tantárgyakra lebontva.

A kérdőívben 18 változóval igyekeztünk felmérni a sikeresség és ered-
ményesség háttértényezőit. Ezeket a változókat a faktorelemzés módszerével 
faktorokba vontuk össze. Az elemzés előfeltételei teljesültek, miszerint a KMO 
értéke 0,843 lett, amely nagyon alkalmassá teszi a változókat az analízisre. A 
Bartlett-féle próba nullhipotézise, miszerint a két változó között nincs kapcsolat, 
elvethető (χ²=33603,557; df=153; p=0,00). A sikeresség okait végül is sikerült 
öt faktorba összevonni.

F1: A tanár érdekesen dolgozza fel a tananyagot, szereti, amit csinál, magya-
rázata világos, jó vázlatot készít a diákokkal az órán, és jó légkörű az 
óra – A TANÁRI SZEMéLYISéG FAKTORA

F2: A tanár megköveteli, hogy minden órára tanuljon a diák, a tanuló óráról 
órára tanul, a tanár szigorú, de igazságos – RENDSZERES OTTHONI 
TANULÓI MUNKA FAKTORA

F3: A tananyag érdekes, továbbtanulás tekintetében fontos, a hétköznapi 
életben is alkalmazható a tanulnivaló – HASZNOSSÁG FAKTORA

F4: A tanár rendszeresen ad házi feladatot, használható a tankönyv, magán-
órák igénybevétele – TANULÁSTÁMOGATÁS MEGLéTéNEK 
FAKTORA

F5: Sok önálló, páros vagy csoportmunka van az órán, kísérletekkel, gyakor-
latokkal támogatott óra – AKTÍV TANULÁSFELTéTELEK FAKTORA.

Amennyiben a kapott faktorokra a teljesítményre ható affektív tényezőkként 
tekintünk, akkor érdemes megvizsgálni azok eredményességre gyakorolt hatását. 
Vizsgáljuk meg az eredményeket először a teljes minta (N=1262) vonatkozásában.

Ennek alapján elmondható, hogy a tanári személyiség faktora szignifikáns 
kapcsolatban van a tanulók tanulási eredményességével (p=0,000). Ez azt jelenti, 
hogy azon tanulók esetében, akik jó tanulási eredménnyel rendelkeznek, fontos, 
hogy a tanár az órán érdekesen dolgozza fel a tananyagot, és magyarázata világos 
legyen. Az órán készített vázlat érthető és követhető legyen. Emellett szintén 
nagy szerepet játszik az, hogy az óra légköre és a tanár tanulókhoz való viszo-
nyulása jó legyen, valamint a tanár szeresse azt, amit csinál. 

A rendszeres otthoni tanulói munka faktora szintén szignifikáns kapcso-
latban áll a tanulói teljesítménnyel (p=0,010). Megállapítható tehát, hogy az 
eredményesség tekintetében szintén fontos szerepet játszik, ha a tanár szigorú, 
de igazságos (következetes). Annak ellenére, hogy a gyakorlat számos esetben 
az ellenkezőjét mutatja, a tanulók értékelik és célravezetőnek tartják azt, ha a 
tanár megköveteli tőlük, hogy minden órára készüljenek.
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A kapott faktorok és a tanulási teljesítmény vonatkozásában elvégzett kereszt-
tábla elemzésből az is kiderül, hogy az aktív tanulásfeltételek megléte is szigni-
fikáns kapcsolatban van az eredményességgel (p=0,039). Ennek értelmében, a 
tanárnak ajánlott hangsúlyt fektetnie arra, hogy az óra folyamán alkalmazzon 
önálló, páros vagy csoportmunkát, illetve az új tudásanyag megértését kísérle-
tekkel, gyakorlatokkal segítse. Mivel a két változó között azonos irányú kapcsolat 
van, az ilyen oktatási módszerek alkalmazása egyértelműen hozzásegíti a tanu-
lókat a magasabb tanulási teljesítmény eléréséhez.

Annak érdekében, hogy az említett háttértényezőkről pontosabb képet 
kapjunk, az eredményesség faktorai és a tanulási teljesítmény közötti összefüg-
géseket megvizsgáltuk az iskola típusa szerinti bontásában (Nszakközépiskola=992; 
Ngimnázium=270).

A kapott eredmények ilyen kritériumok mellett, az előzőekhez képest, elté-
rő összefüggéseket mutatnak. Ez azt jelenti, hogy míg a teljes minta esetében 
a tanár személyisége, a rendszeres otthoni tanulói munka és a tanulásfeltételek 
megléte szignifikáns kapcsolatot mutatott a tanulási eredményességgel, addig 
a bontott vizsgálat rávilágít arra, hogy a kapcsolatok jellemzően a szakközépis-
kolába járó tanulókra vonatkozóan szignifikánsak.

Fontos kiemelni, hogy míg a teljes minta esetében a hasznosság faktora 
nem mutatott szignifikáns kapcsolatot az eredményességgel, addig a részminta 
vizsgálata során az eredményekből kiderül, hogy a gimnáziumba járó tanulók 
esetében szignifikáns kapcsolat van a két vizsgált változó között. Ez azt jelenti, 
hogy a gimnazisták számára fontos, hogy lássák a tanulnivaló hasznosságát. 
értsék azt, hogy a tanultak hogyan lesznek alkalmazhatóak a mindennapi élet-
ben, illetve mennyire játszanak szerepet a továbbtanulás során. Az eredmény 
értelmezése alkalmával fontos figyelembe vennünk azt, hogy a szakközépisko-
lások 56,1%-a, a gimnazisták 96,6%-a szeretné tovább folytatni tanulmányait, 
és egy vagy több diplomát szerezni.

Megvizsgálva a tantárgyankénti tanulási teljesítményt és az eredményesség 
faktorait elmondhatjuk, hogy az eredményesség tekintetében a legmeghatáro-
zóbb tényező a tanár személyisége. Ez ugyanis 9 tantárggyal van szignifikáns 
kapcsolatban (p<0,01). Tehát ha figyelembe vesszük Carroll tanulási hatékony-
ságmodelljét, elmondhatjuk, hogy a tanár személyisége a magyar, a történelem, 
az idegen nyelv, a matematika, a fizika, a kémia, a biológia, a szerb nyelv és a 
szakmai alapozó tantárgyak esetében valóban kihat a tanuláshoz szükséges időre. 
Vagyis az, hogy a tanár érdekesen dolgozza fel a tananyagot, világosan magya-
ráz, és ezáltal a tanuló már az órán megérti a tanulnivalót, jó vázlatot készít, és 
szereti, amit csinál, hozzásegíti a tanulót a sikeresebb tanuláshoz. Szignifikáns 
kapcsolatot jegyezhetünk még fel a rendszeres otthoni tanulói munka és az idegen 
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nyelv, a biológia és a szakmai alapozó tantárgyak között (p<0,05). Ahhoz, hogy 
megállapítsuk, hogy a rendszeres otthoni munka mennyi időt takar heti szintű 
vonatkozásban, kellene megvizsgálni a tanulók szabadidő-mérlegét. A 2013-as  
adatok szerint a diákok írásbeli lecke elkészítésével és szóbeli felkészüléssel 
hetente 1-2 órát töltenek. 

A hasznosság belátásának a faktora és a tantárgyankénti tanulási teljesítmény 
összefüggésének elemzése a matematika, a kémia és a biológia tekintetében mutat 
szignifikáns kapcsolatot (p<0,03). Amennyiben ugyanezt a kapcsolatot nem 
a teljes mintán végezzük, hanem leszűkítjük a magas tanulási teljesítménnyel 
rendelkező tanulókra, akkor a kapcsolat további tantárgyakkal is mutat szigni-
fikáns kapcsolatot. Ezek a tantárgyak az említettek mellett a fizika, a szerb és a 
szakmai alapozó tantárgyak (p<0,05). Ez azt jelenti, hogy e tantárgyak vonat-
kozásában a tanulók számára fontos, hogy lássák a tanulnivaló hétköznapi 
alkalmazhatóságát.

Végezetül a tanulói aktivitás, a sok önálló, páros vagy csoportmunka és a 
kísérletekkel, gyakorlatokkal támogatott óra szignifikáns kapcsolatban van a 
matematikával, a fizikával és a szakmai alapozó tantárgyakkal (p<0,05). Elmond-
ható tehát, hogy e tantárgyak tekintetében a tanulók előnyben részesítik a felfe-
dezéses tanulási formát. Ez az eredmény tökéletesen kapcsolódik Bruner okta-
táselméletéhez, miszerint a tanár szerepe az oktatási-nevelési folyamatban a 
tanulók ösztönzése, bátorítása és a munka háttérből való irányítása.

ÖSSZEGZÉS

A tanulási teljesítmény vizsgálata alkalmával mindenképpen alapvetőnek 
tartjuk ismerni a fontosabb tanulási elméleteket. Ennek okán, a tanulmány elején 
rövid áttekintést adtunk a tanulási hatékonysági modellekről. Ezek az elméletek 
azért játszottak jelentős szerepet, mert a tanuláselméletekkel ellentétben árnyal-
tabban, adott esetben affektív tényezőket is figyelembe véve írják le a folyamatot. 
A vizsgálat során néhány eredmény esetében összefüggéseket is megjelöltünk 
egy-egy modell vonatkozásában. Ily módon a kapott eredmények egy komplex 
rendszerben is elhelyezhetővé váltak.

A konstruktivista pedagógia elveinek megfelelően, amely szellemiségben az 
empirikus kutatás eredményeit feldolgoztuk, azt szerettük volna feltárni, hogy

(1) hogyan alakul a vajdasági középiskolás tanulók tanulási teljesítménye, 
illetve

(2) melyek a tanulók tanulási teljesítményét meghatározó háttértényezők.
A kapott eredmények hozzájárulhatnak a vajdasági középiskolai tanárok 

munkájának minőségi fejlesztéséhez. Szeretnénk számukra olyan számszerű-
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síthető adatokkal szolgálni, amelyek által szakmai aktivitásuk és a tanulókkal 
kialakított kapcsolatuk tekintetében jobb teljesítmény elérésére tudják ösztö-
nözni őket.

A tanulási eredményesség vonatkozásában megállapítható, hogy a tanulók 
teljesítménye az iskola típusától függően változik. Ennek okait az oktatási rend-
szerben vagy az oktatásszervezési módszerekben kereshetjük. Ezeknek a kérdé-
seknek a megvitatásával jelen tanulmányban nem foglalkoztunk.

A tantárgyakra lebontott tanulási teljesítmény vizsgálata során szintén megál-
lapítást nyert, hogy az iskola típusa meghatározó szerepet játszik az említett 
tényező alakulásában, míg a természettudományi és a társadalomtudományi 
tantárgyak vonatkozásában ez a kapcsolat nem mutatható ki. Mivel az általunk 
megkérdezettek magyar anyanyelvű tanulók voltak, fontosnak tartjuk kiemel-
ni, hogy a szerb nyelv oktatásában és az ennek vonatkozásában elért tanulási 
teljesítmény esetén tapasztalható különbség szintén kimutatható az iskola típusa 
összefüggésében. 

A tanulási eredményesség háttértényezőinek meghatározása alkalmával fő 
célunk az arra ható affektív tényezők feltárása volt. A vizsgálat során az elemzé-
sekbe minden esetben bekapcsoltuk a teljesítményt is. Az eredmények egyértel-
műen rámutattak arra, hogy a tanár személyisége meghatározó szerepet játszik a 
sikeres tanulási folyamatban. Ennek okán elmondható, hogy a tanár személyisége 
és viselkedése meghatározó hatással van a tanulási eredményességre. Emellett a 
vizsgált affektív tényezők közül szabályozó jelentőséggel bír a hasznosság belátása 
is. Attól függetlenül, hogy az adott háttértényezőre vonatkozó vizsgálatot teljes 
mintára vagy egyes részmintákra alkalmaztuk, hatása nem veszített súlyából.
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AFEKTIVNI ČINIOCI KOJI IMAJU UTICAJA 
NA REZULTATE VOJVOĐANSKIH MAĐARSKIH 
SREDNJOŠKOLSKIH UČENIKA 

U poimanju konstruktivne pedagogije zadatak nastavnika je strukturiranje sadržine 
aktivnosti učenja, a cilj je razvijanje kognitivnih kompetencija. U središtu je aktivan 
učenik koji poseduje unutrašnje konstrukcije. Sledstveno tome, empiričko istraživanje 
omogućava da nastavnik podrobnije upozna afektivne činioce koji imaju uticaja 
na rezultate učenika. Pored toga, nastoji da obrazovno-vaspitni proces posmatra u 
skladu sa aspektom potpomaganja učenja. Analizom rezultata istraživanja, nastavnik 
stiče mogućnost za usavršavanje svoje nastavničke ličnosti, odnosno da u procesu 
izbora ciljeva i metoda nastave prioritet daje razvijanju individualnih kompetencija 
učenika. Pozadinski činioci uočeni u sprovedenom istraživanju pomažu nastavnicima 
u realizaciji nastave, koja u centar stavlja potpomaganje učenja.
Ključne reči: rezultati učenja, afektivni činioci koji imaju uticaja na rezultate učenika, 
nastava, koja u centar stavlja potpomaganje učenja.

Krisztina PÁSZTOR 

AFFECTIVE FACTORS INFLUENCING LEARNING 
EFFICIENCY OF HUNGARIAN HIGH SCHOOL STUDENTS 
IN VOJVODINA

In the interpretation of the constructivist pedagogy the teacher’s task is structuration 
of the content of the learning activity; its purpose is to acquire the cognitive abilities. 
In the focus stands the child/student, operating and acting the inner theories. 
According to this, the empirical research affords possibility for the teacher to get to 
know better the affective factors influencing the students’ learning efficiency. Beside 
this, it aspires to examine the process of education according to its supporting aspect. 
The overview of the results of the survey helps the teacher during the improvement 
of his own teacher personality, respectively during the choice of tutorial aims and 
methods, to put the development of the students’ individual abilities into the focus 
of his attention. The revealed background factors show way for the teachers in the 
realization of the learning supporter education.
Keywords: learning efficiency, the affective background factors of learning efficiency, 
learning supporter education.
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A MÁGIKUS REALIZMUS FOGALMA A MAGYAR 
IRODALOMKRITIKÁBAN

Tanulmányomban a mágikus realizmus fogalmának megjelenését vizsgáltam meg a 
magyar nyelvű irodalomkritikában. A fogalom nemzetközi használatának sokszínű-
sége arra enged következtetni, hogy nem lehet egyetlen definíciót felállítani, azonban 
vannak olyan jellegzetességek, melyek az írásmód globális és lokális kánonjaiban is 
egyaránt megjelennek. A magyar nyelvű irodalomkritikában a fogalom tárgyalásá-
nak különböző megközelítésmódjai élnek, melyek között ellentétek és hasonlóságok 
egyaránt felfedezhetőek. Dolgozatom célja ezen különféle nézőpontok meghatáro-
zása és értelmezése volt, ugyanis ezek az egyes aspektusok egy lehetséges közép-
európai mágikus realizmus körvonalait rajzolják föl. 
Kulcsszavak: mágikus realizmus, elbeszélői hagyomány, határon túli irodalom, 
posztkolonializmus, anekdota, posztmodern.

A mágikus realizmus fogalmának szerteágazó nemzetközi tárgyalásánál 
szembetűnő, hogy lehetetlen egyetlen közös definíciót felállítani, ami az írásmód 
lokális és globális kánonjaira egyaránt alkalmazható lenne. Mindazonáltal abban 
a sokszínűségben is, mely a fogalom körüli kritikaírást jellemzi, felfedezhetőek 
bizonyos közös irányelvek, melyek mentén olyan jellegzetességek állíthatóak föl, 
amik egyrészt folytonosságot vállalnak a globális kánonokkal, másrészt maguk-
ban hordozzák az adott irodalomhoz köthető kultúraspecifikus jellemzőket is. 

Írásomban a magyar mágikus realizmus tárgyalásában fellelhető egyes szem-
pontokat kívánom elkülöníteni és ezáltal körvonalazni a fogalom egy lehetséges 
magyar irodalomban megjelenő variánsát. A mágikus realizmus jellegzetes-
ségeinek tárgyalásánál mindenekelőtt fontos meghatározni, hogy mennyiben 
tér el a fogalom használata a nemzetközi elméletekhez képest, illetve, hogy az 
egyes eltéréseken keresztül meghatározhatónak tűnik-e a mágikus realizmus 
egy közép-európai fajtája. A témát két aspektusból szeretném tárgyalni: első-
sorban fontos meghatározni, hogy a mágikus realizmus fogalma hol és milyen 
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értelmezési keretben jelenik meg a hazai kritikairodalomban, másrészt részben 
elkülönítve kívánom tárgyalni a határon túli irodalomban megjelenő mágikus 
realizmust, ugyanis a témával kapcsolatban eleve olyan kérdések vetődnek föl, 
melyeknek külön tárgyalása képes jobban rávilágítani a mágikus realizmus egy 
lehetséges közép-európai variánsára.

Bényei Tamás Apokrif iratok: mágikus realista regényekről (BéNYEI 1997) 
című könyvét tekinthetjük a hazai kritikatörténetben a fogalom elméleti megha-
tározására tett első komolyabb kísérletnek. Természetesen a fogalom ezelőtt is 
ismert volt a kritikusok számára, de elsősorban külföldi művekre alkalmazták. 
Bényei monográfiájának következményeképpen kezdték el először használni a 
fogalmat kortárs magyar művekre is, mely által egyben a kortárs világirodalmi 
tendenciákkal, a fogalom nemzetközi kritikatörténetével vállaltak egyfajta foly-
tonosságot. E kezdet vázolása fontos, hiszen megmutatja, hogy milyen elméleti 
alapokból indul ki a mágikus realizmus hazai tárgyalása. Bényei írása által – a 
fogalom nemzetközi történetével ellentétben – egy határozott elméleti háttérrel 
indulhatott a mágikus realizmus fogalma a hazai kritikai körökben.

Bényei Tamás írásában a mágikus realizmus szerteágazó nemzetközi törté-
netét vázolja föl, majd elkülönítve az írásmód egyes jellemzőit, könyve második 
felében általa mágikus realistának tartott regényeket elemez (BéNYEI 1997: 
53). A mágikus realizmussal kapcsolatban született elméleti műveket az egyes 
irányzatok köré építve részletesen bemutatja, ami által a fogalom kesze-kusza 
kritikatörténetéről egy határozott, alapos képet fest, és ugyanakkor a saját elmé-
leti aspektusainak beemelésével egy egyedi látásmódot hoz létre, mellyel a mű 
túllép az egyszerű definícióalkotás határain.

Bényei írására jellemző egyfajta posztstrukturalista szemléletmód, ami által a 
mágikus realizmus főbb aspektusainak egybegyűjtését a szövegek elemzése felől, 
a mikro- és makroszintek vizsgálatával kezdi el. Ez azért figyelemre méltó, mert 
így a fogalom nemzetközi tárgyalásában is a legújabb tendenciákhoz kapcso-
lódik. A mágikus realizmus szerinte a posztmodern regénypoétikához tartozó 
írásmód, és elsősorban posztkolonialista beszédstílus (BéNYEI 1997: 15). Bényei 
ezzel a meghatározással nem a mágikus realizmus posztkolonialista, geográfiai 
alapú meghatározásához kíván csatlakozni, hanem a fogalomnál a diskurzusok 
ütközését és ezek poétikai, retorikai megjelenését vizsgálja. A derridai írás-foga-
lomra építve olyan elemzést épít fel, melyben az írás-fogalmat tematikai szin-
ten vizsgálja a szövegben, és így jut el egy poétikai következtetéshez (BéNYEI 
1997: 107). Az általa elemzett regények jellemzőin keresztül kívánja a mágikus 
realista írásmód mibenlétét meghatározni, a szoros olvasás mechanizmusa 
felől közelíti meg a fogalmat. Ez alapján állapítja meg az írásmód fő jellemzőit: 
a természetfölötti és hétköznapi közötti határok szubverziója, a történetelvű-
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ség, a genealógia, a mágikus tevékenység, a tilalmak áthágása, az excesszus és 
a nyelvhasználat performativitása. Szerinte nem elvárás, hogy ezek az elemek 
egyszerre legyenek jelen a mágikus realista művekben, azonban vannak bizo-
nyos szükséges feltételek, melyek nélkül nem nevezhetünk egy művet mágikus 
realistának. Ilyen szükséges, de nem elégséges feltétel például a természetfölötti 
jelenléte (BéNYEI 1997: 69). A későbbiekben a magyar mágikus realista művek 
tárgyalásánál jól láthatóvá válik, hogy mely elemek jelenléte elégséges a mágikus 
realizmus mint írásmód megítéléséhez, ezért ezt a kérdést a következő fejezet-
ben kívánom tárgyalni részletesebben.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy Bényei a mágikus realizmus fogalmát 
elsősorban a nemzetközi kritikatörténet tükrében vizsgálja, de, mint ahogy 
bevezetőjében írja, hasznosnak tartaná az írásmód magyar irodalomban való 
megjelenésének vizsgálatát, és fel is sorolja azon írókat, akiknél érdemesnek 
találja az efféle vizsgálódást. Ide sorolja Gion Nándor, Lázár Ervin, Fehér Béla és 
Háy János műveit is. Előrevetíti az elképzelést, miszerint a magyar áltörténelmi 
regények által felvázolható lehetne egy közép-európai mágikus realizmus. Kérdé-
ses azonban, hogy a Bényei által felsorolt jellemzők és elméleti megközelítések 
mennyire lennének alkalmazhatóak a mágikus realizmus ezen regionális fajtájára.

Az Apokrif iratok (BéNYEI 1997) elméleti hozadékának fontossága tagad-
hatatlan, hiszen az 1990-es évek végétől kezdve a hazai kritikairodalomban a 
mágikus realizmus fogalmát a monográfiára jellemző látásmódban alkalmaz-
zák, és csak néhányan próbálnak meg szembemenni a mágikus realizmus mint 
írásmód meghatározással. A legtöbben Bényei felfogásának támadásakor lénye-
gében olyan szemléletmódokat ismételnek meg, melyek a nemzetközi kritika-
történetben évtizedekkel ezelőtt jutottak érvényre. 

Papp Ágnes Klára, a hazai és határon túli mágikus realizmus elméleti és 
kritikai összefüggéseinek kutatója képes olyan látásmódot felépíteni, mely a 
nemzetközi tendenciákat figyelembe véve és a hazai kritikairodalomra támasz-
kodva, a mágikus realizmus fogalmának alkalmazását kiterjeszti. Szerinte Bényei 
monográfiájának legnagyobb hiányossága a metafizikai alapfeltevések figyelmen 
kívül hagyása, mely nélkül nehezen alkalmazhatóak az általa felépített aspektu-
sok a magyar mágikus realista művek vizsgálatára is. Papp nézeteit A mágikus 
realista anekdota (PAPP 2008) című írásában fejti ki először a magyar mágikus 
realista írásmódról. Fontos, hogy elkülönítve a mágikus realizmus népi irány-
zatát, azt mondja, hogy ezekben a mágikus gondolkodásmód úgy jelenik meg, 
mint egyfajta belső alakulás eredménye, ami a magyar elbeszélő hagyományban 
gyökerezik, és egyben át is értelmezi azt. Az áltörténelmi regényeket eleve kizárja 
vizsgálatából, recepciójukat tekintve urbánusnak tekinti ezeket a műveket. Az 
élesen elválasztott halmazok arra engednek következtetni, hogy az áltörténelmi 
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regények nem, vagy csak kis mértékben köthetőek a magyar elbeszélői hagyo-
mányhoz, a bennük megjelenő mágia csupán teoretikus elgondolás eredménye. 
Ezzel ellentétben a 19. századi elbeszélő hagyományhoz köthető művek mintegy 
átértelmezik előzményeiket, és így az elbeszélt történetek megalkotottságára, 
a múlt felderíthetetlenségére kérdeznek rá. Ez a mágikus realizmus techniká-
it alkalmazva pedig a művek kettős természetére kérdez rá: a valós, megtör-
tént esemény és annak fiktív elbeszélése között húzódó ellentétre. Papp Ágnes 
Klára erre a feltevésre támaszkodva kívánja az olyan művek vizsgálatát előtérbe 
helyezni, melyek a népi elbeszélő hagyományhoz köthetőek. Ezzel a meghatáro-
zással azonban csak látszólag választja le az általa urbánusnak nevezett művek 
halmazát, hiszen pont az áltörténelmi regények központi kérdése a múlt felde-
ríthetősége, illetve az igazság és a fikció kettős oppozíciója. Papp Ágnes Klára e 
rendszerezés által is szembemegy Bényei felfogásával, hiszen ő éppen az áltör-
téneti regényben látja a mágikus realizmus magyar variánsának kibontakozását 
(BéNYEI 1997: 17). Papp tanulmányának központi állítása (amellyel szintén 
Bényeit bírálja), hogy a mágikus realista művek elemzésénél nélkülözhetetlen a 
mágikus gondolkodás eredendő megjelenéseire és forrásaira rákérdezni (PAPP 
2008: 144), melyek a népi hagyományokhoz köthető regényekben jelennek 
meg elsősorban. Ezzel szemben Bényei azt mondja, hogy a mágikus realizmus 
vizsgálatánál csak úgy tudunk önmagukban megálló tényeket felállítani, ha az 
írásmód poétikai és retorikai jellemzőit gyűjtjük össze (BéNYEI 1997: 16). Az 
álláspontok között alapvetően a két elméleti irányzat, a hermeneutika és dekonst-
rukció közötti ellentét figyelhető meg, azonban kérdés, hogy a vizsgálat magyar 
nyelvű kortárs irodalomra való szűkítésénél mennyire válik szükségessé a Papp 
Ágnes Klára-féle, a tapasztalásra koncentráló vizsgálati módszer. A két felfogás 
között alapvető eltérés észlelhető, melynek alapja, hogy Papp sokkal távolabbról 
közelíti meg a fogalmat. Bényei felvetése szerint a mágikus realizmusra jellemző 
szövegformáló eljárás valójában a létezés nyelvi megalkotottságára való rákér-
dezés, tehát a nietzschei nyelvfelfogás felől közelíti meg a problémát (BéNYEI 
1997: 93). Ezzel szemben Papp Ágnes Klára azt mondja, hogy a szövegformáló 
eljárások a nem nyelvi természetű lét tapasztalatát próbálják a nem hétközna-
pi, különös nyelvi eljárásokkal verbalizálni (PAPP 2008: 144). Tehát a mágikus 
realista látásmód magja Papp szerint egy nem nyelvi jellegű élmény, míg Bényei 
a létezés nyelvi megalkotottságára való rákérdezést teszi központi elemmé. Ha 
azonban összefüggéseiben nézzük a két gondolatmenetet, akkor hamar rájöhe-
tünk, hogy az egyik nem zárja ki a másikat, teljes képet a kettő álláspont együt-
tes alkalmazásával kaphatunk. Pappnál az a kérdés, hogy miért kérdezünk rá 
a nyelvi megalkotottságra, milyen tapasztalatból származtatható, mire vonat-
kozik? Bényei kérdése pedig az, hogy milyen nyelvi szinteken érhető tetten a 
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világhoz való viszony figurativitása? Hol és milyen retorikai szinten fejeződik 
ki ez a tapasztalás? Így tehát magától értetődővé válik, hogy Bényei szerint a 
mágikus realizmus eleve posztmodern, míg Papp szerint távolabbi gyökere van, 
az anekdotához és a mítoszhoz köthető.

A mágikus realizmus meghatározásánál ez alapján eleve két irányzat tűnik 
kirajzolódni a hazai kritikairodalomban. Egyesek Bényei után a mágikus realiz-
must a posztmodern írásmódjának tekintik, míg mások régebbről eredeztetik, 
és a magyar elbeszélői hagyományhoz kötik. Az itt kibomló ellentét látszólagos, 
mely inkább félreértésekre, mint konkrétumokra alapszik. Tény, hogy a Bényei-
féle felfogás alapján posztmodernnek beállított mágikus realizmus a hazai iroda-
lomban úgy tűnhet, mint egy külföldről átvett írásmód, melynek a meghonoso-
dása csupán a népszerűség miatt következett be. Ezzel szemben a magyar nyelvű 
irodalomban gyökereket kereső felfogás a posztmodernben felbukkanó mágikus 
realizmust nem egy új írásmódként kezeli, hanem gyökereit a magyar elbeszélő 
hagyományhoz, az anekdotához köti, és ezzel egyfajta folytonosságot épít fel a 
posztmodern írásmód és a népi eredetű anekdotikus hagyomány között. Ezzel 
az állásponttal a mágikus realista írásmód tárgyalásába bevonható a mágikus 
gondolkodás és a tapasztalás vizsgálata is, mely a vizsgálódás irányát a kulturális 
antropológia irányába bővíti. Ez természetesen nem zárja ki a reflexiós oldalú 
felfogást, ugyanis a két módszer egymás mellett való alkalmazása egy teljesebb 
képet tud adni a mágikus realizmus hazai vonulatáról, mely nem hagyja ki a 
történelmi háttér és az irodalmi hagyományokkal együtt való tárgyalást, és ami 
ezáltal képes a magyar irodalmi irányzatokkal folytonosságot teremtve a magyar 
irodalomban elhelyezni a mágikus realizmust.

A két szemléletmód közötti eredendő különbség még inkább csak látszóla-
gosnak tűnik, ha a fogalom korábbi alkalmazását is figyelembe vesszük. Minden-
képpen nélkülözhetetlennek találom hangsúlyozni, hogy a mágikus realizmus 
a magyar irodalomban a posztmodern után jelentkezik, és ezzel visszahozza a 
történetközpontúságot a posztmodern töredezettsége után. Ebből következő-
en a történetmondást előtérbe helyező írókat a kilencvenes években gyakran – 
mint a prózairodalom megújítóit – a mágikus realizmus irányzatához sorolják 
(közülük a legnépszerűbb Darvasi László). Lehet ez egy tudatos újítás eredmé-
nye, mely annak eredményeképpen született, hogy a posztmodern után a törté-
netközpontúság teret követelt magának, a kérdés azonban az, hogy ezen művek 
folytonosságot kívánnak-e vállalni a régebbi magyar elbeszélő hagyománnyal, 
vagy a nemzetközi tendenciákhoz szeretnének-e felsorakozni?

E kérdésre egy lehetséges, megelőlegezett válaszként értelmezhető Mészöly 
Miklós kései prózájának szemléletváltása. Erről a fordulatról Grendel Lajos ír 
A tények mágiája (GRENDEL 2002) című tanulmányában. Szerinte a posztmo-
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dern a magyar irodalomban a nyolcvanas évekre akkora teret hódított, hogy 
egyfajta kapcsolatszakadás történt az olvasóközönséggel. Az átlagolvasót már 
nem tudta kielégíteni ez a fajta posztmodern próza (GRENDEL 2002: 13–20). 
Ezzel kívánt szerinte szembemenni Mészöly Miklós, és ezért következett be 
időskori prózájában az említett fordulat. Mészöly a problémát felismerve, tanít-
ványai pályájának ellentmondva kívánta visszahozni a referencialitást a magyar 
prózába, úgy, hogy a posztmodernben bekövetkezett változásokat felhasználva 
egy új realizmust hozzon létre. Grendel több ízben hangsúlyozza, hogy nem akar 
semmilyen összefüggést belelátni a Mészöly-prózában bekövetkezett fordulat és 
a mágikus realizmus elterjedése közé, de fontos kérdésnek tartja a téma szem-
pontjából ennek a lehetséges hatásnak a tárgyalását (GRENDEL 2002). Takáts 
József ezt cáfolva mutat rá a különböző összefüggésekre (TAKÁTS 2010). Egy 
1970-ben készült interjú alapján, amiben Mészöly a latin-amerikai irodalom 
mítoszképző erejéről szól, és arról, hogy ez milyen hatással volt művészetére, 
Takáts párhuzamokat vél felfedezni. Szerinte Mészöly munkásságában már ezen 
a ponton tudatosan elkezdett az akkori világirodalmi trendekhez felzárkózni. 
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az 1970-es interjú jóval a Film című regé-
nye előtt készült, ami éppen hogy a történések objektív bemutatását hangsú-
lyozza, és a történetmesélést iktatja ki. Takáts ennek ellenére a mészölyi próza 
fordulatát az általa „dél-amerikai” paradigmának nevezett kezdeményezéshez 
köti, és ebbe a sorba állítja be az 1990-es évek végén megjelenő mágikus realista 
technikákat alkalmazó regényeket is. Ez alapján egy újabb szemléletmód látszik 
kirajzolódni, mely a mágikus realizmus hazai elterjedését elsősorban a García 
Márquez-féle mágikus realizmushoz köti, melyből több író is ihletet merített. 
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy Grendel írása (már az alfejezet címe is ezt 
egyértelműsíti: Pannon mitológia) egy szélesebb körű, közép-európai mito-
lógia megteremtését vetíti előre, mely csak részben köthető a latin-amerikai 
irányzathoz, és sokkal inkább a hazai posztmodern irodalomban bekövetkező 
változásoknak köszönhető. Végeredményképpen ugyanerre a konklúzióra jut 
Takáts József is, csak szerinte ennek hátterében a világirodalmi tendenciákkal 
való folytonosság felismerése áll, melytől eddig a magyar nyelvű irodalom távol 
tartotta magát (TAKÁTS 2010). Mindenképpen érdekes, hogy se Bényei, se 
Papp Ágnes Klára nem említi ezt, a fogalom hazai használatának szempontjából 
nem elhanyagolható állomást. Kérdés, hogy ennek hátterében vajon a világiro-
dalmi tendenciákhoz való felzárkózás elutasítása áll-e, és annak a ténynek az 
elkendőzése, hogy a fogalom hazai elterjedésében fontos szerepe volt a García 
Márquez-i mágikus realizmusnak, mellyel sok, az irányzathoz sorolt író a mai 
napig folytonosságot vállal. Ennek egy alágaként felfogható az az irányzat, mely 
a magyar nyelvű mágikus realizmusban a posztkolonialista elmélet struktú-
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ráit fedezte föl, és így visszatérve a Bényei-féle gondolatmenethez, a mágikus 
realizmust elsősorban posztmodern technikának látja. Ez a felfogás lényeges a 
fogalom tárgyalásánál, hiszen ezáltal emelődnek be a határon túli művek is a 
fogalomról szóló diskurzusba. 

A határon túli irodalom tárgyalásánál sok olyan kérdés vetődik föl, melyek 
a határon túli vagy nemzetiségi jelző legitimitását kérdőjelezik meg. Van-e 
határon túli irodalom? Ha igen, helyes-e a megnevezés? Külön kell-e választani 
tárgyalását az anyaországi irodalomtól?

Ezek és hasonló jellegű kérdésfeltevések jellemzik a kisebbségi irodalom 
tárgyalását napjainkig, de ugyanakkor egyértelmű, hogy a folyamatos megkér-
dőjelezés ellenére nagy szerepet töltenek be a kánonalakulásban, és így hatással 
vannak az egész magyar nyelvű irodalom tárgyalására is. Jelen téma szempontjá-
ból e problémák részletes megvitatása felesleges, azonban fontos kihangsúlyozni, 
hogy e kérdések szervesen kapcsolódnak a mágikus realizmus vizsgálatához. 

Az alapvető kérdések közé tartozik a 20. század utáni magyar irodalom 
tárgyalásánál az irodalom heterogén vagy homogén felfogása. A homogén 
nemzeti kánon a központosított esztétikai és kulturális meghatározásokkal nem 
képes legitimálni a kisebbségi irodalmat, így ez az irodalom csak a centrum 
függvényében képes önmagát meghatározni és definiálni. Ezzel ellentétben a 
heterogén irodalomfelfogásban nem létezik ilyen egyetlen centrum, hanem a 
többközpontúság dominál. Ezzel azonban az lehet a probléma, hogy az esztéti-
kai értéket háttérbe szorítva olyan irodalmat hoz létre, mely kizárólag a nemzeti 
értékek bemutatását hangsúlyozza, és ugyanakkor ebben határozza meg saját 
identitását is. 

Eleve nehéz a kisebbségi irodalmat együttesen, egy halmazban tárgyalni, 
ugyanis az erdélyi/román/szlovákiai/felvidéki/vajdasági/kárpátaljai irodalom az 
eltérő történeti és kulturális háttér miatt más-más aspektusokat emel a közép-
pontba saját irodalmának meghatározásakor. Elég csak az erdélyi és a szlovákiai 
magyar irodalomról való gondolkodás közötti alapvető különbségeket megnézni. 
A nemzetiség vagy az egyetemesség vállalásának kérdésköre központi szerepet 
tölt be a kisebbségi irodalmak diskurzusában, ami természetesen a mágikus 
realizmus tárgyalásakor is szerephez jut. A téma körbejárásával jól elkülönít-
hetőek a különböző nézőpontok, melyek ugyanakkor együttesen a mágikus 
realizmus egy közös közép-európai változatára mutatnak rá.

A romániai magyar irodalom modern tárgyalásában kiindulópontként a 
hetvenes, nyolcvanas években lezajlott transzszilvanista irodalmi fordulatot 
szokták említeni. E fordulat hatására az erdélyi irodalom maga mögött hagyja 
a diktatúra-regények zárt motívumrendszerét és a transzszilvanista hagyomá-
nyokhoz fordul (melyből a későbbi mágikus realista írástechnika nő ki). Az erdé-
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lyi magyar irodalmat nézve világos, hogy különállása nem csupán Trianonhoz 
köthető, elbeszélő hagyományában eleve jelen van egyfajta elhatárolódás. Antal 
Balázs a transzszilvanista szöveghagyományról írt tanulmányában (ANTAL 
2008) azt hangsúlyozza, hogy az erdélyi irodalmat szükségszerű különhatárolni, 
ugyanis egyes motívumrendszerei olyan mélyen a hagyományokban gyökerez-
nek, hogy lehetetlen lenne egészében beleolvasztani az anyaországi kánonba. 
érdekes, hogy Antal írásában azt mutatja be, hogy az erdélyi irodalom Tamási 
Árontól kezdve hogyan jut el Bodor Ádám Sinistra körzetéig, és hogyan fejlődik 
ki az erdélyi hagyományból, a társadalmi és történeti tények által egy mágikus 
realista látásmód, akkor, amikor a fogalom még nem is létezett (ANTAL 2008). 
Ennek a gondolatmenetnek kétféle lehetséges konklúziója van: egyrészt Antal 
elhatárolja az erdélyi irodalmat a világirodalmi tendenciáktól, e szemléletmód 
szerint a modern írók nem a nemzetközi vonulathoz csatlakoznak, hanem az 
erdélyi hagyományrendszerből merítenek, másrészt így tulajdonképpen a mági-
kus realizmus nemzetközi fogalmát olvasztja bele az erdélyi irodalomba, mivel 
az írásmód jellemzői könnyen felfedezhetők a korai elbeszélő hagyományban is. 

Ennek a felfogásnak az ellentétét képviseli Németh Zoltán, aki a szlovákiai 
magyar irodalom vizsgálata kapcsán jelenti ki, hogy nevetséges lenne bármi-
lyen körülhatárolást alkalmazni a felvidéki irodalmak tárgyalásánál (NéMETH 
2005: 5–24). Szerinte nincs olyan élményanyag, tapasztalat vagy eltérő nyelv, 
ami miatt érdemes lenne a szlovákiai magyar irodalmat elhatárolva tárgyalni a 
magyarországitól. Identitás és kánon problematikája a szlovákiai magyar iroda-
lomban (NéMETH 2005: 24–35) című írásában ezt egy kísérlettel is példázza, 
melyben tíz szövegrészletet közöl, és az olvasó feladata pedig az, hogy eldönt-
se, a tíz részlet közül melyiket írta szlovákiai magyar író. E kísérlettel Németh 
azt akarta bizonyítani, hogy az írás, a szöveg alapján nem tudjuk eldönteni az 
identitás hovatartozását, a háttérolvasmányaink alapján legjellegzetesebben 
szlovákiainak tartott műről is könnyen kiderülhet, hogy Magyarországon élő 
írótól származik. Németh ezzel nem egy centralizáló felfogást mutat be, hanem 
azt akarja alátámasztani, hogy ahogy a magyarországi irodalom nem egységes, 
úgy a szlovákiai irodalom sem az, több stílus és beszédmód kapcsolódik hozzá. 
Ha a szlovákiai magyar irodalmat a közös sors, a sajátos kulturális helyzet felől 
kívánjuk meghatározni, akkor fel kéne állítani ezeknek a sajátosságoknak a 
sorát, ami alapján osztályozni tudnánk az egyes műveket, ez pedig Németh 
Zoltán szerint problémás és félrevezető kísérlet (NéMETH 2005: 32). Németh 
gondolatmenetének egyik szembetűnő problémája, hogy nem foglalkozik azzal 
a kérdéssel, hogy maga az elszigeteltség tapasztalata lehet-e – akár a kisebbségi 
élménytől függetlenül – esztétikai alapja egy adott műnek.
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érdekes, hogy Grendel Lajos már egy 1979-es írásában (GRENDEL 1991), 
a szlovákiai magyar irodalom izolációjának tárgyalásakor, felhívja a figyelmet 
arra, hogy az 1960-as évektől a szlovákiai magyar irodalom központi törekvése 
az izolációból való kitörés, úgy, hogy egyszerre figyelhető meg a sajátszerűség 
megtartására és az attól való távolságtartásra való igény. Grendel szerint az 
1970-es évektől kezdve „a szlovákiai magyar irodalom kettős prés alatt létezik” 
(GRENDEL 1991: 11), az izoláció és az egyetemesség folyamatos konfrontációja 
figyelhető meg az egyes művekben és a hozzájuk köthető kritikaírásban. Ezen 
tényezők figyelembevétele nélkül egy esztétikum központú irodalomfelfogás 
nem nyújthat részletes képet a határon túli irodalomról. Németh Zoltán írásában 
nem fordít kellő figyelmet arra, hogy a magyarországi irodalomban, a szlovákiai 
irodalomban is megfigyelhetők olyan folyamatok, melyek a létrejövő művekben 
fellelhető közös vonásokra irányítják a figyelmet. 

Orcsik Roland a vajdasági irodalom anyanyelvi idegenségének tárgyalása-
kor (ORCSIK 2006) szintén Németh Zoltán álláspontját bírálja, szerinte a hete-
rogén irodalomfelfogásnak az esztétikumot kell középpontba helyeznie. Ezzel 
Gilles Deleuze és Félix Guattari (DELEUZE–GUATTARI 2009: 34), a kisebbségi 
irodalom elméletéről szóló alapművével is szembeszáll, ugyanis a szerzőpáros 
azt mondja, hogy a kisebbségi irodalom sajátságos helyzete miatt szükségsze-
rűen mindig a politikumot helyezi témája középpontjába. Ugyanakkor Orcsik 
túllép az esztétika privilegizációján, és az anyanyelvi idegenségre fektet hang-
súlyt, mert szerinte a nyelv használata és az abban megnyilvánuló lehetséges 
reflexió a lényeges, mely ugyanakkor folyamatosan hatással van az esztétikum-
ra is (ORCSIK 2006). Így ebben a felfogásban a kisebbségi irodalom egyszerre 
része és idegenje az anyaországi irodalomnak, benne a Másikhoz való viszony 
folytonos újraírása történik, és ezáltal egy állandó köztes pozícióba kerül.

Ezen eltérő álláspontok vázolása rámutat arra, hogy a különböző meglá-
tások ellenére a határon túli irodalom vizsgálatának központi kérdésköre az, 
hogy hogyan definiálható a határon túli identitás, és ez hogyan jelenik meg az 
irodalomban? Így kirajzolódni látszik egy olyan elméleti diskurzus a határon 
túli irodalomról, mely a posztkolonializmus fő kérdései mentén szerveződik. A 
posztkolonializmus elsősorban a mellőzött perifériák hatalommal való kapcso-
latára és szerepére kérdez rá a társadalmi és politikai jelenségek együttes figye-
lembevételével. Az elmélet központi, gyarmatosító-gyarmatosított viszonypár-
ja könnyedén ráolvasható a határon túli–anyaországi oppozíciókra is, mely a 
mágikus realista jelenségek vizsgálatát is megkönnyíti. A kérdés ennek ellené-
re mégis az, hogy miért éppen a határon túli irodalomban termelődnek újra a 
posztkolonializmus elméleti feltevései? Vajon csupán kritikusi túlzás belelátni 
ezeket a tulajdonságokat a határon túli irodalom helyzetébe?
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Ahogy Papp Ágnes Klára is felhívja rá a figyelmet (PAPP 2010), ha azt a 
kérdést helyezzük középpontba, hogy mit jelent a kisebbségi lét, és nem azokat 
a jellemzőket keressük, amik alapján meghatározhatjuk az egyes határon túli 
irodalmakat, akkor sokkal könnyebbé válik a posztkolonialista összefüggések 
feltárása, hiszen leegyszerűsítve a posztkoloniális irodalom is arra keresi a választ, 
hogy milyen a gyarmatosított szempont.

 Természetesen a kisebbségi irodalmak vizsgálatánál több olyan pontot talá-
lunk, melyek nem állíthatóak párhuzamba a posztkolonialista felfogással. Egyér-
telmű, hogy egyrészt a gyarmatosító-gyarmatosított ellentétpár is csak részben 
illik bele a vizsgálatba, hiszen továbbra sem beszélhetünk gyarmati tapasztala-
tokról a magyar irodalom kapcsán, másrészt a nyelvi és kulturális tapasztalás 
sem annyira különböző a határon túli szemszögből, mint a kolonializált terüle-
teken. Ha a posztkolonialista elméletet teljes egészében kívánnánk a kisebbségi 
irodalmakra alkalmazni, akkor egy olyan vizsgálati módszert kapnánk, mely 
az író földrajzi hovatartozása alapján ítélné meg a művek esztétikai értékét. Ez 
a vizsgálati módszer olyan geográfiai alapokra helyezné az irodalmi elemzése-
ket, mely semmiképpen nem összeegyeztethető egy modern szövegközpontú 
felfogással. Azonban bizonyos hasonlóságok feltérképezése egy olyan elemzési 
módszert eredményez, mely nem hagyja figyelmen kívül az egyes társtudomá-
nyokban elért vizsgálati eredményeket. Balázs Eszter Anna a mágikus realiz-
mus tárgyalásában (BALÁZS 2003) is egy olyan vizsgálati módszert tart ered-
ményesnek, mely a posztmodern irodalomban jelen lévő mágikus jelenségeket 
egy tudományközi vizsgálatnak veti alá. Ezzel a módszerrel a mágia vizsgála-
tát kiterjeszti olyan kulturális összetevőkre (szociológiai, néprajzi, politikai), 
melyeket zömében nem vesz figyelembe, vagy csak társtudományoknak tekint a 
kritikaírás. Ez a vizsgálati módszer, mely lényegében a posztkolonialista meglá-
tásokat ötvözi, könnyen alkalmazható a határon túli irodalom kapcsán is. Erre 
az elemzési stratégiára épül, de ugyanakkor egyet előre is lép az a megközelítés, 
mely a kisebbségi és gyarmati helyzet (a köztes szerep, a kevertség) közötti össze-
függéseket meglátva a hibriditás fogalmára fekteti a hangsúlyt. Ez a köztesség, 
a kevertség, az örök közvetítői szerep jellemző a határon túli és a posztkoloni-
alista irodalomra, illetve a róla szóló kritikára is. 

A határon túli magyar irodalomban a mágikus realizmus vizsgálatának egyik 
legújabb megközelítési módszere erre a kevertségre támaszkodik. A posztkolo-
nialista elméletek alapját felhasználva arra a következtetésre jut, hogy a kulturá-
lis kevertség és az anyaországi kánontól való függés a közöttiséget hangsúlyoz-
za. Ez a közöttiség a határon túli létben ott rajzolódik ki, ahol az anyaországi 
irodalomhoz való felzárkózás és a tőle való elkülönbözés kettőssége húzódik, 
mind kánoni, mind nyelvi alapon. Ennek egy második rétege az a jellegzetes-



156

Malek Izisz: A mágikus realizmus fogalma a magyar irodalomkritikában

ség, melyet az eredendően eltérő tapasztalat indukál a művekben, ami egy olyan 
nyelv által tud kifejezésre jutni, mely ugyan egyezik az anyaországi nyelvvel, de 
a tér kiemelt szerepe miatt a nyelv folyamatosan a határon létet hangsúlyozza 
a művekben. Tehát az a sajátságos beszédmód, ami a határon túli irodalomra 
jellemző, a közös nyelv ellenére egy állandó különállást eredményez. Ebben a 
beszédmódban sűrűsödik a tér, a temporalitás és az identitás egyéni tapasztalata. 
Papp Ágnes Klára ezt azzal támasztja alá, hogy miután a határon túli irodalomban 
az írás a nyelv megőrzésének terepe, így a nyelvi tapasztalat temporalizálódik, 
ami természetesen kapcsolatban áll a hellyel is, ezért a térnek is időbeli dimen-
ziói lesznek (PAPP 2008: 131).

A mágikus realizmus éppen ennek a közöttiségnek a kifejezője és megtes-
tesítője egyben. Egyrészt a mágikus realista írásmód alkalmazása folytonos 
közvetítést jelent a határon túli (periferikus) irodalom és a nemzetközi iroda-
lom között. Másrészt magában az írásmódban is kifejeződésre jut ez a közötti-
ség a reális-irreális, a tény-fikció és az írás-beszéd oppozíciókban. Harmadrészt 
a mágikus realista művek fő jellemzője, hogy az egymást kizáró dolgok egy 
térben sűrűsödnek, ami társul a határok folyamatos felszámolásával, mely által 
egy kevertség jön létre. Ez a írásmód tehát alkalmasnak bizonyul a határon túli 
identitás, a különböző kulturális tapasztalatok kifejezésére, mely ugyanakkor 
egy állandó határátlépést is eredményez.

A fenti elemzés alapján a mágikus realizmuson belül több kritikai irányzat is 
jól elkülöníthető. Az elsődleges és talán legnépszerűbb irányzat, mely a mágikus 
realizmust a posztmodern egyik írástechnikájának tekinti. Az egyedi történet-
felfogás alapján, amit az irányzathoz tartozók központi jellemzőnek tartanak, 
olyan műveket sorolnak ide, melyek a történelemben lehetséges fikcionalitást és 
szubjektivizmust emelik ki. Ezeket a műveket a kritikaírás egyöntetűen „áltör-
ténelmi” regényeknek nevezi, melyekben a magyar irodalom egyfajta identi-
táskeresése zajlik, aminek alapját a mágikus realista írásmód szolgáltatja. Ebbe 
az „áltörténelmi” vonulatba szokás Darvasi László, Háy János, Láng Zsolt és 
Márton László műveit sorolni. 

A másik vonulat, melyet elsősorban Papp Ágnes nevével fémjelezhetnénk, a 
mágikus realizmust olyan írásmódnak tekinti, aminek hazai gyökerei az elbeszélői 
hagyományban és tágabban értelmezve az anekdotában keresendőek. E felfogás 
szerint a művek vizsgálatánál az eredendő mágikus látásmódra való rákérdezés 
a fontos. Ez a mágikus látásmód és a történetmesélés az, ami a mágikus realista 
művek létrejöttének alapjául szolgál. Kulcsfontosságú a szemléletmódnál a nyelv 
és a világ közötti viszony feltérképezése, ugyanis itt a mágikus realista látásmód 
alapja az egyes tapasztalatok verbalizációjának lehetetlenségéből fakadó élmény. 
E nézet részben kötődik a harmadik vonulathoz, ami a mágikus realizmust a 
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posztkolonialista elméletekkel együtt igyekszik tárgyalni. Így a felfogás szerint 
a mágikus realizmus alapja a hibriditás, mely optimális terepet nyújt a határon 
túliság és a kisebbség tapasztalatának kifejezésére. Ebből a szempontból közelíti 
meg a hazai kritikaírás többek között Bodor Ádám Sinistra körzet című művét, 
Gion Nándor Virágos Katonáját, Lázár Ervin Fehér tigris és Csillagmajor című 
regényeit, Grendel Lajos Galerijét, Fehér Béla két művét, a Triptichont és a Zöld 
vendéglőt, Kolozsvári Papp László novellafüzéreit, Bánki éva Esőváros című 
regényét és Grecsó Krisztián Isten hozott című művét.

Továbbá egy külön (kissé komolytalan) ágként tárgyalható az a kritikai 
hozzáállás, mely a mágikus realizmus hazai elterjedését Gabriel García Márquez 
műveinek népszerűségéhez köti. E szerint a hazai mágikus realista művek írói 
elsősorban a latin-amerikai irodalom mítoszteremtő képességéből merítettek 
ihletet, és a García Márquez-i mágikus realizmus ötvözésével egy olyan hazai 
mitológiai rendszer létrehozását vázolták, amely a határon lét és a történelmi 
különállás tapasztalatának elbeszélését tette lehetővé. A vonulat komolytalansá-
gát jelzi, hogy az izoláltság, illetve a mágia és fikció jelenlétét elégségesnek tartja 
a mágikus realizmus fogalmának alkalmazásához, és nem veszi figyelembe az 
írásmód többi jellemzőjét. E kritikai álláspont alapján az egyes nézetek közötti 
különbségek megkerülésével a legtöbb mágikus realista írásmódot alkalmazó 
művet könnyedén egy halmazba lehet sorolni.

E szemléletmódok alapján kirajzolódni látszik a mágikus realizmus egy ma- 
gyar nyelvű változata, mely az írásmód nemzetközi jellemzőit társítja a hazai 
elbeszélő hagyományra jellemző stílussal. A hazai kritikairodalom által ide sorolt 
művek alapján kijelenthető, hogy ebben a fajta mágikus realizmusban közép-
pontba kerül az identitáskeresés és önmeghatározás kérdése, mely az „áltörté-
nelmi” regényeknél a történeti narratíva folyamatos újraírását vonja maga után. 
Fontos kihangsúlyozni, hogy ez a folyamatos újraíródás, az elbeszélt történetek 
igazságtartalmára való rákérdezés nem csak az áltörténelmi regények sajátossá-
ga, hiszen az emlékezés és mesélés központi szerepe által, maga az emlékezés is 
mágikus tevékenységgé válik, mely beemeli azon műveket az irányzatba, amiknek 
központi témája a családtörténet-kutatás és -nyomozás. A mágikus realizmus 
fő jellemzője, a valóság és a fikció közötti ellentét feloldása egy állandó határ-
átlépéssel társul, mely ugyanakkor a magyar nyelvű irodalomban egy speciális 
többletet kap: a határon túli magyar irodalomban keletkezett művekben nemcsak 
a téma felől, hanem a nyelvi felépítettség szintjén is kifejezésre jut ez az élmény. 

Az itt összefoglalt főbb jellemzők azt mutatják be, hogy a magyar prózában 
elterjedt mágikus realizmus alkalmazza az irányzat nemzetközi kritikatörténe-
tére jellemző sajátosságokat, de ezek a magyar elbeszélői közegben, a hagyomá-
nyokba beleillesztve újabb és újabb többletjelentéseket kapnak.
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A vázolt jellegzetességek alapján a fent említett különböző kritikai szem-
léletmódok egymás mellé állíthatóak, hiszen az egyes aspektusok és a speciális 
közép-európai helyzet egy tágabb értelmezést kívánnak, mely komplexen képes 
az egyes művekben megjelenő mágikus realista vonásokat a magyar prózaha-
gyományba beillesztve bemutatni.
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Izis MALEK

POJAM MAGIJSKOG REALIZMA U MAĐARSKOJ 
KNJIŽEVNOJ KRITICI

Kroz rad se posmatra javljanje koncepta magijskog realizma u književnoj kritici na 
mađarskom jeziku. Raznolikost internacionalne primene ovog pojma implicira da 
se ne može ustanoviti jedinstvena definicija, međutim, postoje karakteristike koje se 
podjednako javljaju i u lokalnim i u globalnim kanonima ovog literarnog modusa. 
U mađarskoj književnoj kritici postoje različiti pristupi tumačenju posmatranog 
koncepta, među kojima se mogu podjednako otkriti i sličnosti, i suprotnosti. 
Jedan od ciljeva ovog rada jeste upravo određivanje i tumačenje ovih različitih 
aspekata, naime sagledavanjem pojedinačnih aspekata ocrtavaju se konture jednog 
potencijalnog srednje-evropskog magijskog realizma.
Ključne reči: magijski realizam, narativna tradicija, književnost izvan granica, 
postkolonijalizam, anegdota, postmoderna.

Izisz MALEK

THE CONCEPT OF MAGICAL REALISM IN THE HUNGARIAN 
LITERARY CRITICISM

In my study I examined the appearance of the concept of magical realism in the 
Hungarian literary criticism. The variegation of the concept’s international usage 
points to the fact that it is not possible to set up one single definition, however there 
are such characteristics that equally appear in the global and local canons of the 
writing style. In the Hungarian literary criticism there are distinct frameworks of 
concept proceedings, among which contrasts and similarities are equally discernible. 
The purpose of my paper was to define and interpret these various viewpoints, 
namely these certain aspects draw the contours of a possible Central-European 
magical realism.
Keywords: magical realism, narrator tradition, literature abroad, post-colonia-lism, 
anecdote, postmodern.
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INTELLIGENS HÁLÓ…
A Collegium Talentum fiatal Kárpát-medencei kutatóinak 

a munkáiból összeállított kötetről

Beszédes címet választottak a külhoni magyar tehetségek támogatására 
alapított Collegium Talentum fiatal kutatóinak az írásaiból összeállított könyv 
szerkesztői, B. Varga Judit és Sebes Katalin a tanulmánykötetük élére. Az Intel-
ligens háló – Beretka Sándor újvidéki mechatronikai mérnök tanulmányából 
átvéve – a címlapra kiemelve többletjelentést nyer: a tatabányai és budapesti 
kettős székhelyű kollégium vezetőinek azt a törekvését mutatja, hogy a külön-
féle tudományterületeket képviselő határon túli magyar posztgraduális vagy 
PhD-fokozattal rendelkező hallgatók a közös képzéseik során az interdiszcipli-
náris, például tudománykommunikációs, tárgyalási vagy tudománymarketing 
ismeretek elsajátítása mellett a friss személyes kapcsolataik révén, határokon 
átívelő intellektuális hálózatot hozzanak létre. Ily módon a magyar nyelvű 
tudományosság fenntartását, folytonosságát segíthetik a szomszéd országok 
magyarlakta területein.

Az Előszóban Kandikó József elnök is ezt az értelmiségi hálózati szerepet 
emeli ki. Felidézi, hogy a hallgatók szigorú pályázati és felvételi eljárás sikeres 
teljesítése révén juthattak ahhoz a kiemelkedő lehetőséghez, amit a Collegium 
Talentum anyagi és szakmai támogatásként adott számukra. A szakmai támo-
gatás legfontosabb eleme – a már említett közös háromnapos képzési alkalmak 
mellett – a tutori rendszer. A tutorok kiválasztása elsősorban a felvételt nyert 
hallgatók döntésén múlik. A Collegium Talentum szakemberei azt ajánlják nekik, 
hogy ne a doktori témájuk témavezetőjét nevezzék meg, mert így több tapasz-
talathoz, kapcsolathoz jutnak. A tutor személyéről a témavezetővel konzultál-
nak, s a kritérium az, hogy a leendő tanácsadónak tudományos fokozattal és 
legalább tízéves szakmai múlttal kell rendelkeznie. Az nem kikötés, hogy csak 
határon túli lehet, érkezhet az anyaországból is. A jelenlegi tutorok egyharma-
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da magyarországi, a debreceni, a szegedi és a pécsi egyetemekről, az ELTE-ről 
vagy éppen a PPKE-ről.

Kandikó József a tanulmányok gyűjteményét gyümölcskosárhoz hasonlítja –  
érdemes tehát szemügyre venni, hogy mennyire érett, színes és gazdag az a 
termés, amelyet az olvasóknak kínál.

Ha már a címadásnál említettem Beretka Sándor tanulmányát, érdemes a 
kötettel való ismerkedést ezzel az írással, a kötet egyik legizgalmasabb kutatási 
összefoglalójával kezdeni. Az elemzés a XXI. században az elektromos hálóza-
tokat tervező mérnökök előtt álló feladatokat, kihívásokat veszi számításba. A 
követelmények közül kiemelten foglalkozik a környezettudatosság és a környe-
zetvédelem szempontjaival. A cél, hogy az a fogyasztó fizessen magasabb árat 
a felhasznált elektromos áramért, aki csúcsidőben, csúcsterhelésnél használja a 
rendszert. A megoldást pedig az egyazon hálózatra kapcsolt valamennyi elem 
felügyeletét, távirányítását és koordinációját végző Smart Grid rendszer minél 
hatékonyabb alkalmazásában látja. A szerző szemléletesen és alaposan mutatja 
be, hogy mekkora informatikai és mérnöki tudáshátteret feltételez egy 200 000 
lakosú város intelligens elektromos hálózatának az óránkénti leolvasásával kapott 
harmincmillió villanyóra-leolvasási adat feldolgozása Beretka Sándor kutatása 
az ilyen feladatok szoftver hátterének a megteremtését tűzi ki célul.

A tanulmánykötet szerkezetileg két nagy egységből áll: az első részben a 
társadalomtudományi, főként klasszikus bölcsészettudományi írások kaptak 
helyet, míg a második nagy egységben többségben vannak a műszaki és termé-
szettudományi témájú tanulmányok, néhány határterületi kutatást is ide sorolva.

Az első rész egy figyelemfelkeltő témaválasztású néprajzi tanulmány-
nyal kezdődik. Salló Szilárd székelyudvarhelyi etnográfus-antropológus egy 
borospataki kenőasszony gyógyító tevékenységét ismerteti. A leírás látszólag 
esettanulmány, valójában azonban több egyedi portrénál: az egyéniségkuta-
tás módszerét alkalmazó, általános érvényű elemzés, amely nem elsősorban a 
kenőasszony orvosi tudását veszi számba, hanem főként azt, hogy az elődöktől 
örökölt és máig alkalmazott tudást miként állítja egy közösség szolgálatába, kvázi 
szolgáltatásként, s hogy miként éli meg tevékenységét társadalmi szerepként a 
borospataki közösségben. Nemes István tusnádi történész doktorandusz reform-
kori egyháztörténeti tanulmányában fontos elem a „jozefinizmus” fogalmának 
meghatározása, a korszakhatár kijelölése a sajátos státusú Erdély vonatkozásá-
ban, valamint az egyháztörténet hálózatelméleti szempontú megközelítése. A 
nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen doktorált Brutovszky Gabriella – néhol 
csak vázlatpontokban megfogalmazott – következtetései a közismert Csinom 
Palkó, csinom Jankó című kuruc dal előzményeihez és értelmezéséhez szolgál-
tatnak adalékokat, jó példát mutatva egyebek mellett arra, hogy miként kerültek 
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át motívumok az ismert szerzőjű versekből a közköltészet vagy a népköltészet 
kincsestárába. Számel Petra nyitrai kultúrakutató Márai Sándor Eszter hagyatéka 
című kisregényének elemzése tartalmi és stilisztikai mellett fontos befogadás-
történeti adatokkal is szolgál, középpontba állítva a nemzetközi olvasóközön-
ség előtt nagy – a hazainál jóval nagyobb! – becsben tartott kisregény filmes 
adaptációját. A nyitrai befogadás-elméleti iskola másik képviselője, Szabó Réka 
rendkívül újszerű és bátor elemzési szempontot választott Hrabal-elemzése 
központi gondolatául: a megírt, kidolgozott, de le nem forgatott Hrabal-forgató-
könyvek adaptációs megközelítéseit vizsgálta szisztematikusan, friss látásmód-
dal. A bölcsészeti tárgyú elemzések gyűjteményének egyik nagy erénye, hogy 
szép számban reflektálnak a jelen idejű társadalmi és művészeti jelenségekre, 
folyamatokra és trendekre. Ezek közé sorolható az újvidéki hungarológus, Oláh 
Tamás tanulmánya, amely a kortárs vajdasági színjátszás posztdramatikus kísér-
leteit mutatja be, az elméleti alapozás után két konkrét előadás vizsgálatával. A 
tanulmány kapcsán fontos probléma a színpadi-dramaturgiai mellett a nyelvi 
progresszió kérdése egy kisebbségi kulturális környezetben. Szintén a kisebbségi 
anyanyelv-használat kérdése kerül a középpontba, csak más, oktatáspolitikai és 
oktatáselméleti megközelítésben Biász Boglárka munkájában. A pozsonyi nyel-
vész doktorandusz a felvidéki magyar anyanyelvoktatásban előforduló nyelvi 
ideológiákat térképezi fel, s arra a következtetésre jut, hogy nem alakítható ki 
egységes kép e tekintetben: iskolánként, sőt, tanáregyéniségenként változik, 
hogy ki milyen metanyelvi vonatkozásokat helyez a középpontba az anyanyelvi 
magyar tanórákon, pedig a tankönyvek és a tanórai diskurzusok meghatározó-
ak a későbbi anyanyelv-használat szempontjából. A manapság egyre hangsú-
lyosabbá váló metanyelv kutatása áll Vavrincsik Regina ungvári doktorandusz 
tanulmányának a középpontjában is, aki több mint hatvan angol nyelvű protes-
táns igehirdetést elemzett. A dolgozat legizgalmasabb része a nyelvi teljesítmény 
meglétének a vizsgálata, vagyis annak eldöntése, hogy egy beszédaktus okoz-e 
olyan változásokat a közlés címzettjének a viselkedésében vagy a beszélő körül-
ményeiben, amelyeket a bizonyos állítás produkálása nélkül nem lehetne elérni. 
Szabó Katalin kézdivásárhelyi oktatáskutató (a Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
doktorandusza) a romániai tankötelezettség alsó korhatárának, vagyis a nulladik 
évfolyamnak a bevezetését vizsgálja európai és amerikai adatokkal összevetve, 
s arra a következtetésre jut, hogy az érintett pedagógusokkal alapos képzés és 
felkészítés révén és során el lehet fogadtatni még a mélyreható oktatáspolitikai 
változásokat is. A kolozsvári Nagy Réka az okos reklám stilisztikai, képi és reto-
rikai eszköztáráról rántja le a leplet, bemutatva, hogy a korszerű hirdetés miként 
találja meg a célravezető középutat a meggyőzés és a vásárlói vágyak felkeltése, 
a konkrét tények és a szimbólumok csábító ereje között.

Gózon Ákos: Intelligens háló…
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A tanulmánykötet második nagy egységét a kolozsvári Nagy Erika tanul-
mánya nyitja a matematikai módszerekkel történő hétköznapi optimalizá-
lásról, amelyben megismerhetjük az elméleti matematika „munkára fogását” 
például a fényképek zajszűrésénél – számítógépes programok segítségével. Az 
evolúciós algoritmusok állnak a szintén kolozsvári Gaskó Noémi játékelméleti 
tanulmányának a középpontjában. A rövid egyensúlypont-meghatározásból és 
numerikus példákból a szakértők megtudhatják, a laikus olvasók legfeljebb csak 
megsejthetik az egyensúly-meghatározó algoritmus fontosságát, amelyre még 
a nemzetközi szakirodalomban is csak kevés példa akad. A Franciaországban 
doktoranduszhallgatóként tanuló kolozsvári Mészáros Alpár Richárd munká-
jában is fontos szerepet kap a matematikai, játékelméleti egyensúlypont-kuta-
tás, nála azonban a Nash- vagy Stackelberg-egyensúlypontok inkább kiindulást 
jelentenek, hiszen míg ezek véges számú játékos esetén alkalmazhatók, addig a 
tanulmány témájául szolgáló átlagtér-játékok végtelen számú játékosra írnak le 
lehetőségeket. Egy aktuális, a széles körű gyakorlati alkalmazásokra is kitekintő 
kémiai dolgozatot ad közre a kötetben Lovász Gábor ungvári doktorjelölt: alapos 
áttekintéséből megtudhatjuk, hogy a kalkogenid üvegszerű félvezetők olyan 
különleges tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek remekül használhatók az 
optikai kommunikációs eszközökben. Márkus Pál fizikus doktorandusz Ungvár-
ról négy objektum, a timin, az uracil, a szelén és a kén komplex hipocikloidális 
elektronspektrométeres vizsgálatát foglalta össze, amelyből hangsúlyos az elekt-
ronok energiaveszteségi spektrumainak a kimérése állandó maradék energiák-
kal. A kötet természettudományi és technikai munkákat felsorakoztató máso-
dik részének ismeretterjesztő szakmai szempontból leginkább kiérlelt alkotása 
a kolozsvári Tyukodi Botond Depinning modellek alkalmazásai a statisztikus 
fizikában című cikke. A rendszerdinamikai jelenségeket szemléletesen bemuta-
tó írásnak az illusztrációi is figyelemre méltóak, informatívak és ötletesek, Per 
Bak makacs kutyájától a vékonyréteg egyensúlyi alakját mutató „tintafoltig”. 
Szintén kitűnően szemlélteti a tőzsdeindexek dinamikájának a modellezését 
a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen végzett és most a frankfurti egyetemen 
doktorandusz udvarhelyszéki Sándor Bulcsú, aki a gazdaság és a fizika egymásra 
hatását írja le, közérthető példák alapján, de a szakmai mélységeket is alapo-
san feltárva. Az ungvári Demes Sándor egy kevésatomos mesterséges moleku-
la, a kén-hexafluorid nemempirikus, tehát speciális szoftvercsomaggal végzett 
vizsgálatáról ír precízen, logikusan. Egy kolozsvári szerzőpáros, Kisfaludi-Bak 
Zsombor és Takács Petra Renáta az eloszlásfüggvények építészeti alkalmazását 
tekinti át, az ötletes témavezetést sok képpel és még több egyenlettel, levezetéssel 
támasztva alá, ez utóbbiak azonban nem mindig szolgálják a témán kívül álló 
olvasók számára az igazán eredeti kérdésfelvetés jobb megértését. 
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A kötet végére két, a korábbiaktól viszonylag távolabb álló tanulmány került. 
Az újvidéki Vickó Krisztina egy, a műfogsor viselésével összefüggő tünetegyüttes, 
a kombinációs szindróma kiküszöbölését szolgáló célzott vizsgálatról számol be 
közérthető módon. Námesztovszki Zsolt szabadkai oktatásinformatikus pedig a 
közösségi oldalak és hálózatok oktatási alkalmazhatóságáról, valamint az inter-
net használatához elengedhetetlen kritikai felhasználói szemlélet oktatásáról vet 
fel fontos gondolatokat. 

A könyv egészéről elmondható, hogy a fiatal szerzők tanulmányai összességé-
ben igen magas tudományos értéket képviselnek. Az írások hangvétele, megfogal-
mazása nem mindig egyenletes azonban: vannak olyan cikkek – főként a könyv 
első részében –, amelyek a legszélesebb közönség megszólítására, meggyőzésére 
törekszenek, míg akadnak szép számmal olyanok is, amelyek megelégszenek a 
kutatási eredmények szikár, szakmai bemutatásával, s nem kívánnak a nagy-
közönséghez is szólni. 

A kötetet az angol nyelvű rezümék gyűjteménye után B. Varga Judit utószava 
zárja, amelyben a könyv szerkesztője egyebek mellett kiemeli, hogy a fiatal kuta-
tók közül sokan olyan felvetéseket fogalmaznak meg – igen bátran és előremu-
tatóan –, amelyek kortársaik vagy az utánuk jövő generáció számára hathatnak 
ösztönzően újabb vizsgálatokra. 

Gózon Ákos: Intelligens háló…
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