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MIHAIL KUZMIN: SZÁRNYAK
Nevelődési regény vagy beavatási regény? 

Polémia az orosz irodalmi tradícióval

A Szárnyak a maga idejében mint az első orosz homoerotikus regény vált híressé és 
egyben hírhedtté. A szovjet olvasóközönség azonban már nem ismerhette. Kuzmin 
a tiltott írók kategóriájába tartozott, s így regénye újbóli felfedezésére hazájában 
csak az 1990-es évek kezdetétől kerülhetett sor. Mihail Kuzmin kisregényét egyfelől 
nevelődési regénynek (Erziehungsroman), másfelől beavatási regénynek tekintem. 
Ezen a ponton is kapcsolódik Kuzmin műve egyrészt a XIX. századi orosz regény 
tradíciójához, másrészt, mint regény-iniciáció, beavatás-regény az orosz szimbo-
lista regényekhez. Ez a kettős kapcsolódás végigvonul a próza-struktúra minden 
elemén, beleértve az utalás- és idézetrendszereket. Kuzmin regényében a beavatáshoz 
nem kapcsolódik a mitológiai és egyéb tradícióra visszavezethető rítus, a „beava-
tás” folyamat, melyben hasonlóan fontos szerepet játszanak a személyeken kívül a 
műalkotások, operák, irodalom, s főképp a képzőművészet, hiszen rajtuk keresztül 
közvetítődik a beavatáshoz szükséges kulturális tartalom. Ványa, a kisregény fő alak-
ja a műalkotások nyújtotta „kettős tükrözés” segítségével érti meg a „természetet”, 
s ily módon önnön természetét is, s fogadja el magát a homoerotikus kapcsolatot.
Kulcsszavak: nevelődési regény, beavatási regény, orosz szimbolizmus, XIX. századi 
tradíció, homoerotikus tematika

A Szárnyak a maga idejében mint az első orosz homoerotikus regény vált 
híressé és egyben hírhedtté. A szovjet olvasóközönség azonban már nem ismer-
hette. Kuzmin a tiltott írók kategóriájába tartozott, s így regénye újbóli felfedezé-
sére hazájában csak az 1990-es évek kezdetétől kerülhetett sor. Előtte az irodal-
márok nyugati kiadásokból olvashatták, ha volt alkalmuk rá, hogy megszerezzék.

A Szárnyakat Kuzmin 1905. október 10-én olvasta fel először barátainak, 
akik többségükben a Művészet világa csoporthoz és a Kortárs zenei estek társulá-



4

sához tartoztak, s nem egy volt közöttük, aki nyíltan vállalta homoszexualitását. 
Erről így ír Naplójában:

„Előadtam a dalaimat és a regényemet, nem gondoltam, hogy ilyen sikerem 
lesz és, hogy ennyire élénk beszélgetést vált ki. Szinte elfeledkeztek rólam, arról, 
hogy a szerző is jelen van, terveket kovácsoltak arra nézve, hol kell megjelen-
tetni, és ha lefordítják franciára, nagy sikere lesz, mivel ott vannak már hasonló 
művek, de azok vulgárisak, szentimentálisak és cinikusak, ezért nincs bennük 
semmi közös az én »erényes« regényemmel. Leginkább az első rész tetszett, a 
másodikat fogadták be a legkevésbé (túl sok benne a prédikáció), és Nuvel1 a 
harmadik részben Anatole France: Lys Rouge (Le lys Rouge –‚ Vörös Liliom’. 
Sz. K.) c. művének hatását fedezte fel, de Nurok2 vitatkozott vele. Úgy vélték, 
hogy drámai és szatirikus íróként nyilvánvaló a tehetségem, vagyis a dialógusok 
tömörek, hitelesek és célba találnak.” (КУЗМИН, М. 2000: 55).

A regény különösen tetszett Konsztantyin Szomovnak3, aki arra próbálta 
rávenni Kuzmint, hogy tartson még egy felolvasást, mert több ember kíváncsi 
lenne rá, egyebek között Leonyid Andrejev, a kor neves írója (КУЗМИН, М. 2000: 
56.). A második felolvasásra azonban nem került sor a forradalmi események 
miatt. A regény híre elterjedt Moszkvában is, és Valerij Brjuszov már 1906-ban 
megjelentette a Mérleg című szimbolista folyóiratban, majd 1907-ben, könyv 
alakban publikálták.

A Szárnyak a homoerotikus kapcsolatot természetesnek bemutató első mű 
volt nemcsak az orosz, de az európai irodalomban is. Sokan az „új őszintesé-
get” ünnepelték benne. Annak ellenére, hogy a téma az angol és francia iroda-
lomban szintén felmerült, olyan nyíltan, mint Kuzmin regényében, nem került 
kidolgozásra. Oscar Wilde Dorian Gray arcképe (1890) című regényében csak 
utalás található az ilyen jellegű kapcsolatokra, Marcel Proust pedig az Eltűnt 
idő nyomában című könyvében, a Szodoma és Gomorra részben csak bonyolult 
áttételeken keresztül érintette a kérdést. André Gide Meztelenül (L’Immoraliste, 
1902) című művében sem nevezi néven hőse vonzalmát. A Corydon-t, melyet 
1911-ben írt, s melyet egyben a homoszexualitás apológiájának tartanak, csak 
azután, hogy szerzője jelentős mértékben átírta, került könyvárusi forgalomba 
1924-ben, noha Franciaországban a törvény nem büntette az egyneműek szerel-
mét. Edward Morgan Forster Maurice (1913–1914) című regénye, miután szer-
zője nem vállalta fel, csupán 1971-ben, poszthumusz került kiadásra. Kuzmin, 
ahogy életrajzából is kiderül, nyíltan vállalta homoszexualitását, és Naplójában 
a lehető legtermészetesebb módon írt róla. Ahogy John Malmstad cikkében 

1 Valter Nuvel – ismert művészetkritikus a századelőn, a Művészet világa folyóirat egyik szerkesztője.
2 Alfred Nurok – zenekritikus, a Művészet világa munkatársa
3 A Művészet világa csoport kiemelkedő festője, Kuzmin barátja.

Szőke Katalin: Mihail Kuzmin: Szárnyak
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megjegyzi, a Naplóban lelkiismeret-furdalásról, az etikai kétségekről szexuális 
irányultságával kapcsolatban nincs egyetlen szó sem. Épp ellenkezőleg, az erről 
szóló bejegyzések majdnem olyan „utópikusan” hangzanak, mint a Szárnyak 
egyes részei (МАЛМСТАД 2004: 124–125.). Oroszországban egyébként a Bünte-
tő Törvénykönyv tartalmazott a homoszexualitást, pontosabban a pederasztiát 
(мужеловство) büntető cikkelyt (995-ös, 996-оs) (WATTON, 1994), noha ezt 
ritkán alkalmazták. A közvélemény egyértelműen elítélte, viszont az a bohém, 
értelmiségi közeg, amelyben Kuzmin mozgott (a szimbolisták és Vjacseszlav 
Ivanov köre, a Művészet világa csoport, Szergej Gyagilev és az Orosz balett stb.) 
rendkívül toleránsan viszonyult hozzá. Ez a megengedő viszony természete-
sen összefüggött azzal is, hogy ebben az időszakban a szimbolisták és a hozzá-
juk közelálló értelmiségiek körében számos „életmód-kísérlet” zajlott, mely-
nek alapja a szerelem és a szexualitás új felfogása volt. Elegendő megemlíteni 
Dmitrij Merezskovszkij-Zinaida Hippiusz-Dmitrij Filoszofov „titkos”,hármas 
szövetségét, és az ezen alapuló „keresztény kommunát”, melynek alcsoportjába 
beletartoztak Hippiusz nővérei, Tatyjana és Natalja, valamint Anton Kartasev 
vallásfilozófus, akik szintén hármas szövetséget alkottak. Később csatlakozott 
hozzájuk Nyikolaj Kuznyecov szobrász is. A kísérlet lényege abban állt, hogy 
együtt kellett élniük, közösen imádkozniuk, liturgikus gyakorlatot folytatniuk. 
Annak ellenére, hogy a közöttük lévő erotikus vonzalmat elismerték, sőt táplál-
ták és szakralizálták, tagadták a nemi aktust és a gyermekszülést. Ez a titkos 
szövetség az orosz népi misztikus szektákra emlékeztetett, hiszen elragadtatott 
pillanataikban egy új egyház alapítóinak tartották magukat. A liturgiákon részt 
vettek az írók közül Andrej Belij, Alekszej Remizov felesége, Szerafima Remizova-
Dogvello és Jevgenyij Ivanov. A liturgiák résztvevői a beavatási folyamatban az 
„örökkönvaló” (вечные) státuszát szerezték meg (ПАВЛОВА 2004: 394–395). 
Vjacseszlav Ivanovnál, a Toronyban4 kialakult Háfiz követőinek belső köre szin-
tén hasonló, bár a vallási elemet a mitológiaival helyettesítő, erősen teatralizált 
életmód-kísérletnek tekinthető.

Tény, hogy Kuzmin regényével a társadalmi türelem határait feszegette, noha 
ez nem volt nála tudatos, miután azon kevés orosz író közé tartozott, akire nem 
volt jellemző a lázadó hajlam, a társadalom és a politika kérdései sem érdekelték 
különösebben. A regény megírását követően szinte egy időben váltott öltözé-
ket, cserélte fel az orosz viseletet európai ruhára, s eltávolodott az addig általa 
különösen kultivált orosz hagyományoktól, az óhitű kapcsolataitól és nyitott 
a nyugatos, pétervári értelmiségi körök felé, akik örömmel fogadták be. Mély 
vallásossága azonban megőrződött. A Szárnyak megjelenése előtt ennek az alka-
tában rejlő kettősségnek ad hangot a Naplóban:

4 Vjacseszlav Ivanov, szimbolista költő és teoretikus szentpétervári lakását nevezték Toronynak, 
ahol szerdánként gyülekezett a pétervári értelmiség.

Tanulmányok, Újvidék, 2015/2. 51. füzet, 3–19
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„A Szárnyakkal meghatározott reputációt szereztem azoknak az embereknek 
a körében, akik hallottak róla, csak azt nem tudom, hogy jóra vezet-e mindez? 
Egyébként, teljesen mindegy. Nem akarok törődni vele, a legjobb lenne megbújni 
egy sarokban, és csak templomba járni” (КУЗМИН, 2000: 111).

A Szárnyak főhőse, Ványa Szmurov, egy kamasz diák, akit a történet során 
különféle hatások érnek, melyeket csak nagy nehézségek árán tud befogadni. 
„Fejlődéstörténete” a banalitás, az érdektelenség és műveletlenség kategóriáival 
meghatározható gyermeki léttől egy volgai óhitű közösség megismerésén és a 
bennük való csalódáson keresztül végül Olaszországig vezet, ahol bebocsáttatást 
nyer a kultúra templomába, az érdek nélkül való tiszta szépség birodalmába. A 
fejlődéstörténet másik vonulata az önmeghatározás problematikájával kapcso-
latos: Ványa identitásának megtalálása folyamatában fontos szerepet játszik a 
homoerotikus kapcsolat elfogadása; ez a feltétele a kultúrába és a szépségbe 
történő beavatásának.

Kuzmin kisregénye5 műfajának meghatározására John Malmstad vállalko-
zott; az amerikai kutató a regényt sajátos filozófiai traktátusnak tartja, már csak 
a cím okán is, hiszen a Szárnyak nyílt utalás Platón Phaidrosz című dialógusában 
a központi szárny-szimbólumra. A következőket írja:

„Kuzmin azért kölcsönözte ezt a címet, mert a regény alapvető témájára 
utal, az esztétikum és az erkölcs szoros kapcsolatára: a szépség és a szabadság 
keresésére, a lélek tökéletességhez vezető útjára és a férfi-szerelemről alkotott 
azon hellenisztikus elképzelésekre, melyek szerint a homoerotikus kapcsolat a 
személyes és kulturális újjászületés eszköze”(МАЛМСТАД 2004: 130.).

Mindaz, amiről Malmstad ír, ténylegesen fontos metatextusa a regénynek, 
ami elsősorban a benne foglalt, a monológokban megnyilvánuló kinyilatkoztatá-
sokat illeti, viszont a műfaj meghatározása tekintetében más véleményt képvise-
lek. Miután a regényben dominálnak a lineáris történetvezetés elemei, valamint 
Ványa fejlődésében meghatározó szerepet játszanak nevelői, úgy gondolom, 
hogy a Szárnyak műfaját szerencsésebb úgy meghatározni, mint sajátos hibrid-
műfajt, sőt bizonyos mértékben műfaj-travesztiát, amely a nevelődési regény és 
a beavatási regény elemeiből tevődik össze.

Mint ismeretes, a nevelődési regény (Bildungsroman) a XVIII. századi 
irodalom tipikus műfaja, a felvilágosodás ihlette; általános jellemzője, hogy a 
gyakorlati tapasztalatokkal szemben a pedagógiai ösztönzések tényezői állnak 
az előterében. Tipikus példái a világirodalomban Goethe: Wilhelm Meister 
tanulóévei (1796), Gottfried Keller: Zöld Henrik (1854–55), Flaubert: Az érzel-
mek iskolája (1856) című regényei. A XIX. századi orosz irodalomban Nyikolaj 

5 A Szárnyak tulajdonképpen kisregény, vagy hosszú elbeszélés, viszont Kuzmin írásaiban és napló-
jában regényként emlegeti. Ezért úgy gondolom, hogy megbocsátható, ha én is a többi Kuzmin-
kutatóhoz hasonlóan váltakozva használom a terminust.
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Csernisevszkij: Mit tegyünk? című utópikus tézis-regénye a műfaj egyik preg-
náns példája. Kuzmin regényében Ványának négy „nevelője” van: a görögtanár, 
Danyiil Ivanovics, az óhitű fiú, Szása Szorokin, valamint Olaszországban Mori 
kanonok és egy művész, Ugo Orsini. Ezen kívül a történet elejétől fogva Ványa 
Szmurov szinte öntudatlanul veti alá magát egy félig angol, félig orosz, nála jóval 
idősebb, művelt férfi, Larion Strup hatásának, akivel viszonya, miután magán-
életéről egyre többet tud meg, nagyon is ellentmondásosnak nevezhető. Ványát 
„nevelői” hol tudatosan, hol a kultúra és a szellemiség áttételein keresztül foko-
zatosan Struphoz irányítják, ahol a férfiszerelem elfogadásával egy új világ tárul 
fel előtte, a szépség világa, s ennek hatására „új emberré” válik. Strup és Ványa 
„nevelői” a Szárnyakban általában szónokolnak, monologizálnak, a filozófiai 
kinyilatkoztatások is az ő szájukból hangzanak el, noha formailag a regényben 
sok a dialógus, igazi dialógusról, „ellentmondásos eszmék és érzelmek dialógu-
sáról” (LEVINA-PARKER 2007), ahogy a regény egyes értelmezői feltételezik, 
nincs szó. Ványa Szmurov keveset beszél, kérdései naivak, kijelentései, főleg a 
kisregény elején korlátoltságáról is vallanak, „nevelői” és Strup kinyilatkozta-
tásaira alig reagál, gondolatairól és érzelmeiről az inkább a távolságtartó, mint 
a beleélő szerzői elbeszélés tudósít. Kialakulatlan személyiség lévén inkább a 
különféle gondolatok és érzelmek „médiuma”, nevelői számára ideális alany, 
„tabula rasa”; a Szárnyakban többször megemlítődik passzivitása; minden eszmét 
és gondolatot mint személyes igazságot vagy hazugságot él meg, amely mindig 
egy, meghatározott emberhez kötődik nála. Az eszmékhez és gondolatokhoz 
szinte kizárólagosan érzelmileg viszonyul, kinyilvánítva az elfogadás, az undor 
és az unalom nem túlságosan bonyolult érzéseit (СЕКЕ 2011: 513–519).

Kuzmin regényében számos utalással találkozhatunk a XIX. századi orosz 
irodalomra. Ezek jórészt polemikus utalások, s többségükben a nevelődési 
regény problematikájára vonatkoznak, és miután nem egyszer konkrét regény-
beli szituációkat és szövegrészeket idéznek fel, ezért bizonyos fokú elbeszélői 
öniróniát is tartalmaznak (A Kuzmin-regény problematikája másodlagossá-
gát illetően), tehát bizonyos mértékben travesztiáknak is tekinthetők. Kuzmin 
regényével kapcsolatban a korabeli kritikák Csernisevszkij: Mit tegyünk? című 
regényével mint tézisregénnyel vontak párhuzamot. Ez a párhuzam abban az 
értelemben valóban létezik, hogy a Csernyisevszkij utópikus tézis-regényében is 
az „új ember” ábrázolása a tét, ahogy Lukács György írja, „az új ember emberi 
és morális kibontakoztatása a privát élet legfontosabb kérdéseiben” (LUKÁCS 
1954: 380.)6. Csernisevszkij regényével való polémiának foghatjuk fel azonban 

6 Lukács egyébként tendenciózus tanulmányában Csernisevszkij művét tipikus nevelődési regény-
nek tartja: „Csernisevszkij regényének főalakjai nagyrészt csak életükben valósítják meg, mi az 
új ember. (…) „… ez a regény – utópikus ízű, közvetlen tematikája ellenére – éppen úgy erkölcsi 
és emberi nevelőjévé lett az orosz forradalmárok nemzedéksorainak, ahogy Rousseau regényein 
nevelkedtek forradalmárokká Marat, Robespierre és társai.” (381. o.)

Tanulmányok, Újvidék, 2015/2. 51. füzet, 3–19
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a Szárnyakban a Strup szájából elhangzó szavakat, melyekben Ványával való 
első találkozásukkor az antik művek fordításai kapcsán a nevelődés „utópikus” 
célját fejti ki:

„Nekem úgy tűnik, hogy magában Ványa megvannak azok az adottságok, 
melyek révén igazi új emberré válhat.” (…) „Rossz a környezete, ám nem kizárt, 
épp ez kedvez annak, miután nem rendelkezik a hagyományos életmódból 
fakadó előítéletekkel, hogy teljesen modern emberré váljon, persze, ha maga is 
akarja …” (KUZMIN, 2012)7.

A Csernisevszkij regényével folytatott polémia a Kuzmin-regényben végül 
a rousseau-i nézetek (természetes életmód) és az esztétikai életvitel, sőt a hedo-
nizmus szembeállításával folytatódik. Miután Ványa kijelenti, hogy „a természet 
lágy ölén szeretne élni”, Strup vitatja ezt, merő banalitásnak tartja:

„Hát, kedves barátom, a természet lágy ölén élni azt jelenti, hogy többet 
enni, több tejet inni, fürdeni és semmit sem csinálni – mi sem egyszerűbb ennél; 
viszont gyönyörködni a természetben még a görög nyelvtannál is nehezebb, 
és mint minden élvezet, bizony nagyon kimerítő. És én nem hiszek annak az 
embernek, aki miután a városban közönyösen szemléli a természet szépsége-
it – az eget és a vizet –, a Mont Blanc-ra megy, hogy ott majd megtalálja; nem 
hinném, hogy szeretné a természetet” (KUZMIN, 2012).

Strup kritikájában a regény egyik fontos és önmagában is polemikus ellen-
tétpárja bontakozik ki: a természetes-természetellenes (nemcsak a homoerotikus 
kapcsolatra vonatkoztatva), illetve esztétikai értelemben az elsődleges (természeti) 
és másodlagos (a műalkotásokban megvalósuló) szépség problémája.

A legtöbb közvetlen orosz irodalmi utalás a regényben Dosztojevszkij műve-
ivel kapcsolatos, melyek szinte kivétel nélkül a „gyermeklétre” és a nevelődés-
re vonatkoznak. Mindjárt a regény legelején Ványával egy vonatút alkalmából 
ismerkedünk meg, mikor szülei halála után elhagyja az orosz kisvárost, és bácsi-
kájával Pétervárra érkezik. Dosztojevszkij A félkegyelmű című regényének hőse, 
a „gyermeklelkű” Miskin herceg szintén reggel, hasonlóan Ványához, vonattal 
érkezik Varsóból Pétervárra, egy harmadosztályú kocsiban, sőt külsejük között 
is felfedezhető némi hasonlóság. Kuzmin szövegében az arra vonatkozó utalás, 
hogy az utazás akár mérföldkő is lehetett volna az emberek, így Ványa életé-
ben is, áttételesen szintén polémiának tekinthető a dosztojevszkiji szöveggel. 
A legtöbb polemikus párhuzam azonban a Szárnyak szövegében a Karamazov 
testvérekkel található. A. Tyimofejev tárta fel tanulmányában a szinte szövegszerű 
megfeleléseket (ТИМОФЕЕВ 1993: 211–221). Ványa családneve, Szmurov – 
Dosztojevszkij regényéből való szó szerinti kölcsönzés, az egyik mellékszereplőt 
hívják így, aki a regény három fejezetében is szerepel. Először a második rész 
egyik epizódjában jelenik meg, ahol kővel dobálja meg Iljusát; azt tudjuk meg 

7 Az idézeteket a továbbiakban saját, még nem publikált fordításomból veszem.
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róla, hogy balkezes, tíz-tizenkét éves, Kolja Kraszotkin barátja, „… rövid fekete 
kabátot viselő, világosszőke, pirospozsgás fiú…” (DOSZTOJEVSZKIJ I. 1975: 
231), de még nincs néven nevezve. Majd a negyedik rész tízedik könyvében már 
megtudjuk a nevét: „… egy tizenegy éves, pirospozsgás fiú (…) tiszta, meleg, 
sőt nyalka télikabátot viselt. Ez Szmurov, egy jómódú hivatalnok fia volt, aki az 
előkészítő osztályba járt.” (DOSZTOJEVSZKIJ II. 1975: 258). Szülei megtiltot-
ták neki, hogy Kraszotkinnal barátkozzon. Ám ő ennek ellenére találkozik vele, 
meglátogatják a haldokló, tüdőbajos Iljusát, ott futnak össze Aljosa Karamazovval 
is. A harmadik megjelenése szintén a negyedik részben, az Iljusa ágyánál című 
fejezetben következik be, ahol a fiatal nihilista, Kraszotkin arról szónokol, hogy 
mennyire felesleges dolog a klasszikus nyelvek tanítása. „A klasszikus nyel-
vek tanítása, ha tudni akarják a teljes véleményemet róla: rendőri intézkedés, 
csak avégett vezették be (…), mert unalmasak, és mert eltompítják a szellemi 
képességeket…” (DOSZTOJEVSZKIJ II. 1975: 292). Szmurov mindezt buzgón 
hallgatta, és helyeselt neki, Aljosa Karamazov viszont a maga csendes módján 
vitatta az elhamarkodott véleményt. Majd Kraszotkin így folytatja:

„Már engedelmet, hisz a klasszikusokat mind lefordították minden nyelvre, 
tehát egyáltalán nem a klasszikusok tanulmányozásához kellett nekik a latin, 
hanem csakis rendőri intézkedésként, azért, hogy eltompítsák a képességeket. 
Hát hogyne lenne ezek után aljasság?” (DOSZTOJEVSZKIJ II. 1975: 293)

Ahogy Tyimofejev rámutat cikkében, a XIX. század végén Oroszországban 
széles körben elterjedt az a vélemény, hogy a tömegoktatásban nem kívánatos 
a klasszikus nyelvek tanítása. Kuzmin „ideológiai provokáció” gyanánt szinte 
szóról-szóra átveszi és kifejti ezt a jelenetet regénye elején. Ugyanis Strupnak 
Ványa arra panaszkodik, hogy elege van az ógörög nyelv tanulásából.

„A modern nyelveket még úgy-ahogy kedvelem, mert érdekes dolgokat lehet 
rajtuk olvasni, de ki olvassa ma már ógörögül ezeket az idejétmúlt ócskaságokat?

– Furcsa fiú maga, Ványa. Az egész világ, sőt teljes világok zárultak be maga 
előtt. Ráadásul a szépség világa is, amely minden műveltség alapja, s amelyet 
nem csak ismerni, de szeretni is kell.

– Fordításban is el lehet olvasni ezeket a szövegeket, és nem kell annyi időt 
pazarolni a nyelvtan tanulására!?

Strup mélységes sajnálattal nézett Ványára.
– A vidám vagy komor hús-vér ember helyett, akit szeretni, csókolni, gyűlöl-

ni lehet, akire ha rátekintesz, látod, hogyan forrong ereiben a vér, és megigéz 
benne a meztelen test természetes bája, egy iparos kezei által készített élettelen 
bábfigurát a kezünkben tartani – ez a fordítás. A nyelvtan megtanulása nem 
igényel olyan sok időt. Csak olvasni, olvasni és olvasni kell. Olvasás közben, 
ha minden egyes szót megnéz az ember a szótárban, olyan, mintha sűrű erdőn 
vergődne keresztül, és ez soha nem tapasztalt gyönyört okoz” (KUZMIN 2012).

Tanulmányok, Újvidék, 2015/2. 51. füzet, 3–19
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Vagyis Strup a maga esztétizmusa szellemében megvédi a klasszikus nyelve-
ket, minek hatására Ványa Danyiil Ivanovicshoz, görögtanárához fordul, hogy 
ismereteit tökéletesítse. Egyébként a regényben van még egy, a fordítások bana-
litására vonatkozó utalás, amely elkerülte Tyimofejev figyelmét. Mikor Anna 
Nyikolajevna, Ványa szállásadónője és Nata, a lánya egy felszínes beszélgetés 
után szoknyasuhogás közepette elvonulnak, az elbeszélő a következő megjegy-
zést teszi: „… meg voltak győződve róla, hogy nagyon is hasonlítanak azokra 
a nagyvilági hölgyekre, akik Prévost és Ohnet fordításban olvasott regényeiben 
szerepelnek” (KUZMIN 2012). Mellesleg Ványa külső megjelenésében és a 
dosztojevszkiji Szmurov vonásaiban szintén sok a hasonlóság; ő is szőke, piros-
pozsgás arcú. Ez mindjárt Kuzmin regénye elején kiderül, abban a jelenetben, 
mikor a fiú a tükörképét vizsgálja.

Tyimofejev szerint a másik szereplő a Szárnyakban, akinek a figurája az 
orosz irodalmi hagyományra vezethető vissza – Danyiil Ivanovics, a görög-
tanár (ТИМОФЕЕВ 1993: 216-217). A gimnáziumi tanár, a nevelő alakja az 
orosz irodalomban általában a „kisember” sztereotípiájának egyik változata 
volt, elegendő Csehov: A tokbabújt ember (1898) című elbeszélésére gondolni, 
melynek főhőse Belikov, aki szintén a görög nyelv tanára. A valóságtól való teljes 
elzárkózás volt rá jellemző, betokosodott nézeteivel terrorizálta környezetét:

„A gondolatait is lehetőleg tokba rejtette Belikov. Neki csak a körlevelek 
és azok az újságcikkek beszéltek világosan, amelyekben valami tilalomról van 
szó. Ha a körlevél megtiltotta a diákoknak, hogy este kilenc óra után az utcára 
lépjenek, vagy esetleg valamelyik újság a nemi szerelmet minősítette tilosnak, az 
neki határozott, világod beszéd volt: meg van tiltva – és kész! Az engedélyekben 
és a hozzájárulásokban viszont mindig valami kétes, ki nem mondott, zavaros 
hátsógondolatot szimatolt.” (CSEHOV 1959: 1004.)

Csehov a kisember alakját véglegesen megfosztja a XIX. századi orosz iroda-
lomban rárakódott szentimentális felhangoktól, hangsúlyozva a figura zárt-
ságát és kártékony, szellemtelen voltát. A csehovi hős viszonya tárgyához, a 
görög nyelvhez sem a kultúra tiszteletén és értésén alapul, hanem a fellengzős 
és nevetséges kivagyiságon:

„Ó, milyen remek, milyen szépséges a görög nyelv – mondogatta elbűvöl-
ten, és mintegy szavai bizonyítására, felvont szemöldökkel, felemelt mutatóujjal 
rebegte – Antroposz!” (CSEHOV 1959: 1004.)

Nyilvánvaló, hogy Kuzmin elbeszélője Danyiil Ivanovics, a görögtanár alak-
jának megformálásával vitába szállt a tanár és nevelő addigi sztereotip ábrázo-
lásával az orosz irodalomban, s főként a csehovi alakkal. Annak ellenére, hogy 
görögtanára külseje nem tér el a sztereotípiától, alacsony növésű, kopasz, öregedő 
ember, ritkás, vörös szakálla van, ám ugyanakkor rendkívül nyitott minden irány-
ban; egyébként ő az, aki Ványa korlátait lerombolja, s ily módon képessé teszi 
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arra, hogy befogadja mind a szépséget, mind a másságot. Mikor Ványa először 
találkozik vele a tanár otthonában, az első kérdés, ami felvetődik benne: „Miért 
gondoltuk, hogy öreg, mikor egészen fiatal?”. Danyiil Ivanovics beszél először 
neki a férfiszerelemről az antikvitásban (a szobájának sarkában álldogáló kis 
szobor egy Antinoosz-fej), ő az, aki az „új erkölcs” alapvetését kinyilatkoztatja: 
„Ha azt jelenti jónak lenni, hogy azt teszem, ami örömet okoz, akkor jó ember 
vagyok” (KUZMIN 2012). Jó tanár, szórakoztató egyéniség, példa erre, mikor a 
szükophantákról beszél, gesztusaival és arcjátékával utánozza őket. A tanáriban 
az orosztanárral társalogva fejti ki a szabad gondolattal kapcsolatos pedagógiai 
meggyőződését, mikor az a diákok műveletlenségére panaszkodik (Lermontov 
Démonja és Turgenyev Rugyinja kapcsán, amit a nebulók nem értenek):

„Hiába törekedett arra, hogy kihúzza ebből a fiatalemberből az önálló véle-
ményét. A katonai szolgálat éppúgy, mint a kolostor, és hasonlóképp majdnem 
mindegyik vallás hatalmas vonzerővel rendelkezik, miután kész és előre megha-
tározott viszonyt alakított ki a jelenségek és a fogalmak világához. Rendkívüli 
támaszt jelent ez a gyenge embereknek, és ily módon az élet, mivel nélkülözi az 
önálló erkölcsi alapokat, végtelenül egyszerűvé válik” (KUZMIN 2012).

Danyiil Ivanovics tehát nyitott, művelt ember, a banalitástól szinte teljesen 
mentes. A tanár ilyetén ábrázolása azért is tűnhetett újszerűnek, és ment szembe 
a tradícióval és a kortárs orosz irodalommal, mert pár évvel Kuzmin kisregé- 
nye előtt jelent meg Fjodor Szologub Az undok ördög (Мелкий бес) című re- 
génye, melynek fő alakja Peredonov, egy vidéki tanár, akinek legfőbb vágya, 
hogy tanfelügyelő lehessen, s aki egyben a közönségesség (пошлость) hiperboli- 
zált, démonikus megtestesítőjévé vált nemcsak a korszak irodalmában, de a köz- 
tudatban is. Nem tekinthető véletlennek, hogy az oblomovság (обломовщина) 
mintájára széles körben terjedt el Oroszországban a peredonovság 
(передоновщина) kifejezés. Kuzmin éppen a közönségesség szimbolista „újmí-
toszával” szemben alkotja meg hősét, amivel felerősíti a regényben meglevő 
újklasszicista vonulatot is. Az ógörög tanár, Danyiil Ivanovics a helleniszti-
kus világszemlélet megtestesítője, s ez által kapcsolatban áll a regény antik 
metatextusával. Ványa nevelődésében való kulcsszerepe már akkor is érződik, 
mikor az óhitűek közösségében Szása Szorokin, szembeállítva az ő ismereteit 
Ványáéval, a következőket mondja: „… irigylem magát Ványa teljes szívem-
ből, mert senki sem akarja magát csak egy dologra tanítani, ezért ért és tud 
mindent, nem úgy, mint én például, noha egyívásúak vagyunk. Hogyan tudnék 
én mindent, hiszen a gimnáziumban nekünk semmit sem tanítanak!” (KUZMIN 
2012) Végül a görögtanár viszi magával Ványát Olaszországba, és Kuzmin az ő 
szájába adja a regény egyik fő gondolatát:

„Maga a test, az anyag elpusztul, s tegyük fel, elpusztulnak a műalkotások, 
Pheidiász, Mozart és Shakespeare, de a szépség eszméje és típusa, amely bennük 
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rejlik, nem pusztulhatnak el, és meglehet, hogy ez az egyedüli érték életünk 
változó, tarka és mulandó sokszínűségében” (KUZMIN 2012).

A Szárnyakból nem tudjuk meg a görögtanár vezetéknevét; a szövegben 
állandóan keresztnevén és apai nevén szerepel; mint köztudott, ez az orosz nyelv-
ben a tiszteletadás egyik jele. Mellesleg Kuzmin nem nagyon szerette Csehov 
művészetét: az egyik tárcanovellájában, amelyben különbséget tesz a művészet 
és az irodalom között, az elsőt időtlennek és öröknek tartja, míg a másodikat az 
időben létezőnek, ami állandóan átértékelődik; Csehovot az „irodalom” kategó-
riájába sorolja, olyan, Goncsarovon kívül a másodvonalhoz tartozó orosz írókkal 
együtt, mint Grigovics, Piszemszkij, Uszpenszkij és Danyilevszkij (КУЗМИН 
2000: 243–244.).

A Szárnyakban a nevelődési regény travesztiája szorosan érintkezik a beava-
tási regény travesztiájával. Az orosz szimbolista regények között viszonylag sok 
a beavatási regény. Ez természetesen összefügg az orosz szimbolisták dualista 
világképével (immanens, transzcendens szintek), az „életalkotás” elvének képvise-
letével, a misztikus és hermetikus tanok, valamint a szekták iránti érdeklődéssel.

A beavatási regény (roman initiatique) problematikájával többek között 
Daniela Hodrová foglalkozott részletesebben a Regény keresése (Hledání romanu) 
(HODROVÁ 1989: 175–198). című könyvében. A beavatási regény rituális gyöke-
rekre vezethető vissza, az antik kor misztériumaihoz, a középkori ezoterikus 
írásokhoz (gnosztikus és heretikus tanok); a századok során misztikus gyökerei 
fokozatosan átalakultak, egyes ismérvei redukálódtak, de manapság is népszerű-
ségnek örvend. Az egyik posztmodern példája Umberto Eco: A rózsa neve című 
regénye. A beavatási regények története általában három, szorosan egymásra 
épülő stádiumból áll. Az első a hős bolyongása a világban, a második a szimbo-
likus halálként megjelenő alászállás (katabázis), a harmadik pedig a beavatást 
követő megtisztulás (katarzis). A beavatási szertartásnak, mint a beavatási regé-
nyeknek is, három főszereplője van: a beavató (pap), az adeptus és a szűz (vagy 
a kórus). A nevelődési regényben, amely a belső, lelki érés folyamatát ábrázolja, 
szintén megtalálható ez a háromlépcsős építkezés és a jellegzetes szerepek, alap-
vető különbség azonban abban rejlik, hogy a jelölt útja nem a világon túlra, a 
misztikus tapasztalatok megszerzésére irányul, hanem a világba; az evilági élet 
minél tökéletesebb megismerését tűzve ki célul (BENYOVSZKY 2002).

Az orosz szimbolista regények közül Andrej Belij: Az ezüst galamb, Valerij 
Brjuszov: A tüzes angyal és Alekszej Remizov: Testvérek a keresztben című művei 
beavatási regényeknek tekinthetők. Ezt a műfaji vonatkozást a szimbolista regény 
egyik fontos ismertetőjegyének tartom. Belij regényének hőse, Darjalszkij, 
miután „bolyong” a világban, az orosz vidéken, Celebejevo és Gugeljovo között, 
a galambok szektája hálójába kerül, „alászáll” a népi őserőbe, kiválasztják, sőt 
a szekta rituális beavató szertartásán (радение) is részt vesz. A beavatást köve-
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tő megtisztulás azonban nem következik be, mert a hős erőtlennek bizonyult, 
ha csak a halála utáni „lét”, melyre utalás történik a regényben, nem tekinthető 
annak. A tüzes angyal hőse, Ruprecht, mivel a megismerés megszállottja, eleve 
bolyong a nagyvilágban, s minden áron hozzá akar jutni a titkos tudáshoz. Ezért 
keresi fel például Agrippa von Nettesheimot, s megszállottan gyűjti az ezoteri-
kus tanokat. Szimbolikus alászállása nem más, mint a démonikus, hisztérikus 
Renátához fűződő szerelmének pokla, de a nő halála nem hoz számára sem 
megváltást, sem megtisztulást, így a világban való további bolyongásra ítéltetett. 
Remizov regényében a kishivatalnok Marakulin, aki csak úgy, szinte gyermekként 
„beleéli magát” a világba, miután elküldik munkahelyéről, „alámerül” a Burkov-
házban, ami nemcsak egész Pétervárt, de egész Oroszországot szimbolizálja, itt 
gyűlik össze minden „megalázott és megszomorított”. Ezen kívül a Burkov-ház 
az álmok és a látomások tere, itt tárul fel az orosz „kollektív tudattalan”, a nem 
hivatalos orosz kultúra a maga hiedelmeivel, sztareceivel, szent félkegyelműivel. 
Marakulinnak a „megtisztulás” és megváltás egyetlen módozataként csak a halál 
lehet az osztályrésze – ez egyébként összefügg a mű apokaliptikus motívum-
soraival –, az ablakból való kizuhanása pillanatában visszatér hozzá rég elfelejtett 
gyermeki öröme, zöld nyírfácskákat lát, úgy tűnik, kegyelmi állapotba került.

A Szárnyakban a beavatási regény három stádiuma jobban elkülöníthető, 
mint a fent említett regényekben, valószínűleg azért, mert teljesen összekap-
csolódik a nevelődési regény sémájával. Ványa Szmurovot úgy ismerjük meg, 
mint árva gyermeket, akinek nincs igazi kötődése senkihez. Miután egy elsze-
gényedett pétervári hivatalnok családnál ideiglenesen elhelyezik, nem is keres 
semmiféle kapcsolatot, az emberekhez való közeledést csak később, Strup hatá-
sára kezdi el. A szerelem (a homoerotikus kapcsolat) és a szépség megértéséhez 
fokozatosan, nevelői hatására jut el. Ványa életében a pétervári periódus a hős 
„bolyongásának” fogható fel.

A katabázis – a Volgánál, az óhitű családnál töltött időszak, olyan ez az élet, 
Strup kommentárja szerint, mintha „Pecserszkij írta volna le”8. Ványa itt talál-
kozik egy más, patriarchális életformával, a szerelem és a test különböző felfo-
gásával, valamint itt tudatosodik benne a halál és az enyészet a maga biológiai 
valóságában. Ványa Pétervárról a Volgához Ida Goldberg öngyilkossága miatt 
is menekül, melyben azt feltételezi, hogy közrejátszott Strup bűnös kapcsolata 
egy Fjodor nevű szolgával. Az óhitűeknél Ványára nem is annyira a tanításuk – 
egyébként látogatást tesznek egy kolostorban, egy igazi szakadár, nyekraszovista 
sztarecnél, aki részletesen kifejti az igaz hit tételeit –, mint inkább a Marja 
Dmitrijevnával és Szása Szorokinnal folytatott beszélgetések hatnak, illetve a 
testi szerelemről közvetetten szerzett első benyomásai. A Ványával egykorú Szása 

8 Utalás Melnyikov-Pecserszkij: Az erdőkben (В лесах) című, az orosz szektákról szóló regényére
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már kételkedni kezd az igaz hitben, miután nem tartja összeegyeztethetőnek 
azzal a nyitottsággal és kulturális sokoldalúsággal, amire vágyik, s ami Kuzmin 
nézetei szerint is ideálisnak tekinthető:

„… minden vallás esetében elképzelhető, hogy valaki gyilkol, lop, paráz-
nálkodik, de megérteni a Faustot és meggyőződésből az olvasóval imádkozni – 
elképzelhetetlen, vagy az Isten tudja, mi ez, nem más, mint az ördögöt ingerelni. 
(…) Amíg az egyház nem törli el, minden előírást teljesíteni kell, és kötelesek 
vagyunk a világi művészetektől idegenkedni, más hitű orvosokkal nem gyógyít-
tatni magunkat, és az összes böjtöt betartani. Az óhitet csak az erdei remeték 
tudják betartani, és miért hívjanak engem annak, amihez nem tartozom, és nem 
is tartom szükségét, hogy odatartozzam? És hogyan gondolhatom azt, hogy csak 
a mi közösségünk üdvözül, és az egész világ bűnben él? És ha nem ezt gondo-
lom, hogyan tarthatom magam óhitűnek?” (KUZMIN 2012)

Szása meggyőződését, hogy „… mindent lehet szeretni, de egy dolognak 
nem szabad teljességgel odaadni a szíved, mert felfal téged”, Ványa örömmel 
átveszi. Szása Szorokin mondja ki azt a kuzmini elvet is, melyet a regényben a 
későbbiekben a tükör-motívum kapcsán részletesen kifejtésre kerül: „Az ember-
nek olyannak kell lenni, mint a folyó vagy a tükör – ami tükröződik benne, be 
kell fogadnia…”. Mikor Szásával a Volgában fürdenek, az ideális, paradicsomi 
jelenetet idéző fürdőzést, ami a test örömét és szépségét hivatott bemutatni, egy 
vízbefúlt fiú látványa zavarja meg. A megdöbbent Ványában ellentétes érzelmek 
dúlnak, hiszen szemtől szembe találja magát az enyészettel, s mindez számá-
ra úgy tűnik, hogy ellentmond Strup lelkesedésének a test izmai és ínszalagjai 
láttán, melyekre „lehetetlen felindulás nélkül nézni”. Marja Dmitrijevna próbálja 
megvigasztalni, felajánlkozik neki, ölelgetni, csókolgatni kezdi, mire a fiú ellöki 
magától. A nő szerelme elutasításának azonban megvannak az előzményei: ez 
a katabázis-részt lezáró jelenet „gondosan” elő van készítve a regényben. Már a 
Szárnyak első részében, mikor Ványa Ida Goldberg segítségével olaszul tanul, és 
Dante Isteni színjátékából a Szépséges Hölgyről szóló sorokat olvassák a Purga-
tórium 28. énekéből, Ida arra figyelmezteti Ványát, hogy nem szabad hinni a 
kommentároknak, egyszerűen kell értelmezni a szerelmet, mert másképp vala-
mi matematika jön ki belőle. Az Idával való találkozást közvetlenül megelőző 
jelenetben Strup viszont arról monologizál, hogy férfi és nő közötti szerelem 
összekapcsolása a szépség kategóriájával eleve hibás, sőt bűnös dolog:

„Akik a szépség fogalmát a férfit megejtő női szépséggel kapcsolják össze, 
csak közönséges bujaságról tesznek tanúbizonyságot, és mind távolabbra kerül-
nek a szépség igazi eszményétől. Hellének vagyunk, a szépség szerelmesei, az 
eljövendő élet bakkhánsai” (KUZMIN 2012).

A volgai részben a szerelem különféle megnyilvánulásaival szemben Ványa 
zavara egyre fokozódik. Mikor Natával, pétervári rokonával éppen Ida Gold-
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berg öngyilkosságáról beszélgetnek, tanúi lesznek a kereskedősegéd és kedvese 
szerelmi légyottjának, ami a testi szerelem „vulgaritásával” Ványát összezavarja. 
Egyébként a volgai rész Marja Dmitrijevna monológjával kezdődik, aki lelke-
sülten a szerelem szépségéről beszél, miközben nyíltan említést tesz a homoe-
rotikus kapcsolatok létezéséről, amit Ványa akkor még bűnnek tart:

„… a férfiak a nőket szeretik, a nők pedig a férfiakat; azt mondják, az is 
előfordul, hogy a nő nőt szeret, a férfi meg férfit; előfordul, mondják, a szen-
tek életrajzában én is olvastam róla: a szent életű Eugénia, Nifont és a Borovi 
Pafnutyij történetében; Rettegett Iván életírásában is megtalálod. Nem is oly 
nehéz elhinni, hiszen az Isten képes rá, hogy elhelyezze ezt a szálkát az emberi 
szívben. Bizony nagyon nehéz Ványa, az ellen valamit tenni, ami elrendeltetett, 
sőt az is lehet, hogy ellene tenni bűnös dolog” (KUZMIN 2012).

Noha Ványát magával ragadja a Rómeó és Júlia története, amit már erede-
tiben, szótár segítségével olvas, s mitől „… hirtelen úgy áthatotta a szépség és 
az élet furcsa áramlata, mint korábban soha”, mégis egyre inkább eltávolodik 
a heteroszexuális kapcsolatoktól. A Szása Szorokinból és Arina Dmitrijevna 
álló „kórusból” Szása hatása lesz a döntő, ő az aki ráébreszti a fiút értékeire, sőt 
tulajdon szépségére: „Hiszen nem vagyok olyan érzéketlen, mint a kő, és most 
már tudatában vagyok szépségemnek is!” – hangzik fel Ványa belső monológ-
jában. Ewa Komisaruk könyvében a Szárnyakkal kapcsolatban külön fejezetet 
szentel a mizoginizmus problémájának, visszautalva a XX. századelő európai 
irodalmában és művészetében a nőalakok megjelenítésére (femme fatale, bestia, 
vamp stb.), valamint a korszak gondolkodásában a női szerep értelmezésére 
(Otto Weiniger) (KOMISARUK 2002: 67–89). Úgy gondolom, bármennyire 
is gazdag kultúrtörténeti anyagra támaszkodik ez az értelmezés, Kuzmin regé-
nyében nincs szó a pusztító, romboló női szerep a szecesszióban oly népszerű 
mítoszáról, noha egyes jelenetekben fel-feltűnnek a férfi szabadságát korlátozni 
szándékozó nőalakok, közöttük a római részben Veronica Cibo, aki a pusztító 
női szépség emblematikus figurájának tekinthető. Kuzmint azonban regényé-
ben egy másfajta szépség (nem a konvencionális női szépség) keresése motiválja 
leginkább, a szerelemnek, mint eszménynek az antik ideálokhoz való közelítése, 
s ily módon a szellemi eredő fontosságának kihangsúlyozása a homoerotikus 
kapcsolatokban.

A Szárnyak utolsó, harmadik, Olaszországban játszódó része a főszereplő 
„újjászületését”, a szépség és a művészet átélése és elfogadása következtében 
eljövendő „megtisztulását” mutatja be. Danyiil Ivanovics mellett, aki útitársául 
választotta Ványát, a „nevelők” sorában megjelenik Mori kanonok és Ugo Orsini. 
Ványa külseje is megváltozik; polgári, dandys öltözetben jelenik meg, Danyiil 
Ivanovics pedig „az utazó hercegfiú nevelőjének” nevezi tréfásan magát. Róma 
és Firenze világa a regényben már-már utópisztikusan paradicsomi, színekkel, 
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illatokkal, műkincsekkel teli, a beszélgetések szinte kizárólagosan a művésze-
tekről folynak, a tájleírások is tele vannak az ismert írók és festők műveire való 
utalásokkal, az enteriőrökre a könyvek és a műtárgyak sokasága jellemző, a 
toscanai „külső” jelenetekben és életképekben pedig Kuzmin stilizációs ideál-
ja valósul meg. Mintha az olaszországi részben az író vágyálma teljesedne be, 
amelyről 1905. augusztus 27-én a következőket írta naplójában:

„Gyakran gondolok arra, hogy milyen jó lenne, ha volna egy olyan barátom, 
akit szeretnék fizikailag, és együtt tudnánk vele haladni a művészet összes új 
útján, esztéta lenne, hasonló ízléssel, közösek volnának álmaink és kedvtelése-
ink, nem ártana, ha egy kicsit a tanítványom és a hódolóm is volna, együtt utaz-
gatnánk Olaszországban, és mint a gyermekek megmártóznánk a szépségben, 
koncertekre és kirándulni járnánk, szeretném az arcát, szemét, testét, hangját, 
az enyém lenne – ez volna csak a gyönyörűség” (KUZMIN 2000: 32).

Ványára nagy hatást gyakorolt Wagner Trisztán és Izolda című operájának 
megtekintése Orsini és Strup társaságában, a szerelem ideális ábrázolását és a 
szenvedély apoteózisát látta benne. Viszont zavarta a testi kapcsolatra való utalás. 
Majd meghallgatta Mori kanonok Antinoosz kultuszáról szóló írását. Mindez 
előkészítette és képessé tette a szerelem, ami egyúttal a homoerotikus kapcsola-
tot jelentette, befogadására. Végül pedig, a Struppal folytatott beszélgetés után, 
amelyben nyílt utalás található a növekedésben levő „szárnyakra”, elfogadta a 
férfi ajánlatát, és vele utazott tovább. Tehát a fiút beavatták egy magasabb rendű 
életbe, a kultúra és a szellemiség transzcendenciájába, a provinciális orosz kisfi-
úból az európai kultúra értékei között is eligazodni képes, önnön értékeinek 
tudatában lévő ifjú ember lett. Kuzmin regényében rengeteg az önéletrajzi elem, 
ahogy a munkásságáról íródott tanulmányokban már feltárták, az olaszországi 
részben például felhasználta saját olaszországi utazásaival kapcsolatos élményeit, 
a szövegben szintén tükröződik akkori vonzalma a katolicizmus egyetemessége 
és esztétikája iránt.

A szimbolista beavatási regényekhez képest a Szárnyak kissé didaktikusnak 
tűnhet, főleg amiatt, hogy erőteljesen végigvezethető benne a nevelődési vonu-
lat, ami a fent említett orosz szimbolista regényekben vagy másodlagos, vagy 
csak háttérelem. Ez persze összefügg azzal is, hogy Ványa jóformán gyermek, 
teljesen kiforratlan személyiség, így rendkívül alkalmas az adeptus szerepére. A 
szimbolista beavatási regényekben fontos szerepet játszik a rituális elem, példá-
ul Az ezüst galamb esetében központi része a regénynek a galambok beavatási 
szertartásának bemutatása. Kuzmin regényében a beavatáshoz nem kapcsoló-
dik a mitológiai és egyéb tradícióra visszavezethető rítus, a „beavatás” folyamat, 
melyben hasonlóan fontos szerepet játszanak a személyeken kívül a műalko-
tások, operák, irodalom, s főképp a képzőművészet, hiszen rajtuk keresztül 
közvetítődik a beavatáshoz szükséges kulturális tartalom. Ványa a műalkotások 
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nyújtotta „kettős tükrözés” segítségével érti meg a „természetet”, s ily módon 
önnön természetét is. Az identitás kialakulásának ábrázolását nagyban előse-
gítik a regényben a direkt analógiák és a metaforák realizálása. Ez egyébként a 
travesztiára utaló poétikai eljárásnak is tekinthető. Kuzmin regényének e sajá-
tossága a Szárnyakat inkább az akmeista poétika új tárgyiasságához, neoklasz-
szicizmusához közelíti. Tehát „átmeneti” regénytípussal van dolgunk, melyben 
a szimbolisták által kultivált transzcendens „művészetvallás” képviselete inkább 
a konkrét műalkotások élvezetében tárgyiasul, mintsem az eksztázisban és a 
misztikus tapasztalatban.
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Katalin SEKE

MIHAIL KUZMIN: KRILA
Obrazovni roman ili inicijacijski roman? 
Polemija sa ruskom književnom tradicijom

Krila su za vreme objavljivanja postala čuvena i ozoglašena kao prvi homoerotski 
roman. Sovjetska čitalačka publika, međutim, više nije imala priliku da se upozna 
sa ovim delom. Kuzmin je spadao među zabranjene pisce, tako je do ponovnog 
otkrića njegovog romana u njegovoj zemlji došlo tek početkom 1990-ih godina. 
Kratak roman Mihaila Kuzmina sa jedne strane smatram obrazovnim romanom 
(Erziehungsroman), a sa druge strane inicijacijskim romanom. Kuzminovo delo sa 
jedne strane je povezano sa tradicijom ruskog romana 19. veka, a sa druge strane 
kao roman o iniciaciji on se nadovezuje na romane ruskog simbolizma. Spomenuta 
dvostruka povezanost karakteriše celovitu proznu strukturu dela, uključujući i 
aluzijske i citatne sisteme u njemu. U Kuzminovom romanu iniciacija nije rit koji 
bi se mogao svesti na mitološku ili nekakvu drugu tradiciju, u romanu se radi o 
jednom procesu „upućenja”, u čijem toku pored osoba gotovo istu ulogu igraju i 
umetnička dela, opere, književnost, i pre svega likovna umetnost, jer kroz ovih 
instanci se posreduju kulturalni sadržaji koji su potrebni za inicijaciju. Vanja, glavni 
junak kratkog romana „prirodu” razume pomoću „dvostruke refleksije” koja je 
svojstvena umetničkim delima; Vanja na ovaj način prihvata i sopstvenu prirodu 
i homoerotsku vezu.
Ključne reči: obrazovni roman, inicijacijski roman, ruski simbolizam, tradicija 19. 
veka, homoerotska tematika

Katalin SZŐKE

MIHAIL KUZMIN: WINGS
Educational or initiation novel? 
Controversy with the Russian literary tradition

In its time, the Wings became famous as the first Russian homoerotic novel and 
at the same time a notorious one. However, the Soviet reading public was not 
able to get acquainted with it. Kuzmin belonged to the category of the prohibited 
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authors; consequently the re-discovery of his novel in his homeland could not 
happen before the 1990s. On the one hand, I regard Mihail Kuzmin’s novelette as 
an educational novel (Erziehungsroman), on the other hand, an initiation novel. 
On this point Kuzmin’s work is also attached to the tradition of the Russian novel 
of the 19th century, on the other, as novel-initiation, it is an initiation-novel to the 
Russian symbolist novels. This dual linkage marches through all of the elements 
of the prose-structure, including the relating- and quotation systems. In Kuzmin’s 
novel it is not attached rite that may be led back to the mythological and other 
traditions, “initiation” is a process, in which, beside the characters, likewise the 
works of art, operas, literature and particularly fine arts play important role, since 
the cultural content required for the initiation mediates through them. The main 
character of the novelette, Ványa, understands “nature” with the help of “dual reflex-
ion” provided by the works of art, and consequently her own nature, and accepts 
the homoerotic relationship itself.
Keywords: educational novel, initiation novel, Russian symbolism, 19th century 
tradition, homoerotic syllabus
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„AZON A BOLDOG NAPON...”
A boldogság konstrukciója és a költői megnyilatkozás 

problémája Nabokov Hangok című elbeszélésében

A tanulmány Nabokov korai korszakának egyik legmeghatározóbb költői kategóri-
ájával, a boldogsággal foglalkozik. Nabokov Hangok című elbeszélésének elemzésé-
vel azt vizsgálja, hogyan jelentkezik először a boldogság témamotívuma Nabokov 
prózájában. A szöveg szoros olvasása mellett kitér azokra a narratológai eljárásokra, 
melyek a későbbiekben is meghatározóak lesznek a nabokovi prózában. Az elem-
zés során feltárul a bonyolult összefüggés a boldogság tudatállapota, a felfokozott 
percepció és az alkotás között, nem függetlenül a fiatal Nabokov pszichológiai 
stúdiumaitól, mindenekelőtt William James munkáitól. Mindemellett az elemzés 
kitér a legfontosabb orosz irodalmi utalásokra és allúziókra is, megkísérli értelmezni 
Tolsztoj, Csehov, Tyutcsev és Mandelstam műveinek továbbíródását a Hangokban.
Kulcsszavak: Nabokov, boldogság, William James, tudatfolyam, Silentium, intimi-
tás, beszédműfaj, kozmikus szinkronizáció

Nabokov 1930-ban Berlinben megjelent, Csorb visszatérése című prózakö-
tetének novelláiban a legtöbbet ismételt szavak egyike: a boldogság. Nabokov 
1925-ben egy regényt is tervezett írni ezzel a címmel, és bár eredeti tervét felad-
ta, a végül megszületett Másenykának is egy ideig a Boldogság címet szánta. 
(BOYD 1990: 241)

A korai novellák eme feltűnő és nyílt boldogság-központúsága annál is 
elgondolkodtatóbb, mivel olyan szerző műveiről van szó, aki a novellák írásának 
idején folyamatos vesztésben van, kiűzetik a tökéletes gyerekkor paradicsomá-
ból, elhagyni kényszerül a hazáját, elszegényedik, megölik az apját, elhagyja a 
szerelme. A motívum szerepe a korai prózaírói útkeresésben rendkívül fontos, 
evolúciójának feltérképezése és a boldogság nabokovi kategóriájának értelmezése 
a későbbi regények komplexebb megértése szempontjából is alapvető jelentőségű.

Az 1923-ban, keletkezett, sorrendben a második, vagyis nagyon korainak 
számító Nabokov-elbeszélés, a Hangok voltaképpen már a maga különösségében 
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és összetettségében exponálja a boldogság nabokovi felfogását. A Hangok egyet-
len nyári nap története a délelőtti óráktól napnyugtáig, egy orosz birtokon, az 
első világháború kitörésének idején (a hősnő szeme szórakozottan rátéved egy 
cikkre, amelyben Szarajevóról írnak). Ez a tökéletesen boldog nap ugyanakkor a 
szakítás napja is, az a nap, amikor visszavonhatatlanul és végérvényesen elválik 
egymástól a szerelmespár. Miért emlékezik mégis az elbeszélő, aki immár több 
éve elhagyta Oroszországot, erre a napra úgy, mint kivételesen boldog időszakra?

Az 1924-es Катастрофа (a magyar fordításban az angol verzióra támasz-
kodtak, melynek címe: Details of a Sunset – Egy naplemente részletei (NABOKOV 
2014) berlini német főhőse már-már elviselhetetlenül boldog, feleségül készül 
venni szíve nagy szerelmét, és ő az egyetlen, aki a véletlenek különös összjátéka, 
valamint saját túláradó boldogsága következtében nem szerez róla tudomást, 
hogy a menyasszonya lemondta az esküvőt, és visszament ahhoz a „jóképű, 
tönkrement külföldihez” (NABOKOV 2014: 124), aki korábban olyan várat-
lanul eltűnt az életéből. Mark, a főhős, izgatottan készül a menyasszonyához, 
elképzeli a boldog találkozást, és izgalmában nem veszi észre, hogy a villamos 
elhagyta a megállót, ahol le kellett volna szállnia. Mark azonban nem akar már 
egyetlen percet sem veszteni, hirtelen úgy dönt, leugrik a villamosról. Ám ez 
végzetesnek bizonyul, Markot elgázolja egy hátulról jövő busz. Csak a halála 
előtti pillanatban a kórházban tisztul ki a tudata egy másodpercre annyira, hogy 
észrevegye, hol van, hogy meg fog halni, és hogy a menyasszonya nincs sehol.

Az 1925-ös Levél Oroszországba, amely soha nem ért oda egy fiktív levél, 
amelynek írója válaszol Szentpéterváron maradt egykori szerelmének, aki felidé-
zi, milyen önfeledten csókolóztak iskola helyett a dohányszelencére hasonlító 
poros kis Szuvorov Múzeumben. A levélíró, aki történetesen egy emigráns író, 
nem akar a múlt intim boldogságába visszarévedni. A jelenről ír a következete-
sen kedves barátomnak (hímnemben милый друг-nak) szólított egykori kedve-
sének, akit már 8 éve nem látott: a szipogó vízvezetékről, az esőáztatta berlini 
aszfalton tükröződő fényekről, az utca kanyarulatán túl lévő moziról, melynek 
vásznán éppen hatalmas glicerinkönnycsepp gördül alá a színésznő óriási arcáról, 
az utcasarki prostituáltról, egy láthatatlan emberről, aki éppen hazaér és villanyt 
gyújt az előszobában, és arról a kis öregasszonyról, aki a pravoszláv temetőben 
néhány napja öngyilkos lett a férje sírján. A végtelenül idegen és szívfájdítóan 
magányos berlini éjszaka, azaz a jelen bemutatása után azt írja Oroszország-
ba: „tökéletesen boldog vagyok” (NABOKOV 2014: 214). Ez a három példa jól 
illusztrálja, milyen szokatlan kombinációkban és variációkban jelenik meg a 
boldogság téma-motívuma a korai Nabokov-novellákban.

A Hangok mindemellett a jellegzetes, meglepetésre és váratlan fordulatok-
ra építő nabokovi narratív poétikának talán a legkorábbi megnyilvánulása is. 
A retrospektív elbeszélés ironikusan átértelmezi a romantikus szerelmi törté-

Mikola Gyöngyi: „Azon a boldog napon...”



23

netek zárlatának kliséit, mind a happy endet, mind pedig a tragikus végkifej-
letet. Mindenekelőtt megfordítja a narratíva logikáját, minek következtében a 
különlegesen boldog nap nem az lesz a viszony történetében, amikor beteljesül 
a szerelem, és mind a két fél elmerül az egymásra találás gyönyörében, hanem 
az a nap, amikor a kapcsolat végérvényesen befejeződik. A szakítás napjára az a 
fél emlékszik vissza boldog napként, aki kilép a kapcsolatból, azaz a férfi-elbe-
szélő. A nő, akit váratlanul elhagynak, nyilván máshogy beszélné el történteket. 
A ő jövőbeli szenvedése megjelenik ugyan a cselekmény horizontján, de inkább 
csak gyorsan múló fájdalomként, amely úgy csitul el idővel, ahogy alkonyatkor 
ülnek el a zajok.

A szerelmi viszony története csak jelzésszerű, mint amikor olyasvalakinek 
mesélünk, aki maga is részese volt a történetnek, és elég utalni a mindkét fél 
által ismert fordulatokra és részletekre. A történet egy elegáns („galambszürke”) 
orosz vidéki kúriában és környékén játszódik. A ház úrnője és a főhős-elbeszélő 
viszonyt folytatnak a férj távollétében: „Arra számítottál, hogy a férjed szep-
temberig nem jön meg. Mi pedig nem féltünk semmitől, sem a cselédség plety-
káitól, sem a család gyanakvásától. Mindketten, – ha másképpen is – bíztunk a 
sorsban” (NABOKOV 2014: 27).

A nyitó jelenetben az esős júliusi délután a nő Bach-fúgát játszik zongo-
rán, sikertelenül igyekezvén túlharsogni az eső zajait, a férfi képzőművészeti 
albumokat lapozgat, majd amikor eláll az eső, meglátogatják a falusi tanítót, 
Pal Palicsot. Hazaérve a nő váratlanul értesítést kap, hogy a férje még aznap 
este megérkezik, és ekkor döntő elhatározásra jut: mindent elmond a férjének, 
és elválik tőle. Ám szeretője hallgatásba burkolózik, nem válaszol a sorsdöntő 
bejelentésre. A főhős-elbeszélő némaságában, a beálló csend pillanatában össze-
sűrítődik, kondenzálódik mind a szerelmi kapcsolat belső története, mind pedig 
a külvilág összes éppen aktuális eseménye: „Mit mondhattam volna? Emleget-
tem volna szabadságot? Rabságot? Mondtam volna, hogy nem szeretlek eléggé? 
Nem, egyik szó sem lett volna igaz. Eltelt egy pillanat. E pillanat alatt sok minden 
történt a világon: valahol elsüllyedt egy óriás gőzhajó, hadüzenetet tettek közzé, 
született egy lángelme. Eltelt egy pillanat.”

A hadüzenet említése révén összerendezhetők a szöveg referenciális utalásai: 
a tanító szobájában a nő fölvesz egy leesett újságlapot, és szórakozottan olvas-
ni kezdi, majd megkérdezi, hol van Szarajevó. Pal Palics pedig a tea kitöltése 
közben a főhőshöz fordul: „És mondja, miért hajigálnak ezek bombákat?” A 
távollévő férj nyilván katona, a főhős visszaemlékezése szerint a nő időnként 
vaskos vicceket mesél, melyet a férjétől és ezredtársaitól hallott. Váratlan érke-
zésére a felesége így reagál: „Valami történhetett. Lehet, hogy áthelyezik.” Ám 
ebben a pillanatban még egyik szereplő sem hozza összefüggésbe ezt a fordulatot 
az újságban olvasott szarajevói eseményekkel. Mint ismeretes, II. Miklós orosz 
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cár támogatásáról biztosította Szerbiát 1914. július 25-én, így Szerbia ellenállt 
a szarejevói merényletet követő bécsi ultimátumnak, ezt követően az Osztrák–
Magyar Monarchia 1914. július 28-án hadat üzent Szerbiának. Ez a nap a hábo-
rú kezdetének a napja – vagyis a nabokovi elbeszélés „végtelenül boldog” napja 
egyike a hamarosan gyökeresen megváltozó békés otthoni élet utolsó napjainak. 
A változás látszólag a pillanat műve a szerelemben – és a referenciális utalások 
szerint az európai történelemben is.

A boldogság motívuma ily módon két idősíkban értelmeződik: az emlékező 
már átlátja az összefüggéseket, már tud a később bekövetkező kataklizmáról, 
melynek az elbeszélésben éppen csak jelzett következménye az, hogy a főhős 
kizökken a korábbi életéből: „Sok év úszott el azóta, sejtelmem sincs, hol lehet 
most a félénk, pufók Pal Palics. Néha azonban, amikor bárki másra inkább 
gondolnék, mint őrá, megpillantom álmomban, a mai életkörülményeim között.” 
(kiemelés tőlem M. Gy.) Az elbeszélés a Rul (Kormánykerék) című napilapban 
jelent meg Berlinben, melynek 1922-ben bekövetkezett tragikus haláláig Nabokov 
édesapja is egyik alapító-szerkesztője és szerzője volt. A korabeli emigráns olva-
sóknak nyilvánvalóak voltak a történelmi-politikai összefüggések, és a legenig-
matikusabb utalások is magukért beszéltek. Ám a szerző nem csak ezért nem 
hangsúlyozza túl a történelmi referenciákat. A szakítás közvetlen oka látszólag a 
férj váratlan érkezése, és a nő értelmezheti szeretője hallgatását a megfutamodás 
jelének is. Az elbeszélő-főhős tudatában azonban aznap délután lezajlik valami-
lyen, feltehetően általa is csak később megértett folyamat. A szerelmi történet 
elbeszélésébe kezdettől fogva beleszövődik egy másik narratíva is, amely hol 
párhuzamosan fut vele, hol keresztezi azt, hol pedig elválik tőle. A végkifejlete 
felé tartó kapcsolat belső dinamikája ennek a második narratív szálnak a fölfej-
tése mentén rekonstruálható.

Az elbeszélés nyitó jelenetében a kettesben töltött esős júliusi délutánon a 
hős a következő felismerésre jut: „Valami elragadtatott egyensúly érzése fogott 
el: éreztem a zenei kapcsolatot az eső ezüst kísértetei és csapott vállad között, 
amely meg-megremegett, amint ujjaidat belenyomtad a hullámzó csillogásba. 
S amint magamba mélyedtem, ilyennek láttam az egész világot, ilyen teljesnek, 
ilyen összhangzónak, amelyet ennyire kötnek a harmónia törvényei. (…) Rájöt-
tem, hogy a világon minden nem más, mint azoknak az egyforma részecskéknek 
a játéka, amelyekből a különböző összhangzatok összetevődnek: a fák, a víz, te 
magad... Mindez egységes, egyenértékű, isteni.”

Ebben a heurisztikus felismerésben, akaratlan, külső impulzusként jelent-
kező panteista létérzékelésben a szerelmi érzés összhangba kerül a zseniális 
zeneművel, s azon keresztül az egész világgal. A hirtelen jött, villanás-szerű 
eksztatikus megvilágosodás a későbbiekben mintegy legyezőszerűen kibomlik, 
és a tökéletes harmónia pillanatnyi tapasztalata további felismerésekhez vezet: 
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„Azon a boldog napon, midőn szakadt az eső, te pedig olyan váratlanul nagy- 
szerűen játszottál, megfejtést nyert az a homályos valami, ami észrevétlenül 
közénk állt szerelmünk első néhány hete után. Rájöttem, hogy nincs hatalmad 
fölöttem, hogy nem egymagad vagy a szeretőm, hanem az egész világ. A lelkem 
mintha megszámlálhatatlan érzékeny tapogatót bocsátott volna ki, s én benne 
éltem mindenben, egyszerre éreztem a Niagara-vízesés mennydörgését messze 
túl az óceánon és a hosszúkás arany esőcseppek neszezését és csapkodását a kert 
ösvényein. Megpillantottam egy nyírfa fényes kérgét, és egyszerre úgy éreztem, 
hogy karjaim helyén apró nedves levelekkel borított ágak hajladoznak, lábaim 
helyett ezer vékony gyökér fúródik a földbe, és szívja magába nedveit. Szeret-
tem volna beleivódni a természet egészébe, megtapasztalni, milyen lehet sziva-
csos, sárga tönkű öreg vargányának, szitakötőnek, napfénygyűrűnek lenni. Oly 
boldognak éreztem magam, hogy egyszerre nevetésben törtem ki, és megcsó-
koltam a vállad, a tarkód. Legszívesebben szavaltam volna, de te ki nem állhat-
tad a költészetet.”

Nabokov ebben a költői passzusban nemcsak a történetbeli férfi és nő habi-
tusának, mentalitásának különbségeit ragadja meg, hanem egyúttal ki is jelöli 
saját pozícióját nagy orosz mesterei, Tolsztoj és Csehov prózaírói fölfogásához 
képest. Az elbeszélés ugyanis markánsan utal két műre, az Anna Kareninára és 
A kutyás hölgyre, a XIX. századi orosz irodalom mérföldköveire. Nabokov az 
Anna Kareninát mint rejtett kódot Pal Palics szobájának a falára helyezi: „A 
másik falon üvegezett keretben az Anna Karenina egy fejezete függött, melynek 
szövege úgy volt szedve, hogy a különböző betűtípusok fekete-fehér játéka és a 
sorok rafinált elrendezése Tolsztoj arcát adta ki.” Egy kutyával sétáló hölggyel 
Nabokovnál a szerelmespár találkozik a parkban, útban hazafelé Pal Palicstól: 
„Az ösvényen egy kisasszony közeledett felénk, vállán halványzöld kendő, sötét 
hajában százszorszépek. Öreg, kövér foxterrier szuka szaladt az ösvényen úrnő-
je nyomában.” (Csehovnál a hölgy szőke és sapkát visel, a kutya pedig fehér 
spicc.) Az elbeszélés végén is megjelenik a hölgy ugyanabban a zöld kendőben 
és a kutyával, és ugyanúgy unatkozik, mint Csehov hősnője. Nabokov elbeszé-
lő-főhőse hasonló módon kezd érdeklődni utána, mint Csehovnál Gurov: „A 
kisasszony unatkozik, itt sétafikál a parkodban, adódó alkalommal összeismer-
kedünk.” Nabokovnál a szakítás után rögtön fölsejlik egy újabb szerelem lehető-
sége. Csehov elbeszélésében a két hete Jaltában tartózkodó Gurovnak sem kell 
sok az elhatározáshoz: „Ha férje nélkül van itt és ismerősei sincsenek, nem árt 
megismerkedni vele” (CSEHOV 1984: 167).

A fiatal Nabokov prózapoétikai újítása abban ragadható meg, hogy már az 
elbeszélés kezdetén elmozdítja a fókuszt a szerelmespárról, viszonyuk fordu-
latairól az őket körülvevő természet és az emberek megfigyelésének irányába. 
A szerelem nem az egyetlen forrása lesz a boldogságnak, a szerelem „csak” az 
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egyik összetevő az összhangzatban, és mint ilyen, maga is tárgyává válik egy 
sokkal univerzalisztikusabb és plurálisabb létérzékelésnek. Bár a szerelem révén 
ébred tudatára hősünk önnön hiperérzékeny percepciós képességeinek, a szere-
lem katalizátor ebben a folyamatban, nem pedig az elsődleges mozgató vagy 
a végcél, mint a nagy elődöknél. A szerelemnek nincs olyan hatalma a főhős 
fölött, mint Tolsztoj vagy Csehov idézett műveiben. A nabokovi hős nemcsak 
az élő természettel szeretne eggyé válni, hanem később Pal Palics szobájában 
is ugyanazt az azonosulást éli át, ahogy alaposabban, „belső szemmel” figyelni 
kezd, és korábbi felületes benyomásait, téves emlékképeit összeveti a valósággal: 
„Húsos orra volt, a bal szemhéján szemölcs látszott, (…) Ebben a kis magszem-
ben benne volt ő maga, ő volt és csakis ő. Amint mindezt felfogtam, s tetőtől 
talpig végigmértem, könnyű, egészen könnyű mozdulatot tettem, mintha lelke-
men taszítanék egyet, s az már siklott is lefele a lejtőn, egyenest Pal Palics felé, s 
már benne is találtam magam, kényelmesen elhelyezkedtem, s immár a belse-
jéből éreztem ráncos szemhéján a szemölcsöt, a gallérja keményített szárnyait 
és a kopasz tarkóján mászó legyet. Ővé váltam. (…) A következő pillanatban 
ugyanazzal a könnyed mozdulattal besiklottam a te bőrödbe is, és megéreztem 
térded fölött a harisnyakötő gumiját, s még feljebb a batiszt csiklandozását, és 
helyetted gondoltam, hogy unod magad, meleged van, szeretnél rágyújtani. S 
abban a pillanatban táskádból elővetted arany tárcádat, és szipkádba beillesz-
tettél egy cigarettát.”

A fenti leírásban jól nyomon követhető, hogy a figyelem itt már akaratlagos, 
és a felismerések nem spontán jelentkeznek, mint az első jelenetben, hanem 
a főhős-elbeszélő mind inkább összpontosít, sőt a későbbiekben „erőlködve” 
igyekszik „meghallani minden hangot”. A néma vagy alig hallható tartomá-
nyok fölerősödnek, a hangok színe, modalitása egyre többet árul el a figyelmes 
hősnek a körülötte lévő világról. Ám mindezt képtelen közölni a szerelmével: 
„Egyszerre kedvem támadt, hogy beszéljek neked Pal Palics apró ráncairól, az 
aranyporos Izsák-székesegyházról, de alighogy belefogtam, megéreztem, hogy 
szavaim esetlenek, otrombák, s amikor rám szóltál »Te dekadens«, témát váltot-
tam. Tudtam: neked egyszerű érzésekre, egyszerű szavakra van szükséged.”

A boldogság a koncentrált figyelem révén tudatosan is előhívható állapottá 
válik, amely állapot nem statikus, hanem a dinamikus átalakulás, átlépés, átvál-
tozás egy neme. A beleélő megfigyelés, a határátlépés élménye azonban közöl-
hetetlen, szeretője semmit sem ért meg belőle. A szakítás oka éppen ez a felfo-
kozott, intenzív percepció és a nyomában jelentkező kielégítetlen közlésvágy. 
Amikor visszaérnek a kúriához, a nő észreveszi, hogy Pal Palicsnál felejtette a 
cigarettaszipkáját. A férfi visszafut érte és Pal Palicsot könnyek között találja, 
rájön, hogy a tanító reménytelenül szerelmes a nőbe, akiről abszolút hamis képe-
ket dédelget magában. Ugyanakkor azonban a tanító gyötrődése sem változtat a 
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nap boldogságán: „Éreztem, hogy megmártóztam valaki másnak a bánatában, 
más könnyei sugároznak belőlem. De ez boldog érzés volt, amilyet azóta is csak 
nagy ritkán éreztem: egy meghajolt fa, egy szakadt kesztyű, egy ló szeme láttán. 
Boldog volt, mert harmónia áradt benne. (…) Egykor millió lényre, tárgyra 
szakadtam szét, most eggyé olvadtam össze, holnap megint szétszakadozom. 
Így áramlik, modulál minden a világon.” A másik emberrel való együttérzés 
közelebb viszi a hőst saját érzelmeinek megértéséhez, mintha a másik ember 
könnyei az ő szemét tisztítanák meg.

Az elbeszélés egyes szám második személyű narrációban íródik, ahol a Te, 
a megszólítás címzettje az emlékező egykori szerelme. Az egyes szám második 
személyű elbeszélés célja azonban nemcsak a történtek utólagos tisztázása lehet; 
a Te-elbeszélés arra is alkalmas, hogy a jelenidejűség, az egyidejűség illúzióját 
keltse, ami azt sugallja, hogy bár minden, ami történt, a múlthoz tartozik, az 
érzelmek nem. A szerelemnek maradt olyan kristályfelülete, az intimitásnak 
létezik olyan lenyomata az emlékező tudatában, amely ellenáll a múló időnek.

Nabokov a későbbiekben komplexebb módon is használja a Te-elbeszélést. A 
novellákban, elbeszélésekben és regényekben egyaránt előfordul, hogy megsza-
kítja az E/3 narrációt egy ismeretlen második személyhez történő odafordulással, 
mintegy kiszól a szövegből egy láthatatlan és ismeretlen Te-nek. Ezek a várat-
lan narratív váltások rendkívül erős érzelmi töltést visznek a szövegbe, továbbá 
megvan az az itt is megfigyelhető hatásuk, hogy a múlt idejű elbeszélést hirtelen 
a jelen időbe, mintegy az író, az írás épp aktuális, épp most történő idősíkjába 
rántják, vagy legalább fölvillantják egy ilyen perspektíva lehetőségét. Az egyik 
legjobb példa erre a Felhő, tó, torony (Облако, озеро, башня – Cloud, Castle, 
Lake), Nabokov érett korszakának gyakran idézett mesterműve. Itt az elbeszé-
lő Vaszilij Ivanovics nevű „képviselőjének” történetét beszéli el, aki egyaránt 
lehet az alkalmazottja és az alteregója. A Vaszilij Ivanovics által szemlélt táj 
leírását két ponton is megszakítja, és egy-egy hosszú, többszörösen összetett 
mondatba gondolatjelek között beékeli az alábbi megszólításokat: „menni oda, 
örökre, hozzád, szerelmem” és „szerelmem! én szelíd kedvesem!” Az oroszul írt 
regények közül például az Adomány, a kései művek közül pedig az Ada című 
regény él az egyidejűsítésnek ezzel a módszerével. Nabokov e tekintetben sajá-
tos módon előzi meg a későbbi posztmodern poétikák regiszterkeveredéseit és 
nyelvi önreflexivitását: a fikcionalitás keretei nála stabilak maradnak, a váratlan 
„kiszólások” nem csak és nem is elsősorban az írás folyamatára, nyelvére és/vagy 
szerzőjére reflektálnak, hanem az írás vagy az elbeszélés ismeretlen címzettjére, 
aki nem a beleértett olvasó, hanem egy konkrét személy. A titokzatos Te tartoz-
hat az elbeszélőnek az elbeszélt történeten kívüli világához, de éppígy tartozhat 
a szerző, tehát az írás aktuális jelenéhez is. Nem az az érdekes, hogy megtudjuk, 
ki ő, hanem az, hogy a hozzáfordulás gesztusa révén megsejthetővé váljon egy 
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szövegen kívüli tér, hírt adjon magáról a szöveghez képest külsődlegesnek tűnő, 
de annál intenzívebben jelenlévő személyesség. A Nabokov-szövegeknek ez a 
különleges, többnyire rejtve maradó dialogikussága előre vetíti Bahtyin azon 
elméleti belátását, mely szerint „az, hogy a megnyilatkozásnak címzettje van, 
hogy a megnyilatkozás mindig fordul valakihez, olyan szerves alkotóeleme a 
megnyilatkozásnak, ami nélkül az ezt a nevet nem is érdemelné meg. Az ilyen 
másikra irányultság különféle tipikus formái és a címzettekről kialakult minden 
elképzeléstípus szintén olyan konstitutív tényezők, amik meghatározólag hatnak 
a legkülönfélébb beszédműfajokra” (BAHTYIN 1986: 414–415). Nabokov a 
leggyengédebb intimitás „beszédműfaját”, szólamát is beleszövi időnként a 
narratívába, és bár a „szerelem beszéde” többnyire rejtve marad, meghatározó 
„konstitutív tényezőt” képez a narratívában.

A Hangok esetében a Te-elbeszélés egyeduralkodó forma, és az elbeszélés 
folyamatossága csak egy helyen törik meg, amikor az elbeszélő beszámol arról, 
hogy Pal Palics megjelenik az álmaiban, de úgy, mint aki nem a múlthoz, hanem 
a főhős jelen életkörülményeihez tartozik. Ez azonban csak egy egyszeri és rövid 
közbevetés, maga az elbeszélés nem a jelenben zárul, hanem a múltbeli nyári 
nap végén. A Hangok című elbeszélés orosz változatának utolsó szava a csend 
(тихо), és a beálló csend egyúttal magába foglalja az összes hangot is. Hang és 
csend kölcsönösen feltételezik egymást, ahogy a fény és az árnyék, a nappal és 
az éjszaka, az öröm és a szenvedés, az élet és a halál. Ez a hangtól a csendig ívelő 
kompozíció felidézi Tyutcsev és Mandelstam majdnem azonos, Szilencium! és 
Silentium című híres verseit. Mandelstam 1910-es költeménye természetesen 
a mesterének tekintett XIX. századi előd versének újraírása, továbbgondolása. 
Nabokov költőként alaposan tanulmányozta Tyutcsev verseit is – a rá való utalá-
sok is át-meg átszövik az orosz korszak műveit. (A már említett Felhő, tó, torony 
című novella főhőse is egy kis Tyutcsev-kötetben próbál elmerülni nácikként 
viselkedő brutális útitársai elől.) Tyutcsev és Mandelstam egyaránt a nyelvvel, 
a közléssel kapcsolatos morális szkepszisnek ad hangot. Tyutcsev Szilencium! 
című verse (melyet Nabokov konzseniálisan fordított le angolra) egy parado-
xon, hiszen szavakkal beszél a szó megbízhatatlanságáról, arról, hogy minden, 
amit kimondanak, szükségképpen hazugság: „Szív hol s kinek nyílhatna meg? 
/ Ki értheti az életed? / Ki érthetné, ki vagy, mi vagy? Hazudik a kész gondolat! 
/ Merítve sár a tiszta mély: igyál belőle s – ne beszélj!” (TYUTCSEV 1986: 23) 
Mandelstam versbeszélője pedig „az eredendő némaságra” próbál rátalálni, a 
megtestesülés előtti tiszta harmóniára, ahol a szó és a zene még nem váltak el 
egymástól, ahol a szépség és a szerelem istennője, Afrodité sem született még 
meg, még csak hab a tengerben. Mandelstam versében a némaság az őstenger 
képeiben jelenik meg, ahol még minden együtt áramlik: „Tudom, a szám majd 
rátalál/ az eredendő némaságra,/ a hangra, mely fogantatása/ percében kristály-
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tiszta már. // Maradj meg habnak, Afrodité,/ zenévé változz vissza, szó / szív, 
ősforrással áradó, / homályló szív, ne légy te szívvé” (MANDELSTAM 1991: 
32). Nabokov azonban, hogy metaforával éljünk, hallani véli az őstenger zúgását 
is, ahogy hőse a Niagaráét azon a boldog délutánon. Nem véletlen, hogy nála 
a hős hangsúlyozottan hangokról beszél, és nem a nyelvről, nem a szavakról.

Az a probléma, hogy a nyelv nem képes vagy csak korlátozottan képes 
megragadni, ill. modellezni a valóságot, a XX. század elejének gondolkodóit is 
foglalkoztatta. Brian Boyd mongoráfiájából tudható, hogy Nabokov édesapja 
ösztönzésére 12-13 éves korában ismerte meg a nagy amerikai pszichológus, 
William James írásait (BOYD 1990: 90–91). James 1910-ben írt, főművének is 
tekinthető The Principles of Psychology című összegző munkájában több aspek-
tusból is elemzi a nyelvet. Kitér például a köznapi és a tudományos nyelv zavaró 
interferenciáira, vagy azokra a félreértésekre és súlyos hibákra, melyek abból 
adódnak, hogy nincs megfelelő nevezéktana a tudománynak. A Hangok elemzése 
szempontjából azonban lényegesebb a James által kidolgozott tudatfolyam (the 
stream of thought – szó szerint gondolatfolyam) elmélete. Ennek első és egyik – a 
nabokovi esztétika szempontjából is – legfontosabb tézise, hogy minden gondo-
lat egy személyes öntudat része, minden gondolat személyes formában jelenik 
meg. Mivel minden gondolat egy én-hez tartozik, minden gondolat valakié, a 
gondolatok nem tudnak kicserélődni, átadódni. A törvény e tekintetben James 
szerint az „abszolút elszigeteltség” és a „redukálhatatlan pluralizmus”. Sem az 
időbeli és térbeli közelség, sem a minőségi és tartalmi hasonlóság nem képes 
a gondolatokat egyesíteni, amennyiben elválasztja őket az a körülmény, hogy 
különböző személyes tudatokhoz tartoznak. A természetben James szerint ez 
abszolút hasadás, a legáthidalhatatlanabb rés. („Each of these minds keeps its 
own thoughts to itself. There is no giving or bartering between them. No thought 
even comes into direct sight of a thought in another personal consciousness 
than its own. Absolute insulation, irreducible pluralism, is the law. It seems as 
if the elementary psychic fact were not thought or this thought or that thought, 
but my thought, every thought being owned. Neither contemporaneity, nor 
proximity in space, nor similarity of quality and content are able to fuse thoughts 
together which are sundered by this barrier of belonging to different personal 
minds. The breaches between such thoughts are the most absolute breaches in 
nature” (Kiemelések az eredetiben. JAMES 2015). A Hangok szakítás-jelene-
tében a főhős hallgatása, érzelmeinek közölhetetlensége a fentiek értelmében 
nem morális kérdésként, hanem adottságként jelenik meg, úgy, mint természeti 
törvény, mint a világ sok jelensége közül az egyik.

Nem véletlen természetesen az sem, hogy az elbeszélés hősnője Bach-fúgát 
játszik. Mandelstam Az akmeizmus hajnala című programalkotó esszéjében, ahol 
az akmeizmust Tyutcsev költészetéhez köti, és Tyutcsev költői gondolkodásának 
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folytatásként értelmezi, Bachot hozza fel példának: „Mi úgy visszük be a gótikát 
a szavak viszonylataiba, mint Sebastian Bach a zenébe” (MANDELSTAM 1992: 
29). Nabokov esztétikai gondolkodására azonban már e korai művében is jellemző 
az a sajátosság, amit a megelőzöttség belátásának lehetne nevezni. A műalkotás 
nála más természetű, mint Mandelstamnál, aki szerint az alkotás építkezés a 
kőként, anyagként felfogott szavakból. Amerikai Csehov-előadásában, amikor 
összefoglalja a tipikus csehovi elbeszélés hét alapvető ismérvét, Nabokov érdekes 
módon természettudományos alapon állítja szembe Gorkij és Csehov elbeszélő 
technikáját. Gorkij Nabokov szerint molekulákként, kis anyagi részecskékként 
tekint a szavakra, melyekből a narráció felépül, Csehovnál viszont a szavak 
hullám-természetűek, ami jobban megfelel a modern tudományos világképnek 
(NABOKOV 1981: 262). Nabokovnál pedig, folytathatnánk az analógiát, a szó 
egyszerre részecske és hullám, akár a fény a kvantumfizikában. Ezért is lehet 
olyan kitüntetett szerepe a Hangok című elbeszélésben a megfigyelésnek, hiszen 
a megfigyelés, a világ jeleiből való „olvasás” nem passzív szemlélődés csupán, 
hanem a lehető legaktívabb részvétel, amely változásokat is képes előidézni. A 
természet hangjai és az ember által okozott zajok vagy tudatosan alkotott hang-
költemények, amilyen a Bach-fúga, Nabokov e korai művében (és ahogy látni 
fogjuk, lényegében később sem,) nem jelentenek lényegi minőségi különbséget. 
Az emberi nyelv csak egy szólam a természet sokféle akusztikus megnyilvánu-
lása közül. Nabokov, azáltal, hogy a természeti jelenségek sorába vezeti vissza 
az emberi beszédet és a zenét, kölcsönös analógiákat teremtve a világ zajai és 
az ember hangzó alkotásai között, részben megőrzi, részben pedig fel is oldja 
Tyutcsev és Mandelstam nyelvi paradoxonát. Nála az esztétikai létérzékelés és 
a költői megnyilatkozás éppen olyan elementáris és meggátolhatatlan, mint az 
eső vagy a szél hangjai, még ha erősségben nem is vetekedhet velük. A figyelem, 
amelynek az elbeszélésben a zenei hallás a metaforája, lehetővé teszi az átlépést, 
átlényegülést az abszolút műalkotásként felfogott Univerzum harmóniájába, a 
boldogság pedig ilyen értelemben aktív részesedés e harmóniából. Az angol, s így 
a magyar változatból is kimaradt az a mondat, amely az orosz eredetiben tovább 
magyarázza ezt az összefüggést: Ничего нет слаще уходящей музыки. (Kb. 
Semmi sem édesebb a távolodó zenénél.) Pal Palics reménytelen szerelme és a 
hirtelen szakítás érzelmi, morális problémája egyaránt zenei témává lényegül át.

 Nabokov Szólj, emlékzet ! című autopoétikus önéletrajzában újraírja ezt a 
korai elbeszélését is. (A memoár egyúttal írói breviáriumnak is tekinthető, mivel 
legalább annyira táplálkozik az önéletrajzi tényekből, mint a korábban megírt 
művekből.) A Tizenegyedik fejezet az ihlet első moccanását, a költővé válás első 
mozzanatát idézi fel. 1914 szokatlanul viharos nyarán, egyszer, épp mikor az 
eső elállt, elkezdődött az első vers. „Azon a nyáron, – írja Nabokov, még túlsá-
gosan fiatal voltam ahhoz, hogy megteremtettem volna a »kozmikus összhang« 
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gazdagságát … Arra azonban rájöttem, hogy aki költő szeretne lenni, rendel-
keznie kell egy képességgel, egyszerre több dologra gondolni.” (Az eredetiben 
„cosmic synchronisation”, kozmikus szinkronizáció szerepel, a szakirodalomban 
Nabokov esztétikai gondolkodásának egyik legfőbb elveként tekintenek erre 
az egyébként Nabokov által fiktív filozófus barátjának tulajdonított kategóriá-
ra, Hetényi Zsuzsa is így hivatkozik rá Nabokov-monográfiájában (HETÉNYI 
2015: 32). A vers születésének délutánján megjelenik a falusi tanító, Pal Palics 
egyik modellje: „Az első versem születését kísérő bágyadt kószálásban összefu-
tottam a falusi iskolamesterrel, aki lelkes szocialista volt, jó ember, és apám nagy 
rajongója (örömmel üdvözlöm ezt a képet), mindig sűrű kis vadvirágbokrétát 
szorongatott, mindig mosolygott és mindig verítékezett.” A versírás révületébe 
merült tudat nem érzékeli a teret, leginkább csak a hangokat képes érzékelni a 
külvilágból: „A változatos helyzetekben változatos hangok értek utol: ez egyaránt 
lehetett az ebédjelző gong, vagy valami szokatlanabb, például egy kintorna pocsék 
zenéje. (…) A szürkületkor elindított családi fonográf volt a másik zenélő masi-
na, amelyet strófáimon keresztül is hallottam. Az erkélyen, ahol rokonaink és 
barátaink összegyűltek, a réztölcsérből harsogott a nemzedékem által olyannyi-
ra kedvelt ciganszkije romanszi. (…) E dalok világát zokogó fülemülék, virágzó 
orgonabokrok és a földbirtokos nemesség parkjait díszítő susogó fák alkották. 
A fülemülék trilláztak, és a lenyugvó nap tüzes vörössel csíkozta be egy fenyő-
liget fatörzseit. A sötétedő mohán mintha tamburin hevert volna. Egy fátyolos 
alt hang utolsó hangjai űztek még egy darabig az alkonyon át. Mire visszatért a 
csend, elkészült első költeményem” (NABOKOV 2006: 231–238).

Az emlékirat következő szakaszában persze Nabokov önmaga legkönyörte-
lenebb bírálójaként „silány kotyvaléknak” nevezi a művét, melyben „kizárólag 
Tyutcsev mennydörgésének visszhangja és Fet megtört napsugara megbocsát-
ható.” A téma negyven évvel későbbi, jóval professzionálisabb és ironikusabb 
újraírása továbbviszi a korai elbeszélés mintázatát, és mivel a „silány kotyva-
lékhoz” nem illene Bach emelkedettsége, itt a kintorna és a népszerű dalokat 
játszó gramofon képezi az emberi zene háttérfüggönyét, ugyanakkor azonban itt 
is a távolodó, emlékké halkuló zene és a beálló csend lesz az előzménye a költői 
hang megszólalásának. A költői gondolat, a vers egyszerre szövődik hangokból 
és csendből, lesz egy új, ujjongó akkord az összhangzatban, az Idő hangjegye.
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Đenđi MIKOLA

„TOG SREĆNOG DANA....”
Konstrukcija sreće i pitanje pesničkog iskaza u pripovetci Nabokova pod 
naslovom Glasovi

Studija se bavi pojmom sreće, jednom od najosnovnijih pesničkih kategorija u ranom 
stvaralačkom periodu Nabokova. Analizom Nabokove pripovetke pod naslovom 
Glasovi istražuje se prvobitno pojavljivanje tematskog motiva sreće u opusu ovog 
pisca. Studija se, pored pomnog čitanja teksta, osvrće i na one naratološke metode 
koje će i kasnije biti osnovna karakteristika Nabokovljeve proze. Istražuje se ona 
složena povezanost između sreće kao stanja svesti, naglašene percepcije i stvaralačkog 
čina, čiji uzrok leži i u interesovanju mladog Nabokova za psihologiju, pre svega za 
dela dela Vilijema Džejmsa (William James). Pored toga analizom su obuhvaćeni 
i najvažniji intertekstovi i aluzije na rusku književnost; interpretira se način na 
koji se dela Tolstoja, Čehova, Tjutčeva i Mandeljštama u Glasovima „pišu dalje”.
Ključne reči: Nabokov, sreća, Vilijem Džejms, tok svesti, Silentium, intimitet, govorni 
žanr, kosmička sinhronizacija

Gyöngyi MIKOLA

“ON THAT HAPPY DAY...”
The structure of happiness and the problem of the poetic manifestation 
in Nabokov’s Sounds

The study deals with one of the most determining poetic categories of Nabokov’s 
early period, with happiness. With the analysis of Nabokov’s short story, entitled 
Sounds, it examines how the topic motive of happiness emerges in the first place 
in Nabokov’s prose. Besides close reading of the text, it touches upon those 
narratological procedures that will also be determining later in Nabokov’s prose. 
In the course of the analysis the complicated correlation between the state of 
happiness, the increased perception and the creation is revealed, not regardless 
of the young Nabokov’s psychological studies, above all of William James’s works. 
Beside all these, the analysis mentions the most important Russian literary references 
and allusions, makes an attempt at interpreting the further writing of Tolstoy’s, 
Chekhov’s, Tyutchev’s and Mandelstam’s works in the Sounds.
Keywords: Nabokov, happiness, William James, stream of consciousness, Silentium, 
intimacy, speech genre, cosmic synchronization
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IRODALMI HATÁRÁTLÉPÉSEK 
LJUDMILA ULICKAJA ÉLETMŰVÉBEN

Ljudmila Ulickajának, a mai orosz irodalom egyik kétségtelen sztárjának a szöveg-
közi hálózatait kezdem el felfejteni, lazán érintve popularitásának, lektűr- és szépírói 
mivoltának, befogadói csoportjainak és életműve szemléleti kereteinek kérdéseit. A 
Tolsztoj-allúzióktól indulva Csehov-reminiszcenciákon át a kortársi párhuzamo-
kat említve igyekszem kitapintani az életmű szövetét, regisztereit, határátlépéseit, 
határait – fő tárggyá téve a spirituális tapasztalat irodalmivá transzponált egzisz-
tenciális megnyilvánulásait.
Kulcsszavak: Ulickaja, intertextualitás, az orosz irodalom virtuális, imaginárius 
története, továbbírás, párhuzamok elődökkel és kortársakkal, átmenetnarratíva, 
spirituális és műfaji határátlépések, elitirodalom és bestseller

Ljudmila Ulickaja az egyik legsikeresebb kortárs orosz író hazánkban 
(CZINKI 2014). Saját országában és nemzetközileg is a legismertebbek és elis-
mertebbek közé tartozik, még ha folyamatosan jelen van a műveinek esztéti-
kai értékét megkérdőjelezők hangja is a világban, illetve (jogosan) napirenden 
szerepel a lektűrirodalomba sorolásának lehetségessége. Ez utóbbiról többször 
megnyilatkoztam, nem tartván kizártnak e szempontot, ám az életmű árnyalt 
tagolásának révén, annak folyamatában érvényesítve az egyedi alkotás egye-
di megítélésének szükségességét, s így több regiszterbe osztva az életművet 
(GILBERT 2014: 56–61).

Akik lektűrírónak tartják, elbeszélései lekerekített, happy end-szerű megfor-
málására utalnak, amivel messze nem minden szövegét illetően értek egyet. Érvé-
nyesül viszont bizonyos rend, rendszer, értelem az általa megalkotott világban, 
ezt nehezményezhetik vagy tarthatják elavultnak ellenzői. Intellektuális, de nem 
innovatív, progresszív próza, mondják mások, s hogy kevéssé intertextuális. E 
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megállapítások közül az első distinkció elfogadhatónak, használhatónak tűnik 
(SZŐKE 2013), az utóbbit kétségbe vonom. Mind a diskurzusba hozott művek, 
mind a valamiképpen megjelenő, megelevenedő írótársak sora ellentmond e 
feltételezésnek. Okszana Pobivajlo disszertációja (ПОБИВАЙЛО 2009) az élet-
mű mitopoétikai gyökereit is kutatja, fellelve benne az iker-, a demiurgosz-, az 
androgün-, az elveszett feleség és más mitémákat. Szabó Tünde a korai kisregény, 
a Szonyecska más orosz irodalmi Szonyecska-alakokhoz való viszonyát tárgyalja 
alapos, orosz nyelvű munkájában (САБО 2015). Jómagam ugyanezen mű titok-
zatos, megfejthetetlen, virtuális kapcsolatáról, tipológiai szüzséegyezéséről írok 
Szabó Magda A Danaidákjának kapcsán. Mindkét regénynek olyan könyvtárosnő 
a főszereplője, aki háttérbe húzódik férje és (tulajdonképpeni) nevelt lányuk 
kapcsolata láttán, s elfogadja, sőt támogatja azt (GILBERT 2014: 203–209). A 
Médea és gyermekei címszereplőjének pedig az antik mitológiai hősnővel való 
ellentétes párhuzamát vonhatjuk meg tudván, hogy az orosz mű hősnője nem 
öli meg férjét és gyerekeit, értesülvén férje hűtlenségéről. Más, humánusabb 
módon vezeti le, spiritualizálja fájdalmát. Vér szerinti gyermekei sincsenek, ám 
fogadottak – számosan.

Ebben a műben – és Ulickaja más szövegeiben is – sokat olvasnak a szerep-
lők. Szonyecska, a volt könyvtárosnő esetében kardinális kérdés, mikor és mit 
olvas a címszereplő alak, s érti-e olvasmányát. Eldöntetlen kérdés: mintha álom-
világát népesítenék be az orosz irodalom hősnői, amikor fiatalkorában ezeket a 
regényeket bújja. A narráció félmondatban közli: a maga módján fejezi be őket 
befogadójuk félálomban, s álmodja tovább a cselekményt. Házasságát is olva-
sottságának s a könyvek szeretetének, ismeretének – valamint segítőkészségének 
köszönheti, amikor is Robert Viktorovicsnak, új olvasójuknak, akinek száműzött 
lévén nincs bejegyzett lakcíme, saját olvasójegyével kölcsönzi ki a kért francia 
műveket. Ezután Szonya már nem foglalkozik könyvekkel, irodalommal, nem 
olvas, az egyetem irodalom szakját is abba kell hagynia – azt a háború kitöré-
se miatt, de a fészekrakás, családalapítás és családtagjainak teljes kiszolgálása 
is majd két évtizedre elzárja aztán az olvasástól. Szonya a cselekmény szerint 
nem hiányolja a könyveket, nem sérelmezi elejtett megjegyzésekben sem, hogy 
immár nincs kapcsolata velük. Nincs tehát említés róla és a könyvekről házas-
ságának cselekményideje alatt. Mindössze azt fájlalja egy ponton a címszerep-
lő, hogy lányának a könyvek nem jelentenek semmit. A jelzésszerűség itt azt a 
pedagógiai-pszichológiai elvet hívja elő több szinten, metanarratívan, kihagyá-
sos, elliptikus voltában is, hogy csak a példa, a személyes példamutatás segítene. 
Nincs demagógia, túlbeszélés a szöveg egyik narratív szólamában sem Tánya s 
a könyvek vonatkozásában, a legkevésbé sem didaktikus a jelenet. Mindössze 
az olvasóban fogalmazódik meg, hogy akkor hathatna lányára anyja könyvsze-
retete (Szonyecska valaha volt irodalomimádata), ha a lány látna is néha ilyen-

V. Gilbert Edit: Irodalmi határátlépések Ljudmila Ulickaja életművében
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olyan kötetet anyja kezében. Másfelől közelítve, immár saját oldaláról: nem az 
a baj, hogy nem nyúl könyvhöz házassága alatt a címszereplő Szonya, hanem 
az a kérdés, hogy olvasási szenvedélye és gyakorlata, amely férjhez menése előtt 
teljességgel kitöltötte idejét, hasznosul-e az élet, saját élete terepén. Tanult-e 
valamit az orosz irodalomból? Tudatos, kritikai, reflektáló olvasónak bajosan 
nevezhetjük. Nem tudja vagy nem akarja megvédeni kedvenceit, amikor kétség-
be vonják azok értékességét. Érzelmileg kötődött hozzájuk valószínűleg, hiszen 
kognitív, diszkusszív szinten nem reagál rájuk, nem érvel mellettük. Érintett, 
rajongó, bevonódott, naiv olvasójukként neki is fáj a lekicsinylésük.

Egyszer csak megszűnnek tehát a jóízű beszélgetések az ágyban, miután 
férje leszólja az orosz irodalom iránti kritikátlan, naiv rajongása miatt, egyedül 
Puskint ismervén el a hazaiak közül. Bekövetkezik a szakadás: Robert Viktorovics 
a franciákat helyezi magasra, illetve politikailag is helyre teszi Szonyát: felesége 
azonosulását az oroszok nagy Honvédő Háborújával szintúgy nevetségesnek 
tartja. A feleség ezután bezárkózik, s ekkor kezdődik elhidegülésük az ágyban 
is. Szonya alázatos lesz, magának a kisszéken, a konyhában, a mosogatódézsa 
előtt készít helyet, azaz oda helyezi magát, amikor értelmiségi vendégek, művé-
szek jönnek hozzájuk. Hagyja, eltűri, hogy férje és lánya lenézzék, lesajnálják, 
ne vonják be világmagyarázó beszélgetéseikbe. Az irodalomtól tehát vagy aláza-
tosságot tanult, vagy mindössze idő- és életkitöltő funkciója volt számára, amíg 
más nem adódott, vagy azt, hogy mindig van valami, amihez tudunk nyúlni az 
életben. Ha csak a könyvek, akkor ahhoz, s azokkal is lehet boldognak lenni, 
ha család adódik, akkor annak a szervezésébe lehet belevetnie magát teljesség-
gel az egykor olvasónak – ez meg is történik. Amikor pedig a családja elillan, 
visszatér a könyvekhez. Nem előbb, akkor viszont azon nyomban. Van tehát (s 
talán ezt tanulja a könyvekből?) mindig egy B terv.

Olvasni és élni – úgy tűnik, együttesen nem valósítható meg e mű vilá-
gában, ennek a főalaknak a vonatkozásában. Határozottan választ a szereplő: 
vagy-vagy. Életét a könyvek alkotják/helyettesítik a házasságig, aztán teljeséggel 
kiszorulnak új életéből. Éles tehát az átmenet, cezúra vonódik a könyvvel és az 
anélkül való létezés közé.

Ulickaja más műveiben szintén gyakori téma, motívum, cselekményelem 
az olvasás. Ezzel múlatják az időt az Életművésznők nőalakjai a tengerparton, 
az Imágónak pedig eleve a brezsnyevi éra orosz értelmiségi, művész szubkultú-
rája a közege. Ezekben fordított a helyzet az előzőekben tárgyalt mű világához 
képest: az élet természetes része, velejárója az olvasás, sőt az írás. Az Imágóban, 
az orosz belső emigráns (orosz szóhasználattal: disszidens) értelmiség regé-
nyében rengeteg szó esik az orosz irodalomról, orosz írókról, Brodszkij alakja 
pedig meg is jelenik a szereplők között. A Médea és gyermekeiben a címszereplő 
évtizedeken át francia nyelvű leveleket vált barátnőjével, aki sógornője is lesz 
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egyben. A másik, az alternatív női főszereplő, Mása pedig költő, verseit olvas-
hatjuk is a regényben. Ezek pedig Ulickaja szinte egyedüliként publikált költe-
ményei, mint interjúiban elismeri: folyamatosan íródó verseinek sokaságából. 
Spirituálisan is határátlépő alkotások: fiktív szerzőjük transzcendens, eufórikus 
élményeinek lenyomatai, egyben levezető, kiíró, terapikus funkciójú és hatású 
szövegek. Mását ugyanis kislánykorában nagy gonddal, gondossággal, törődő 
szeretettel hozza vissza evilági életébe anyai nagymamája és unokanővére a kettős 
tragédia után, mikor is szüleit autóbalesetben elveszíti s elmeháborodott apai 
nagyanyja esténként őt hibáztatja emiatt. A gyermek öngyilkossági kísérlete 
ekkor még sikertelen. Másodszorra azonban nem tudja már visszatartani egyik 
családja sem, s ő maga is az átlépést választja. Fiatal nőként újra átéli ugyanis a 
rettenetet, a sehova nem tartozást, az árulást, a kitaszítottságot, a tehetetlensé-
get, életének, viszonyainak megoldhatatlanságát. Akkor, felnőttként kapcsolati 
krízisbe, egzisztenciális határhelyzetbe is kerül: nem tud választani egymást kizá-
ró kötődései közt, s az átlépés a megoldás számára. A versek szoros lenyomatai 
lelki állapotainak, változásainak, válságainak. Mentális szelepként működtek, 
amíg élete egyensúlyban volt, amíg képes volt polgári életvitelre: egyetemre 
járni, családot alapítani, dolgozni, kutatni, háztartást vezetni. A versek írása 
jelentette, biztosította azt az átmenetet a másik világba, ami határidentitását 
földelte, megadva az őt hívó égieknek: démonainak és angyalainak, ami nekik 
jár. Mása saját műveibe transzponálta félelmeit, szorongását, kétségeit, kétség-
beesését. Szabadsága megélésének, mentális egészségének terepe volt számára 
költészete. Őrzői e versek különleges élményanyagának, testi-lelki eksztázisának 
is, amelyet először a „Föld Köldökén” szeretkezve, majd megannyi helyszínen ér 
el szeretőjével, a sportmasszőrrel. Elhívásának, búcsújának kifejeződése végül 
az evilágtól a poézis. Üzenetváltás is, hiszen kommunikációs cél lebeg szerző-
jük előtt, amikor verseivel, verseiben megszólítja a férfit, s faggatja közös élmé-
nyükről, amely nemcsak testi kielégülés, hanem lelki egyesülés, transzcendens 
beavatás, egyúttal istenélmény a nő oldaláról, az ő átélésében. Közös különle-
gességtudatukról ad tanúságot, s bizonygatja bennük viszonyuk egyediségét, 
kiválasztottságukat. Nyelvet akar általuk találni Butonovhoz, akit megérintenek, 
de zavarba hoznak a hozzá a lánytól postán érkező költemények, s elutasítja a 
nyelvtalálásnak ezt az új csatornáját.

Fontos momentuma, kitüntetett vonulata ez a regénynek. Tapasztalati bizo-
nyítéka annak a jelenségnek, amit kissé bizonytalanul női írásnak nevezünk. A 
feminista irodalomtudomány sokféle álláspontot foglal el a nőírás kérdésében, 
Ulickaja hárítja a témát. Természetesnek veszi, hogy mások a tapasztalatai, 
a nyelve, a kommunikációs eszközei, mintha férfi lenne, hisz nőként él. Más 
az életvalósága, életvilága, s bizonyára mindez megjelenik írásaiban is. Ám 
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mindennek detektálására ott vannak a szakemberek, a szociálpszichológusok, 
a társasnyelvészek, mondja, ő erről hadd ne nyilatkozzon, szokta válaszolni, ha 
erről faggatják.

Biblioterápiás foglalkozásaimon megnyilatkozó, megnyíló tapasztalati tények 
bizonyítják, hogy ennek a cselekményvonulatnak milyen erős terápiás hatása 
van a nők számára, mennyire találva érzik magukat, jelezve, hogy erről még nem 
olvastak, sőt nem is igen beszéltek mással. Valószínűleg ez nincs így, mert a tarta-
lon nem nóvum, ám a katarzis csak esztétikailag magas színvonalú szöveg hatása 
lehet. Sajátosan női tapasztalatuk artikulálódik itt megrázó erővel. Döbbenten 
fedezik fel a vallomást tevő olvasók, hogy sokuk életében megjelent, meglévő, 
ismeretes jelenség ez a két nem eltérő kommunikációjáról, alkatáról – tragikus, 
mert elválasztó tapasztalatáról. Arról, hogy a férfi „néma”, hogy nem hajlandó 
verbalizálni, tematizálni, kimondani az élményt, sőt, hárítva banalizálja, kicsi-
nyíti, redukálja annak jelentőségét. Akaratlanul szeparációs szorongást kelt így 
a partnernőben, aki elárulva érzi magát, mert más síkon: a kimondásén nem 
nyilvánul meg összetartozásuk. Elbizonytalanodik a női fél: ennyire más a közös 
élmény, ennyivel kevesebbet jelent a férfi számára? Vagy nem is volt közös, nem 
ugyanazt élték meg, nem ugyanabban voltak jelen? Ha pedig mégis, hogyhogy 
nem kiáltja ezt világgá a férfi is, miért nem reflektál rá szóban, miért nem felső-
fokban említi, s miért nem forgatja fel egész életét? Erre a jellemző női tapasz-
talatra ismer rá az Ulickaja-olvasó, ám nemcsak erre a megélésmódjára. Mint-
hogy többféle női karakter reprezentálódik a műben, a művekben, más habitusú, 
beállítottságú nőolvasók is magukra látnak s értik meg a különféle szereplők 
közvetítésében jobban nő- és férfitársaikat. Az általam szerzetesnő-típusnak 
elnevezett Szonya-Médea és a tragika Mása mellett a Szandra-Nyika-vonal is 
megjelenik: ők nem monogámok, inkább szórakoztatják őket a párhuzamos 
partnerek, s képesek a baráti szexre. Butonovhoz hasonlóan reagál így (masz-
kulinnak tekintett módon, nemiségét férfias vadászösztönnel megélő) Nyika is, 
amikor Mása hozzá fordul rendkívüli élményének megosztásával. Nyika, aki 
ráadásul többszörösen érintett a történetben, cinikus fiziológiai magyarázatot 
ad, s centiméterekkel és másodpercekkel méri Mása mindent felölelő eksztázisát.  
Praktikus válasza alapján mindössze az történt, amit férje egyszerűen nem tudott 
soha elérni nála, azaz nem volt képes rendesen kielégíteni, közli Másával, ezért 
nem tud hát most magához térni unokahúga egy erős orgazmus után. Nyika 
realizmusa összeér Butonovéval, akik – más-más okból – hárítják Mása páto-
szát, s ez is okozója lesz az érzékeny, védtelen nőfigura idegenségtapasztalatának, 
végzetessé váló magányának. Nyika az az unokanővér, akinek köszönhetően a 
kis Mása kijutott gyermekkori traumájából s húsz jó éve lett a földön, ám ő az 
is, aki szándékán és tudtán kívül, Butonov másik szeretőjeként harmadik most 
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ebben a háromszögben. Amikor ezt Nyika észleli és kilép, már késő. Butonovra 
is hat a lelkes és őszinte szerető, Mása, ennek következtében a férfi egy idő után 
lemond a többi nőről, s hívja monomániásan és brutális nyíltsággal Mását el a 
családjától az újabb s újabb légyottokra. Kapcsolatuk a közös nyelv és élettér, 
életforma, értékek és mentalitás hiányában éteri érzéki vákuumban létezik, de 
elfogy belőle a levegő Mása számára. Az érzékeny és a földi létezésbe mély gyöke-
reket nem eresztett nőalak skizoid helyzetbe kerül a két kapcsolatrendszer – s a 
két szféra között, így kilép a földi antagonizmusok világából.

A Kukockij eseteiben Jelena, a nőiségében szintén szándékolatlanul, indu-
latból, egy vita hevében traumatizált nőalak jegyzeteket készít egyre halványuló 
evilági életéről, amíg erre képes. Ebben a nagyregényben nem az írás, az írók 
játsszák a főszerepet, hanem a különleges látó képességekkel végzett orvosi és 
építésztervezői praxis, a zene és más, változatos életterületek plasztikus ábrázo-
lása, a botanikáé, biológiáé, kézművességé. A túlvilági (vagy másik) dimenzió, 
a Harmadik Állapotnak nevezett helyszín egyik lakója azonban éppen a nevén 
vezetett Tolsztoj, aki megbánja, elhibázottnak tartja életművét, amit Borotváltfejű 
(az evilágon: Kukockij doktor) nem hagy annyiban, s igyekszik meggyőzni az 
író túlvilági alakját művei értékességéről. Jelena, Kukockij felesége pedig tolsz-
tojánus. Erről az intertextuális vonatkozásról is szól Balikó Helga tanulmánya 
(BALIKÓ 2005).

A nevezett regény szóba hozott cselekményrétegének egy jelöletlen, s talán 
virtuális szövegközi kapcsolata bennem Csehovot idézi. Ez a halál utáni vagy 
Jelena lázálmaiban, emlékezetvesztő, a földi realitásoktól elmenekülő betegsé-
gének tereiben létező világábrázolás összetett gyökerekkel bír. A betéttörténet 
különleges univerzuma vallások, mitológiák elemeiből, paranormális jelen-
ségek tanúságaiból, kómában, tetszhalottan, a klinikai halál állapotában lévő 
személyek beszámolóiból – és a világirodalom egyes motívumaiból, szüzséi-
ből áll össze koherens egésszé. Úgy épül fel ez a világ, az a játékszabálya, hogy 
ott, a parton túl felocsúdó személy csak akkor fogja fel, hol tartózkodik, ha 
érett rá, ha felkészült a befogadására valamiképpen. Ha vannak róla előzetes 
képzetei, ha foglalkozott a transzcendenssel még a Földön – ha volt helye földi 
lényében, személyiségében annak, akit egyesek Istennek hívnak. Ez a megálla-
pítás, felismerés Csehov Unalmas történetének is az egyik tetőpontja, amikor 
is az idősödő professzor felfedezi, hogy milyen üres belül, mennyire kiürült az 
élete, s nincs, akivel megossza rossz érzéseit, félelmeit, egzisztenciális szoron-
gását. Levált róla professzorsága, s felfedezi: semmi és senki nélküle, nem így 
kellett volna talán eltöltenie életét. Így jár Ulickaja tudományos szocializmus-
professzora is felocsúdva a túlvilágon, amikor találkozik fel nem ismert fia éteri 
szaxofonmuzsikájával, amit otthon is számtalanszor hallott, ám nem értékelt, 
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nem érdekelte. Az egyetemi tanári, kutatói életforma veszélyei, nárcisztikus 
csábításai, formálissá válásának, kiüresedésének esélye, tartalmatlanságának és 
hiábavalóságának tapasztalata köti össze a két professzor alakját, akik hagyták, 
hogy elmenjen mellettük az élet, s sem az emberi kapcsolatok jótéteményében, 
köztük gyermekeik bizalmában, sem a művészet élményében nem részesültek.

Az orosz irodalom virtuális és imaginárius történetének jól ismert szála az 
elődök szüzséinek tovább írása. A jelenség valamilyen szinten természetesen 
minden irodalom sajátja, a komparatisztika jól ismeri a genetikus és tipológiai 
kapcsolatrendszert. Az orosz mégis jellemzően, arányaiban többet foglalkozik 
saját előzményeivel. Ulickaja például kreatívan szól hozzá az Anna Karenina-
Tatjána/Anyegin-szüzséhez azzal, hogy továbbgörgeti azt. Mása alakjában, mint 
láttuk a Médea-regényben, megmutatja az immár férjes nőt, aki vállalja a későn 
jött perzselő szerelmet, s Annához hasonlóan nem is éli túl azt. Mai Anna ő, 
aki önként ment hozzá Alikhoz, akivel egyenrangú, baráti-testvéri közösséget 
alkottak szakmaiságukat, közéleti érdeklődésüket megosztva, egymást támogat-
va, segítve, inspirálva. Még a szexualitást is, mint mindent, viszonylag jó szintre 
fejlesztették maguk közt. Mása szakmai életében is megtalálja az izgalmas és 
teljesíthető kihívásokat. Sikeres bölcsész és költő lesz belőle, aki tehetségének, 
érzékenységének köszönhetően szorongásait, traumáit, bizonytalanságait is ki 
tudja fejezni – verseiben, megörökítve, kiírva, külsővé téve általa a múlt árnyait 
s a jelen eufóriáját egyaránt. Mindez Tolsztoj regényében természetesen nincs 
így, ott a kor sajátosságaiból adódó távolságtartóbb, formálisabb, kevésbé átél-
hető viszonyrendszer és életkeretek jelennek meg. Anna és férje kapcsolatában 
nem találjuk azt a bensőséges, egyenrangú, a nőt is kiteljesítő lehetőséget, ami 
Mása és Alik esetében kirajzolódik, ott nagy a távolság a személyes tér, az egyén 
boldogságát garantáló létlehetőségek terén. A párhuzam mégis nyilvánvaló. 
A belépő harmadik, a szerető olyan felforgató, olyan mélyen megérintő, a női 
egzisztenciát alapjaiban megrendítő, kibontakoztató érzelmi-érzéki kiteljesedést, 
felszabadulást, kikapcsolódást, metafizikai célba érkezést ígér mindkét eset-
ben, ami elsöpri a családi egyensúlyt, a családi harmónia bármely szisztémáját, 
struktúráját. A férjes, gyerekes asszony és a kívülről jövő férfi kapcsolódása sem 
Tolsztojnál, sem Ulickajánál nem vezet élhető egyensúlyhoz, fenntartható egzisz-
tenciális közösséghez. Megmutatkozik, hogy a szenvedély romboló, megsebző, 
nem kompatibilis az evilág kereteivel.

A szenvedély halálos voltával foglalkozva a Tolsztoj- s az Ulickaja-
remekművekben megállapíthatjuk, hogy Puskin Tatjánájánál ez még nincs így. 
Bátran ír világhíressé váló levelet Anyeginnek, ám a visszautasítás hatására s 
büszkeségből, női tartásából (s még ki tudja, miből másból) fakadóan a késői 
viszontostromnak, ami immár nagyvilági férjes nőként éri Anyegin részéről 
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megkésett találkozásukkor, nem ad esélyt. A konvenció és önvédelem, az egzisz-
tenciális biztonság és családi béke feláldozása a szenvedély oltárán a másik két 
műben történik meg. A Kukockij-regény még nagyobbat lép: átmenet-narra-
tívája a mű kompozíciójában is megvalósul a Harmadik Állapot fejezetének, a 
halálutániság dimenziójának beiktatásával. Irodalmi elődök, példák elevened-
nek meg az intertextualitás különböző módozataiban Ulickaja szövegeiben, aki 
nyugodt dialógusba lép a tradícióval.

Blogok százai foglalkoznak az írónővel, hivatalos oldala: Людмила Улицкая. 
Книги, видео, обсуждения: https://vk.com/club11187 gyűjtőhelye laikus és szak-
mai olvasóinak. Információkat cserélnek itt rajongói és szakírói, alkotásairól 
szóló tanulmányokat, kritikákat osztanak meg, interjúkat linkelnek be – vele; 
kiderül, hogy milyen szakdolgozatokat, disszertációkat készítettek és készí-
tenek éppen műveiről, azok legkülönfélébb vonatkozásairól. A virtuális klub 
tagjai beszámolnak olvasmányélményeikről, olvasónapló-részleteket adnak 
közre, bemásolják ide kedvenc idézeteiket tőle, megvitatják a számukra homá-
lyos helyeket műveiben, s megosztják egymással, éppen milyen párhuzamok-
ra bukkantak más írók műveivel kedvencüknél. Fanclub és laikus értelmezők 
gyülekezete e hely, a kultuszé és a civil kutatásé, népi, közösségi irodalomkuta-
tóké, aminek nagy a hagyománya Oroszországban. Szinte minden klasszikus és 
élő írójuk köré összegyűlnek olvasóik. Régebben ezt valós terekben, általában 
az író lakásmúzeumában kapott helyiségben tették, s számoltak be egymásnak 
az újabb és újabb adatokról, adalékokról, amikre szenvedélyes gyűjtőmunká-
juk során a szerzői biográfiából vagy a művek keletkezéstörténetéből rátaláltak. 
Töretlenül szervezik irodalmi túráikat is az író és művei cselekményének útvo-
nalain. A digitális váltás előtti népi Bulgakov-kutatókról van sok tapasztalatom 
– most pedig Ulickaja weboldalán egy másik nemzedékről. A médiumváltás a 
recepcióban közelebb hozta a szakmai és a laikus olvasókat. Az irodalmárnak is 
izgalmasak a civil befogadói reflexek, reakciók, olvasmányélmények. A digitális 
számlálónak köszönhetően pedig folyamatos a szavazás az írónő könyveinek 
népszerűségéről. Messze a Kukockij esetei vezet a listán, örök második pedig 
(eleddig) a Médea és gyermekei.
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Edit V. GILBERT

KNJIŽEVNI PRELASCI GRANICA U ŽIVOTNOM DELU 
LJUDMILE ULICKAJE

U mom radu rasplićem intertekstualne mreže jednog od – bez sumnje – 
najpopularnijeg pisca savremene ruske kjniževnosti, Ljudmile Ulickaje. Pri tom 
ovlaš dodirujem pitanja njene popularnosti, njenog statusa kao pisca (autor lakih 
lektira ili lepe književnosti?), pitanje njenih čitalačkih grupa i pitanje osnovnog 
pristupa stvarima u životnom delu. Počinjem od aluzija na Tolstoja, pa preko 
reminiscenci na Čehova prelazim na savremene paralele. Nastojim da opišem štof 
njenog životnog dela, njegove registre, prelaske granica u njemu kao i same granice. 
U opisu težište se nalazi na egzistencijalnim izrazima spiritualnog doživljaja koji 
su transponovani u književnost.
Ključne reči: Ulickaja, intertekstualnost, virtualna, imaginarna istorija ruske književ-
nosti, nastavljanje pisanja, paralele sa pretečama i sa savremenicima, narativa pre- 
laska, spiritualni i žanrovski prelasci granica, elitna književnost, bestseler

Edit V. GILBERT

LITERARY BORDER CROSSINGS IN LJUDMILA ULICKAJA’S 
OEUVRE

I start to undo the inter-text mains of today’s indisputable star of the Russian 
literature, Ljudmila Ulickaja’s, slightly touching the questions of her popularity, her 
lecture and belletristic character, her recipient groups and the framework aspects of 
her oeuvre. I try to explore the structure, registers, border crossings, and borders of 
the oeuvre by starting from Tolstoy’s allusions, through the Chekhov-reminiscences, 
by mentioning the contemporary parallels – by making the existential manifestations 
of the spiritual experience transposed into literary as the main subject.
Keywords: Ulickaja, inter-textuality, the virtual, imaginary history of the Russian 
literature, further writing, parallels with predecessors and contemporaries, transition 
narrative, spiritual and genre border crossings, elite literature and bestseller

V. Gilbert Edit: Irodalmi határátlépések Ljudmila Ulickaja életművében
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ROSSZ KÖLTŐK TÁRSASÁGA
Az epigonizmus és dilettantizmus természetrajza 

a 19. századi magyar 
irodalomkritikai gondolkodásban

I. rész.

Terjedelmi okokból csupán első harmada jelenik itt meg egy nagyobb kritikatör-
téneti dolgozatnak, mely a 18. század közepétől a 20. század elejéig járja körül azt 
a kérdést, hogy az európai és a magyar irodalomban mely korszakban mit tekin-
tettek rossz költészetnek. Míg Horatiustól kezdve Winckelmannon és Wielandon 
át, a 18. század végéig a nagy mestereket és poétikai szabályokat csupán külsősé-
gekben követő, ún. „szolgai utánzók” költészetét értékelték le, a 19. század elejétől, 
az Edward Young által kidolgozott eredetiségprogram jegyében már lényegében 
mindenfajta szövegkapcsolódás utánzásnak, s ily módon rossz költészetnek bizo-
nyult. Az 1830-as években, az eredetiségfogalom vulgarizálódásával egyidőben 
terjedt el az utánzó költőkre alkalmazott epigon jelző. Az 1850-es évek végén Arany 
János az ars poeticaként is értelmezhető Zrínyi és Tasso című tanulmányában dolgoz-
ta ki a modern értelemben vett szövegkapcsolatok elméletét, melynek alapján az 
eredetiség és utánzás kérdése irrelevánsnak bizonyult. Ekkor újult meg az a kérdés, 
melyet a 18. század végén Goethe és Schiller vázlatban dolgozott ki: amennyiben 
vannak utánzó, de jó, és eredeti, de rossz költők, akkor melyek a rossz költészet 
poétikai ismérvei. A másodvonalbeli költők szövegeiből Arany János és Erdélyi 
János a magyar irodalomban szinte egyedülálló módon hozta létre a rossz költészet 
eszköztárának, hibáinak katalógusát. A Goethe és Schiller által bevezetett dilettáns-
fogalom az 1860-as évektől a századfordulóig fokozatosan, több szakaszban terjedt 
el, és kezdte jelölni a hivatásos, de nem elsőrangú művészt.
Kulcsfogalmak: imitatio, eredetiség, epigonizmus, petőfieskedők, intertextualitás, 
dilettantizmus, Goethe, Schiller, Gyulai Pál, Arany János, Erdélyi János
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I. AZ UTÁNZÁS ELMÉLETEI ÉS AZ EPIGONIZMUS

Az utánzás értékes és értéktelen változata Quintilianus és Horatius óta külö-
nül el az európai retorikai és poétikai hagyományban. Horatius az Episztolák 
Első könyvének XIX. darabjában a görög átvételek eredeti alkalmazását tekinti 
saját erényének. Abban tartja magát eredetinek például, hogy elsőként vette át 
a jambust („S a Paros-beli jambust én hoztam legelőbb Latiumba”, HORATIUS 
1961: 23–24. sor). Horatius az átvett elemek újrakontextualizálásáról beszél. A 
követés itt oly módon hoz létre új és eredeti művet, hogy új nyelvi, kulturális 
környezetbe kerül. Az esztétikai újdonságot az az öröm képviseli, hogy az egyik 
helyen megcsodált jelenség más környezetben és nyelvi közegben reprodukálha-
tó.1 Azonban Horatiusnál sem pusztán az átvitel a cél, hanem az átvétel teremtő 
újraalkotása, melyre csak a nagy tehetségek képesek.

A „sose járt úton” „elsőként, szabadon indulókkal” szemben nevezi meg 
az „ostoba szolgai nyájat” („O imitatores, servum pecus”), mely a nagy szerző-
ket külsőségekben (borivásban, magatartásban, öltözködésben) és verseikben 
egyaránt követi, legtöbbször azonban vagy olyan téren szállnak versenybe, ahol 
gyengébbek elődeiknél, vagy meg sem értik, s így nem utánozhatják példa-
képük poézisének lényegét (HORATIUS 1961: 1–20. sor). Ez a követői sereg 
nem teremtő módon átvenni és alkotni, hanem olyanná, azzá lenni akar, ami a 
példaképe, anélkül, hogy tehetsége volna hozzá, tevékenységüket tehát nem az 
inspiráció, hanem a szerepszimuláció igénye vezérli.

A mimesis, imitatio, aemulatio, variatio fogalomegyüttes az európai művé-
szetelméletekben, retorikákban és poétikákban – mint ahogyan azt többek 
között Jürgen H. Petersen összefoglalja – hatalmas pályát futott be, vagyis csak-
nem kétezer éven át számított a művészi alkotás és oktatás alapkategóriájának 
(PETERSEN 2000). A 18. század közepétől azonban a horatiusi gondolatok 
részben háttérbe szorultak, részben átalakultak. A Nachbildung (utánképzés) 
winckelmanni koncepciójában a görög művészet már nem az egyes követendő 
mesterek, művek, eljárások tárházaként értelmeződött, hanem a szellemi lét 
általános archetipikus modelljévé emelkedett, majd Herder, Goethe és Schiller 
nyomán újabb modellek társultak hozzá, létrehozva a kulturális mimézis tágabb 
(és plurálisabb) mintakészletét (RADNÓTI 2005; HORKAY HÖRCHER 2013). 
Végül a követendő kultúrák hierarchiájának újrakonstruálásával a nemzeti 
művészet esztétikája formálódott ki. A magyar irodalmi gondolkodásban közbe-
eső fokozatot képez Kölcsey Ferenc, akinél a nemzeti hagyományok elmélete 

1 Ez a kulturális rácsodálkozás figyelhető meg a magyar irodalomban például az időmértékes verse-
léssel kísérletező klasszikus triásznál (Baróti Szabó Dávidnál, Rájnis Józsefnél, Révai Miklósnál), 
vagy a szonettet, görög epigrammát és más nyugati formákat magyarul megszólaltató Kazinczynál.
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(1826) megkettőződött archetípust tükröz: az utánzó jellegű római kultúrától 
elfordulva, a görög kultúra saját hagyományaiból táplálkozó, organikus jellegét 
megértve és másolva lesz a nemzeti kultúra is eredeti és organikus. Az 1830-
as évek végétől a nemzeti eredetiség koncepcióján belül is a népköltészet válik 
mintává, s ennek megfelelően eltűnik mögüle a görög modell.

Az egyes szerzők és művek utánzásáról szóló nézetek a 18. század második 
felétől két irányban indulnak el. Egyfelől radikális elutasításuk történik meg. 
Az Edward Young nyomán kialakuló angol géniusz-elméletek 1790-ben, Kant-
nál a következőképpen összegződnek: „Mindenki megegyezik abban, hogy a 
zsenit az utánzó szellemmel tökéletesen ellentétbe kell állítani.” (YOUNG 1918; 
KANT 1979: 275., 47. §.)

A nézetek másik csoportjában a horatiusi kettősség továbbélése érzékelhető. 
Johann Joachim Winckelmann is megkülönbözteti a Nachahmen (utánzás) és 
Nachmachen (másolás) fogalmakat: „Másoláson a szolgai követést [knechtische 
Folge] értem, az utánzásban azonban – ha értelemmel teszik – az utánzat mint-
egy másik természetet kap, és valami sajátossá válik.” (WINCKELMANN 1925: 
147; WINCKELMANN 1978: 65). Az eredetiség-elméletek a következő évtize-
dekben annyiban módosították ezt a koncepciót, hogy a szerzőfogalom válto-
zásával megjelenik a szellemi tulajdon, s ezzel együtt a plágium kategóriája.

Christoph Martin Wieland 1787-ben németre ültette át és kommentárok-
kal látta el Horatius episztoláit. Horatius „imitatio” és „servum pecus” kifeje-
zése nála a „Nachahmer” (utánzó) és a Martin Opitztól származó „Nachäffer” 
(majmoló) elnevezést kapja (OPITZ 1624: III. fejezet). Az utóbbit valamivel 
alább, a kommentárokban a „Pfuscher ohne alles Talent” (tehetségtelen fuserá-
ló) és tolvaj névvel illeti („sondern die ihm sogar den Inhalt seiner Oden, seine 
Wendungen und seine Ausdrücke stahlen” – WIELAND 1787: 275–279). Amikor 
1811-ben Kis János az egész Wieland-kötetet magyarra fordította, a „követő” 
és „himpellér” (kontár, csaló) kifejezésekkel ültette át a jelzett mondatokat, s 
átvette az utalást Aiszóposz meséjére is az idegen tollakkal ékeskedő hollóról. 
Wieland kommentárjainak újdonsága azonban az a gondolat, hogy az imitáció 
bizonyos fokig elkerülhetetlen, s hogy az sem mindig jó költészet, ami eredeti, 
vagyis hogy költői érték szempontjából az eredetiség és követés ténye irreleváns: 
vannak eredeti költők, akik rossz műveket írnak, és vannak jó költők, akiknél 
felismerhető a követett minta:

„Minden igaz mester vagy művész bizonyos értelemben követője az előt-
te élteknek; de Virgilius, mind a’ mellett is hogy Homérust követte, nagy 
poeta volt. A’ himpellér [Pfuscher ohne alles Talent] egészen eredeti és még 
is egészen semmire való munkát írhat: ellenben egy nagy költő nem tsak a’ 
tárgyat, hanem munkájának egész rendit is mástól költsönözhetné, és még 
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is a’ kidolgozás’ módja által a’ rossz munkából újat és deréket tsinálhatna. 
Igaz mesterré nem a’ hallatlan tárgyak’, dolgok’, erköltsök’‚ s állapotok’ felta-
lálása tehet, hanem az az eleven lélek, mellyet valaki a’ munkájába lehelni, 
‚s az a’ szépség és kellem, mellyet reá önteni tud.” (KIS 1811: 285–287.)

Az utánzás elkerülhetetlenségének gondolata a továbbiakban a zsenielmé-
letekkel is ötvöződik. A valódi géniusz a Horatiust újragondoló Wieland szerint 
is képes az átvett elemekből eredetit alkotni, másfelől megjelenik az a szemlélet, 
hogy utánozni csak a géniuszt érdemes. Kölcsey a két nézet között – távolról 
Bacon méh-hasonlatát felidézve (Novum Organum Scientiarium, 1620) – ismét 
határhelyzetben foglal állást, amikor 1827-ben, A Leányőrző – A komikumról 
című írásában lehetségesnek tartja ugyan a kölcsönzést, de igen szűk ösvényt 
szab ennek az alkotásmódnak: eredeti mű csak akkor jöhet létre, ha géniusz 
követ géniuszt:

„mert Molière nem vagy, és még is kölcsönözni akarsz, kétségkívűl téve-
dezni fogsz; mert sem idegen individualitásba magadat nem tehetted, sem 
a követés miatt saját individualitásodat ki nem fejthetted. Ezért igaza van 
Bouterwecknek, midőn a német vígjáték hátramaradását a francia és angol 
példányokat követésben keresi. A követés mindig csak bizonyos feltételek 
alatt jó; ha tudnillik a követő elég erővel bír a követésre felvett tárgyat egészen 
magáévá tenni s egészen saját erejével dolgozni fel, mint méh a virágport. 
[...]” (KÖLCSEY 1960. I.: 628.)

Friedrich Schlegel a görög költészet tanulmányozásáról szóló értekezésében 
(1795–1797) korábban hasonló nézetet fogalmaz meg az utánzásról, melynek 
során nem az áthasonítást emeli ki, mint Kölcsey, hanem archetipikus jellegét 
hangsúlyozza, és egyfajta „ősmintáról” beszél:

„[...] egy legmagasabbrendű esztétikai ősképre van szükség. Az utánzásnak 
már a neve is megbélyegző mindazok körében, akik zseniális és eredeti 
művészek akarnak lenni. Ugyanis a nagy és erős természet erőszakát értik 
rajta, mellyel az ájult-tehetetlent sújtja. De az utánzásnál nem tudok jobb 
szót annak a művészetnek vagy műértőnek tevékenységére, aki amaz őskép 
törvényszerűségét elsajátítja anélkül, hogy korlátozni hagyná magát azon 
sajátosság által, amelyet a külalak, az általános érvényű szellem burka mindig 
magával hordozhat. Magától értetődik, hogy ez a fajta utánzás egyáltalán nem 
lehetséges a legmagasabb fokú önállóság nélkül.” (SCHLEGEL 1980: 172.)

Az 1830-as évekre ugyanakkor az eredetiségkultusznak is létrejöttek a vulga-
rizálódó és popularizálódó változatai. Anélkül, hogy az utánzás esztétikájának 
alkalma lett volna fogalmilag tisztázódni, megújulni vagy differenciálódni, erre 
az időszakra a szövegkapcsolatok minden változata leértékelődött és összemosó-
dott a „szolgai utánzás” megítélésével. Nem véletlenül terjedt el a német kritikai 
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irodalomban – feltehetőleg Karl Immermann 1836-os, azonos című társadalmi 
regénye nyomán – az „epigon” kifejezés (IMMERMANN 1836; WINFUHR 
1959; KÜPPER 2004: 91–97). Az epigonok a görög mitológiában eredetileg a 
Thébai ellen harcoló Hetek fiai voltak, akiknek – elődeikkel ellentétben – végül 
sikerült elfoglalniuk a várost. Thébait felégették és kifosztották, a kincsek egy 
részét a delphoi jósdába küldték. Utóbb a szó jelentése kibővült, Nagy Sándor 
után már az ő perzsa utódait nevezték epigonoknak. Immermann regényében 
a kifejezés – a modern kor viszonyainak megfelelően – pejoratív felhangot kap. 
Amikor egy F. S. szignójú magyar szerző a Tudománytár 1843. VII. kötetében a 
Literaturblatt egyik 1838-as írása alapján összefoglalja a német irodalom újabb 
irányait, a horatiusi szolgai utánzókra már ezt a fogalmat használja:

„A’ költészetre nézve azon meglehetősen átalános panaszt hallani jelenleg, 
hogy az Epigonok’ korában élünk. A’ nagy mesterek csaknem mind kihaltak. 
Azon néhány roppant hegytető, mellyekre minden szem függesztve volt, 
háttérbe vonúlt ‚s az előtért számlálhatatlan tanuló-, utánzó-, közbenjáró 
sergek foglalják el. Magok а’ jelenkor legjobb költői sem találnak olly átalános 
‚s részvevő közönséget, mint az előbbiek. Tűrniök kell a’ vásárt elárasztó gyár-
költészet’ csődét ‚s olly criticát, melly nem csak egészen különféle eszmetani 
‚s politicai hanem még személyes ‚s kereskedési álláspontból is szabályta-
lan ‚s barbar berontást merészelt tenni az izlés’ határiba.” (F. S. 1843: 134.)

A cikk német és magyar szerzője a Lessinggel kezdődő és Tieckkel záródó 
kort a német költészet aranykorának nevezi, majd a továbbiakban részletesen 
körülírja az epigonizmus ismertetőjegyeit: szolgai utánzás, hangnemek kevere-
dése, stílusok eklekticizmusa, túlzás, mennyiségi termelés, a nagy költők szöve-
geinek közhellyé ismétlése, sztereotípiák használata, a már megteremtett költői 
nyelvből való építkezés, irodalmi irányzatok jegyeinek túlhajszolása, bizarr tartal-
mi és formai megoldások, a „kalmári érdek” eluralkodása. A regényírók Walter 
Scottot, a költők Schillert másolják leggyakrabban (F. S. 1843: 135).

Az idézett mondatokban kétségtelenül benne rejlik a szükségszerűség mozza-
nata, hogy a nagy korszakokat, nagy és eredeti alkotókat követő költészet törvény-
szerűen utánzó jellegű lesz. A cikk szerzője azonban korántsem igazolja ezáltal 
az új német irodalmat, sőt, mint a felsorolásból kitűnik, a horatiusi szolgai köve-
tés kritériumát eleveníti fel, ezúttal egész korszakot szervilisnek bélyegezve. De 
éppen a korszakra való alkalmazás révén kap új jelentést is az epigon fogalma. 
A cikk szerzője minden utánzást besorol e kategóriába, nem tesz különbséget 
dialogicitás és szolgai másolás között. Az „epigon” kifejezés mintha egyszerre 
utalna az eredeti görög értelemre és annak kései, ironikus módosulására. E jelen-
tésváltozás az 1830-as évek német kritikai gondolkodásában olyan közkeletűvé 
vált, hogy Széchenyi István is rögzíti feljegyzéseiben:
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„A hellén epigon mint az »epi« [rá h. é.: következő] és »gonosz« [sarjadék] 
szavak kapcsolata – voltakép »ivadék«-ot jelent. A hellén azonban csupán 
Thébé-nél elesett hét hősének utódjaira, csúfolódva pedig Nagy Sándor 
hadvezéreinek ivadékaira értette.*) Általán korcsnemzedékre vagy korcs-
utódra értve csak a német földtekén szerepel.**)
*) Nagy Sándor hadvezérei akik holta után birodalmán osztoztak s a maguk 
tartományában – amint tudjuk – fejedelmi méltóságra emelkedtek, a törté-
netben »diadohosz« [utód] néven szerepelnek; így azonban csak a későbbi 
hellén és római történetírók nevezték el őket; ők keresztelték a diadohoszok 
marakodását befejező ipszoszi csata után közülük élvemaradtak fiait és 
unokáit is »epigon«-oknak.
**) A francs aki mint vendégszót épenséggel nem ismeri, az ivadé-
kot »descendent«-nak (deszaŉdaŉ-nak), a korcsivadékot tehát nyilván 
»descendent dégénéré«-nek hívja; ugyane francs kifejezést használja az 
angol aki ugyan olykor szintén beszél »epigon«-ról, németes jelentéséről 
azonban ő se tud.” (SZÉCHENYI 1866: 346–347.)

Feltehetően a Tudománytár cikkének hatására használta Toldy Ferenc is a 
kifejezést az 1854-es költészettörténetében, amikor a Vörösmarty utáni korszak 
egész költészetét, Petőfivel és Arannyal együtt epigonnak nevezte, s még az 
aranykor-képzet is ebből a forrásból származhat:

„Ez a Kazinczy és Révai, Berzsenyi és Kisfaludy Károly, Kölcsey és Vörös-
marty koruk, költészetünknek valóságos aranykora, melyet 1830 ban a 
legújabb irodalom harmadik időszaka váltott fel. Ez a nyelvnek egyetemes 
kimíveltetését szépirodalomban, tudományban és életben mutatja; a költé-
szet mellett a tudományos irodalom is sokat igérő fejlődésnek indúlt, a nyelv 
minden irányok szerint határozott formákban állapodott meg, s országos és 
társaséletben uralomra emelkedett. E kor, Széchenyié az életben, az akadé-
miáé a tudományokban az epigónoké a költészetben, alig húsz év után, a 
forradalomban lelte zárkövét.” (TOLDY 1854: 116–117.)

Az idézetekből is jól látszik, hogy az utánzás fogalma az 1840-es évekre 
további összetevőkkel bővült, s még az is egybeolvadt benne, ami korábban 
differenciálódott: az eredetiség és imitáció esztétikai és poétikai aspektusa, a 
művészeti és kulturális minták elmélete, a korszak- és nemzedékváltás proble-
matikája és a jó, illetve rossz költészet kritikai normarendszere.

Emiatt tűnnek kissé egyoldalúnak a német irodalom- és kritikatörténet 
újabb kísérletei, hogy a posztmodern intertextualitás jegyében rehabilitálják 
a 19. század első felének epigonköltészetét.2 Az intertextualitás, a kulturális 

2 Magyarul e kísérleteket Tarjányi Eszter foglalta össze. TARJÁNYI 2013.
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emlékezet, a szubjektivitáskritika modern elméletei felől valóban értelmezhe-
tővé válik ugyan az poétika, amely az 1830-as évek végén már egyre inkább 
szembeszegül a romantika végletes eredetiségkultuszával, de ez a koncepció az 
epigonalitást pusztán esztétikai és korszakkérdésként tudja kezelni, vagyis nem 
képes az adott időszak másod-, harmadvonalú költészetét különválasztani az 
elsőrangú szerzők elsőrangú műveitől.

GYULAI PÁL ÉS A PETŐFIESKEDŐK
Az 1850-es évek magyar kritikai irodalmában elsősorban a Petőfi-követők 

népes tábora izzította fel az epigonizmus körüli szenvedélyeket. Gyulai Pál 1854-
ben a Petőfi Sándor és a lyrai költészet című tanulmányában részletes kataló-
gust készít az „epigónok” jellemzőiről, akik Petőfi hű másai, „klónjai” igyekez-
nek lenni, ami, ha tökéletesen sikerülne is, éppen az ismétlés (megismétlődés) 
révén hozna létre torzképet (GYULAI 1908: 49–57). Az epigonok azonban még 
a tökéletes kópiáig sem jutnak el. A költészetről úgy hiszik, „könnyű mester-
ség”, tanulás nélkül, csupán a természetes tehetségre hagyatkozva művelhető. 
Valamennyi költő úgy gondolja magáról, hogy született lángelme. Utánozzák 
Petőfit a témákban: a szegénység dicséretében, a kritikusok megvetésében, az 
indulatos kifakadásokban, az életrajziságban, a szerelemfelfogásban, a szülők-
höz való viszonyban. Másolják őt a műfajok terén: a lírai műfajok közül a dal, a 
zsánerkép, a leíró költemény és a néprománc vált uralkodóvá, csakhogy Gyulai 
szerint az utánzók kezén a zsánerképből néprajz, a leíró költeményből festegető 
„terpedtség”, a néprománcból adomák feldolgozása lett. Jellegzetes költői megol-
dások, formai elemek, motívumok ismétlődnek e költeményekben az unalomig. 
Gyulai, akárcsak a korábban a Tudománytár értekezésének szerzője, úgy látja, 
az epigonok egyik legjellemzőbb vonása, hogy a túlzásokig is elmennek egy-
egy költő másolásában, s ezáltal lejáratják nemcsak a szövegeit, hanem az általa 
alkalmazott poétikai eljárásokat, műfajokat is:

„az epigónok pedig, kik soha egy költői stylt sem tudtak tökélyesíteni, 
először is ezeket tanulják el, hogy túlságig fejlesztve, minél előbb elhasz-
nálják.” (GYULAI 1908: 51.)

Míg ebben a tanulmányban Gyulai nevek nélkül jellemzi a Petőfi-utánzók 
költészetét, 1855-ben, a Budapesti Hírlapban, a Szépirodalmi szemle című soro-
zatának III. részében tíz szerző – Tompa Mihály, Mentovich Ferenc, Lisznyai 
Kálmán, Tóth Kálmán, Concha Károly, Balogh Zoltán, Tóth Endre, Zalár József, 
Spetykó Gáspár, Meáncsek István – frissen megjelent kötete alapján összegzi 
újra az imitátorok jellemzőit. Tompa Mihályon és Mentovich Ferencen kívül 
minden költőt Petőfi portréjából levezetve jellemez. A módszer lehetővé teszi, 
hogy ne csak az „ősmintához”, hanem egymáshoz is hasonlítsa őket, így a nyolc 
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szerző e bírálatban egyfajta csoportba rendeződik, akiknek közös programjuk 
ugyan nincs, de az azonos minta révén – Gyulai kifejezésével – „tejtestvérek-
ként” rokoníthatók.

Petőfi költészete az epigonok munkáiban nemcsak megismétlődik, ami már 
önmagában devalválja költészetüket, hanem a torzult kép az eredetire, Petőfire 
is visszasugárzik. A népiesség regionalitásba szűkülése erősen visszahat magá-
nak a népies irányzatnak a megítélésére is. Lisznyai Kálmán, Szelestey László, 
Spetykó Gáspár vagy Meancsek István palóc, kemenesi, gyöngyösi, dunántú-
li darabjai a tájnyelvi sajátosságok, helyi tárgyiasságok aprólékos, terjeszkedő 
festegetésével – egyfajta néprajzi lokálköltészetként – eredetibb akar lenni az 
eredetinél, ezáltal azonban túlzottan tudatossá, rideggé és programszerűvé válik, 
s elveszíti a népköltészetre jellemző naiv jellegét. Ami az utánzóknál naivitás 
szándékával íródik, nem más, mint a „vénség gyermekeskedése” (GYULAI 
1908a: 192).3 A lokalitás egyedisége hiteti el ezekkel a költőkkel, hogy eredeti-
ek, noha költeményük jellege, menete, alaphelyzete, szerkezete mindahányszor 
vagy Petőfi-áthallás, vagy valamely népdal átdolgozása, olykor azonban, mint 
Szelesteynél, Spetykó Gáspárnál, az almanch-költészet, vagy szalonköltészet 
modellje fordul át népiesbe, csak itt falusi legény udvarol falusi leánynak. Gyulai 
a dominóhatásra is utal: Lisznyai volt az első, aki palócköltészetével népszerűvé 
vált, a többiek pedig már nem is közvetlenül Petőfit, hanem tudatosan, vagy az 
eredetiség hitében – a palócköltőt követték.

A megbírált költőket Gyulai aszerint tárgyalja, hogy Petőfi költészetének mely 
iránya jelenik meg náluk. A tájköltészet Lisznyainál, Spetykónál, Meándernél 
– a helyi sajátosságokhoz hasonlóan – puszta leírássá válik. Ugyanitt a „házi 
költészet” iránya a jelentéktelen privát epizódokban fullad ki. A „házi költészet” 
fogalmát Gyulai nem is Petőfi költészetéből vezeti le, hanem az epigonokéból: 
„midőn a költő házi ügyeit, barátjait és nem barátjait, kalandjait, a vidék vagy 
köre pletykáit a legprózaibb és legilletlenebb oldalról fogva föl, a közönség elé 
viszi” (GYULAI 1908a: 189).

Tóth Endre és Zalár verseiben Petőfi költészetének újabb vonulata, a Felhők 
ciklus világgal való perlekedése ismétlődik meg. Gyulai az eredeti ciklust sem 
kedveli. Úgy látja, Petőfi nem volt bölcselkedő alkat, képzettsége hiányos e téren, 
s szelleme „kevés becsű”. Az ilyen jellegű versei nagyrészt annak köszönhetők, 
hogy igen sokat írt, így rossz kedvének termése is a nyilvánosság elé került. 
Másrészt Gyulai itt magát Petőfit is utánzónak tekinti, és verseiben Byron-, 

3 A megbírált kötetek: Tompa Mihály Versei, II. k., 1854; Mentovich Ferenc: Száraz lombok, 1854; 
Tóth Kálmán: Szerelmi vadrózsák, II. füzet, 1854; Concha Károly: Tavaszi lombok, Szombathely, 
1855; Balogh Zoltán Költeményei, Pest, 1855; Tóth Endre Ujabb költeményei, 1855; Zalár Költemé-
nyei, 1855; Spetykó Gáspár: Gyöngyvirágok, 1855; Meáncsek István: Kakukdalok a nép számára, 
1854.
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Heine-, Shelley-, Lenau-reminiszcenciákat fedez fel. Ez a Petőfinél is mesterkélt 
és imitáló verscsoport azután tovább imitálva még gyengébbé válik a két emlí-
tett költő kezén. Affektált érzelmek, mesterkélt világfájdalom jellemzi őket. A 
lírát elsősorban kibeszélőművészetnek tekintik, ezért „keresve keresik a fájdal-
mat” (GYULAI 1908a: 200). S míg Tóth Kálmán költészete „nem egyéb, mint 
síró rhytmus”, Zalár Józsefnél önmaga paródiájába fordul át a kínhalmaz, hol 
az őrületig, hol a dagályos és illogikus képekig fokozódva, mint a következő 
versszakban:

„Keveset sírtam még, még sírni akarok,
Hiénává leszek, hogyha te akarod.
Fölásom a földnek sírjait egyenkint,
S elrablom belőlük az eltemetett kínt.
Tán a világ kínját hordva boldog leszek,
Oh fájdalom lantja, ne hagyj el engemet!”
(Zalár: A fájdalom lantjához, GYULAI 1908a: 201.)

Míg Lisznyaytól Zalárig valamennyien egy-egy rétegét követték Petőfinek, 
Tóth Endrében Gyulai Petőfi „egy egész második Petőfit” fedez fel. Tóth Endre 
nemcsak szövegeiben, hanem pályájának megkonstruálásában is Petőfi-klón-
nak mutatkozik. Költői levelezést kezdett barátjával, verspolémiába keveredett 
kritikusával, alkotókört szervezett maga köré, vagyis újrajátszotta Petőfi életének 
főbb állomásait, kiosztva a szerepeket a környezetére is. A Hölgyfutárral például 
a Pesti Divatlap, Nagy Ignáccal pedig Vahot Imre szerepét játszatta (GYULAI 
1908a: 215). Nála tapasztalható Gyulai szerint a legerőteljesebben a mintával 
való azonosulás kényszere. A versírás ebben az esetben olyan kellék, amely a 
szerep megfelelő alakításához szükséges. „Tóth Kálmánnak megtetszett a Pető-
fi genialis szerepe – írja Gyulai –, s a helyett, hogy költő akarjon lenni, színész 
lett.” (GYULAI 1908a: 216.)

Gyulai – mint arra Szajbély Mihály felhívja a figyelmet (SZAJBÉLY 1997) 
– egyfajta kritikai és kanonizációs stratégiát követ, amikor ennyire szorosan 
egymáshoz rendeli az eredeti mintát és az imitátorokat. Az egymáshoz rendelés 
kétirányú: nemcsak a felsorolt költőket jellemzi Petőfi felől, hanem Petőfi költé-
szetét is az epigonok irányából olvassa, s olvasata szemmel láthatóan befolyásol-
ja a Petőfi-portrét éppúgy, mint költészetének megítélését. A magyar irodalom 
költőeszményét hosszú időre meghatározó versről, A természet vadvirágáról 
kialakult, amúgy is ingatag ítéletét például éppen az epigonok tevékenysége 
billenti át negatív tartományba:

„Kinek nem jut e soroknál eszébe Petőfinek a »Természet vadvirága« czímű 
költeménye, melyet kritikusai és költőtársai ellen írt. Tóth Kálmánnak nem 
egy ily költeménye van, épen mint Petőfinek. Természetesen, hisz Tóth 
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Kálmán Petőfi egész pályáját, egész egyéniségét magához ragadta. Én Pető-
finek ilynemű költeményeit soha sem becsültem nagyra, noha oly rossz 
néven sem vettem, mint igen sokan. Ezek nélkül is épen oly költő lesz vala, 
mint a milyennek maradt ezek mellett is. De megvallom, mióta lyrikusaink 
e költeményekből merítik a genialitást, öndicsőítést és a művészet megve-
tését, némi ellenszenvvel viseltetem irántuk. Azonban az ellenszenv nem 
tehet igazságtalanná.” (GYULAI 1908a: 219.)

Hasonló deformáció érzékelhető az epigonok által lejáratott Felhők ciklus és 
a népiesség esetében. Az Arany-költészetét Petőfi ellenében kanonizálni igyekvő 
Gyulai ily módon kissé szűkre szabja kritikai szemlélődésének határait, melyet 
ráadásul a másolat (vagy újrahasznosítás) iránti ellenszenv tovább korlátoz. 
Ennek az ellenszenvnek engedve – ahogyan arra Szajbély Mihály idézett tanul-
mányában utal – talán a vizsgált szerzők esetében is többnek, súlyosabbnak 
látja az epigonizmus problémáját, mint azt a tényleges arányok megkívánnák.

Tény ugyanakkor, hogy a jelzett költők életművében valóban szép számmal 
található Petőfiéhez nagyon hasonló költemény. Műfaji, formai, tematikus, nyel-
vi, poétikai tekintetben egyaránt idézhetők példák akár Lisznyaitól (Palóc dalok, 
LXXI, Komámasszony, Nyáréj, Csillagtolvaj, A magyar zene, stb.; LISZNYAI 2009), 
akár Szelestey Lászlótól (Lehullott a...; Sir a kis galambom; Bucsuzó napsugár; 
Dáridóban; Hej te kis lány... stb.; SZELESTEY 1856), akár Zalár Józseftől (Járok 
zöld mezőben, Szülőföldemen). S amikor úgy tűnik, hogy az 1860-as évek elejé-
re többen közülük elhagyják a Petőfi-mintát, vagyis Gyulai kritikai ítélete vagy 
érvényét veszíti, vagy pedig épp ellenkezőleg, igencsak hatásos volt (vagyis a 
megbírált költők új utakat kerestek, „megjavultak”), éppen akkor igazolódik a 
leginkább Gyulai észrevétele e költészet alaptermészetéről. Az évtized végére 
ugyanis Tóth Kálmán, Tóth Endre Arany-követővé válik, Zalár József a Borúra 
derű című kötetében (Pest, Emich Gusztáv, 1860) pedig az Arany-minta mellett 
egy sor külföldi költő nyomába szegődik. Váltásuk azt igazolja, hogy valameny-
nyien született imitátorok.

Éppen e fordulat miatt elgondolkodtató a kései irodalomtörténet néhány 
kísérlete, hogy a petőfieskedés vádját kritikusi stratégiának, vagy Erdélyi János 
bírálataihoz képest szűk és kevéssé kifinomult mértékrendszernek tekintse (pl. 
SZAJBÉLY 1997). Bizonyos, hogy Gyulai Pál kritikusi stílusa indulatosabb is, 
metaforikusabb is, mint Erdélyié, és az is kétségtelen, hogy az 1850-es évek köze-
pétől Gyulai és a Deák-kör (Csengery Antal, Salamon Ferenc, Erdélyi János) 
részéről valóban jól kivehető az igyekezet, hogy Aranyt emelje a nemzeti költő 
rangjára (MILBACHER 2002). A törekvés leleplezésével együtt egyfajta megol-
dáskeresés jelenik meg e tanulmányokban, hogy a jelzett költőket feloldozzák a 
Petőfi-követés vádja alól. Amennyiben azonban sikerülne is olyan perspektívát 
találni újraolvasásukhoz, mely felől az utánzás kérdése kiiktatható lenne – mint 
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ahogyan Szilágyi Márton mikrohistóriai elemzésében Lisznyaival és költésze-
tével tette –, még mindig fennmarad a kérdés, vajon a jó költő rangjára emel-
kednének-e ezáltal?4

Gyulai erős szempontként érvényesíti a Petőfi-imitáció kérdését, ugyanakkor 
egyfajta katalógust is összeállít azokból a sajátosságokból, melyeknek alapján a 
vizsgált kötetek nemcsak utánzatnak, hanem esztétikailag gyengének is minő-
sülnek. A gondolatszegénység, a szalon- és népköltészet sablonjainak alkalma-
zása, a bizarr, képtelen allegóriák és hasonlatok, a prózaiság, a túlzó megoldá-
sok, a népdalok sebes, szakadozott átmeneteinek logikai összefüggéstelenséggé 
fordítása, az erőltetett naivitás, a formai hibák, a dagály, széteső szerkezet, a 
semmiféle logikával nem követhető képek valamennyi költőnél előfordulnak, 
a legsúlyosabb tünetnek azonban Gyulai a költő- és alkotáseszmény torzulását 
tekinti. A zsenifogalom vulgarizálódása következtében az alkotás az isteni tehetség 
öntörvényű, személytől és akarattól független kiáramlásaként tételeződik, mely 
kizárólag tökéletes, kész, érinthetetlen műveket hoz létre, a költészet tanulása 
és tanulmányozása ennélfogva művészetellenesnek minősül.

Az 1850-es években azonban, legalábbis az évtized végéig, hangsúlyosabb-
nak tűnik az utánzás kritikai szempontja, mint a rossz költészet ismérveinek 
katalogizálása. Részben a „korcs utód” értelemben használt és a magyar kritikai 
nyelvezetben is elterjedő epigonfogalom, mely Toldynál egész korszakra nyomta 
rá bélyegét, részben pedig a Petőfi-követők elleni erős kritikai fellépés vezethe-
tett oda, hogy ezekben az években az utánzás változatainak fogalmi tisztázására 
mutatkozik elsősorban igény.

AZ UTÁNZÁS FOGALMI DIFFERENCIÁLÓDÁSA 
AZ 1850-ES ÉVEKBEN

Szvorényi József 1851-ben, majd 1853-ban megjelent retorikatankönyvében 
feleleveníti az imitáció Horatius óta ismert formáit, kiszakítva ezáltal a kifeje-
zést a romantikus eredetiségfogalommal képzett oppozícióból (SZVORÉNYI 
1853: 83–84). Az utánzás alapfokozata nála is az a tanulási folyamat, amikor a 
fiatal írók stúdiumként próbálják végig a különböző stílusokat, poétikai eljárá-
sokat. Eközben Szvorényi szerint is a remekírókat ajánlatos követni, s műveik-
ből csak a jobb helyeket érdemes tanulmányozni. A választott szöveghelyeknek 
vagy a gondolatiságát, vagy a formai elemeit ajánlatos követni, különben az ifjú 
tanonc – Szvorényi kifejezésével – „irói orzást” fog elkövetni, a plágium pedig 

4 Szilágyi Márton a Lisznyairól szóló, nagy hatású monográfijában egyenesen tagadja, hogy Pető-
fi-imitátor lenne, s ezt a nézetet veszi át Tarjányi Eszter 2004-es, a korszak irodalmi viaskodásait 
feldolgozó tanulmányában, melyben egyértelműnek tekinti Lisznyai kiszabadítását az epigon-
diskurzusból. (SZILÁGYI 2001; TARJÁNYI 2004: 307–308.)
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„szintoly rút, mint tilos”. A szóról szóra való átvétel csak idézetképpen lehet-
séges. Szvorényi, bár mellékesen, jegyzetben, kitér az önkéntelen, nem tudatos 
reminiszcenciára, mert gyakran a legeredetibb művekben is előfordulhat vélet-
len egyezés valamely más szöveggel.

A gyakorló szerzőknél az utánzás elfogadható formájának tekinti a) a mű 
gondolatiságának, szellemiségének követését; b) a stílus, mondatalkotás, kompo-
zíciós sajátosságok utánzását; c) versszöveg prózába való átfordítását, vagy idegen 
nyelvű szöveg magyar visszaadását; d) ide sorolja végül a bővítést és rövidítést. 
Fontos kritériumnak tartja, hogy a másolat, vagyis az újonnan létrejött szöveg 
minőségben elérje, vagy meghaladja az eredetit.

Szvorényi gondolatmenete szerint a Petőfi-imitátorok akár a jó utánzó 
csoportjába is tartozhatnának. Kellően nagy szerzőt követnek, egyiküknél sem 
tapasztalható plágium, a Petőfi-verseket többnyire szellemiségükben vagy formai, 
nyelvi, stilisztikai megoldásokban követik. Egyetlen ponton érheti őket vád, hogy 
a létrejött termék nem ér fel az eredeti költeményhez, és nem is haladja meg azt.

Greguss Ágost 1858-as esztétikai értekezésében szintén az utánzat, vagyis 
az elkészült mű felől gondolja végig az imitáció kérdését, és hasonló következ-
tetésre jut, mint Szvorényi. A rossz másolatot – az élet és a halál, pontosabban 
a „halottiasság” fogalmából kiindulva – a „rút” kategóriájába sorolja. A halállal 
szemben a halottiasságot azon állapotként definiálja, amikor életet kellene talál-
nunk, és az mégsincs ott, nincs meg az az elevenség, változatosság, gazdagság, 
mely az életet jellemzi. A kellemetlen érzést ilyenkor a beteljesületlen várakozás, 
a hiány okozza. A tökéletes másolat Greguss szerint önmagában csak hiány-
érzetet kelt: a várakozással ellentétben a szemlélő valami mást talál, mely sem 
az eredetivel, sem önmagával nem azonos. A gyenge minőségű költői és zenei 
utánképzésben ehhez képest nem is csak a várakozás beteljesületlenségéről van 
szó, hanem csalódásról és haragról is, amennyiben az újonnan létrejött alkotás 
emlékeztet ugyan az eredetire, de annál sokkal alávalóbb és üresebb. A részle-
ges ismétlődés itt egyben degradálódással, értékvesztéssel jár: az eredeti műre 
emlékeztetve annak értékeiből elvesz, az új mű helyett pedig annak csak látsza-
tát, vagy színlelését tudja adni:

„Ily iskolai képeknek kifejezése olyan, mintha kifejezésüket csak tettet-
nék. Szintezt tapasztalni a zene és költészetben, midőn a merően utánzó, 
magokban végkép meddő középszerűségek tehetlenségöket tanúsítják a nagy 
elődök eszméinek terméketlen, bensőleg üres, külsőleg ügyetlen ismétlése-
iben. A mi az eredetiben a pezsgő élet játéka, az utánzó másolatában holt 
csinálmánynyá, puszta halmazzá lesz. Az eleven kigondolás rejtélyes forrá-
sokból fakad, s hegyi patak gyanánt vigan zúg alá, az utánzat mint lecsa-
polt viz kiczirkalmazott csatornákban szomorún és némán folydogál. Az 

Hász-Fehér Katalin: Rossz költők társasága



57

első kigondolót az eszme lelkesíti, az utánzót csak már ezen lelkesedés. Az 
utánzó nem csak eredetije hibáit túlozza, de szertelenkedésével rendszerint 
annak szépségeit is hibákká ferdíti.” (GREGUSS 1858: 316.)

A Zrínyi és Tasso című akadémiai székfoglaló értekezésében [1859] Arany 
János lesz az, aki modernizálja és egy új költészeteszmény alapjaként legalizál-
ja a követés esztétikáját (ARANY 1962). Nemcsak továbbgondolja a horatiusi 
eredetű klasszikus értelmezést, hanem – mintegy felvállalva a Toldy által adomá-
nyozott „epigon”-jelzőt – a szövegköziséget egy új poétika esztétikai alapkate-
góriájává emeli. Világosan elhatárolja egymástól a középszerű és rossz költőkre 
jellemző, illetve a tanulási folyamatban lezajló tényleges utánzást; az önkénte-
len reminiszcenciát; a szükségszerűen ismétlődő, archetipikus műfaji, formai 
és eszközkészletet; az ugyancsak archetípusként adott emberi alapviszonyokat 
és történettípusokat; a szöveghagyomány ismeretforrásként való felhasználását, 
amikor a szerző tárgyi tudást, történelmi tényeket, kortörténeti ismereteket vesz 
át egy-egy műből; s mindezektől elkülöníti a szövegekkel való tudatos, dialogikus, 
jelentésgeneráló viszony különböző formáit (idézetet, megidézést, versengést, 
aktualizálást, polémiát, játékot, iróniát, paródiát) mint poétikai eljárásokat. Ha 
fogalmilag nem is összegzi rendszerszerűen a felsorolt szövegkapcsolatok típu-
sait, Gérard Genette 20. századi transztextualitás-elméletének valamennyi kate-
góriája, az intertextualitás, paratextualitás, metatextualitás, hypertextualitás és 
architextualitás összes változata megjelenik nála (GENETTE 1989; GENETTE 
1996). A szövegekhez való dialogikus (hypertextuális, kommunikatív, mediális) 
viszony Arany költészetének is egyik lényegi sajátossága: az eposzi hitelről, illetve 
az óangol balladák menetének, belső szerkezetének követéséről szóló fejtegeté-
seit figyelembe véve a szövegköziség változatainak alkalmazása egyik legfonto-
sabb elméleti és poétikai újításának tekinthető.5 Ezért amikor a Zrínyi és Tasso 
című tanulmányában azt a kérdést állítja középpontba, hogy vajon lehetséges-e, 
illetve hogyan lehetséges követés által eredeti művet alkotni, akkor nemcsak 
irodalomtörténeti érdeklődéssel fordul a barokk eposz felé, hanem lényegében 
ars poeticát ír. A módszertanilag is újdonságnak számító összehasonlító elemzés 
során Arany előbb a Vergilius-követés módját figyeli meg Zrínyinél és Tassó-
nál, majd a Tasso-átvételeket vizsgálja Zrínyinél. A magyar költő eredetiségét 
ott látja, hogy tudatosan, saját koncepciójának megfelelően építi be művébe az 
átvett elemeket. A saját koncepció pedig nemcsak a mű eszmeiségének síkján 
mutatkozik meg, hanem a részletek aprólékos, vizuális jellegű, lélektani hite-
lességű kidolgozásában is.

5 Tarjányi Eszter a parodisztikus hagyomány felől vizsgálja Arany költészetét, s jut hasonló követ-
keztetésre (TARJÁNYI 2013a); Arany költészetének dilagikus, transztextuális jellegéről: HÁSZ-
FEHÉR 2010. és HÁSZ-FEHÉR 2012.
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Aranynál élesen különválik az utánzás értéktelen szintje (melyet ő is „majmo-
lásnak” nevez) és értékes, remekműveket létrehozó változata, a romantikus 
eredetiségfogalmat pedig egyenesen tagadja egy későbbi írásában, amikor azt 
állítja: „Költészetben – valamint minden ágában a művészetnek – többé kevés-
bé mindnyájan utánzók vagyunk.” (ARANY 1968: 164–165.) Aranynál a zseni 
éppúgy alá van vetve e törvényszerűségnek, mint a középszerű tehetség, vagy 
az értékrend legalsó fokán álló „majmoló”. Az különbözteti meg őket egymás-
tól, hogy a zseni gyorsabban járja végig elődeinek útját, s ha követné is valame-
lyiküket, a benne lévő erő folytán az átvett anyagból újat fog alkotni (ARANY 
1968: 165). E megfigyeléseknek köszönhetően Arany nem „eredeti művekről”, 
hanem „remekművekről” beszél, melyeknek immár nem a követés megléte vagy 
hiánya a kritériuma.

Arany rendszere azonban nem kétosztatú, mint Horatiusé, vagyis nemcsak 
a rossz és jó utánzók alkotják e rendszert. Köztük helyezkednek el a hasznos 
utánzók, akik képesek túlhaladni a szolgai másolást, de nincs elég tehetségük 
arra, hogy remekműveket teremtsenek. Ez a középszerű, de mindenkor közöl-
hető alkotógárda az irodalmi rendszer és folytonosság fenntartásához szükséges, 
mert a géniuszok megjelenése közötti időszakban is megőrzik, újratermelik az al- 
kotáshoz szükséges viszonyokat, ismereteket, készségeket, azt az infrastruktúrát, 
amelyben egy leendő zseni a művészi tudásanyag birtokába juthat. Az alkotók-
nak ez a tábora a legnépesebb, ily módon képesek egy egész korszak arculatát 
meghatározni. Arany úgy látja, ők azok, akik iskolákba tömörülnek, és akik révén 
egy-egy stílus egységes irányzatként (vagy éppen korszakként) mutatkozik meg.

Kérdés azonban, hogy ezeket az alkotókat mi fogja megkülönböztetni a 
szolgai követőktől, vagyis az utánzók legalsó rétegétől. Míg Erdélyi János még 
1863-ban is azt javasolja nekik, hogy senkit se kövessenek, mert a bennük lévő 
eredeti egyéniség sérülni fog ezáltal, vagyis Erdélyi továbbra is az eredetiség-
hez viszonyítja költészetük értékét,6 Arany éppen az ellenkezőjét tanácsolja: 
minél több mintát igyekezzenek követni és kipróbálni, így keressék és találják 
meg a tehetségüknek megfelelő kifejezésformákat. A követés szükségszerűsé-
géből kiindulva Arany a nagy egyéniségeknek (zseniknek) ugyanazon hatását, 
befolyását, „varázsát” figyeli meg egyénre és korszakra nézve egyaránt, mint 
az 1970-es években a hatást és hatásiszonyt tanulmányozó Harold Bloom.7 A 

6 „Ezért mondám feljebb, hogy nem volna rá eset, melyben költőnek valakit utánzandó előképül 
ajánlhatnék” – írja Erdélyi János Vida József költészetét és Petőfi-epigonizmusát jellemezve (ERDÉ-
LYI 1863, 1991: 432).

7 A Yale-i egyetem tanára, Harold Bloom egész pályája során a hatásmechanizmust kutatta. Első 
nagyhatású könyvében a hatással, és a hatástól való menekülés (hatásiszony) természetével foglal-
kozott (BLOOM 1973), a befolyásban a hagyomány félreértésének, tagadásának, a folytatásnak és 
megszakítottságnak, a megszállottságnak, a tisztogatásnak és szelektálásnak alakzatait tárgyalva. 
Kései művében a hatás anatómiájának mechanizmusait vizsgálta (BLOOM 2011: különösen 3–35).
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befolyásoltságtól való szabadulás azonban szerinte nem a befolyás tagadásá-
val vagy legyőzésével, hanem megkerülésével érhető el. A harcot – Bloommal 
ellentétben – eleve kudarcosnak látja.8

II. „...mert ő csak jövevény Izraelben” 
– AZ UTÁNZÓ ÉS A ROSSZ KÖLTÉSZET ELKÜLÖNÜLÉSE 

A KRITIKAI SZÖVEGEKBEN

Az epigonizmus fogalmának teoretikus tisztázása során az 1850-es évektől 
egyre határozottabban különül el egymástól az utánzás jelensége – mely, mint 
láttuk, ez idő tájt egy új poétika alapját kezdi képezni –, és a rossz költészet 
kritériumrendszere. Látensen már Gyulai Pál írásaiban is benne rejlik – éppen 
úgy, mint Horatiusnál – a különbségtevés igénye az utánzó, bár nem rossz, és a 
rossz, bár nem utánzó, illetve a rossz utánzó költészet között olyannyira, hogy 
a „petőfieskedő” kifejezés mint alkalmi terminus technicus mindhárom válto-
zat jelölésére szolgál.

A 18. század legvégén Goethe és Schiller nyomán körvonalazódik a német 
gondolkodásban a rossz költészet kategóriájára a „dilettantizmus” szó jelen-
tésmezeje. A latin delectare (gyönyörködés) és az olasz dilettanti kifejezésből a 
német kritikai gondolkodásba bevonult „dilettantizmus” az 1750-es évektől a 
századfordulóig lényegében pozitív csengésű volt, azt a műkedvelőt jelölte, aki 
szívesen tölti idejét a művészetek élvezetével, és alkalmanként anyagi áldoza-
tot is hajlandó hozni e kedvtelésének. A századfordulótól azonban felerősödik 
a negatív jelentése: az iskolai szabályokhoz ragaszkodó pedáns művészt jelölik 
vele, majd egyre inkább a kritikán aluli, javíthatatlan művészet szinonimája lesz. 
A fogalom terjedéséhez nagymértékben hozzájárult Goethe és Schiller közös 
kísérlete 1799-ből, hogy meghatározzák a dilettantizmus ismérveit (SCHILLER 
[1799]; GOETHE 1833). Vázlatukban megtalálhatók a szociológiai szempontok 
(a művész és a laikus szembeállítása), az alkotói szempontok (a dilettáns az a 

8 Arany több kritikájában is kifejti a véleményt. Itt az Irányok című, idézett értekezésére hivatko-
zunk: „Nagy fontosságot helyezünk tehát abban, hogy a költészet s átalában a művészet terén minél 
több jó középszerű s ha tetszik, »utánzó« fussa szabad versenyét; nem mintha a középszerűséget 
becsülnők nagyra, de mivel ezek teszik lehetővé, hogy koronkint lángész álljon elé s mivel egy ily 
pezsgő, szélesen kiterjedt, hagyományos művészi élet nélkül a genie megszületik ugyan, de meg 
is hal, a nélkül, hogy léteztéről valamit tudna a világ.

 A kérdés második része: mi haszna benne az irodalomnak, ha nem egészen önálló tehetség nem 
egy, hanem minél több remekíró hatását szíja fel – szintén az emberi szellem természetén alapu-
ló törvényekben találja megoldását [...] De máskép van a dolog, ha mintáik választásában nem 
szorítkoznak egy bizonyos költői jelességre, de még korra s nemzetre sem. Annyiféle példa, annyi 
irány közt lehetetlen, hogy utoljára meg ne leljék azt, mely az ő specialis vagy egyéni hajlamuk-
nak leginkább megfelel, melyen aztán tehétségök, ha van, szabadon bonthatja ki szárnyát [...]” 
(ARANY 1968: 166–167).
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befogadó, aki részt akar venni az alkotásban is) és az esztétikai kritériumok (a 
dilettáns többnyire utánzó, az eszközök nála céllá válnak, az alkotás könnyebb 
és sekélyesebb módját kedveli, inkább játéknak, mint komoly tevékenységnek 
tekinti, a valósághoz való viszonya egyszerre magasabb és alacsonyabb fokú, 
abban a hitben él, hogy fantáziaképeit közvetlenül kell átültetnie a műbe, stb.).

A 19. század első felében azonban más irányt vesz a kifejezés, és inkább 
a szociológiai aspektusai erősödnek fel – a nem hivatásos, műkedvelő, amatőr 
jelentése kerül előtérbe. Így szivárog át a magyar kritikai irodalomba is. 1834-
ben egy német társalgási szótárban találkozni vele: „Dilettans, mesterségszerető, 
kedvellő, a ki ügyességéből nem él” (LEVELEZŐ KÖNYV 1834). A tudományos 
irodalomban is a kívülállót, a laikus tudománykedvelőt jelöli vele Wenzel Gusz-
táv 1851-ben, a tudományok önálló rendszerré épülésének hajnalán:

„nem marad egyéb hátra, mint feltenni, mikép ő egyszerűen csak mint 
dilettáns szándékozott föllépni ki egy részről más dilettánsoknak akar a 
szóban lévő kérdésről fölvilágosítást adni: más részről pedig néhány kétsé-
gekre nézve a szaktudósoktól kiván informáltatni.” (WENZEL 1851: 310.)

Ugyancsak használatos a zenei életben, de nem értékmérő jelzőként, csupán 
státusbeli jelölésként, hiszen az 1840-es években egy dilettáns zenész akár a 
konzervatórium tagja is lehetett:

„A conservatorium’ egyik főföladata az levón [!] hogy azon egyéneket, kik 
hangászi kiképezéssel birnak legyen ez akár dilettans akár művész, erős 
testületté а végre pontosítsa és kapcsolja hogy a fölsőbb foku hangászat’ szel-
leme a nagyobb közönségben is szétsugározzék, és rendes előadások által, 
minden művészi méltóságában életben is tartassék; azért ezentul is minden, 
ki a hangászatban jártas, akár dilettans akár művész, conservatorium’ rendes 
tagjává fölvétethetik, ha az itt alább a hangászegyleti tagoknál szinte kikötött 
föltételeknek megfelelni kötelezi magát.” (HONDERÜ 1843: 369.)
„A Herczeg nagy kedvellője a Mu’ sikának, egy Dilettans, önnön maga is 
componál, ‚s természet szerént igen szépen.” (KOTZEBUE 1831: 29.)

Pejoratív értelemben csupán néhány alkalommal találkozni a szóval a század 
első felében, többnyire a zenei és a tudományos élet területén: „befogadott kedves 
thema, mellynek változatait még a leggyengébb dilettans is prima vista eljátsza” 
(REGÉLŐ 1835); „Virtuozitásáról csak azt mondhatom, hogy ebben minden 
legközépszerűbb dilettans bátran megállhat mellette” (HONMŰVÉSZ 1841).

Egyértelműen negatív jelentése egy vallási vitairatban bukkan fel. A dilet-
táns itt olyan igehirdető, aki idegen, jövevény az adott területen, s éppen ezért 
hitele a szavának nincs:

„A protestans papságnak azon követelésle [!], hogy ő mintegy monopolium 
gyanánt birja az idvesség’ tudományát, a’ laicus pedig csak dilettans ki magá-
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nak annyi jogot nem követelhet, mert ő csak jövevény Izraelben‚ stb. Ugyan 
lehetséges-e, nagy érdemű táblabíro [!] úr! hogy valaha protestans pap’ 
szájából illyen beszédet hallott volna?” (PÉTERFI 1842: 21.)

1860-tól azután széleskörű elterjedés tapasztalható, többnyire negatív érte-
lemben, a „hozzá nem értő”, „tudatlan”, „kontár”, sőt „csaló” jelentésben, és egyre 
inkább az irodalomra vonatkozóan is.

Arany János 1873-ban zenészként nevezi magát saját kedvére játszogató 
dilettánsnak:

Zenét már csak dilettans módra űze;
Elpöngeté a zongorát, gitárt,
A hangjegyet lassacskán elbetűzte...
(Bolond Istók, II. ének, 55. vsz.)

Várady Gábor 1884-ben írókról beszél:
„A hirlap-irodalomnak ezen utóbb emlitett »caviar«-ja főleg napjainkban 
gyakran betaláltatik ugy a dilettans irók, mint főleg a levélszámra fizetett 
referensek által.” (VÁRADY 1884: 40.)

A kifejezés ugyanakkor nemcsak az alkotói, hanem a befogadói tevékenységre 
is kiterjedt. Dilettáns az 1830-as évektől például a nem hivatásos műgyűjtő, akit 
a századvégtől inkább már „amateur”-nek neveznek. Az amatőr az a gyűjtő, aki 
szaktudás és válogatás nélkül, többnyire értékest értéktelennel keverve alakítja 
gyűjteményét.9 Amatőrnek neveztetik ez idő tájt az a szórakozni vágyó turis-
ta is, akire előre elhelyezett tárgyak várnak az afrikai homokban, hogy maga 
találjon rá és ássa ki a leletet, természetesen gazdag pénzt fizetve e szórakozá-
sért (Földrajzi Közlemények, 1888. 16: 332). Végül amatőr a képzőművészeti 
alkotás vásárlója (Budapesti Szemle, 1887: 442), vagy az egzotikumok, pl. japán 
fegyverek gyűjtője (Archaeologiai Értesítő, 1890: 202).

Magyarított változatban használatos a műkedvelő kifejezés is, ez azonban 
többnyire a színjátszás terén jelenik meg. Jókai egyik írása nyomán (Műkedve-
lők, A magyar nép adomái című kötetben, 1857-ben) terjedt el a század második 
felében a nem hivatásos politikusokra, kézművesekre.10

Irodalomkritikában ilyen jelentésben sem az amatőr, sem a műkedvelő szó 
nem használatos a 19. században – majd csak a 20. században terjed ki az irodal-
mi nyilvánosság hivatásos tereit nem használó költőre, íróra.

  9 „Nem tekintve más közgyüjteményekben elhelyezett néhány tárgytömeget, amely nem néprajzi 
czéloknak szolgál, továbbá Herrmann Ottónak páratlan halászati s egyéb néprajzi gyüjteményét 
s némely amateur és szakember magángyüjtését...” (HERMANN 1890: 22.)

10 Egyetemes Philologiai Közlöny, 1890, 119, 553, 600; Budapesti Szemle, 1889, 315. stb.
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A 19. század végére újra átalakul a dilettáns kifejezés, de használata most 
sem analitikus jellegű, nem a rossz költészet kritériumainak feltárására szol-
gál, inkább az általánosabb, szociológiai, alkotáslélektani, kulturális aspektusai 
kerülnek előtérbe, és egy ítéletsor végeredményét jelölik vele. Erre az irányvál-
tásra figyel fel a fogalomtörténetet vizsgáló Hans Rudolf Vaget is, amikor azt 
írja, a 19. század végére a „dilettantizmus” kifejezés egyre inkább pszichológiai 
és életfilozófiai fogalomkomplexummá vált, egyre inkább halványultak jelen-
tésbeli körvonalai, egyre többféle jelentés társult hozzá (VAGET 1970: 158). 
Vaget úgy látja, a változás szorosan összefüggött Friedrich Nietzsche décadence-
fogalmával: a modern ember a művészetben a munkától független kikapcso-
lódást, szórakozást keres, és ehhez szabja a művészet iránti igényét. Szétválik a 
„munka” és a „szórakozás” ideje, s a művészet is ehhez a kettősséghez igazodik.11 
A décadence megbomlott társadalma Nietzsche szerint arra szólítja a művészt, 
tegyen meg mindent, hogy a közönség kívánságát és elvárásait teljesítse. Ezért 
a dilettáns művész mindenekelőtt művének hatására összpontosít, a művészet 
lényegét a hatásban látja, s a hatás kellékeiből hozza létre a maga művészi eszkö-
zeit. Gondolatmenetéből szervesen következik, hogy Richard Wagnert is végső 
soron demagóg művészként, vagyis dilettánsként azonosítsa (akárcsak Nietzsche 
nyomán, 1933-ban Thomas Mann). Egy másik írásában (Zur Genealogie der 
Moral, 1878) Nietzsche a dilettáns egyéb vonásaira is felfigyel, többek között a 
prófétikus, vagy váteszi szerep deformálódására, arra, hogy milyen előszeretettel 
tekinti magát az ilyen „művész” a hatalom birtokosának és eszközének: olyan 
aszkétának, papnak, aki a jelenvaló élettől eltávolodva a tömeg fölé helyezkedik, 
és irányítani képes azt (VAGET 1970, 1971).

Vaget úgy látja, a dilettantizmus fogalma két időszakban volt igazán virulens: 
a 18–19. század fordulóján, és a 19. század végén. Mindkét korszakra jellem-
ző, hogy a művészet terén egyfajta autonómiatörekvés tapasztalható, s ennek 
következménye lesz a diskurzus felerősödése. A 19. század végi esztéticizmus-
koncepciókban megjelenő dilettáns művésztípust – Paul Bourget nyomán, aki 
1883-ban egyenesen korszakjelenségként, korszakra jellemző lelki beállítódás-
ként („disposition de l’esprit”) beszél róla, fin-de siècle-dilettánsnak nevezi.12

Bár a 19. század végére valóban áthelyeződnek a vita súlypontjai, a szocioló-
giai, lélektani és kultúraelméleti vonatkozások bőven tartalmaznak esztétikailag 
és poétikailag hasznosítható szempontokat. Nietzschénél a hatásnak alárendelt, 

11 Vaget itt Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches című, 1878-as gondolataira hivatkozik.
12 VAGET 1970. Paul Bourget munkája is lényegében kultúraelméleti jellegű: BOURGET 1883; 

BOURGET 1903: 61. Ld. még SØRENSEN 1969. Essais de psychologie contemporaine, Paris, 1883. 
Németül: Psychologische Abhandlungen über die zeitgenössische Schriftsteller, Ford. A. Köhler, 
Minden, 1903, 61. A kérdéshez ld. még: Bengt Algot Sørensen: Der Dilettantismus des Fin de siècle 
und der junge Heinrich Mann = Orbis litterarum 24, 1969, 251–254.
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vagy egyenesen annak alapján létrehozott eszköztár például a Goethe- és Schil-
ler-féle „laposság”, „sekélyesség” kritériumának feleltethető meg, vagy annak a 
megfigyelésnek, hogy a dilettánsnál az eszköz céllá válik („Alle Dilettante greifen 
die Kunst von der schwachen Seite”; „Ihre Mittel werden Zweck” – GOETHE 
1833: 260; 259). Termékeny lehet az a megállapítás is, hogy a dilettáns mintegy 
félúton áll a recepció és produkció között: a művészetet játéknak és kellemes 
időtöltésnek tekinti, míg a hivatásos befogadót a kompetens műértés elégíti 
csak ki.

A dilettantizmus fogalomtörténetével szintén az 1970-es évek elején foglal-
kozó Uwe Wirth a befogadói aspektus felől közelíti meg a kérdést, és Gothének 
a műgyűjtőről szóló írására hívja fel a figyelmet. Goethe a Der Sammler und 
die Seinigen című levélsorozatában sajátos gyűjtő-lélekről beszél, mely a szelek-
ció és konszignáció (csoportosítás, leltározás) műveleteire épül.13 Amikor ezt 
a gyűjtést egy dilettáns végzi, akkor az nem mestere sem a szelekciónak, sem a 
diszpozíciónak, vagyis az elrendezésnek. A mennyiségre törekszik, és mindig 
van valami véletlenszerű, esetleges a beszerzéseiben. Tevékenysége így – Jacques 
Derrida kifejezésével – leküzdhetetlen „Mal d’Archive” [megőrzési/beszerzé-
si láz] lesz (DERRIDA 2008). Uwe Wirth az aspektusokat módosítva állítja, 
hogy a dilettáns alkotás közben is diszpozíciós, elrendezési problémákkal küzd. 
Nincs türelme megtanulni, begyakorolni a szükséges ismereteket, összetéveszti 
a gyakorlati cselekvést a művészi alkotással, beéri a puszta fizikai cselekvéssel, 
és azt azonosítja a művészettel. Műalkotásaiban is ott az elrendezés hiánya: 
kompozíciós, szelekciós gondjai vannak, s az önkorlátozás, a koncepciónélkü-
liség hiánya látszik műve minden szintjén (WIRTH 1970: 29). Mindez szintén 
visszavezethető Schiller és Goethe koncepciójához, amikor arról írnak, hogy 
a dilettánsoknál hiányzik az architektúra (építkezés) iránti érzék (GOETHE 
1833: 262–263). Schiller másutt is kiemeli, hogy a valódi művész és a dilettáns 
közötti határvonal a szigorú műgond és a biztos tudás meglétében vagy hiányá-
ban fedezhető fel (SCHILLER 1879). Ugyanezt állapítja meg 1900 táján Max 
Weber, amikor azt írja, a dilettánsoknak is vannak jó ötleteik, megérzéseik, de 
hiányzik a formakezelés biztonságossága és módszertana (WEBER 1988: 590).

A századvégi diskurzus elvezetett oda, hogy a kifejezés a rossz, az értéktelen, 
a kritikán aluli művész és produktum szinonimájává vált. Herczeg Ferenc Új 
Idők című lapjában, a szerkesztői üzenetek között már többször is így olvasható 
a kifejezés: „intelligens dilettáns verse, de komolyabb igényeket nem elégít ki” 
(1914. 105); „Dilettáns munka [...] irodalmi érték nélkül” (1914. 310); „dilettáns 
próbálkozások, szárazak és lélek nélkül valók” (1914. 334).

13 Az írás magyarul Görög Lívia fordításában: A gyűjtő és az övéi (1799). In: GOETHE 1981.
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Katalin HAS-FEHER

DRUŠTVO LOŠIH PESNIKA
Opis epigonizma i dilentatizma u mađarskoj književnokritičkoj misli 
19. veka

Zbog njene dužine ovde se objavljuje jedna trećina jedne obimne studije iz oblasti 
istorije kritike. Studija obrađuje pitanje šta se u mađarskoj književnosti u periodu 
od sredine 18. veka do početka 20. veka smatralo lošom poezijom. Dok se počev od 
Horacija, preko Vinkelmana i Vilanda, pa sve do kraja 18. veka jedino osporavala 
poezija onih koji druge autore oponašaju „kao sluge”, od početka 19. veka, u znaku 
programa originalnosti koji je izradio Evard Jang svako se nadovezivanje na postojeće 
tekstove smatralo oponašanjem, dakle lošom poezijom. U 1830-tim godinama 
vulgarizacijom pojma originalnosti za označavanje pesnika-imitatora se ustalio 
atribut epigon. Na kraju 1850-tih godina Janoš Aranj je u svojoj studiji pod naslovom 
Zrínyi és Tasso, koja se može smatrati i za njegovu ars poetiku, izradio teoriju 
moderne intertekstualnosti, na osnovu čega je pitanje originalnosti i imitacije 
postalo irelevantno. Tada se ponovo aktualizovao problem koji su Gete i Šiler izradili 
u jednoj skici: ako postoje pesnici-imitatori koji su dobri i postoje originalni i loši 
pesnici, koji su onda kriteriji loše poezije? Janoš Aranj i Janoš Erdelji iz tekstova 
pesnika drugog reda na jedinstven način su stvorili katalog sredstava, grešaka loše 
poezije. Pojam diletanta, koji su uveli Gete i Šiler od 1860-tih godina raširilo se 
postepeno i počeo je da označava profesionalnog, ali ne prvorazrednog umetnika.
Ključne reči: imitatio, originalnost, epigonizam, imitatori Petefija, intertextualnost, 
diletantizam, Gete, Šiler, Pal Đulai, Janoš Aranj, Janoš Erdelji

Tanulmányok, Újvidék, 2015/2. 51. füzet, 45–68



68

Katalin HÁSZ-FEHÉR

BAD POETS SOCIETY
The science of the epigonism and dilettantism in the Hungarian literary 
critical thinking in the 19th century

For reasons of space, only the first third of a bigger history of literary criticism 
dissertation appears here, which walks around, from the middle 18th towards the 
beginning of the 20th centuries the questions in which era what was considered bad 
poetry in the European and Hungarian literatures. While, starting from Horatius 
through Winckelmann and Wieland, to the end of the 18th century the big masters 
and poetical rules were merely underrated as emulating the formalities, so called 
“apes”, from the beginning of the 19th century, in the spirit of the originality prog-
ram elaborated by Edward Young, practically all kind of text linkage turned out 
to be imitation, and consequently so, bad poetry. In the 1830s, at the same time 
with the vulgarization of the concept of authenticity, spread the attribute epigone, 
employed for the imitating poets. At the end of the 1850s, János Arany outlined in 
his study entitled Zrínyi and Tasso, which can be defined as ars poetica as well, the 
theory of text contacts in the modern sense, on the basis of which the question of 
originality and imitation proved to be irrelevant. At this time revived the question 
that Goethe and Schiller drew up in a sketch at the end of the 18th century: in so 
far as there are imitating, but good and original, but bad poets, then which are the 
poetical criteria of bad poetry. From the texts of the secondary poets János Arany 
and János Erdélyi created the catalogue of the toolbar, mistakes of bad poetry, 
practically in a unique way in the Hungarian literature. The dilettante concept 
introduced by Goethe and Schiller from the 1860s until the turn of the century 
spread gradually, in several phases, and started to represent the professional, but 
not the top-rank artist.
Keywords: imitatio, originality, epigonism, in the style of Petofi, inter-textuality, 
dilettantism, Goethe, Schiller, Pál Gyulai, János Arany, János Erdélyi
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CSUKA ZOLTÁN-KUTATÁSOK 
AZ úJVIDÉKI 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON1

A tanulmány felvázolja (a teljeség igénye nélkül) az újvidéki Bölcsészettudományi 
Kar tanárainak és munkatársainak Csuka Zoltán életművével kapcsolatos kutatá-
sait, amelyek szépírói és fordítói munkásságára, műveinek recepciójára, műfordí-
tásainak elemzésére vonatkoznak, születésének és halálának évfordulója vagy egy-
egy elismerése kapcsán íródtak. Az anyag egy része saját gyűjtés, „de visu” leírás, 
láttamozás eredménye, másik része másodlagos forrásokból (bibliográfiákból) 
ered. A tanulmányt kiegészíti a Csuka-életművel kapcsolatos írások (nem teljes) 
bibliográfiai jegyzéke is.
Kulcsszavak: Csuka Zoltán, műfordítás, műfordítás-kritika, délszláv‒magyar irodal-
mi kapcsolatok, komparatisztika, bibliográfia

Csuka Zoltán életpályáját az újvidéki Bölcsészettudományi Karon leginkább 
a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken, a Hungarológiai Intézet, a Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete (az 1976 és 1992 közötti 
időszakban), a Szerb Nyelv és Irodalom Tanszék (ezen belül a szerb nyelv mint 
környezetnyelv szak) tanárai és munkatársai kutatták, a felsorolt tanszékeken, 
intézményekben folytak ugyanis irodalmi, nyelvészeti, művelődéstörténeti és 
délszláv‒magyar komparatisztikai kutatások.

Csuka Zoltán opusa száz éve szerves része a magyar irodalmi életnek, irodal-
mi, művelődéstörténeti, fordítástörténeti kutatásainkban műveinek és recepci-
ójának vizsgálata megkerülhetetlen. A Csuka-recepció felkutatását a BTK taná-

1 Elhangzott a belgrádi Collegium Hungaricum Csuka Zoltán emlékére szervezett konferenciáján 
(Belgrád, 2015. szeptember 30.)
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rainak, munkatársainak kutatásaira szűkítettem. A kar 60 évvel ezelőtt jött létre, 
a kutatás periódusa: 1954-től napjainkig. Csuka Zoltán műveiről folyamatosan 
jelentek meg írások, de egy-egy esemény köré is koncentrálódtak a publikációk: 
recepciót gazdagító eseménynek számított műveinek, műfordításainak megje-
lenése, elismerései (József Attila-díj 1965-ben, a Jugoszláv PEN Club díja és 
Aranykoszorúval ékesített jugoszláv zászlórend 1969-ben, nemzetközi műfor-
dítói életműdíj 1977-ben stb.), és a születésnapok is alkalmat adtak arra, hogy a 
Csuka-életmű az érdeklődés középpontjába kerüljön. Köszöntőket publikáltak 
a 70., 75., 80., 90., 100. és 110. születésnapjára.

ÉVFORDULÓK, EMLÉKNAPOK, CENTENÁRIUM

A nyolcvanéves alkotót köszöntő Bori Imre Csuka munkásságának summá-
jaként értékelte A jugoszláv népek irodalmának története című monográfiáját, 
amely a szerb, horvát, macedón, boszniai, szlovén és Crna Gora-i irodalmat 
szinoptikusan, egymással párhuzamosan, kapcsolataikban és autonómiájukban 
tárgyaló összefoglaló irodalomtörténeti munka (BORI 1999: 140). 2001-ben 
Szerbiában és Magyarországon is megemlékeztek Csuka Zoltán születésének 
100. évfordulójáról. Ez alkalomból Páll Sándor és Harmat Béla szerkesztésé-
ben, az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár kiadásában jelent meg az Egy égbolt 
alatt című vers- és műfordítás-antológia. Az irodalmi emlékülésen Utasi Csaba, 
Páll Sándor és Pastyik László is méltatta Csuka munkásságát. Utasi Csaba az 
életpálya főbb mozzanatainak összefoglalásával Csukának a vajdasági magyar 
irodalomban betöltött szerepét hangsúlyozta: „fáradhatatlan tenniakarásával 
minden igazán fontos irodalmi vállalkozás megszületésénél ott bábáskodott a 
tárgyalt korszakban. Joggal állapíthatta meg tehát Szirmai Károly már a harmin-
cas évek elején, hogy Csuka Zoltán irodalmunk »örök kovásza« volt, illetve hogy 
ő »volt a fundamentum és Szenteleky a felépítmény, s e két nevet nem lehet és 
nem szabad egymástól elszakítani, mert akkor a vajdasági irodalmat tépnénk 
széjjel.«” (UTASI 2001: 1294). Páll Sándor az 1941-ben Csuka szerkesztésében 
kiadott A visszatért Délvidék című ‒ Magyarországon feledésbe merült ‒ könyvről 
értekezett, véleménye szerint ugyanis „tabu nélkül kell megközelíteni a délszláv 
irodalmak legnagyobb fordítójának munkásságát, mert csak így tudunk választ 
kapni az alapvető kérdésre: hogyan lett a legnagyobb, a legtermékenyebb” (Páll 
2009: 284). Páll a Színes szalag az írógépen című kötete előszavában az Egy égbolt 
alatt című, centenáriumra publikált vers- és versfordítások gyűjteményes kötete 
kapcsán a költő-versfordító újrafelfedezésére, feledésbe merülő költészetének 
újraértékelésére szólított fel, és konstatálta, hogy irodalmi és politikai publicisz-
tikájának újrakiadására is szükség van: „ilyen jellegű írásai a vajdasági magyar 
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irodalom történelmi fontosságú forrásai és dokumentumai. Belőlük »szépítés« és 
»átdolgozás« nélkül kiolvasható az irodalom élete, minden változása, egyaránt a 
krízisek és a fellendülések.” (PÁLL 2009: 6) 1975-ben Hornyik Miklósnak adott 
interjújában maga Csuka Zoltán is nehezményezte, hogy elsikkasztott költői 
nemzedék tagja: „Az én költészetemet hiába fedezte fel Benedek Marcell vagy 
Bori Imre. Mai antológiák nem tartanak számon. A Szép versekből, a Szocialista 
költők antológiájából rendre kimaradnak a verseim, pedig publikálok annyit és 
talán olyan értékű verset is, mint az antológiák kedveltebb szerzői.” (HORNYIK 
1975: 167) Ennek okát Csuka abban látta, hogy sohasem tartozott „egyetlen 
baráti körhöz, egyetlen csoportosuláshoz, klikkhez sem.” (HORNYIK 1975: 173)

A Magyar Tanszéken a vajdasági magyar irodalom alkotójának, szervező-
jének, antológiák, irodalmi folyóiratok szerkesztőjének, műfordítónak a 100. 
születésnapjára kiállítást szerveztek a könyvtárban fellelhető dokumentumokból 
(könyvek, időszaki kiadványok, képek, levelek). A Száz éve született Csuka Zoltán 
és Németh László (CSÁKY 2005: 184) című kiállítás betekintést nyújtott a szerző 
szépirodalmi, műfordítói és irodalomszervezői munkájába, a hazai és külföldi 
recepcióba, továbbá a Csuka Zoltán Műfordítói Műhely munkájába és a nevét 
viselő érdi könyvtár kultuszteremtő tevékenységébe. Ezzel a tárlattal ‒ amelynek 
egy része a szintén száz éves Németh Lászlóra is megemlékezett ‒ kapcsolódott 
be a Magyar Tanszék az Olvasás Éve Vajdaságban rendezvénysorozatba. Kiál-
lították Kosztolányi Dezső Csuka Zoltánnak szentelt dedikációját és Csuka Ha 
már megértem című versének kéziratát is. Alkalmi kiállítást szervezett a Szerb 
Matica is a fordítási opusból. A Matica november 5-i emlékülésén Csuka Zoltánt 
Božidar Kovaček, a Matica srpska elnöke, Páll Sándor és Pastyik László méltatta.

A centenáriumra megjelent írásában Hózsa Éva (aki 2007-ben tartott előadást 
a Csuka Zoltán-emléknapon az érdi Városi Könyvtárban) a Szenteleky Kornél‒
Németh László‒Csuka Zoltán viszonyrendszer és a szövegközi hálózatok aspek-
tusából tekintett az életpályákra, s mindhárom szerzőnél a szerepkeresést, szerep-
mozgást, a lezárt rendszernek való ellenállást és a mozgó gondolkodást emelte 
ki. Nemcsak metaforikus kötődést fedezett fel Csuka Zoltán és Németh László 
kapcsolatában, hanem konkrét kapcsolatot is: a harmincas évek elején mind-
kettejük gondolkodásában megjelenik a „hídverés”, Németh László ugyanis 
felvázolta a dunai népek összefogásának elméletét, s a szövetségesek névsorában 
Csuka neve is szerepelt, az 1933-as Egy folyóirat terve című felhívásban pedig 
javasolta, hogy „hídverés” szándékával meg kell alapozni egy kelet-közép-euró-
pai folyóiratot; hasonló programot más közegben, ezen a tájon Csuka Zoltán is 
körvonalazott. Csuka Zoltán Szentelekyt kéri fel a Képes Vasárnap mellékletéből 
önálló folyóirattá alakult Vajdasági Írás szerkesztésére. Ekkor kezdődik kettejük 
barátsága (HÓZSA 2001: 1278).
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CSUKA ÉLETPÁLYÁJA A DÉLSZLÁV‒MAGYAR 
KOMPARATISZTIKAI ÉS FORDíTÁSTUDOMÁNYI VIZSGÁLA-

TOK ASPEKTUSÁBÓL

A BTK-n működő Hungarológiai Intézet munkatársai kutatási eredményeik 
prezentálására tanácskozásokat szerveztek, a konferenciák anyaga alapján megál-
lapítható, hogy az előadók Csuka Zoltán munkásságának egy-egy aspektusát is 
vizsgálták. 1970-ben komparatisztikai konferenciát szerveztek a délszláv‒magyar 
irodalmi és művelődési kapcsolatok kutatóinak abból a célból, hogy felmérjék az 
összehasonlító irodalom délszláv‒magyar vonatkozásaiban folyó kutatások állá-
sát, és alkalmat nyújtsanak a tárggyal foglalkozóknak a személyes találkozásra. 
Az elképzelésből két évenként váltakozó helyszínen sorra kerülő tudományos 
rendezvénysorozat alakult ki. A nyolcvanas évek első felében a magyar‒délszláv 
komparatisztikai konferenciák anyagából az Intézet Értekezések, monográfiák 
sorozatában, Veselinović Šulc Magdolna válogatásában megjelent a Délszláv‒
magyar irodalmi kapcsolatok című két részes tanulmánykötet. A magyar és a 
délszláv kulturális, irodalmi és nyelvi kapcsolatok kutatásának eredményét 
prezentáló, a műfordítás kérdéskörét is tárgyaló válogatás első kötetében Kemény 
G. Gábor és Póth István írása utal Csuka Zoltán irodalomszervezői és fordítói 
munkásságára. Kemény G. Gábor A magyar‒délszláv vonatkozások Mocsáry Lajos 
XX. századi pályaképében című értekezésében azt írja, Mocsáryval együtt Csuka 
Zoltán is annak a politikai irodalmi vonulatnak a reprezentatív képviselője volt 
– mely magyar részről Magda Páltól Lassú Istvánig, Székács Józsefig, Széchenyi 
Istvánig, innen Kondor Lajoson, Egressy Gáboron, Csiky Gergelyen át Mocsáry 
közvetítésével Adyig, Juhász Gyuláig, Szenteleky Kornélig, Csuka Zoltánig és 
Bajcsy Zsilinszky Endréig terjed – akik „hittek abban, hogy a délkelet-európai 
kapcsolatok tudatos művelése, s ezen belül a magyar‒délszláv kapcsolatok tevé-
keny és termékeny munkálása a mindenkori Magyarország megmaradásának 
és felemelkedésének, kulturális népközelségének és tiszta demokratikus hala-
dásának lényeges biztosítéka.” (KEMÉNY G. 1982: 226) Póth István Ivo Andrić 
műveinek magyarországi fogadtatásáról írt tanulmánya kiemeli Csuka Zoltán 
(Dudás Kálmán és mások, valamint a Jugoszláviában működő fordítók) szere-
pét abban, hogy Magyarországon a második világháború után fokozódott az 
érdeklődés a jugoszláviai irodalmak iránt, s hogy minden jelentősebb jugoszláv 
irodalmi alkotás magyar nyelven is hozzáférhetővé vált: 1947 tavaszán Csuka 
Zoltán átültetésében került a magyarországi befogadókhoz a Na Drini ćuprija 
(Híd a Drinán), feltehetően ez volt e mű első idegen nyelvű átültetése, a Travnička 
hronika (Travniki krónika) című történelmi regény 1956 október elején jelent meg 
Budapesten, s a hamarosan bekövetkező viharos napokban ismertetés a műről 
nem született, a Prokleta avlija (Elátkozott udvar) és az Anikina vremena (Anika 
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idejében) 1959-ben az Olcsó Könyvtár könyvsorozatban, fűzött alakban látott 
napvilágot 25 000 példányban. 1962-ben Andrić válogatott műveinek magyar 
nyelvű ‒ Csuka Zoltán által készített ‒ fordítása négy kötetben Újvidéken, a Forum 
kiadásában látott napvilágot, ez az író legfontosabb, legjobb műveit (Vezírek és 
konzulok – Travniki krónika, Híd a Drinán, Elátkozott udvar, A kisasszony és 
Elbeszélések) magában foglaló kiadás Magyarországon is terjesztésre került, s 
a magyar kritikusok figyelmét sem kerülte el. A magyarországi kötetekhez az 
előszót Hadrovics László, míg a Jugoszláviában terjesztett kötetek előszavát Petar 
Džadžić írta. 1963-ban Andrićnak ismét két könyve jelent meg Budapesten, egy 
elbeszéléseket magában foglaló antológia Vujičić D. Stojan szerkesztésében A 
vezír elefántja címen (ford. Csuka Zoltán és Dudás Kálmán), valamint szintén 
Csuka fordításában a Gospođica (A kisasszony) és a Zeko (Nyuszka) című kisre-
gények egy kötetben (Póth 1992: 247‒249).

Vuk Stefanović Karadžić születésének kétszázadik évfordulóján A Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete (Újvidék, 1987. novem-
ber 13‒14.) konferenciáján néhány előadó Csuka Zoltánnak a Vuk Karadžić 
gyűjtéséből származó népmese és hősi ének fordításait elemezte. Turi Márta a 
Délszláv népballadák szövegei közül a Smrt Marka Kraljevića című hősi ének 
átültetését hasonlította össze a Nagy László-i fordítással (1975, Budapest). A 
duplung-fordítás elemzésével nem a kié a jobb meghatározására törekedett, 
hiszen mindkét fordító jól ismerte a délszláv népköltészet szellemét, s „ki-ki a 
két nyelv különböző történeti hagyományait, de legfőképpen a szövegkörnye-
zetet figyelembe véve másként oldotta meg kitűzött feladatát, más-más nyelvi 
eszköztár segítségével, frappáns vagy kevésbé sikerült fordulatokkal”, az elemző 
inkább rámutatott a hibákra és a jó megoldásokra. Csuka Zoltánról konstatál-
ja, hogy a következetesség nem tartozik a szöveg hangulatát egyébként reme-
kül visszaadó fordító erényei közé, különösen a névhasználatot illetően: „Nagy 
Lászlónál a megszólítás nem változik, állandó szókapcsolat, illetve szószerke-
zet marad (Jópajtásom, jó Králjevics Markó!), csakúgy mint a szerb eredetiben 
(Pobratime, Kraljeviću Marko!), míg Csuka hol így, hol úgy fordítja (Hej test-
vérem, híres Márk királyfi!, illetve Jó testvérem, vitéz Márk királyfi!). A címben 
szereplő Kraljević Marko ‒ valószínűleg a délszláv tízes megtartásához való 
görcsös ragaszkodás miatt ‒ egyszer Márk, máskor Márkó néven szerepel, külö-
nösen az első strófában zavarva ezzel a megértést; kezdetben úgy tűnik, mintha 
két személyről volna szó.” (TURI 1988: 59‒61) A konferencia teljes anyaga a 
Hungarológiai Közlemények 1988. évi 1‒2. számában jelent meg.

1988. december 16‒17-én A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete Fordítás és többnyelvűség időben és térben címmel szervezett 
tanácskozást, amelyen a szakfordítás, a fordításelmélet és a fordításoktatás aktuális 
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kérdései kerültek megvitatásra. A konferencián Gerold László Miroslav Krleža 
magyar drámafordításainak a színikritikában megjelent recepciójáról értekezett. 
Miroslav Krleža csaknem teljes drámai opusa olvasható magyarul Csuka Zoltán, 
Dudás Kálmán, Stojan D. Vujičić, Spiró György és Brasnyó István fordításában, és 
a lefordított Krleža-drámák legtöbbje szerepelt is a vajdasági magyar színházak-
ban vagy a magyarországi, pesti és vidéki színházak repertoárján. A szerző idézi 
a színikritikákból a Golgota című dráma fordításával kapcsolatos észrevételeket 
(bibliográfiai adatokat nem közöl, így nem tudjuk, ki írta és mikor jelentek meg 
a kritikák): „»Csuka (Zoltán) tolmácsolása részletekig pontos, kitűnő munka« 
‒ olvashatjuk a szegedi előadás után a Népszabadságban. A Magyar Szóban, 
a mű szabadkai előadása után ez jelent meg: »nem hagyható említés nélkül, 
hogy rengeteg bántó magyartalansággal találkozunk«. Más jellegű, de ugyan-
csak a fordításra vonatkozó észrevétel, hogy »Csuka Zoltán fordítása, sajnos, 
nem színpadra készült.«” (GEROLD, 1988: 520) A három eltérő vélemény arra 
utal, hogy a fordításoknak az eredetivel azonos színvonalon kell kielégíteniük 
az irodalmiság (minden alkotói korszakban felismerhetőek legyenek rajtuk az 
irodalmi előképek, a minták, amelyek az író előtt lebegtek, amikor drámáit írta) 
és a színpadszerűség kritériumait: „A nyelvi és irodalmi kvalitások mellett egy 
drámafordítás értékeit az elmondhatóság is meghatározza. Hogy a színész számára 
jól, természetesen mondható szöveg készüljön, amely első hallásra érthető, átte-
kinthető ‒ ez a néző szempontjából (is) fontos ‒, s amely lehetővé teszi a színpadi 
cselekményt, a játékot is. Nemcsak légkört kell teremtenie a szövegnek, nemcsak 
közvetítenie, tolmácsolnia kell a mű hangulatát, pontosan jellemezni a szerepe-
ket, értelmi és érzelmi pontosságra, hitelességre kell törekedni, hanem a játékot 
kell segítenie, a látvány szerves részévé kell a szövegnek válnia. S ez talán nehe-
zebb, mint jó és szép irodalmi fordítást adni.” (GEROLD, 1988: 520‒521) Gerold 
szerint a Krleža-drámák magyar fordításai éppen itt a legproblematikusabbak, 
ilyen vonatkozásban szenvednek leginkább kárt. Csáky S. Piroska A jugoszláviai 
népek irodalma magyar nyelven (1957‒1987 közötti könyvkiadásunkban) című 
előadásában a fordítás kultúraközvetítő funkciójáról és a Forum Könyvkiadó 
által kiadott fordításirodalomról értekezett. Csuka Zoltán átültetésében több 
kötetet is megjelentetett a Forum kiadó: „Forum könyvön első ízben 1959-ben 
jelent meg a neve, amikor Crnjanski Miloš Örökös vándorlás c. regényét ültette 
át magyarra. Ettől kezdve szinte minden évben egy-egy könyv, 1962-ben 5 nagy 
terjedelmű mű jelent meg az ő fordításában (köztük az Andrić-életmű). 1965-
ben 4 nagy vállalkozása látott napvilágot (3 Krleža-mű és Slobodan Novaković 
ifjúsági regénye Erős vár címen); s egészen 1976-ig sorra tolmácsolta Borislav 
Stanković, Meša Selimović, Jakov Ignjatović, Ivo Andrić, Petar Petrović Njegoš 
és más neves jugoszláviai szerző művét.” (CSÁKY S. 1988: 537) Tanulmányát 
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kiegészíti a jugoszláv népek irodalmának közvetítésében részt vevő fordítók és a 
fordított művek jegyzéke. A Magyar Tanszéken 2013-ban is szerveztek Fordítás 
és frazeológia címmel hasonló témájú konferenciát.

MŰFORDíTÁS-ELEMZÉSEK, MŰFORDíTÁS-KRITIKÁK

Csuka Zoltán a húszas évek második felében kezdett a délszláv irodalmak 
fordításához, s mintegy százharminc kötetet fordított magyarra. Pastyik László 
a filológiai kutatások alapján konstatálja, hogy Csuka első önállóan lefordított 
műve Tin Ujević Csillagok a magasban, a második a Hétköznapi sirám (1925) 
című verse: „Tin Ujević költészete elementárisan hatott Csuka Zoltánra, gyak-
ran emlegeti, hogy döntő módon befolyásolta, arra ösztönözte, hogy a jugo-
szláv költészet termékeivel foglalkozzon, és magyar nyelvre ültesse át azokat. A 
Hétköznapi sirám című költeményt több változatban és néhány évtized távlatá-
ból próbálta minél hűbben magyar nyelven tolmácsolni. A modern jugoszláv 
költészetnek ez a leggyakrabban magyarra fordított verse.” (PASTYIK 2011: 41) 
A húszas években készült el Branislav Nušić A mindennapi ember című vígjáté-
kának fordítása is (Spasić Velislavval közösen) az újvidéki műkedvelők számára: 
„Újvidéken ekkor volt alakulóban egy kisebb irodalompártoló társaság, amely 
a szerb‒magyar közeledést tűzte ki céljául. E társaság hathatós támogatásával 
került előadásra az említett vígjátek 1924. december l-jén.” (PASTYIK 2011: 42)

Csuka első, önálló kötetben megjelent műfordítása a nagybecskereki Todor 
Manojlović A centrifugális táncos című négyfelvonásos misztériuma volt (kettejük 
barátságáról ld. Németh Ferenc 2011). Mindössze néhány hónappal A centrifu-
gális táncos belgrádi bemutatója után, 1931 márciusában Csuka is megjelentette 
Manojlović-fordítását. Az átültetés részletes elemzését Andrić Edit végezte el. 
Tanulmányában kiemelte azokat helyesírási hibákat és a szövegben a szereplők 
dialógusát és a szerzői megjegyzéseket átláthatatlanná tevő tördelési hibákat, 
amelyek a fordító személyétől és akaratától függetlenül következtek be: „A 
szövegben jelentkező hibákat könnyűszerrel kijavíthatta volna egy lektor is, 
sőt nagy részükre még egy lelkiismeretesebb korrektor is felhívhatta volna a 
szerző figyelmét.” (ANDRIć 2007: 70) Felsorolta a grammatikai eltérésekből 
eredő hibákat is: ezek többnyire a névelő, az egyes és a többes szám (pl. mirišu 
četinari – illatoznak a fenyvesek), az igekötő (pl. verujte – higgye meg) helyte-
len használatára, a szerkezettükrözésekre (pl. da im ispijem dušu – s feligyam a 
lelküket a magamba zárjam a lelküket helyett), vonzattévesztésekre (pl. ostavi 
me – hagyj bekében a hagyj békén helyett) és a szórendre vonatkoznak. A lexikai 
tévedések kapcsán az idegenszerűségekre, az alaki tükrözésre (szállodai boyok, 
barman, boy-livré a libéria vagy inasok egyenruhája helyett, rakett a teniszütő 
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helyett stb.), a téves szóalakokra, valamint a szintaktikai és jelentésbeli különb-
ségekre (pl. a tükörfordításokra: Još nismo zreli, još nismo prekaljeni – Még nem 
vagyunk érettek, még nem vagyunk eléggé megacélozva az edzettek helyett) és 
az idegenszerű fogalmazásmódra hívja fel a figyelmet. Felrója a fordítónak az 
idegenszerűségek nagyszámú előfordulását, mert irodalmi alkotásokban óvakodni 
kellene túlzott használatuktól. A jó megoldásoknál idézi azokat a szöveghelyeket, 
amelyeknek az átültetése annyira sikeres, hogy a célnyelvi olvasónak úgy tűnik, 
nem is fordítást olvas. Összegzésében megállapította, a kimutatott hiányossá-
gok, eltérések, tévedések ellenére is érdemes ez a fordítói vállalkozás: „Csuka 
Zoltánnak megvolt az érzéke az időszerű értékek felfedezésére, ezért is vállalta 
a mű fordítását. A hiányosságokat könnyen ki lehetne küszöbölni, és akkor egy 
modern nyelvezetű, ma is fölöttébb érdekes drámaszöveget kaphatnánk, amely 
a magyar színtársulatok által is bemutatásra kerülhetne.” (ANDRIć 2007: 75)

Veselinović-Anđelić Magdalena a Szerbhorvát népköltészeti alkotások a 
XIX. és XX. századi magyar irodalomban című szerb nyelvű monográfiájában 
egy fejezetet szentelt az 1946-ban megjelent Délszláv népballadáknak, amely 
a második világháború utáni első önálló műfordításkötete volt Csukának. A 
válogatás erényeként konstatálja, hogy a fordító többnyire olyan ‒ magyarul 
még nem olvasható ‒ szövegeket válogatott, amelyek valamilyen kapcsolatban 
állnak a magyarsággal, a magyar történelemmel, kultúrával. Kötetének anya-
ga öt fejezetre oszlik: magyar tárgyú énekek, vallásos énekek, Márk királyfiról 
(Kraljević Marko) szóló énekek, hajdú és bújdosóénekek és vegyes énekek. A 
forrásnyelvi szövegek Vuk S. Karadžić eredeti népdalgyűjtéséből származnak. 
Csuka Zoltán „ezzel a könyvvel úgy élesztette újra magyar nyelven a szerb 
nép történetét, hiedelemvilágát, életfelfogását, ahogyan ez a nép megérdemli, 
kellő pillanatban sikerült összekötnie a múltat a jelennel, és így a szerbhorvát 
népballadák alakjait is újraéleszteni, valóssá tenni. Fontosnak tartotta azoknak 
az énekeknek a fordítását, amelyekben magyar hősök és földrajzi vagy más elne-
vezések keverednek a délszlávokkal, ezeket Csuka olvasóközeli pozícióba hozta, 
felébresztette a befogadó kíváncsiságát, aki e hősöket, helyeket ily módon nem 
érzi idegennek.” (VESELINOVIć-ANĐELIć, 1968: 248)

A Hungarológiai Közlemények 1971. évi decemberi számában Anđelić 
Magdalena a Magvető kiadónál 1971-ben megjelent Csillagpor – Jugoszláv lírai 
antológia című kötet válogatását és fordítását elemzi. Impozáns vállalkozás-
nak tartja Csuka fordításkötetét: felsorakoznak benne a délszláv költők a XIII. 
század első felétől kezdve a kortárs szerzőkig, 226 vers 137 költő tollából és 
népköltészeti alkotások, válogatott átköltés a szerb, horvát, szlovén, macedón, 
bosnyák-hercegovinai és crnagorai költészetből. Az elemző Csuka fordításait 
olvasva Zsukovszkij V. gondolatára utal: a (jó) fordító a költő vetélytársa. Csuka 
Zoltán ugyanis „könnyedén és hűen menti át nemcsak a vers tartalmát, hanem 
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a szellemét is az idegen nyelvi közegbe; az Ő fordításai funkcionális és stiliszti-
kai elemeiben egyenrangúak az eredetivel, ugyanazokat az emóciókat ébresztik 
bennünk, mint az eredeti. Ennek a magyarázatát abban találjuk, hogy Csuka 
maga is költő, méghozzá jelentős költő; a délszláv nyelveket úgy ismeri, mint az 
anyanyelvét; évtizedek óta fordít a délszláv irodalomból, és ami szintén fontos, 
ő maga válogatta meg mind a költőket, mind a költeményeket, Így a könyvben 
azok a versek láttak napvilágot, melyek közel állnak Csuka költői lényéhez, ízlé-
séhez, szelleméhez, tehetségéhez.” (ANĐELIć 1971: 145)

Csuka Petar Petrović Njegoš A hegyek koszorúja című drámai költeményét 
is lefordította magyar nyelvre. A kötet 1948-ban jelent meg Budapesten Bóka 
László előaszavával. Mladen Leskovac sikertelennek tartotta Csuka Gorski vijenac-
fordítását, de a fordító mentségére azt is közli, Njegoš műve lefordíthatatlan. 
Leskovac szerint Csuka A hegyek koszorúja értelmét fordította le, nem az érté-
keit, bár „fáradozása minden elismerést megérdemel: a délszláv irodalomnak 
kevés ilyen ismerője van külföldön, mint Csuka.” (LESKOVAC 1979: 253) Papp 
György A magyar fordítástudomány időszerű kérdéseit felvető tanulmányában 
a műfordításkritikának a magyar recepcióban való hiányát emeli ki, pedig az 
igazán fordítással foglalkozó bírálatok bátorításul szolgálhatnak, azt bizonyít-
ják, sok izgalmas kérdésről kellene vitatkozni, és példának Mladen Leskovac 
Csuka Zoltán Gorski vijenac-fordításának kritikáját (LESKOVAC 1979: 244‒254) 
hozza fel, aki szerint „Csuka minden leleménye ellenére a fordítás lehangolóan 
távol marad az eredetitől. Csakhogy felmerül a kérdés: eldönthető-e egyáltalán, 
főleg ilyen kizárólagossággal az eredeti befogadó szemszögéből, hogy nekem, 
célnyelvi olvasónak nem nyújtja esetleg a maximumot a fordítás, amit a nyelvi 
és nyelven kívüli akadályokat leküzdve egyáltalán meg lehet valósítani?” (PAPP 
1980: 27) Papp szerint a délszláv‒magyar viszonylatú műfordításnak tekintélyes 
a hagyománya, a recepciós kísérő irodalma, ezek az írások azonban alig érin-
tik magukat a fordítói teljesítményeket, a valamit valamiért feláldozó döntése-
ket, a lehetséges módszereket és az egyéni döntések sokasága mögötti egyéni 
fordítói ars poeticákat. Papp György és Andrić Edit fordításelemzéseikben ezt 
az űrt próbálják betölteni, kutatási szempontjaik a lehetséges alaki, tartalmi és 
különleges módszerek, eljárások fogalmi rendszerére terjednek ki: alaki, tartalmi 
tükrözés, inverzió, implicitálás, explicitálás, transzponálás, alaki kompenzálás; 
tartalombővítés és -szűkítés, modulálás, adaptálás, tartalmi és stiláris kompen-
zálás; nyelvjárási, archaikus, csoportnyelvi nyelvi sajátságok megfeleltetése, 
reáliák, sajátos civilizációs elemek ekvivalenciája (PAPP 2002: 204). A Milyen 
kritika a fordításkritika? című könyvében Papp György két Csuka-fordítást 
vet össze a forrásnyelvi szövegekkel: Đura Jakšić Na Liparu című versét és Ivo 
Andrić Omér pasa című regényét. Đura Jakšić versének három magyar fordí-
tása létezik, időrendben az első Weöres Sándoré (A Hársfaligetben), a második 
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Csuka Zoltáné (A Lipáron), a harmadik Ács Károlyé (A hársfaligetben). A szerző 
elvégzi a három fordítás összevetését, értékeli, miként tolmácsolták a fordítók 
önmaguknak a művet, ráéreztek-e minden lényeges poétikai jegyre, milyen 
eszközökkel, fordítói eljárásokkal éltek az átültetésnél, s konstatálja, hogy három 
művészi rangú fordítás készült az eredetiből, még ha megteremtőik elég távol-
ról nyúltak is vissza az élményhez. A címet illetően megállapítja, hogy Csuka 
alaki tükrözéssel átvett megnevezése, a Lipár áll az eredetihez legközelebb, a 
költemény ugyanis a szerbiai Santi faluban született, Jakšić itt tanítóskodott, az 
iskola körül hársfák nőttek, ezért ezt a helyet Liparnak (hársfásnak) nevezték. 
Csuka megoldása kifejezi, hogy szerb helynévről van szó, de a csak magyarul 
tudó olvasó számára homályos marad a név és a hely kapcsolata (PAPP 2001: 
51‒69). Ivo Andrić és Csuka Zoltán utolsó műve és fordítása kapcsán sorsszerű-
séget és jelképességet fedez fel, Andrić nem érte meg, hogy a huszonhárom éven 
át különböző napilapokban, folyóiratokban publikált részletekből összeálljon a 
regénye, amit halála után, 1976-ban szerkesztettek egybe a történések logikájára 
alapozva, és a regény fordítására 1983-ban megbízást kapott Csuka Zoltán sem 
érte meg, hogy százvalahanyadik szerbhorvátról magyarra fordított műve megje-
lenjen: „Így vált az Omér pasa kétszeresen is posztumusz alkotássá, két irodalom 
lehanyatló kezek közvetítette kézfogásává. Van ebben valami sorsszerűség és 
jelképesség, amelyet Csuka kiérdemelt a száz kötetnyi fordítás jussán: hogy így, 
a könyvek közmondásos sorsának ismétlődésében, egy Andrić-mű világirodal-
mi horizontjainak térségében búcsúzzon mindattól, aminek évtizedek munkáját 
szentelte.” (PAPP 2001: 85) Csukának méltó feladatot jelentett az Andrić-mű 
átültetése, fordítói munkájára pedig nem a fordítói hűséget, hanem a célnyelvi 
olvasó befogadását maga előtt tartó attitűd volt jellemző: „Ezeket a tájakat járta 
be a nyelv, a valóságháttér közegével birkózva, majd rajtuk győzedelmeskedve 
a fordítások hosszú során át. Ilyen viszonylatokban formálódott ki és szilárdult 
meg fordítói ars poeticája, az az eredeti vonásait messziről, eltávolodva, mindig 
a célnyelvi megvalósíthatóság felől szemlélő lázadó hűség, amelynek nem sajátja 
a filológiai pontosság, inkább az eredeti írói attitűdbe, emocionális alaphelyzetbe 
helyezkedő nyelvi újraélés.” (PAPP 2001: 87) Bori Imre is a „fordítói munka piros 
ünnepeként” tartotta számon az Andrić-regények fordításait és Krleža balladái-
nak átültetését. Krleža egyik legjelentősebb, Terézvárosi temetés című elbeszélését 
1947-ben lefordította, a „fordítói fegyvertény azonban a nagy horvát író különös, 
kaj-nyelvjárásban írott »történeti« balladáinak magyar nyelvű megszólaltatása 
volt 1959-ben Éjtszakának virrasztója címmel, majd a Zászlók mondattengerére 
száll, bizonyítva, hogy a felfedező érzékenység továbbra is munkál benne, s a 
kiadói megbízatások fölé tud emelkedni (BORI 1999: 141). Ezt támasztja alá az 
a tény is, hogy Miloš Crnjanski Örökös vándorlás című művének első fordítása 
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is Csuka Zoltán magyar nyelvű átültetése volt. 1941-ben az Egyetemi Nyomda 
Délszláv írók kiadványsorozatában a Crnjanski regényen kívül Ivan Cankar és 
Slavko Kolar műveinek fordítása is megjelent (PÁLL 1986: 42).
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értékelése valamint Csuka irodalomtörténeti helyének és jelentőségének újra-
gondolása szempontjából szükség van műveinek újrakiadására és egy olyan új 
személyi bibliográfia összeállítására is, amely a magyarországi mellett felölelné 
a jugoszláviai/vajdasági recepciót is (a kiadvány alapját Harmat Béla 1982-ben 
megjelent Csuka Zoltán-bibliográfiája képezné).
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profesora i saradnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u vezi životnog dela 
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recepciju njegovih dela, analizu njegovih prevoda literarnih tekstova, ili su nastala 
povodom godišnjica rođenja i smrti ili vezano za priznanja koja je dobijao. Deo 
materijala je rezultat sopstvenog istraživanja i prikupljanja, neposrednog uvida, 
opisa „de visu”, a drugi deo potiče iz sekundarnih izvora (bibliografija). Studija je 
dopunjena i (nepotpunim) popisom tekstova koji se odnose na Čukino životno delo.
Ključne reči: Zoltan Čuka, prevodilaštvo, kritika prevoda, južnoslovensko‒mađarske 
književne veze, komparatistika, bibliografija

Tanulmányok, Újvidék, 2015/2. 51. füzet, 69–86



86
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ZOLTÁN CSUKA – RESEARCHES ON THE FACULTY 
OF PHILOSOPHY IN NOVI SAD

The study outlines (but is not limited to) the researches of professors and their 
colleagues’ of the Faculty of Philosophy in Novi Sad, in connection with Zoltán 
Csuka’s oeuvre that apply to his belletrist and translator work, the reception of 
his works, the analysis of his literary translations, studies that had been written 
in connection with the anniversary of his birth and death, or as his appreciation. 
One part of the study is the result of a private collection, “de visu” description, 
endorsement; the other part derives from secondary sources (bibliographies). The 
study is also completed by the bibliographical unit of the (partial) writings related 
to the Csuka oeuvre.
Keywords: Zoltán Csuka, literary translation, literary translation criticism, South 
Slav-Hungarian literary connections, comparative literature, bibliography
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AZ ÍZ SZÓ ÉS CSALÁDJA

A tanulmány komplex diakrón képet kíván alkotni az íz szó jelentésfejlődéséről: a 
köré tömbösödő származékok alaktani, szemantikai alakulásáról, a frazeologizálódás 
módozatairól, az így kialakult frazémák jelentésmódosulásáról, használati réte-
geiről. A dolgozat továbbá számba veszi a vizsgált szó homonim jellegéből eredő 
nyelvi jellemzőket, a homonímia és a poliszémia összefüggéseinek a lehetőségeit. 
A háromszoros homonim íz szó származékai között számos kihalt, illetve elho-
mályosult jelentést is találunk, egyes származékok csak megszilárdult ragos alaku-
latként fordulnak elő. E hármas homonimának napjainkban – mind a nyelvhasz-
nálatban, mind pedig a lexikográfia terén – elhalványulóban van, s a nyelvjárások 
szintjére szorul az egyik jelentése. A szócsalád történeti alakulását, a szerkezeti és 
jelentésváltozásokat a nyelvemlékek kontextusában, illetve nyelvjárási szövegkör-
nyezetben mutatjuk be.
Kulcsszavak: szemantika, az íz szócsaládja, homonímia, poliszémia, diakrón vizsgálat

HOMONíMIA ÉS POLISZÉMIA

A meghatározások szerint a homonimák (azonos alakú szavak) legfonto-
sabb sajátsága az azonos névvel történő megnevezés, amikor nincs érzékelhető 
szemantikai összefüggés a jelentések között. Az íz szó esetében a szótári, más 
rendszerezés szerint pedig a szóalakok közötti homonímia típusát és jelensé-
gét vesszük szemügyre. A szótári homonímia különböző szavak szótári alakjá-
nak az egybevágóságát jelenti, rendszerint a tőszavak homonímiáját értik rajta 
(RÁCZ 1980: 158), Károly Sándor a két – morfológiailag tagolatlan – jel közöt-
ti kapcsolatot nevezi így (KÁROLY 1970: 80). Nagy J. Béla Alakegyezés című 
tanulmányában már a múlt század közepe táján rámutatott, hogy a magyar nyelv 
szótári homonimáinak legnagyobb része azonos szófajú, mégpedig főnév (vö. 
NAGY J. 1942: 281).
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A homonímia és a poliszémia a nyelv természetes velejárója, jegyzi meg Ká- 
roly Sándor, ám Papp Ferenc a két kategória elkülönítésének a problémáját is 
felveti. „Ez az oka, hogy az egzaktságra törekvő szemantikai elméletek kritikusan 
tekintenek mind a poliszémia, mind a homonímia kategóriájára.” (idézi A. JÁSZÓ 
szerk. 2004: 498) Kiefer Ferenc Jelentéselméletében megjegyzi, hogy a hagyomá-
nyos jelentéstan a homonímiát szembeállította a poliszémia jelenségével. Kiefer 
különböző kritériumok, aspektusok szerint megkísérli pontosan meghatározni 
a poliszémia, a homonímia és a szemantikai határozatlanság közötti különb-
séget, majd levonja a következtetést: „a három fogalom megkülönböztetésére 
nem állnak rendelkezésünkre megbízható tesztek.” (KIEFER 2000: 145) Felhívja 
a figyelmet továbbá arra is, hogy a két jelenség megkülönböztetésekor gyakran 
támaszkodnak nyelvtörténeti tényekre, jóllehet a szinkrón nyelvleírásban nem 
lehet nyelvtörténeti szempontokra hivatkozni: „A közös nyelvtörténeti eredet-
re való hivatkozás tehát azért sem lehet helytálló, mert a homonim alakok nem 
minden esetben vezethetők vissza különböző forrásokra.” (KIEFER 2000: 121) 
Hozzáteszi, hogy a történeti szemantika is megkülönbözteti a konvergens és 
divergens jelentésfejlődést, ám a homonímiát mindkét tendencia eredményezheti.

Hadrovics László a homonímiát, illetve a teljes összecsengés szinonimával 
jelölt fogalmat így definiálja: „A teljesen azonos alakú szavak keletkezése a nyelv-
ben két okra vezethető vissza. Egyrészt teljesen különböző eredetű szavak vagy 
eredetileg is egyformán hangzottak vagy alaki fejlődésük folyamán egybeestek, 
másrészt azonos származású szavak jelentésben annyira eltávolodtak egymás-
tól, hogy nem érezzük őket összetartozónak.” (HADROVICS 1992: 73) Az első 
típusra pl. a jó melléknév és a jó ’patak, vízfolyás’ szavak kialakulását, a máso-
dikra a fogas ’hal’, ’ruhaakasztó’, ’borona’, ’szövőszék része’ jelentésű szavakat 
említi. Az utóbbi csoporttal kapcsolatban megjegyzi: „az eredet világos, csak a 
használat e szavakat annyira különböző területre vitte szét, hogy összetartozá-
sukat, különösen ha a két véglet jelentéseit állítjuk egymással szembe, nehezen 
tudjuk felismerni.” (HADROVICS uo.) A „teljes homonímia” esetében Hadro-
vics fontosnak tartja megállapítani, hogy a szavak alakjának tökéletes egyezése 
a közlésben nem okoz zavart, a homonim jelentések ugyanis olyannyira eltérő 
fogalmi területre kerültek, hogy a tévesztés lehetetlen.

A jelentéselméleti és -történeti kutatások egyöntetű következtetése, hogy a 
homonimák is lehetnek többjelentésűek, s ez a háromszoros homonim íz szó 
jelentésszerkezetére is vonatkozik.

 AZ ÍZ SZÓCSALÁDJA

A diakrón kutatás szempontjából az íz szó hármas homonímiát mutat, jólle-
het az íz1 (az ’ízérzet’ köré csoportosuló jelentések) és az íz2 (a ’tag, izület’ és a 
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körülöttük kialakult származékok) mellett ma már nem minden szótár említi az 
íz3 (’szájüreg betegsége’ ¦ szitokszó funkció) értelmét, mert ez utóbbi a szinkró-
niában csak nyelvjárási szinten van jelen, s itt is visszahúzódó tendenciát mutat.

Ballagi Mór teljességre törekvő szótárában1 két szócikkbe van beépítve a 
három fő jelentés, mégpedig úgy, hogy az ’ízérzet’ három jelentéséhez kapcsolja 
a betegségnevet jelentő szót is, kétfelé tagolva: „(kórt.) a) a. m. rák; b) az ínyhús-
nak a fogaktól való elválása; íz eszi az ínyét.” A hétkötetes értelmező nagyszó-
tár2 három szócikkben, háromszoros homonimaként részletezi az íz szócsalád-
ját, etimológiai utalást nem találunk. Az íz3 szócikkében viszont még mindkét 
jelentés: a ’szájüreg betegsége’, valamint a ’szitokszó’ értelem megtalálható táji 
megjelöléssel. A magyar értelmező kéziszótár3 ugyancsak három szócikkben, 
háromszoros homonimaként dolgozza fel a szót, s mindhárom címszó esetében 
a finnugor eredetet tünteti fel. Az íz3 használatánál már csak a szó pragmatikai 
jelentése kerül elő, ami kizárólag táji jelleggel fordul elő. A Zaicz Gábor főszer-
kesztésével készült egykötetes etimológiai szótár4, amely a mindennapi oktatás 
szükségleteihez méretezve készült, már nem tartalmazza az íz3szócikket.

Az íz1 szónak a TESz.5 adatai alapján négy jelentése van: az első ’a nyelvben 
mint az ízlés szervében keltett érzés’ –, erre az első adat feltehetően már 950 körül 
előkerül a külföldi szórványemlékekből: „nemzette fiát Ezeleget” (személynévi 
jellege kérdéses), a második jelentés 1750 körül jelenik meg a nyelvemlékekben: 
’szépérzék, ízlés’; a harmadik jelentés ’gyümölcsíz, lekvár’ (1784-ből). Negyedik 
jelentésként a TESz. egy 1861-ben megjelent cikkre hivatkozva említi a ’szag’ 
jelentést is, feltehetően a szó ősi jelentéskörére utalva. Az íz szó ugyanis ősi örök-
ség az uráli korból, a rokon nyelvekben ’szag, íz, bűz, illat’ jelentésben találjuk 
meg. Az uráli alapalak az *ipse lehetett. A magyar szó eredeti 1. jelentéséből az 
átvitt értelmű 2. valószínűleg a latin gustus ‘ízlelés; ízlés’ vagy a német Geschmack 
‘íz; ízlés’ hatására fejlődött ki, de csak az ízlés, ízléses, ízléstelen származékokban 
vált általánossá. Ezekben a konkrét ’íz’ már teljeseb háttérbe szorult, s az átlagos 
nyelvérzék nem kapcsolja össze az alapszóval. Itt kell megjegyezni, hogy az íz1 

szó etimológiai kapcsolatban van az édes szó tövével, ez az ízes ’jóízű’ szóhasa-

1 Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára. I–II. Franklin Társulat, Budapest, 1866–1873.
2 Országh László főszerkesztő: A magyar nyelv értelmező szótára. I–VII. Akadémiai Kiadó, Buda-

pest, 1959–1962.
3 Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós szerkesztők: Magyar értelező 

kéziszótár. Akadémiai Kiadó, 1972. Átdolgozott kiadás 2003-ban.
4 Zaicz Gábor főszerkesztő: Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. Tinta Könyv-

kiadó, Budapest, 2006.
5 Benkő Loránd főszerkesztő: A magyar nyelv történeti–etimológiai szótára. I–IV. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1964–1984. Röv.: TESz.
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dásszerűen elkülönült változata. Vannak nyelvi adatok, amelyek azt mutatják, 
hogy az édes és az ízes etimológiai kapcsolata a régi nyelvben még jól érzékelhe-
tő: pl. „kíván édeseket: Tudnia: illik: ízeseket” (Weszprémi Kódex 125), „legyen 
nekem méznél édesb és tejnél ízesb” (Gyöngyösi Kódex 28). Az édes d-je talán 
a nyelvjárási z : s > d : s elhasonulás eredménye6: pl. népnyelvi vides ’vizes’. A 
TESz. még a tájnyelvi Jédus ’Jézus’ példát említi a jelenség bizonyítására, Mészöly 
Gedeon viszont az Ómagyar Mária-siralom ézes szavát magyarázza a követke-
zőképpen: „Az ézës az édës szónak olyan változata, mint a bűz a büdös alapsza-
vának.” (MÉSZÖLY 1944: 5 – M. G. kiemelése)

Az íz szó legkorábbi származéka az ízel, majd később az ízesül ige, ezek rövid 
életűek voltak, hiszen csak a kódexek korából maradtak ránk példák. Az ízel 
jelentése ’ízlel’; pl. „Az egér több egereket is reáviszön, azmit ű ízlett” (Sándor-
kódex 6), az ízesül pedig ’ízes lesz’ jelentésben fordult elő a Jókai-kódexben7: 
„De Szent Ferenc bölcsességnek ízivel egészlen ézesültetett” – ezen a szöveghe-
lyen a vizsgált igei származék (ízesültetett) mellett már metaforikus értelemben 
is szerepel az íz szó: bölcsességnek ízével.

Az ízel igei származék analógiájaként megemlíthető a bűzöl ’szimatol’ ige, 
amely a NySz8. adatai szerint Pesti Gábor fabuláiban jelenik meg: „A vad hozzá 
mene, kezdé száját és filét bízelni” (47). Comeniusnál a szagol szinonimájaként 
szerepel: „Micsoda miképpen légyen szagos, meg-szagolja, bűzli” (NySz.). Az 
utolsó adat Gvadányi József egy 1807-ben írt szövegéből való: „Én kopó nem 
vagyok, hogy őket bűzöljem”. Akárcsak a bűzöl igének, az ízelnek is megvolt az 
igekötős alakja: a megízel forma Pázmány egyik prédikáció-szövegében fordul 
elő: „Kezével az almát illeté, sőt le-szakasztá, orrával szagolá, és szájával meg-
ízlé”. Ugyanebből az igéből alakulnak ki az ízeledik, ízelkedik, ízelít, megízelít 
képzett formák. Az ízelít képzett forma főleg a meg igekötővel volt produktív a 
16–17. században; pl. „Meg ne ízelítse a fiatal dáma a romantzia-irásokat, mert 
oda lesz miattok” (NySz.). Ez a jelentés is metaforikus átvitelen alapul. Az igei 
származékok közül az ízesít, az ízlel, valamint az ízetlenből kialakult ízetlenke-
dik gyakori a mai napig. Ez utóbbi különösen kedvelt volt a 16. századi hitviták 
irataiban; pl. Bornemiszánál: „Izetlenkedic mind magaual, mind felebarattyaual” 
(NySz.). Számos névszói származék is alakult az íz1 szóból: ízlés és ízes a 15. 
században, majd kétféle fosztóképzős forma: ízetlen és íztelen, az ízléstelen és az 
ízléses melléknevek viszont csak az 1800-as ével elején kerültek a használatba.

6 L. TESz. édes szócikke.
7 E származék előfordulására különös módon csak a Jókai-kódexből említenek példát a szótárak, 

ez tehát mindössze egy próbálkozás volt a kódexfordítók műhelyében.
8 Szarvas Gábor–Simonyi Zsigmond: Magyar Nyelvtörténeti Szótár. I–III. Budapest, 1890–1893. 

Röv.: NySz. (Az innen átvett példákban megőriztük az eredeti írásmódot.)
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Az íz1 körül kialakult frazémák közül kiemelhetjük a mai napig gyakori Se 
íze, se bűze szólást, amely már Baranyai Decsi János Adagiorumában (1598) is 
szerepel: Sem izi sem bűzi alakban. Fontos itt megjegyezni, hogy a már eddig is 
említett észleléstípusok ebben együtt alkotnak szólást, ahogyan már az Érdy-
kódexben is így találjuk: „Ez halandosagnak yzeet byzeet el valtoztatta vala” 
(NySz.). A frazémák másik nagy csoportját a szájíz összetétel körül találjuk: 
„Pápista szái izint eshetett volna” (NySz.) – itt az izint szóban az íz tő + -ént~-
int határozóragokból kialakult ’szerint’ jelentés található. Egyéb szólások: „Az 
közönséges gyöleközeteket is átok-alá vetik, mikor szájok ízire nem szóllanak” 
(NySz.). A régi nyelvben mára elhomályosult metonimikus szerkezetként fordul 
elő a következő frazéma: Szíve ízét előtalálni valakinek.

Az íz2 is poliszém jellegű, jelentésrétegei többféle átrendeződést mutatnak 
a nyelvtörténeti korszakok folyamán. A szó első jelentése: ‘tag, ízület’, melyek 
közül a régi magyar nyelvben kifejezettebb volt a ‘tag’ jelentés: „Az ujjak ízei” 
(NySz.). Ugyanakkor a növények (ágak, fák) szárának a tagolását is jelenthette, 
akárcsak a rokon nyelvekben, pl. a votjákban a szalma szárán levő bog, csomó 
neve. Hasonló jelentésűek a magyar nyelvben: „Íz a fű szárában”, „Nádnak 
csomós ízei” (NySz.). Az ’ízület’ jelentés már a Bécsi Kódex szövegében megje-
lenik: „Ő veséinek ízi megfesletnek” (141). Comenius a Januában9 így írja le 
az emberi testet: „A mi testünknek épületi csontokból, porcogókból, ízekből 
öszve szerkesztetett” (NySz.), Apáczai Csere János Enciklopédiájában pedig ezt 
olvashatjuk: „A csont, porcogó, íz, rost a testnek részei” (NySz.). Vannak vitatott 
elemei az eredeztetésnek: feltehetően ősi örökség, ugor vagy korábbi, finnugor 
eredetű szó. Ami közös, és mára már letisztult eredmény a rokon nyelvekben is, 
hogy a legkorábbi eredeti jelentés az ’ízület’ lehetett. Ebből az eredeti jelentésből 
egyrészt névátvitellel, másrészt pedig jelentésbővüléssel alakultak ki a későbbi 
jelentések; mindkét irányban számos új jelentés bontakozott ki, több közülük a 
nyelvújítás korában (pl. ízelt, izom, izomzat, ízület stb.). Az izom ~ izmos szópár 
esetében az a különös helyzet mutatkozik, hogy a melléknévi szerep már az 1600-
as években előfordul: „Itt vagyok táborban nagy izmos tótokkal” (NySz.) – az 
íz2 főnév -m10 + -s képzős formájaként, míg az izom főnév nyelvújítási elvonás 
az izmos melléknévből. Érdekességként megjegyezhetjük, hogy az izmos szino-
nimájaként a régi szótárak az íztagos összetételt említik.

A TESz.-ben az íz2 második jelentése ’rokonsági fok’, amelynek eltérő ragos 
alakjai a régi nyelvben jóval gyakoribbak voltak: pl. „Negyed ízen való unoka” 
(NySz.), továbbá az ízig ragos forma -lan/-len nyomatékosító elemmel ellátva: 
„Niolczad iziglen lata az ő vnokáit” (NySz.). Ezt fejezi ki az ízig ragos alak is: 
„Másod s harmad ízig rossz bitangnak helye sem fog látszani” (NySz.).

  9 Janua linguarum reserata. Leszno, 1631.
10 Ennek a képzőnek az etimológiai szerepe itt tisztázatlan.
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Az íz2 harmadik jelentését az állandósult ragos ízben ’alkalommal’ forma 
fejezi ki: pl. „Harom yzbe mynden eztendőbe ynnepeth yllyetök” (NySz.). Az 
ízben mellett határozószóként kialakult az íziben ’azonnal’ jelentésű alak; pl. „El 
haborodyk es semy dolgot yzeeben nem foghat” (NySz.), valamint az izromban 
megszilárdult ragos alakulat, melynek morfológiai felépítése nem világos. Ez 
utóbbi forma csak az 1600-as évektől jelenik meg az írott szövegekben, később 
viszont használata a nyelvjárási szintre korlátozódik: „Két izromba jis jártam 
Kapozsba” (ÚMTsz.)11. A további három jelentés – ’rész, cikkely’; ’fok, fokozat’ és 
a ’hüvelyk mint mértékegység’ – rövid életű lehetett, a szótárak csupán egy-két 
példát említenek e jelentésekhez fűződően, a NySz. csak a ’fok, fokozat’ jelen-
téshez említ egy szöveghelyet: „Tiszteletedet erántom legfelsőbb ízig folytatni 
fáradozol”. A mai szinkrón szótárak már nem jegyzik az íz2 ez utóbbi három 
jelentését. Ugyanakkor az íz2 szóhoz kapcsolódik a ma már nyelvjárási szinten 
és nagy területen élő ízék ’takarmánytörmelék’ főnév; vele párhuzamosan egyes 
területeken az ézelék ~ ízelék képzett formák is használatosak. Az ízék képzett 
forma már a kódexekben gyakran előfordul: „egy kysded Iazolban barmoknak 
almaban egy kewes yzeeken helheztethwen” (Érsekújvári Kódex 211).

A poliszém íz2 is számos frazémát alakított ki a nyelvtörténeti korokon 
keresztül: az ízenként forma a régi nyelvben ennek számít: pl. „Mykeppen ez 
zent martyrt jzenkent elmeteltek vagdaltak volna el az poganok” (NySz.). Az 
Ízzé porrá töri szólásban egy ideig más vonzat volt található: „A tükröket izre 
porrá törjük”. Emellett az Ízről ízre frazéma is használatos volt a kódexekben: 
„Zent Jakab martyrth yzről yzreh meteleek” (NySz.). A szinkrón szótárak újabb 
fejleményként az Ízekre szed vmit/vkit frazémát, valamint a minden ízében és az 
ízekre szaggatja szerkezetet említi.

íZ ESZI, íZ FOGJA

Az íz3 is feltehetően ősi, finnugor örökség, az eredeti ’árnyék’ jelentés már a 
finnugor korban ’árnyéklélek’ jelentést vett fel, majd ebből a ’<halál után> ijesztő 
szellem’ ¦ ’betegséget okozó szellem’ jelentésváltozás jött létre (vö. TESz. íz3). 
A folklórkutatások arra következtettek, hogy az eredeti felfogás szerint a beteg-
séget valamely rossz szellem okozza, így a szellem neve a betegség kifejezőjévé 
vált. Ez a jelentés-összefüggés kimutatható mind az osztják, mind pedig a vogul 
nyelvben. Ennek a jelentésnek a boncolgatásával, fejlődéstörténeti kapcsolatai-
val, a rokon nyelvekben fellelhető megfelelőkkel Paasonen, Pais Dezső, Hoppál 

11 Az Új Magyar Tájszótárban (Főszerkesztő: B. Lőrinczy Éva. 1–5. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1979–2010. Röv.: ÚMTsz.) szintén három szócikkben lelhető fel az íz szó, az izrom szóhoz egy 
frazéma is kapcsolódik: Egy izromban.
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Mihály és mások foglalkoztak, s jelentettek meg alapozó jellegű tanulmányokat. 
Paasonen a Nyelvtudományi Közlemények 1909-es számában Íz címmel közölt 
egy magyar nyelvű írást, amelyben az összevető vizsgálat mellett a szó jelenté-
sének az alakulását is vázolta: „most tulajdonképpen bőrbetegséget jelent, de 
tekintve olyan szólásokat, mint »roagja meg az íz a maojoát!«, »vigyen el az íz!«, 
»tépjen szét az íz!«, valószínű, hogy eredetileg valamely fogakkal bíró szellem-
nek volt a neve.” (PAASONEN 1909: 346)

A TESz. az 1577 körüli Ars Medica szövegére hivatkozva ’szájüreg betegsége, 
fene, rákfene’ betegségnévként értelmezi, amely Erdélyi János Magyar közmon-
dások könyvében (1851) immár szitokszóként bukkan fel: „Egye meg az iz. Igen 
mondják Gömörben.” (284) Galgóczi László a betegségnevek szitokszóvá alaku-
lásának útját számos példán kíséri végig, így az íz szó esetében is: „Szitokszóvá 
vált betegségneveink ’valamilyen betegség’ → ’elhomályosult jelentéssel szitokszó’ 
jelentésváltozásában külső és belső okokkal számolhatunk. Az első a társadalmi, 
gondolkodásbeli viszonyokkal magyarázható: a betegségnév → átokformula része 
→ szitokszó elhomályosult jelentéssel változás a néphit változásával járt együtt. 
Ezt erősítette a jelentésváltozás belső oka: a magyar orvosi szaknyelv létrejötte, 
a természettudományos nyelvújítás hatása, ez elősegítette a szócsoport tagjainak 
a köznyelvből történt kiavulását, az eredeti jelentés eltűnését. A betegségnévből 
alakult szitokszók indulatjelző szerepben ma is élnek, s mintájukra nyelvünk 
későbbi korszakaiban bekerült betegségnevek – elsősorban idegen eredetű elne-
vezések – szinte megjelenésükkel egy időben szitokszóvá válhatnak, pl. a frász.” 
(GALGÓCZI 2008: 8–9)

Pais Dezső a nyelvjárásokban továbbélő szóról is ír: „A szónak a nyelvjárá-
sokban a göcseji isz ~ ísz, valamint a Palócságban számos helyen mondott iz ~ 
íz alakjai ismeretesek (MTsz.) (…) A szó a palóc vidékeken különösen károm-
kodásokban, átkozódásokban járatos. Ilyenek (átírva): Egyen meg az íz! Emész-
szen meg az íz! Rágjon meg az íz! Rágja meg az íz a máját! Az íz essék a torkába! 
Tépjen szét az íz!” (PAIS 1975: 191 – P. D. kiemelése) Fancsaly Éva a magyar 
ősvallásról írt egyik tanulmányában helyt ad Vékony Gábor véleményének, mely 
szerint a szarvasi tűtartó archaikus rovásírásos varázsszövegében fellelhető az 
íz szó ’gonosz, ártó lény’ jelentésben (vö. FANCSALY 2011).

Nyelvemlékeink közül kronológiai sorrendben Lencsés György Orvosi köny-
vében találjuk meg a szót 1577 körül, amikor a Fogh husanak rothadasarol az 
az Iz etelrel címmel ír erről a szájbetegségről: „Eostert eges megh, terd megh 
zitald megh, es elegich eszve egy kewes Mezzel, kend ruhara es ahol az Iz ezi, 
egynyhanzor vyobbat tegy rea, es ygy kennyed az fogad husath vele.” (118) (A 
szöveg olvasata: Östört12 égess meg, törd meg, szitáld meg, és elegyítsd öszve 

12 disznóparéj, libatop
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egy kevés mézzel, kend ruhára és ahol az íz eszi, egynéhányszor újobbat tégy 
rá, és úgy kenjed az fog húsát vele.)

A szónak ugyancsak a ’szájbetegség’ jelentése lelhető fel Lippay János Posoni 
kert című könyvében (1664–1667), itt két szöveghelyen találunk korabeli szert 
az íz gyógyítására, először a szeder jótékony erejének a leírásában: „A fél éretnek 
ki-facsart leve, ha rósa mézzel öszve-keverik: igen jó orvóssága, az hévségtül meg-
sebesedett toroknak, a rothat [!] fognak, és ínynek. A kinek szája meg-veszett, 
vagy az íz el-fogta: az, a’ szederj vizében, vagy succusaban Gallest, Tím-sót, 
sáfrányt, és kék lilium tövet egy arany nyomót, főzze meg:” (III/161); a második 
alkalommal a szilva orvosi hasznánál: „Ha szilva fa levelét meg-főzik borban, és 
azzal néha-néha szájokat mossák: a nyak-csapot, és az ínyen-való ízet, el-vészi.” 
III/179. E régi nyelvi adatokban szembetűnő a betegségnév szövegkörnyezete, a 
név igei szerkezetbe való beépülése főként az íz eszi, illetve az íz fogja szerkezet-
ben fordul elő, ami a Bagonyai Ráolvasások (1488) egyik locusára emlékeztet: 
„Ez út mellett láték egy veres pej lovat, ő bőre közit és ő húsát fekélyvar fogta.” A 
népnyelvben egyéb eltérő használatot jelez az Ormánysági szótár13 adata: ’lelki 
kényszerítő ok, valószínűleg egy a rosszak közül’ Hogy micsoda isz hajtotta eszt 
erre (t. i. hogy vízbe ölje magát)?

ÖSSZEGZÉS

Az íz szócsaládja az eddigi etimológiai kutatások során ősi, finnugor erede-
tet mutat, a háromszoros homonímia tagjai egyaránt nyelvünk ősi rétegéből 
valók. Érvényes rájuk Horváth Katalin megállapítása: „A szójelentések jelen-
téskomponensekből összetett, strukturált voltából következik, hogy egy szó 
származékaiban, a belőle létrejött frazémákban eredeti jelentésének csak bizo-
nyos mozzanatai kapnak szerepet, válnak hangsúlyossá, míg más mozzanatok 
háttérbe szorulnak.” (HORVÁTH 1999: 95)

A fenti elemzés, valamint a lexéma szótári feldolgozottsága, jelenléte is jelzi, 
hogy az íz szócsaládjának az eredeti, máig használatos szóalakjai és jelentései 
mellett több származéka csak rövid életű volt, a kódexek fordítói próbálkozá-
sának emléke, emellett számos nyelvújítási szóalkotás is található, míg mások a 
mai szinkrón nyelvtudatban egy szűk nyelvjárási terület részeivé váltak.
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Ilona RAJŠLI

REČ ÍZ I PORODICA OVE REČI
Studija nastoji da da kompleksan dijahroni pregled razvoja značenja reči íz: da stvori 
sliku o morfološkim i semantičkim promenama izvedenih reči koje su stvarane u 
toku ovog procesa, o promenama značenja, o slojevima upotrebe tako nastalih 
frazema. Studija pored toga istražuje jezičke karakteristike ove reči koje proizlaze 
iz njenog homonimnog karaktera, moguću povezanost homonimije i polisemije. 
Kod reči koje su nastale od trostruko homonimne reči íz nalazimo brojne primere 
izumrlih i izbledelih značenja, neke izvedenice se koriste samo u ustaljenim oblicima 
sa nastavkom. Jedno značenje ovog homonima – kako u jezičkoj upotrebi, tako i na 
području leksikografije – sve više bledi i koristi se samo na nivou dijalekata. Istorijski 
razvoj porodice ove reči, njene strukturalne i semantičke promene predstavljaju se 
u kontekstu pismenih izvora i tekstualne sredine dijalekata.
Ključne reči: semantika, porodica reči íz, homonimija, polisemija, dijahrono istra- 
živanje

Ilona RAJSLI

WORD TASTE AND ITS FAMILY
The study wishes to form complex diachronic view about the meaning development 
of the word taste: of the evolution of morphological, semantic issues blocked around 
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it, of the methods of phraseologisation, of the meaning change formed this way, of 
their course of usage. Furthermore, the paper takes into consideration the lingual 
features deriving from the homonymous character of the word examined, the 
opportunities of the correlation between homonymy and polysemy. Between the 
derivatives of the threefold homonymous word taste, we can find several extinct, 
respectively tarnished meanings as well, certain derivations only occur as concrete 
inflected elements. Nowadays this triple homonym – both concerning usage and 
lexicography – is in fading and one of its meanings is confined to the level of dialects. 
We present the historical formation of the word family, the structural and semantic 
changes in the context of the literary records, respectively in a dialectal context.
Keywords: semantics, the word family of taste, homonymy, polysemy, diachronic 
examination
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A KIVITELEZÉS HIBÁI MINT 
MEGAKADÁSJELENSÉGEK KÖZÉPISKOLÁSOK 

FOGALMAZÁSAIBAN1

A dolgozat középiskolások fogalmazásainak hibajelenségeit elemzi. A munka támasz-
kodik a beszédprodukció-kutatások pszicholingvisztikai eredményeire, hisz akárcsak 
beszéd alkalmával, az írásos mű létrehozásánál is a gondolatnak megfelelő szavakat 
keressük meg a mentális lexikonban, majd a nyelvtani szabályoknak, kommuni-
kációs helyzetnek, pragmatikai viszonyoknak megfelelően rendezzük sorba. Az 
írásban és beszédben közös, hogy ugyanaz a tudatbázis és ugyanazok vagy hasonló 
tervezési készségek használhatók a nyelvhasználat mindkét módjában. A hibaje-
lenségek vizsgálatából is kiderül, hogy a tervezési és kivitelezési folyamat egységei 
nehezen választhatók el egymástól.
Kulcsszavak: beszéd és írás, nyelvbotlás – tollbotlás, megakadásjelenségek, lemma- 
és lexémakeresés, helyettesítés, felcserélés

BEVEZETŐ

Az elmúlt négy évben foglalkoztam a középiskolás tanulók fogalmazásainak 
szöveg- és mondattani vizsgálatával, grammatikai és stilisztikai jellegzetessége-
ivel, igekötő-használati sajátosságaival, a szólásismerettel, a tágabb értelemben 
vett frazeológiai egységek ismeretével, a metaforikus és anyanyelvi kompeten-
cia megnyilvánulásaival, a kognitív metaforák használatával. Természetesen a 
normától való eltérések mindenhol adódtak, komolyabb normahibák: szerkezetek 
keveredése, vonzattévesztés, stílustévesztés is. Jelen dolgozat nem csupán egy-
egy jelenségre koncentrál, hanem a fogalmazások kivitelezési hibáit is vizsgálja 

1 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú 
projektumának keretében készült.
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támaszkodva a beszédprodukció-kutatások pszicholingvisztikai eredményeire, 
hibatípus-vizsgálatára. A beszédprodukció írásos moduljában sem érdektelen 
hibaelemzéssel foglalkozni, mivel épp a rendellenességek vizsgálata világíthat 
rá a rendszer működésének jellegzetességeire.

BESZÉD- ÉS íRÁSPRODUKCIÓ

A hibaelemzések metodikája és tipizálási rendszere a nyelvi szintekhez kötő-
dik, kiforrottabb rendszerrel általában az idegennyelv-oktatásban találkozunk. 
Az anyanyelvi kutatások a pszicholingvisztika bevonásával inkább a beszéd-
produkció rendellenességeinek a hálózatával foglalkoztak az elmúlt időszakban 
(pl. GÓSY 1999, 2003). A beszédprodukció vizsgálatakor is nehézségeket okoz 
annak megállapítása, hogyan jutunk el a gondolattól a szóig. Az írásos szöveg is 
a nyelvhasználat egyik formája (modulja), noha a neuropszichológiai kutatások 
rámutattak arra, hogy a nyelvhasználat két formáját feltehetőleg nem egyetlen 
rendszer határozza meg. Külön szótárak tárolják a szavak kiejtett és írott formá-
ját, mégis számos folyamat közös a beszédben és írásban. Mindkét esetben arról 
születik döntés, hogy egy bizonyos jelentéstartalmat akarunk közölni, s ehhez 
kapcsolódik a nyelvi produkció, mely tagmondatról tagmondatra halad (vö. 
EYSENCK – KEANE 2003).

Az írásbeli szöveg megalkotásánál is beszélhetünk tervezésről és kivitelezés-
ről. A gondolatnak megfelelő szavakat kell megkeresnünk a mentális lexikonban, 
toldalékokkal ellátni, a nyelvtani szabályoknak, kommunikációs helyzetnek, 
pragmatikai viszonyoknak megfelelően sorba rendezni, csak nem kell kimon-
dani. Az afáziakutatás hoz eredményeket a beszédprodukció vizsgálatában, míg 
az írásbeli modalitásnál a szövegformázás és kézkoordináció vizsgálata játszhat 
fontos szerepet.

A beszédprodukció és -percepció hibáinak, megakadásjelenségeinek beso-
rolása nem lehet teljes mértékben példaadó a kézzel írott szövegek vizsgálata-
kor. Mindazonáltal ezek a kutatások segítséget nyújthatnak az írott modalitás 
jelenségeinek a feltérképezéséhez is. Az írásvizsgálatoknál az áthúzások, javítások 
adnak sok lehetőséget a gondolatmenet feltételezett folyamatának a leképezésére.

A beszédprodukcióval kapcsolatosan a legtöbb elmélet három vagy négy 
szintben gondolkodik. Dell négyszintes rendszere a szemantikai, mondattani, 
morfológiai és fonológiai szint összefonódását mutatja be. Mind a négy szinten 
működnek a kategoriális szabályok elfogadható reprezentációs kombinációi (vö. 
HUSZÁR 2005: 33).

A beszédprodukció létrehozása során a behelyettesítő szabályok alapján 
kiválasztjuk a megfelelő elemeket. „A megfelelő kategóriához tartozó legna- 
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gyobb aktivációval rendelkező csomópont kerül kiválasztásra”. Aktiváció alkal-
mával sok csomópont aktiválódik egyszerre, „s az adott pillanatban egy helytelen 
elem aktivációs szintje magasabb lehet, mint a helyesé” (EYSENCK – KEANE 
2003: 357).

A KUTATÁS ADATAI

Jelen felmérésben 84, a 2014/15-ös iskolaévben született iskolai dolgoza-
tot vizsgáltam meg (17 elsős gimnazista első és második dolgozatát, összesen 
34-et), 16 másodikos, 16 harmadikos és 18 negyedikes gimnazista első dolgo-
zatát). 43 fiú és 24 lány munkáját vettem számba. Az elsősöknél 10 fiú és 7 lány 
két-két dolgozatát, így adódik ki a fiúk által írt 53, és a lányok által írt 31 írás-
beli munka. A dolgozatok témája az első és második osztályban jobbára lehe-
tővé tette a teljesen szabad fogalmazást. Az elsősök két dolgozata közül az első 
beleélő fogalmazás volt (Egy kutya története, Egy kopott saru meséli vagy Messze 
még a kikötő címmel), a második a szülőkhöz intézett szónoklat volt Nekem is 
lesz! vagy Mit vegyek fel? címmel. A másodikosok első dolgozata A sziget, illet-
ve A barlang címet viselte, aki e helyett a szónoklatot választotta: Játékban él az 
ember címmel fogalmazhatott. A harmadikosok esszét vagy novellát írhattak. 
11 tanuló Arany balladái kapcsán a bűn és bűnhődéshez kapcsolódó címekből 
választott, öten pedig novellát írtak (Rémek tánca van körűle). A negyedikesek 
(18-an) a későmodern regény jellemzőit foglalták össze esszé vagy kisértekezés 
formájában. Az esszé, a kisértekezés az irodalmi anyaghoz kötődött, ismere-
tekre kellett építeni, nyilvánvalóan nagyobb erőfeszítést igényelt, de a felsőbb 
évfolyamokra járó diákok is írták.

MEGAKADÁSJELENSÉGEK

„A megakadásjelenség kifejezés valójában gyűjtőfogalom, a spontán beszéd-
ben fellépő, különféle hibákat értjük alatta. E fogalom szükségszerű bevezeté-
sét indokolja az is, hogy a ’nyelvbotlás’ nem használható szakszóként, mivel az 
lényegében a megakadásjelenségek egy (pontosan nem definiált) részét fedi le” 
(GÓSY 2002: 193).

Gósy a megakadásjelenségeket két csoportra osztja, a bizonytalanságból 
eredőkre és a kivitelezés hibáira. Magam ez utóbbiak vizsgálatára vállalkozom, 
amit Gósy a következőképpen határoz meg: „A téves kivitelezés jelenségei a nyelv 
szabályainak mondanak ellent, tehát ebben az értelemben hibák. Idetartoznak 
az elszólások, a nyelvbotlások, a »grammatikai« és lexikai hibák, téves szóta-
lálások, a változtatások és »a nyelvem hegyén van« jelenség” (GÓSY 2002 uo).
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Kihagyások. A beszédben, a hezitálás, nyújtás stb. jelenségeivel találkozunk, 
íráskor is megtapasztalható a megtorpanás, amikor újra kell fogalmazni a monda-
nivalót, más szintaktikai formát, más lexémát kell keresni. Az írásművekben nehéz 
nyomon követni a javítási folyamatot a javítótoll alkalmazása miatt. Azonban még 
így is sokszor tapasztalhatunk áthúzást, s ilyenkor általában a korrekció során 
valami kimarad a szövegből. (A hiányjel √ utal a kimaradt szövegre, a hiányos 
szöveg után pedig következik a feltételezett hiányzó szövegrész.)

A hét végére √ átlag általában a pihenés napjai. – Ahogy a jel is utal rá, 
kimarad az ige: esnek.

Sokan állítják az idősebb értve a szülők- vagy nagyszülőkre hogy generáci-
ójából, hogy –

Sokan állítják a szülők és nagyszülők generációjából, hogy…
viszont itt a király élete végéig azt fogja √ amiért, ami helyett sokan inkább 

a halált választanák. – azt fogja érezni /olyan érzések fogják gyötörni.
Hasonló az eset a Tetemre hívásban is. Megint két fiatalról, Bárczi Benőről és 

Kund Abigélről √. Itt a bizalommal… – két fiatalról van szó.
Senki nem mondta, hogy éljen Edvárd király, ezért 500 ember fejét (lefestés) 

és aztán… – veszi.
Eszti nem tudta ezt elviselni, és belehalt √ rejtélyes körülmények között – bá- 

natába

Nyelvbotlás/tollbotlás vagy kompetenciahiba?
Lapsus lingue lapsus calami, tartja a latin mondás. Ebben bizonyára sok 

igazság van, hogy ami rosszul jön a nyelvünkre, azt rosszul is írjuk le, azonban 
az írás mégis egy másik modalitás, amit nem vagy nem feltétlenül előz meg a 
kimondás. Az írás során esetlegesen működő belső beszéd lehetőségét sem lehet 
teljesen elvetni. Íráskor fennáll a javítás, a hosszabb gondolkodás lehetősége, de 
nem feltétlenül hajtja ez a helyesség malmára a vizet, jól látjuk ezt helyesírási 
versenyeken, amikor a túlellenőrzés hibákat eredményez.

A szakirodalom egyetért abban, hogy nyelvbotlásnak a beszélő normatu-
datának nem megfelelő, hibás beszédprodukció tekinthető (vö. HUSZÁR 2005: 
15). Azonban sok esetben nem lehetünk biztosak abban, hogy nyelv-, illetve 
tollbotlásról vagy kompetenciahibáról van-e szó, vagyis hogy a beszélő/szöveg-
alkotó esetleg nincs is tisztában egy-egy nyelvi elem jelentésével, használati 
helyével, szabályaival. A nyelvbotlások tipizálásakor Gósy elvi megalapozása 
nyújt segítséget, de gyakorlati vonatkozású rendszert Huszár Ágnes dolgozott 
ki (HUSZÁR 2005), így munkámban főleg az utóbbi felosztásra támaszkodom.

A tipizáció nehézségeket okoz akkor is, ha a kutató tudja, miféle hibák-
ra számíthat, milyen kategorizáció szerint akarja elvégezni a munkát. Mivel 

Katona Edit: A kivitelezés hibái mint megakadásjelenségek középiskolások fogalmazásaiban



101

középiskolában is tanítok, a saját diákjaim dolgozatait vizsgálom, s a többéves 
gyakorlatból is ismerem már a hibatípusokat, mégis bekövetkezhet elbizonyta-
lanodás, a hibák multikauzalitására való rádöbbenés, illetve egyes diákok eseté-
ben a kétnyelvű lexikon működésének az észlelése, vagy az elterjedt tükrözések 
alkalmazása is színezi a képet.

Az írásmű megalkotásának zavarai
A beszédprodukció létrehozásakor, s nyilvánvalóan az írásmű megalkotá-

sakor a mondanivaló konceptualizálása után, a lemmaszinten „egy absztrakt, 
szintaktikailag meghatározott prefonológiai állapotban lévő lexikai egységig” 
jutunk el (KEMPEN—HUIJBERS 1983: 208, idézi HUSZÁR 2005:78).

A (szintaktikai-szemantikai egység a) lemma 
megtalálásának zavarai
A lemmához tartozó szintaktikai keret feltöltésével kapcsolatosan eltérő 

nézetek léteznek. Egyes kutatók a lexikai egységek irányító szerepét hangsú-
lyozzák, mások a mondat szintaktikai vázának a kialakulását tekintik elsődle-
gesnek. Akármelyik is az elsődleges, a nyelvi kivitelezés szintjén számos zavar 
keletkezhet a mentális lexikonban való keresés során.

A kívánt nyelvi egység helyett megjelenhet szinonima, antonima, a szóval 
metonimikus viszonyban álló vagy alá-fölérendeltségi viszonyban álló kifejezés 
(vö. HUSZÁR 2005, 84).

Helyettesítés (hasonló jelentésű szóval). A végére ebbe belebolondul, és épp 
ez az, ami szerintem erősebb a halálnál is – súlyosabb.

Ezekben a bűnösök mindig elnyerik megfelelő büntetésüket – méltó.
Apám nevelt fel, már ha azt lehet nevelésnek hívni – nevezni.
…az öregasszony már várta a folyosó végén, majd egy teljes idősekből álló 

csoport – csupán idősekből álló csoport/ idősekből álló csoport.
A szómező más eleme – rokon értelmű kifejezés – tükörkifejezés is kerül-

het a szerkezetbe. A szerb paprena cena szószerkezet lép a borsos ár helyébe az 
alábbi példában.

Mikor meglátták a kicsit csípős árú címkét – a borsos árat a címkén.
Az alábbi hiba nyilván multikauzális is lehet, hiszen szómezőbeli és hang-

zásbeli átfedésről is szó van: És közben a tudatodon kívül olyan drága dolgot 
vesztesz el – tudtodon kívül.

A kihagyás és szótévesztés kettős jelenségére is gondolhatunk az alábbi 
példában.

Ezt Franz Kafka magyarázza meg az Átváltozás műben, ahol a kötött ember-
nek a világ csak egy lelki börtön – az Átváltozás című művében …bezárt, elnyo-
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mott? Az idő vasfoga sok képzavaros szerkezetet szokott produkálni, íme, egy 
soktényezős példa: Az idő vasfoga vagy megfordult, vagy pedig teljesen megőrült 
– Az idő kereke vagy megfordult, vagy őrülten kezdett forogni.

Stílustévesztés – helyettesítés más stílusrétegbe, szövegkörnyezetbe tartozó 
szóval mivel ők sem énekeltek dicsőítő dalt, őket is kivégeztette. Eme fantaszti-
kus cselekedet után visszatért Londonba – szörnyű cselekedete.

Ha nem az írói pályát választotta volna, biztosan remek bíró vált volna belő-
le, hiszen az irományai alapján egy kegyetlen igazságosztó volt – művei alapján.

Az öreg halász és a tengerben az öregség és a halál gondolata, valamint az 
egymásrautaltság üti fel a fejét – az egymásrautaltság gondolata merül fel.

Leginkább észrevehető a lant, valamint a bűn és bűnhődés motívuma 
– legjellemzőbb.

Metonimikus-metaforikus összefüggések
A metonimikus jelleg működésére felfigyelhetünk a sajtónyelvben, tanít-

ványaink fogalmazásaiban egyaránt. Szó lehet itt idegen nyelvi hatásról, és 
univerzális metonimaműködtetési rendszerekhez való igazodásról egyaránt. Így 
megtapasztalhatjuk, hogy a mozi átvette a film jelentését – érdekes, a metoní-
miaalkotáskor megtapasztalható rész-egész viszony működik itt. A tanulóknál 
a magasabb rendszertani egységet képviselő líra szó rendszeresen átveszi a lírai 
alkotás jelentését. Pl. Az Őrizem a szemed című lírájában.

Íme, egy jellemző példa a most vizsgált fogalmazásokból: Egy őszi borús 
reggelre kelt fel a kisvárosunk – áll az egyik fogalmazásban. Metaforikus ábrá-
zolási szándékról van itt szó, csak nem a megfelelő szót hívta elő a szerkezetben 
a szerző. Szabatosan így állhatna: felébred a város (itt metonimikusan a lakóira 
gondolunk). Felkelnek a város lakói, de a város nem. A felkel más jelentésben 
vonatkoztatható metonimikusan a városra: Felkel az uralkodó ellen az egész 
város (ill. a lakói).

A tartály metafora működése. Magam is számos dolgozatomban foglal-
koztam a tartály metafora működésével a tanulók munkáiban, a költészetben, 
természetesen a most vizsgált fogalmazásokban is rálelhetünk a jelenségre. Pl. 
Meg akarunk felelni mindenkinek. Nem akarunk kitérni, vagy ha mégis, akkor 
azt úgy akarjuk tenni, hogy becsüljenek érte. Az elvárt kifejezés: nem akarunk 
eltérni, különbözni, ez lexikalizálódott az adott szerkezetben, ám a tanuló példá-
ja a tartály metaforát működteti: a csoport egy tartály, ebből nem akar kiválni.

Szerkezetkeveredés
A szakirodalom szerint a lemmakereséssel egy időben tagmondatszinten 

töltődik fel a szintaktikai keret. A lemmakeresés során a frazeológiai egységeket 
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is keressük a mentális lexikonban, s a mondatok szintaktikai formája is kiala-
kul. A felidézésben zavar is keletkezhet. Nyelvünkben ennek oka lehet, hogy a 
magyar agglutinatív nyelv, nincsenek prepozíciók, melyek a zárt szóosztályokhoz 
tartoznak, az esetragokat kell kiválasztani, ezek keveredhetnek (Huszár 2005, 
84). Ezért a frazeológiai szerkezetek elemeinek felcserélődésével gyakran talál-
kozunk javítás, kutatás során (KATONA 2014a, 2014b).

Szabad fogalmazásban természetesen ritkább a frazeológiai szerkezetkeve-
redés, mint teszthelyzetben, amikor nagyszámú példával kell szembetalálkoz-
niuk az adatközlőknek. Fogalmazáskor nincs kényszerhelyzet, a tanulók maguk 
választanak kifejezési formát, a felidézés mégis lehet sikertelen. A példamonda-
tok után közlöm a keveredést okozó szerkezeteket. Például:

kegyelmezzen rajtunk – könyörüljön rajtunk, kegyelmezzen nekünk összefo- 
nódása;
ha nem tart Vilmossal erre az útra – vele tart ezen az úton, elmegy vele erre 
az útra.

Nap mint nap új szenvedés nyomta a vállát – Nap mint nap új szenvedés 
várta, napról napra egyre súlyosabb gondok nyomták a vállát.

A gyengébbik nem számára sokkal több lelki, társadalmi s etikai fájdalmat 
rótt ki, mint az erős, bátor férfiakra, akiknek inkább a fizikai fájdalmakból jutott 
– lelki megpróbáltatást kell elviselniük, több etikai követelménynek kell megfelel-
niük, több feladatot ró ki rájuk a társadalom.

A frazeológiai szerkezet felbontásával is találkozhatunk: belejött a szerze-
tesek dolgába.

A belejött a dologba fordulatból nem alkotható analitikus szerkezet, ezzel a 
vonzattal működhetnek más szerkezetek, amelyekben szerkezetes a bővítmény: 
beleszokik/beletanul a szerzetes életbe.

Aktív ige is kerülhet tévesen a mediális helyére a fogalmazásban: Azonban e 
tettének súlya és emésztő bűntudata a történet végére megbolondítja az uralkodót 
– Tettének és emésztő bűntudatának hatására a történet végére az uralkodó megté-
bolyul. (Az aláhúzott hibát maga a tanuló helyesbítette a dolgozat javításakor).

Az Átváltozásban ez a kapcsolat egy alá- és fölérendelt viszonyt ír le – Az 
Átváltozás című műben a szerző egy alá- fölérendeltségi viszonyt ír le – ez a 
kapcsolat egy alá- fölérendeltségi viszonyban mutatkozik meg.

A lexémamegtalálás zavarai
A lemma megtalálása után indul el a lexémakeresési folyamat, az írott moda-

litásban itt kell elérni a leírt szóig. Természetesen a jelentéstani-szintaktikai 
tervezés és a lexémává formálás szoros kapcsolatban vannak egymással.
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Helyettesítés (hasonló alakú szóval)
A feldolgozási szintek együttműködéséből eredhet, hogy hangzásbelileg 

közel álló szó jön a helyes helyére: Mindenesetre én a gimnáziumi végzésemmel 
többre szerettem volna vinni – végzettségemmel; a balladai homálynak köszön-
hetően nem derül ki a haláluk mibenléte – mikéntje; Végsősoron (!) a kedvenc 
balladámat taglalnám – végül.

Lexémán belüli betűhiba igen ritka tanulóim írásaiban. Mindössze két 
példát találtam. Ezek közül az első meglehet, inkább helyesírási hiba: megigazí-
totta nyakkendőét (nyakkendőjét), harcosként alunk meg (halunk). Fejből megta-
nult, leírt szövegnél fordult már elő betűhiba, amikor a szómagyarázat ellenére 
se jegyzik meg a szó alakját, s egy számukra „értelmeset” írnak, amolyan népi 
etimológiai eljárást alkalmaznak: a szeretet nem kárkodik, a szeretet nem kétke-
dik – a kérkedik helyett. Témazárónál szómagyarázat esetén is téves szótalálásra 
kerülhet sor, mert erőlteti az agyát a tanuló, keresgél a mentális lexikonban, így 
írhat a passió meghatározáskor szenvedélyt, a szenvedéstörténet helyett.

Helycserék
A beszéd tervezése során a mondat minden eleme aktiválódik. A legtöbb 

hiba anticipációs, vagyis egy helyes elem korábban jelentkezik.
Anticipáció a morféma szintjén: E műben Arany leírja V. László bűntudatá-

ból való félelmet – V. László bűntudatból eredő félelmét; Én is nagyon érdekfeszí-
tően hallgatom a szüleim vicces régi történeteit – szüleim érdekfeszítő történeteit.

Perszeveráció. A fogalmazásokban is előfordul (leginkább az ismétlések-
ben), hogy a megnyilatkozás egy-egy eleme szükségtelenül újra megjelenik. A 
lexémán belüli perszeveráció ritkán találkozom a fogalmazásokban: Az alkohol, 
a kábítószerek hatása alalatt ellazulsz.

A szerkezet szintjén megjelenőknél: már indulásra kész volt – amikor megál-
lásra parancsoltam (a megállást parancsoltam) a szerkezetkeveredés esete is 
felmerül (megállásra késztettem – megállást parancsoltam), tehát a lemma-
szintben is gondolkodhatunk, de hogy az alábbi példában épp a –ra toldalék-
morféma jelenik meg, feltehetőleg az előző szerkezet toldalékmorfémájának 
köszönhető: indulásra.

Lexémaismétlés szintaktikai szinten is jelentkezik: álmában azt álmodta, 
hogy… persze elképzelhető itt két szerkezet összetalálkozása is.

AZ EREDMÉNYEK ELEMZÉSE

Az eredményeket összegezve megállapíthatjuk, hogy igen jó fogalmazókkal 
van dolgunk. A dolgozatonkénti átlag hibaszám kettő körül mozog tanulón-
ként minden osztályban. Átlagot számítani azért csalóka, mert pl. a második 
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és a harmadik osztályban van egy-egy tanuló, akinek szinte minden mondata 
hibaelemzésre ad okot. Mindketten fiúk, az ő gyenge teljesítményük igencsak 
megemeli a fiúk hibaszámát. Az elsős fiúk jobb átlagteljesítménye tehát annak 
tudható be mindkét dolgozatuk esetében (16+17), hogy nincs feltűnően rossz 
egyéni teljesítménye senkinek. Az elsősöknek könnyebb dolguk is volt a szabad 
fogalmazás miatt, illetve rövidebb dolgozatokat is írtak, mint idősebb társaik.

1. táblázat. Az hibák kimutatása osztályonként

A hibák közül a legtöbb (70%) a lemma szintjén történik, amikor verse-
nyeznek az rendelkezésre álló szerkezetek, grammatikai formák. Elkezdődik 
egy gondolat, de már egy másik fejeződik be. Pl. Ezáltal az embert egy magasz-
tosabb, Istenhez közelebb álló, olykor csodálatos élőlényként bemutató emberké-
pet láthatunk. Sokszor felmerül, milyen szinten történhetett a hiba. Vajon már 
lemmaszinten összekeveredtek a formák, vagy netalán kompetenciahiba ez, vagy 
a sorrendberendezéskor keletkezett zavar? Pl. Mint tudjuk, ennek a műfajnak az 
úgynevezett tulajdonságai minden műnemben megtalálhatóak. – Épp fordítva: 
Ebben a műfajban mindhárom műnem jellemzői érvényesülnek.

2. táblázat. Az egy dolgozatra jutó hibák száma nemenként

Osztály
Lemma Lexéma

Összesen
Fiúk Lányok Fiúk Lányok

I. 
10 fiú, 7 lány 9+11 3+0 2+4 2+2 16+17

II. 
10 fiú, 6 lány 18 3 7 2 30

III 
 9 fiú, 7 lány 18 3 7 2 30

IV. 
14 fiú, 4 lány 16 5 7 4 32

Összesen 72 14 27 12 125

Lemma Lexéma

Fiúk Lányok Fiúk Lányok

1,4 0,45 0,5 0,38
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Fogalmazási szempontból hibátlan dolgozatok száma 14. Ezek közül 10 
dolgozatot lány írt. A lányok hibaszáma kisebb a fiúkénál, s nagyon gyenge 
fogalmazó nincs közöttük, viszont az eredmény érvényességét kicsit csökkenti, 
hogy a lányok száma kisebb.

ÖSSZEGZÉS

A „fekete dobozba” elég nehéz betekinteni, az ember mentális tere hipertérnek 
tekinthető, ahol a csomópontok hálózata sokféle kapcsolódási lehetőséget tesz 
lehetővé. Leginkább azt tapasztalom a hibák vizsgálatakor, hogy a tanuló megakad 
a fogalmazásban, a gondolatok és az azokat prezentáló nyelvi szerkezetek verse-
nyéből nem kerül ki győztesen egyik sem, mindkettő (sőt több) megjelenik 
valamilyen formában.

Az írásbeli modalitás többszöri ellenőrzésre ad lehetőséget a tanulóknak, a 
javítás nehézségei azonban megmutatkoznak abban, hogy mivel itt a szó nem 
száll el, hanem ott áll a papíron, valahogy be kell fejezni a mondatot. Ilyenkor 
a végén hozzácsap valamit a fogalmazó a mondathoz, ami kimaradt korábban: 
Az egzisztencializmusban számos kérdéssel foglalkoznak az emberről.

Ha összevetjük az eredményeket eddigi kutatásaim adataival az tapasztalha-
tó, hogy teszthelyzetben gyakran más eredmények, más nyelvi formák mellett 
teszik le a voksot a tanulók, mint szabad fogalmazás vagy spontán beszéd alkal-
mával. Fogalmazáskor a gondolataikat nem irányítják megadott szerkezetek, 
kevesebb téves forma található, maguk választanak, azonban olyan szerkezetek 
is létrejönnek, amilyenekre előzetes feltételezéseink nincsenek, nem lehetnek.
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Edit KATONA

GREŠKE U IZVEDBI KAO PRIMERI ZASTOJA U PISANIM 
RADOVIMA SREDNJOŠKOLACA

Studija analizira slučajeve grešaka u pisanim radovima srednjoškolaca. Autorka u 
svom radu se oslanja na psiholingvističke rezultate istraživanja govorne produkcije, 
naime, kao i kod govorne produkcije, i pri stvaranju pisanog dela se radi o 
pronalaženju onih reči u mentalnom leksikonu koje odgovaraju našoj misli, a od 
pronađenih reči i u ovom slučaju se stvaraju takvi nizovi koji odgovaraju pravilima 
gramatike, komunikacijskoj situaciji, pragmatičnim relacijama. U pisanju i u govoru 
je zajedničko da u oba slučaja jezičke prakse mogu se upotrebiti iste baze znanja i 
slične veštine planiranja. Analiza slučajeva grešaka potvrđuje da se jedinice procesa 
planiranja i izvedbe teško mogu razlikovati.
Ključne reči: govor i pismo, lapsus u govoru – lapsus u pisanju, primeri zastoja, 
pronalaženje lema i leksema, suptitucija, zamena

Edit KATONA

THE MISTAKES OF IMPLEMENTATION AS SPEECH ERRORS 
IN HIGH SCHOOL STUDENTS’ COMPOSITIONS

The paper analyses the errors in compositions of high school students. The work 
relies on the psycholinguistics results of the speech performance researches, since 
just like when speaking, at the formation of the written work, first we look up the 
words in the mental lexicon being equal to the thought, and then we order them 
according to the grammatical rules, communicational situations, and pragmatic 
relations. In writing and speaking it is common that the same base of consciousness 
and the same or similar planning skills can be used in both methods of the usage. The 
examination of the errors also shows that the units of planning and implementation 
process can be hardly separated from each other.
Keywords: speaking and writing, slip of the tongue – mistake in writing, speech 
errors, lemma and lexeme search, substitution, inversion
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IGAZI CROSSOVER: 
A JANIKOVSZKY–RÉBER „KÉPESKÖNYV”

A tanulmány az Illusztráció és szöveg intermediális kapcsolata Janikovszky Éva „gyer-
mekprózájában” című doktori értekezés expozéja tulajdonképpen. A disszertáció 
megvédésére 2015. VII. 8-án került sor az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. Jelen dolgozat összefoglalja a szer-
ző kutatásának eredményeit, különös tekintettel a Janikovszky–Réber szerzőpáros 
közösen létrehozott „képeskönyveire”, valamint kitekintést nyújt Janikovszky Éva 
illusztrált szövegeinek utóéletére is.
Kulcsszavak: gyermekirodalom, képeskönyv, illusztráció, szöveg, intermedialitás, 
Janikovszky Éva, Réber László

Az Illusztráció és szöveg intermediális kapcsolata Janikovszky Éva „gyermek-
prózájában” című doktori értekezésemben Janikovszky Éva gyermekprózájával 
foglalkoztam. Az írónő a világsikert elsősorban az úgynevezett „képesköny-
veinek” köszönheti – harmincöt nyelvre fordították le eddig köteteit –, ennek 
ellenére kevés szó esik róla még mindig, szinte alig foglalkoznak vele. A Jani-
kovszky-életmű kritikai recepciója is meglehetősen szegényes, az őt bemutató 
monográfiára is sokáig kellett várnunk, 2014-ben jelent csak meg.

Érdeklődésem fókuszában tehát a „képeskönyvek” álltak, hiszen ezek kiemelt, 
külön helyet foglalnak el az egész opusban. Egy teljesen új műfajt, új könyvtípust 
teremtettek a magyar irodalomban, melyekben a szöveg és illusztráció teljesen 
összefonódik, elválaszthatatlan egységet alkot.

Tehát a Réber László illusztrálta „képeskönyv” az igazi műfaja Janikovszky 
Évának: ebben találja meg igazi hangját, ebben alkotott maradandót. 

A mai, legfrissebb szakirodalmak a képeskönyv fogalmát egyébként telje-
sen újraértelmezik. Mint művészeti formát, „vizuális irodalmat” (SALISBURY–
STYLES 2012) tartják számon, ahol a jelentés a szó és kép kölcsönhatásán 
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keresztül bontakozik ki. Egy specifikus, komplex szövegről beszélhetünk, melyet 
a verbális és képi jelek együttesen hoznak létre (NIKOLAJEVA–SCOTT 2006). 
Látványegyüttesről van szó tehát, egy multimediális műfajról, a képi és verbális 
szintetizálódásáról.

Hiszen az intermedialitás jeles, kortárs teoretikusainak munkáit, valamint a 
verbális és vizuális reprezentáció viszonyát kutató elméleti diskurzusokat szám-
ba véve leszögezhetjük, napjainkban a multimedialitás – a szövegek általános 
létezési formájának számít. A különböző közlési csatornák összeszövődéseit 
pedig a jelentésgazdagító médiumköziségben ragadhatjuk meg.

Dolgozatomban tehát az irodalmi szöveg és illusztrációja kapcsolatát vallat-
va, a két eltérő médium közti térben lezajló párbeszédben, s az ebből fakadó 
többletben fedeztem fel a Janikovszky–Réber „képeskönyvek” működésének 
és sikerének titkát.

A „képeskönyvek” általam vizsgált fordításaiban is többé-kevésbé hasonló 
kommunikáció jön létre a célnyelv és az illusztráció között, olyanformán alakul 
a rajz és a textus intermediális viszonya, mint a magyar forrás esetében. Törté-
netesen a hatalmas nemzetközi elismerést is ennek az illusztráció és szöveg közti 
hatásosan megvalósuló párbeszédnek köszönhetjük.

De kihez is szólnak ezek a könyvek tulajdonképpen?
Sandra L. Beckett pédául úgy gondolja, hogy a képeskönyvek egyedülálló 

lehetőséget kínálnak egy együttműködésen alapuló, vagy megosztott olvasási 
tapasztalatra gyerekek és felnőttek között, mivel ez a műfaj sokkal jobban képessé 
teszi erre mindkét közönséget, mint egyéb narratív formák (BECKETT 2013: 2).

Carole Scott pedig a crossover képeskönyveket egyenesen a gyermekiroda-
lom remekművei közé sorolja. Meggyőződése, hogy azok a munkák tartoznak a 
gyermekirodalom maradandó alkotásai közé, melyeknek kettős címzettje van, 
tehát melyek egyaránt szólnak a gyermekhez és a felnőtthöz is (Scottot idézi 
BECKETT 2013: uo.).

Sok külföldi kortárs író, illusztrátor és könyvkiadó szemében (sajnos térsé-
günkben mindezt még nem ismerték fel kellőképpen) a képeskönyv egy olyan 
narratív forma, mely megszólíthatja bármelyik, vagy akár mindegyik csopor-
tot. A képeskönyv, végül is, csupán egy formátum (Regina Hayes), tehát semmi 
okunk rá, hogy annak közönségét csak a gyerekekre korlátozzuk (Hayest idézi 
BECKETT 2013: 3).

Sőt, ma már mindinkább kezd elterjedni az a nézet (mint ahogy azt François 
Ruy-Vidal több mint negyven évvel ezelőtt megfogalmazta), hogy nem létezik 
külön művészet a gyerekek számára, csak művészet van; nem létezik külön 
grafika a gyerekek számára, csak grafika van; nem léteznek külön színek a 
gyerekek számára, csak színek vannak; nem létezik külön gyermekirodalom, 
csak irodalom van. Erre a négy alapelvre támaszkodva, Vidal szerint kimond-

Utasi Anikó: Igazi crossover: A Janikovszky–Réber „képeskönyv”
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hatjuk, hogy egy könyv akkor lesz jó, ha mindenki számára az (Ruy-Vidalt idézi 
BECKETT 2013: 5).

Barbara Bader szerint pedig a képeskönyv szöveg és illusztráció, tehát „teljes 
design”; egyrészt kereskedelmi termék, másrészt társadalmi, történelmi és kultu-
rális dokumentum; és mindenekelőtt: élmény a gyermek számára. Mint művé-
szi forma függ a képek és a szavak egymásrautaltságától, a két szemközti oldal 
egyidejű megjelenítésétől és a lapozás drámai pillanatától. A saját feltételei mellett 
a képeskönyv lehetőségei korlátlanok. (Badert idézi LEWIS 2012: 1).

A Janikovszky–Réber „képeskönyvek” mint crossover műfaj, minden korosz-
tályhoz szólnak tulajdonképpen. Janikovszky Éva ezt már a múlt század hatvanas-
hetvenes éveiben felismerte: hiszen a gyerekek mellett – Te is tudod? (negyedik 
kiadás, 2010), ha én FELNŐTT volnék (kilencedik kiadás, 2008), Akár hiszed, 
akár nem (negyedik kiadás, 2006), Jó nekem! (ötödik kiadás, 2004), Felelj szépen, 
ha kérdeznek! (ötödik kiadás, 2007), Velem mindig történik valami (1972), Már 
megint (negyedik kiadás, 2007) – a kamaszokat (Kire ütött ez a gyerek?, második 
kiadás,1977) és a felnőtteket (Örülj, hogy fiú!, 1983; Örülj, hogy lány!, nyolcadik 
kiadás, 2010) is megszólítja ebben a műfajban!

Janikovszky 2002-ben Zágrábban járt, az akkor készült interjúban vallja be, 
hogy ő egyszerűen nem tud mesét írni, hiszen csak saját tapasztalat után tud 
alkotni, olyan valamiről tud szólni, aminek számára valóságalapja van. „Amíg 
írtam ezeket a képeskönyveket – mondja –, nem voltam benne biztos, hogy a 
gyerekek megszeretik-e őket, de most a legnagyobb öröm számomra, hogy az, 
amit leírtam, tetszik a gyerekeknek.” (ŽIGO 2015).

Nem konvencionális képeskönyvekről van szó tehát Janikovszky Éva esetében 
(ezért is használom idézőjelben az elnevezést). Mint ahogy a hozzájuk készült 
illusztrációk sem azok. Az imént idézett interjúban arra a kérdésre, hogy Réber 
László illusztrációi a hetvenes években újdonságnak számítottak-e a gyermekiro-
dalomban, Janikovszky Éva igennel válaszolt: Réber „rajzstílusa valami teljesen 
új volt. Előtte senki sem próbálkozott semmi hasonlóval. Amikor illusztrálással 
kezdett el foglalkozni, ismert lett, és karikatúraszerű stílusával egyedi művészi 
jelenséggé vált Magyarországon.” (uo.).

Dolgozatomban külön foglalkoztam Réber László grafikai világával, hiszen 
művészete, a rajzok belső működésének, az illusztrációk dinamikájának megér-
tése nélkül a „képeskönyvek”-et, azok szövegét sem lehet kellőképpen tolmá-
csolni, értékelni.

Réber esetében a karikatúra, a karikatúraszerű illusztráció létjogosultságáról 
beszélhetünk a gyermekkönyvekben. A Janikovszky „képeskönyvek”-ben tetten 
érhetjük Réber karikatúrás ötleteit is, s a grafikus gyermekképe is kibontakozik 
az illusztrációkból. A művész mindig ott látja a gyermekben a majdani felnőttet 
is – ahogy ezt az Akár a szülők, RÉBER 2013) c. karikatúraalbumát lapozgat-
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va is tapasztalhatjuk. A szöveg nélküli karikatúrákat szemlélve észrevehetjük, 
hogy a rajzok egyáltalán nem festenek valami hízelgő, idilli képet a gyermekről, 
a gyermekkorról1. Talán éppen ezért ezért nem adták ki sokáig újra, az erede-
tileg németül, még 1964-ben megjelent albumot (RÉBER 1964).

Napjainkban a művészetet oktatók, képzőművészek, könyvillusztrátorok 
körében is mindinkább az vélemény, hogy a gyermekkönyv-illusztráció igen 
sokféle (s itt nem csak a technikai kivitelezésre kell gondolnunk), több forrás-
ból táplálkozó kell, hogy legyen.

Pálfi György a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Média Intézetének taná-
ra szerint „a gyerekeknek mindent meg kell mutatni. Nem szabad a gyereket 
lenézni, gügyögni a rajzokkal, kisebbnek képzelni, mint ahogy kis felnőttnek 
sem szabad nézni. Az illusztrátor csinálja meg a szöveg kultúrapárhuzamát. (…) 
Nem szabad a gyermekrajzokból sem kiindulnunk, de az egyszerűsítésnek, vagy 
a puritán reduktív képnek ugyanolyan létjogosultsága van, mint a nagyon gazdag, 
narratív mesevilágoknak. Ha a rajzoló a maga szintjén, a maga világában, a maga 
technikájával, magas nívón, szakmai hiba nélkül műveli a szakmáját, azt mind 
a gyerek elé lehet vinni (...). A gyerekeknek szánt irodalmi szöveg mellé, ha a 
rajzoló megérti és felfogja a szöveg nívóját, üzenetét, akkor azt a párhuzamot, 
amit a szöveg képvisel képben meg kell tudni valósítani, nem pedig lerajzolni 
kell a szavakat, hacsak nem tankönyvről van szó. Vagyis a szöveg direktsége-
indirektsége a meghatározó az illusztráció készítésekor.” (POMPOR 2015).

Szinte majdnem minden Janikovszky-könyv Réber László rajzaival jele-
nik meg tehát. A művész halála után természetesen más illusztrátorok munkái 
szólalnak meg Janikovszky Éva könyveiben. Így például zseniális karikaturis-
tánk, Sajdik Ferenc rajzaival adják ki a Ráadást (negyedik kiadás 2007), vagy 
pedig Kárpáti Tibor, a fiatal, tehetséges rajzoló illusztrációival A tükör előtt – 
Egy kamasz monológja (2015)2 c. Janikovszky-kötet. Hogy Réber rajzai mennyi-

1 Az 1964-es német kiadás fedőlapján a következő, a két szülő figurájának hasára, a grafikus kézírá-
sával írt, német nyelvű feliratot olvassuk: „Egy könyv azok számára, akik jót gondolnak a gyere-
kekről. Réber László természet utáni megfigyelései.” (RÉBER 1964). Az Akár a szülők 2013-as 
magyar kiadása ezt a feliratot elhagyja (RÉBER 2013).

2 2015-ben, a júniusi Ünnepi Könyvhétre jelent meg A tükör előtt – Egy kamasz monológja, most 
első ízben könyv alakban. Kárpáti humora (és persze művészi nyelve) egészen más, mint a Réberé. 
A kötetben érdekes, ötletes grafikai megoldásokat találunk. Ilyen például a fehér és a szürkéskék 
alappal való játék; utóbbi természetesen a tükröt, illetve tükörképet jeleníti meg. Vagy a közel–
távol érzékeltetése, tehát hogy hősünk milyen távolságról bámulja magát a tükörben. Az „És a 
szemem! Nem arról van szó, hogy nem szép, az nem érdekel. De az, hogy még nézni se tudok vele 
normálisan, az mégicsak sok. Nem mintha rosszul létnék, prímán látok, azzal nincs baj.” -szö- 
vegszelethez kétoldalas illusztráció tartozik. A rózsaszín alapon két hatalmas fekete pöttyöt, fölötte 
egy-egy fekete ferde vonalat észlelünk (a kamasz fiú arcát, két szemét, illetve szemöldökét látjuk 
tehát egészen közelről). Az „És a számmal ugyanez az ábra. Én azt se tudnám, hogy van, ha nem 
figyelmeztetnének folyton rá: »Most mért húzod el a szádat? Már megint mi nem tetszik?«  ¢
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re összeforrtak a Janikovszky szövegekkel csak akkor döbbenünk rá, ha kézbe 
vesszük ezeket a köteteket. Bármilyen kiváló grafikusokról is van szó, az ő 
rajzaik kissé idegennek tűnnek a Janikovszky szöveg környezetében. Ezekben a 
kötetekben nem érezzük azt, hogy az illusztrációk és a szöveg elválaszthatatlan 
egységként egzisztálnának.

Ha a kép a történet színekbe öltözött kivirágzása, és ha kép nélkül el sem 
tudjuk képzelni a történeteket3, akkor a Janikovszky Éva könyveit sem tudjuk 
elképzelni a Réber László illusztrációi nélkül.
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Aniko UTAŠI

PRAVI CROSSOVER: „SLIKOVNICE” EVE JANIKOVSKI 
I LASLA REBERA

Studija je zapravo ekspoze doktorske disertacije pod naslovom Intermedijalna 
povezanost ilustracije i teksta u „prozi za decu” Eve Janikovski. Autorka je tezu 
odbranila 8. VII 2015. god. na Odseku za hungarologiju Filozofskog fakulteta 
Univerziteta u Novom Sadu. U ovom radu ona daje sažetak svog istraživanja, sa 
posebnim osvrtom na zajednički stvorene „slikovnice” autorskog dvojca Janikovski 
–Reber, te daje i uvid u naknadni život ilustrovanih tekstova Eve Janikovski.
Ključne reči: književnost za decu, slikovnica, ilustracija, tekst, intermedijalnost, 
Eva Janikovski, Laslo Reber
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Anikó UTASI

REAL CROSSOVER: THE JANIKOVSZKY–RÉBER 
“PICTUREBOOK”

The study is actually the expose of the doctoral dissertation entitled Intermedial 
correspondence between text and illustration in “children’s prose” by Éva Janikovszky. 
The defense of the dissertation took place on 8 July 2015 at the University of Novi 
Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarian Language and Literature. The 
present paper summarizes the results of the study, with especial regard to the jointly 
created “picturebook” of the authors Janikovszky–Réber; respectively it provides 
an outlook to the afterlife of Éva Janikovszky’s illustrated texts.
Keywords: children’s literature, picturebooks, illustrations, text, intermediality, Éva 
Janikovszky, László Réber
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A DEIXIS SZEREPE A TÉR- ÉS IDŐVISZONYOK 
ÁBRÁZOLÁSÁBAN

A dolgozat a drámai dialógusokban fellelhető deixisekkel foglalkozik, ezen belül is 
a tér- és az idődeixissel. Azt vizsgálja, hogy a deixis mint mikroszintű elem hogyan 
hat a szöveg makroszintjén. A tér- és az időviszonyok bemutatására törekszik. Az 
elemzések pedig a tér- és időviszonyok deixissel való kapcsolatát mutatják be. A 
példák a 2010 és 2014 között íródott Vajdasági Magyar Drámaíró verseny győztes 
drámáiból származnak.
Kulcsszavak: deixis, dráma, térdeixis, elhelyezés, irányadás, idődeixis, időpontra 
utalás, időtartam kezdetére utalás, időtartam végére utalás

A DEIXIS

A deixis fogalma deiktikos ’mutatás’ értelemben már az ógörög grammati-
kákban is megjelenik. Általános értelmezése szerint azokat a nyelvi lehetősé-
geket foglalja magában, melyek az egyes megnyilatkozások körülményeinek 
különböző aspektusaira vonatkoztathatók, a deiktikus nyelvi elemek pedig azok 
a formák, amelyek segítségével a nyelvhasználat kontextusára, annak bizonyos 
összetevőire lehet utalni (LYONS 1989; LEVINSON 1992; 1994: 846). A deixis 
a kognitív nyelvészeti felfogásban Langacker (LANGACKER 1987: 126; 1991: 
91) nyomán olyan mikroszintű rámutatás, mely a kommunikáló felek által 
kialakított és értelmezett szövegvilágban érzékelhető dolgokra, személyekre, 
tér- és időviszonyokra, módokra és állapotokra, minőségekre és mennyiségek-
re (TOLCSVAI NAGY 2001: 175–180), vagy egy másik szövegelemre utal, s az 
utalás során a külső dolgot a szövegvilágba beemelve annak feldolgozott részévé 
teszi. A deixis tehát olyan nyelvi művelet, melynek során a beszélő úgy kapcsol-
ja össze az utalt entitást a beszédhelyzettel, hogy a befogadó ahhoz mentálisan 
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(lehetőleg a legkisebb mentális erőfeszítéssel) hozzáférhessen (JASSEN 2002: 
152). A deixis a dialogikus szövegek egyik legjellemzőbb utaló eleme.

A deixis alkalmazásával a beszélő egy nyelvi és egy vizuális reprezentá-
ció között hoz létre kapcsolatot, mely az adott beszédhelyzetben és az adott 
szövegvilágban nyeri el érvényességét. A hallgató a korlátozott feltételek mellett 
dekódolja a létrehozott kapcsolatot, és megérti a rámutatást. A párbeszédekben 
szereplő deixisek feldolgozásakor a résztvevők folyamatosan észlelik az őket 
körülvevő környezet legfontosabb összetevőit (szereplők, tér, idő, cselekvé-
sek), melyek fokozatosan beépülnek a szöveg világába. A deiktikus szerepben 
használt névmások sokféle viszony kifejezésére alkalmasak, ezért képesek a 
reprezentált elemet jól behatárolhatóvá tenni. Mivel a dolgozat témája a deixis, 
valamint a tér- és időviszonyok kapcsolata, ezért a továbbiakban elsősorban a 
tér- és idődeixisekre koncentrál.

A szövegek mikroszintű tényezőihez tartozó deixis kulcsfontosságú szerepet 
tölt be a tervezett dialógusok tér- és időviszonyainak kialakításában. A vizsgált 
szövegkorpusz előre megkonstruált párbeszédekből áll, és bár minden szem-
pontból az élőbeszéd jellegének megőrzésére törekszik, valójában fiktív, szépiro-
dalmi dialógusokból épül fel. A kutatásban szereplő szövegkorpusz öt drámát 
foglal magába, a 2010 és 2014 között megrendezett Vajdasági Magyar Dráma-
író verseny győztes szövegeit. Szerbhorváth György: A csizmalehúzó tragédiája 
(2010), Gyarmati Kata: Üszkös puszta (2011), Danyi Zoltán: Jelentkezzenek a 
legjobbak (2012), Szabó Palóc Attila: Tudósítás Tündérországból (2013), Bencsik 
Orsolya: Ki az a Naomi Watts? (2014). E drámáknak a keletkezési módja nagyon 
érdekes, ugyanis a verseny első napján a felkért szerzők a vajdasági magyar 
nyelvű napilap, a Magyar Szó aktuális számából származó címekből húznak ki 
egyet. A három szerző ebből kiindulva írja meg drámáját, amire néhány óra áll 
rendelkezésére, majd a veseny második napján megszületik a három ősbemu-
tató, s egy háromtagú zsűri kiválasztja a legjobb drámai szöveget és a legjobb 
előadást. Többszereplős társalgásokról van szó, az utolsó drámát kivéve, amely 
két szereplő párbeszéde. A nemek aránya a drámák mindegyikében a férfiak 
felé tolódik el, kivéve az utolsó drámát, ahol két női szereplő párbeszéde zajlik. 
A szerepek tekintetében találkozunk házastársak, szülők és gyermekek, kollé-
gák, ismerősök, barátok, valamint idegenek közötti beszélgetésekkel. A vizsgált 
korpusz jellegéből adódóan a foglalkozás és végzettség változója nem releváns.

A drámai szövegekből származó példák bemutatásánál az első helyen az 
adott dráma címének a kezdőbetűje áll, melyet az idézett szöveg oldalszáma 
követ (pl. (Ü, 2)).

A dráma mint műegész a szerző alkotása, befogadója pedig a közönség. A 
dialógusok azonban az egyes szereplők között zajlanak, vagyis a megnyilatkozói 
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és a befogadói szerepek áttevődnek a mű beágyazott résztvevőire. A drámai mű 
mint beszéd kettős természetű, a szerzőhöz és a szereplőkhöz egyaránk köthető: 
a név és a szerzői instrukciók az íróhoz, a dialógusok és a monológok az íróhoz 
és a szereplőkhöz tartoznak. A szerző mondanivalóját a szereplők dialógusain 
keresztül fogalmazza meg, a dráma szövege ezért állandóan reflektál a szituáci-
óra és az író valóságképére is, a drámaíró azonban soha nincs benne a dialógust 
mondó szereplők viszonyrendszerében. Ebből eredően a drámai dialógusok idő- 
és térrendszerére is jellemző ez a kettősség, hiszen a szereplők az „itt” és „most” 
viszonylatában nyilvánulnak meg, ez azonban csak a mű világának másodlagos 
közege (BÉCSY 1984: 211–214).

Az írott dráma és a színpadi előadás között is több lényeges különbség van. A 
közöttük lévő eltérés egyrészt a név és a szereplő, másrészt a jelhasználat különb-
ségének viszonylatában határozható meg. Az írott drámai név csak társadalmi 
léttel rendelkezik, melyre az előadás során épül rá a szereplő természeti léte. Az 
írott dráma jelrendszere verbális jelekből épül fel, és még a nem verbális jele-
ket is verbálisan fejezi ki, míg az előadásban ezt a metakommunikációs és nem 
verbális jelrendszerek egészítik ki (BÉCSY 2002: 184). A dráma minden egyes 
előadásakor új szöveg keletkezik, amelyet mint színpadi valóságot a színházi 
nyelv, vagyis az egyes jelrendszerek összjátéka teremt meg.

TÉRDEIXIS

Az exoforikus deixisek két jellemző típusa a hely- és idődeixis, melyek térre 
és időre mutatnak rá. A deixisek önmagukban nem értelmezhetőek, mivel nem 
tartalmaznak semmilyen referenciát. Az előreutalással (katafora) vagy a vissza-
utalással (anafora) válnak értelmezhetővé.

1. Térviszonyra vonatkozó deixisek:
1a (A, 8)
TOMI BÁ: Krisztiánó Ronaldót te csak ne féltsed! Igaz Ronaldóm? 
(átordít a színpad másik felén levő fiának) Gyere ide, hadd adok egy 
cuppancsot a fejedre!

1b (Ü, 2)
Teremőr: Áldozat vagy okozó?
Egyes: Mindenképpen áldozat, ha már itt vagyok ugye, de azt hiszem, 
hogy egyben okozó is, mert a másik áldozat – ha itt így hívják ezt a mi 
állapotunkat – aki itt van mellettem, na, ő a szó szoros értelmében vett 
áldozat, merthogy én tettem azzá, és ebben biztos vagyok, tehát nem ő 
az okozó, ergo én lennék az. Ez súlyosbítja a helyzetet?
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1c (J, 11)
Virrasztó 4: Hol vette a cipőfűzőket, a piacon?
Virrasztó 3: Nem, nem ott vette, már kérdeztem.

1d (T, 2)
Julis: De hát akkor miért hoztál ide bennünket?

2. Időviszonyra vonatkozó deixisek:
2a (A, 14)
– A mobilját már fel se veszi, csak netezik rajta, pedig régen hogy odavolt 
érte... És akkor még akkora volt egy mobil, mint egy tégla, majd lesza-
kadt a kezem, ahogy cipeltem utána. Mint egy tégla.

2b (Ü, 3)
Egyes: Azt hiszem, sokkot kapott, amikor beleszaladtam...
Négyes: ...Frontális?
Egyes: Telibe.
Négyes: Az szép. ...Vannak ilyenek. ...Sokan föl se fogják, hogy mi történt 
velük. Nem értik, hol vannak, hova kerültek... hát van ilyen...
Egyes: Azóta így istápolgatom, ha már ilyen szépen összehozott bennün-
ket a sors... ennyit megtehetek... szegénykém úgy el volt veszve...

2c (J, 16)
Gyarmati: Na, jó. És most hol van a mester?
Igazgató: Interjúkat adott, most meg azt hiszem, fényképezik az elő- 
csarnokban, a színészekkel.

2d (T, 7)
Margitte néni: Ezer éve nem ettem ilyet...
Kapu lett: De tényleg nem értem, miért nem adtak nekünk eddig ilyet.

2e (K, 3)
LÁNY: Ugye szőke volt?
MAMA: Még most is libabőrös leszek, ha rá gondolok. Leírhatatlan egy 
érzés.

A fenti megnyilatkozásokban a tér- és az idődeixisre láthatunk példákat az 
általunk vizsgált drámákban. A rámutatásos utalásokban megjelennek az elhe-
lyezést és az irányadást kifejező deixisek, valamint ezeken belül a közelre és a 
távolra mutatás. Az idődeixisek viszont időpontra, az időtartam kezdetére és 
az időtartam végére utalnak.

A beszédhelyzet szempontjából az exoforikus rámutatással kapcsolat- 
ban fontos megemlíteni az autodeixist és a heterodeixist (BENCZE 1993: 44; 
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TOLCSVAI NAGY 2001: 178). Ha a térbeli kijelölés a beszédesemény konkrétan 
meghatározott terében történik (itt Újvidéken, azaz a párbeszédben részt vevők 
Újvidéken vannak), akkor autodeixisről beszélünk. Ha pedig ez a rámutatás a 
valós tértől eltérő helyen történik (itt Újvidéken, azaz a részt vevők nincsenek 
Újvidéken, hanem például egy fényképre mutatnak), akkor heterodeixisről 
beszélünk.

Az előre megtervezett szövegtípusokban (pl. publicisztikai, tudományos 
szövegek) gyakran előfordul az endoforikus deixis is, mely szövegen belüli 
elemekre utal. Az endoforikus deixis, másképp diskurzusdeixis vagy szövegdeixis 
lényege, hogy a rámutatás a kibontakozó diskurzus valamelyik (elsősorban közeli) 
részére történik, azaz a rámutatás nem a beszédesemény feldolgozásán, hanem 
a szövegkörnyezeten, másképp szövegtéren belül működik. Az endoforikus 
rámutatások tipikus megvalósulási formája a névmáshasználaton belül a közelre 
mutató névmás akár önállóan, akár kifejtő formában (pl. ez a bekezdés), vala-
mint az efféle jelzős szerkezetek (pl. a következő fejezet, a fenti összefoglalás, 
az alábbi tényállás stb.). A vizsgált drámai dialógusok megnyilatkozásaira nem 
jellemző az endoforikus deixis. A drámai szövegekben a hasonló funkciót betöltő 
közelre mutató névmások (pl. ez, ezek) és a hozzájuk kapcsolódó főnevek töltik 
be ezt a szerepet, melyek anaforikus vagy kataforikus utalásokkal kombinálódva 
válnak a diskurzusdeixis fontos eszközévé.

A szövegtipológiai és műfaji jellemzőkből adódóan a drámai dialógusokban 
ritka az endoforikus rámutatás, inkább a mutató névmásokkal és határozószók-
kal kifejezett exoforikus deixisek vannak túlsúlyban, melyek a beszélőket körül-
vevő valódi világ és az általuk teremtett szövegvilág közötti közvetlen kapcsolat 
megteremtésében játszanak fontos szerepet. A vizsgált drámai dialógusokban az 
exoforikus deiktikus elemek előfordulásának gyakorisága hozzájárul ahhoz, hogy 
a fiktív szépirodalmi szöveg a hétköznapi társalgásokra jellemző nyelvhasználatot 
tükrözze, és így magán hordozza a spontán társalgások szövegtipológiai jellem-
zőit is. A térbeli kiindulópont a dialógusok beszélőváltásával együtt változik, 
nyelvi reprezentálói pedig a sematikus (pl. igekötők, határozószók, személyes 
névmások) és a kidolgozott (pl. főnév) fogalommal kifejezett elemek, melyek 
vonatkozásait mindig a deiktikus centrumhoz viszonyítva értelmezünk. A közép-
ponti személyhez és annak társadalmi státuszához viszonyítjuk a szövegvilág 
többi résztvevőjét, a középponti helyhez a többi elem térbeli elrendeződését, és 
a középponti időhöz a diskurzus eseményeinek tényleges idejét, tehát a diskur-
zusok deiktikus elemei egocentrikus módon szerveződnek. Az egocentrizmus 
fogalmát Bühler (BÜHLER 1934: 212–214) vezette be, mely szerint a beszédben 
a térbeli tájékozódás középpontja az ego, és minden eltávolodást, távolságot, 
kiterjedést, irányt, nézőpontot ehhez képest lehet magyarázni.
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A Bühler és Levinson által leírt térbeli kiindulópont modellje

A dialogikus szövegek tér- és időkijelölése mikroszintű elemek segítségével 
történik, melyek hozzájárulnak a teljes szöveg értelemszerkezetének és koheren-
ciájának kialakításához is. A térdeixis úgy járul hozzá a diskurzus sikeres refe-
renciális értelmezéséhez, hogy annak térbeli viszonyait közvetlenül a résztvevők 
fizikai teréhez kapcsolja. A deixis legjellemzőbb eszköze a mutató névmás, mely-
be a főnévi, melléknévi és számnévi mutató névmás mellett beletartozik a hely-, 
idő- és módhatározószókat helyettesítő mutató névmás is. A mutató névmások 
legalapvetőbb funkciója a térjelölés (LACZKÓ 2008: 309–47), ezért a deixisnek 
kiemelkedő szerepe van a párbeszédek térviszonyainak reprezentálásában.

A tervezett drámai dialógusokra jellemző a névmásokkal történő rámuta-
tás, mely az exoforikus térdeixisek közül általában az elhelyezés (itt, ott) vagy 
irányadás (ide, oda, innen, onnan) szerepét tölti be, és irányultsága a hallgató 
számára gyakran más forrásokból is kiegészíthető. A térdeixis különböző fajtáira 
láthatunk példákat a drámák vagyis a tervezett szövegek dialógusaiban.

A drámai dialógusok felhasználják a határozószói névmásokat a térjelölés-
ben. A rámutatásos utalások mind az elhelyezésen, mind az irányadáson belül 
a helyzeti rámutatásban kettős rendszert mutatnak, a hangrendi megkülön-
böztetés alapján elkülönülő közelre és távolra mutatásban (itt – ott, ide – oda).

3. Elhelyezés:
3a (A, 16)
ARANKA: Aha... És tudod mit mondott nekem Juliska?
TOMI BÁ: Ki? Mit mondott? Ki?
ARANKA: Hogy bejelölted a Facebook-on... És üzeneteket küldözgetsz 
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neki. Juliskának! A legjobb barátnőmnek!... Lájkolod a fotóit meg mit 
tudom én mit nem csinálsz ott vele, az interneten. Jelölgeted. Hozzá-
szólsz. Azt mondja, hogy megbökted a Facebook-on...
TOMI BÁ: Van ott bökés funkció is ... Nohát... Nem is tudom. Igen?

A 3a példában szereplő párbeszéd színtere a szoba. A beszédpartnerek az ott 
névmási határozószóval a szövegvilágon kívüli helyszínre, az internetre, azon 
belül is a facebook-ra utalnak, valamint kifejezik saját térbeli perspektívájukat, 
és ezáltal távolra mutatás történik. Az ott határozószói névmás a megnyilatkozó 
első mondatában elhangzó helyhatározó értelmű esetragos Facebook-on főnévre 
utal vissza, valamint a helyhatározó értelmű esetragos interneten főnévre utal 
előre és ezáltal kapja meg értelmét. A következő fordulóban a másik beszéd-
partner, Tomi bá megnyilatkozásában is elhangzik az ott határozószói névmás, 
amely az előző beszélő, Aranka megnyilatkozásában elhangzó helyhatározó 
értelmű esetragos Facebook-on főnévre mutat rá visszautalással azaz anaforá-
val, és ezáltal válik értelmezhetővé.

3b (Ü, 3)
Négyes: Ha tudná, hogy itt mik vannak...
Egyes: Maga régóta van itt?
Négyes: Egy ideje már várok.

A 3b párbeszédben az itt határozószói névmás a beszélők perspektívájához 
kapcsolódva utal a helyszínre. A beszélők egy térben helyezkednek el, de az itt 
közelre mutató határozószói névmás elégtelen információt közöl, mivel nem 
tartalmaz semmilyen referenciát. A dráma legelején a szerzői utasításból kapunk 
információt arra vonatkozólag, hogy a dráma a purgatóriumban játszódik. Ennek 
ismeretében viszont megállapíthatjuk, hogy az itt határozószói névmás vissza-
utal a szerzői utasításban elhangzó helyhatározó értelmű esetragos Purgatóri-
umban főnévre, és ezáltal válik értelmezhetővé.

3c (J, 8)
Virrasztó 3: Nem tudom, ezért kérdezem, mert szerintem az se mindegy, 
hogy hol vette. Van egy cipőbolt a sarkon, annak sose tudom a nevét, 
minden évben változik a neve... Gyorsabban változik a neve, mint a 
cipők, amiket árulnak. Lehet, hogy ugyanazokat a cipőket árulják évek 
óta, csak más-más néven. Ott vette, a sarki cipőboltban?
Virrasztó 1: Nem, nem ott vettem.

A 3c példában az ott távolra mutató határozószói névmás az ugyanabban 
a mondatban később megjelenő helyhatározó értelmű esetragos sarki cipő-
boltban főnévre utal előre, és e kataforikus viszony által kapja meg értelmét. 
A következő megnyilatkozásban a másik megszólaló is használja az ott távolra 
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mutató határozószói névmást, amely viszautalással mutat rá az előző beszélő 
megnyilatkozásában szereplő helyhatározó értelmű esetragos sarki cipőboltban 
főnévre, és ezáltal kap értelmet.

3d (T, 15)
Khárón: (csak egy pillanatra torpan meg a színpad szélén.) Tündérország-
ban, jelentem, a helyzet változatlan. Ezt a három szerencsétlent kikézbe-
sítettem, és a többi néma csend... Hoztam ugyan tündérországi lapokat, 
akit érdekel, kicsit később itt kint az előcsarnokban majd magtalálja. 
Vigyék, olvassák kedvükre... Ott most mindenki arról beszél, hogy János 
király szereplést vállalt valami valóság-show-ban, teljes a felbolydulás. 
Hát csak ennyi... (El.)

A 3d példában az itt közelre mutató határozószói névmás az utána következő 
helyhatározó értelmű esetragos előcsarnokban főnévre utal előre, és így kapja 
meg az értelmét. Az ott távolra mutató határozószói névmás pedig visszautal 
az első mondatban megjelenő helyhatározó értelmű esetragos Tündérország-
ban főnévre és ezáltal lesz értelmezhető. Mindkét határozószói névmás kifejezi 
a beszélő térbeli perspektíváját is. 

4. Irányadás:
4a (A, 3)
PSZICHIÁTERNŐ: Csak akkor tudok segíteni, ha elmondja, mi a prob-
léma. Hogy mit érez.
TOMI BÁ: Hogy mit érzek?! Most szórakozik?... (lenyugszik) ...Mit 
érzek? Hogy kurvára fáj, azt. Hogy amint nem vagyok vele, nem vagyok 
rajta... hiányzik... Egy percet se birok nélküle, egy percet se, érti? Már 
rohannék innen is, csak lássam meg minden...

A 4a példában az irányadásra láthatunk példát. A pszichiáternő és Tomi bá 
egy szobában beszélgetnek. A dráma elején levő szerzői utasításból tudjuk, hogy 
a beszélgetés helyszíne a szoba. Tehát az innen határozószói névmás a szerzői 
utasításban megjelenő szoba főnévre utal vissza. Egyúttal a beszélő perspektí-
váját is kifejezi, tehát a megnyilatkozó a szobában van, és az innen határozószói 
névmással saját perspektívájából és térbeli elhelyezkedéséből közelre mutat.

4b (Ü, 2)
Teremőr: Gyerünk, gyerünk, gyorsabban, mozgás! Húzza a belét! Mit 
nézelődik? Ne bámészkodjon! Üljön le oda szépen a többi közé, és... (a 
néma megindul) Álljon meg! Várjon. Még nem iktattam be...

A 4b példában megjelenő oda határozószói névmás előre utal a többi közé 
kifejezésre, és így kapja meg értelmét. Ez az irányadás kifejezi a beszélő pers-
pektíváját is. Saját térbeli elhelyezkedéséből kiindulva távolra mutat.
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4c (J, 4)
Igazgató: Na, Katám?... Mi újság?... Hogy állunk?
Gyarmati: Meg van oldva. Most csak elugrok ide a pékhez, mert megkért, 
hogy hozzak neki egy perecet.

A 4c példában szereplő ide irányt jelölő határozószói névmás jelentése 
megfejthető, mivel tartalmazza a tartalmas elem megnevezésével kifejezett refe-
renciát pékhez. Tehát az ide határozószói névmás előre utal az utána következő 
helyhatározó értelmű esetragos pékhez főnévre. Az ide határozószói névmással 
közelre mutatás történik a beszélő nézőpontjából és térbeli elhelyezkedéséből.

4d (T, 4)
Kristály: Azt még nem tudom, város vagy falu, tanya vagy színház... 
Valaminek egészen biztosan lennie kell. De, ha jól számolok, akkor az 
ott bizony Tündérország, s ha egyszer oda bejutunk...
Léna: No, akkor onnan többé már nincs visszaút!

A 4d példában megfigyelhető, hogy az első beszélő megnyilatkozásában 
elhangzó irányadó oda határozószói névmás a helyhatározó értelmű Tündér-
ország főnévre utal vissza, és így kapja meg értelmét. A másik beszélő megnyi-
latkozásában pedig az onnan irányadó határozószói névmás jelenik meg, mely 
az előző megnyilatkozó utolsó mondatában elhangzó helyhatározó értelmű 
Tündérország főnévre utal vissza. Jelentése a szövegben lévő elemekből nem 
fejthető meg, csak a beszédhelyzet viszonyainak ismerete alapján lehet értel-
mezni. Az oda és onnan határozószói névmás a beszélő saját perspektívájából 
és térbeli elhelyezkedéséből távolra mutat.

A vizsgált drámai dialógusok alapján megállapítható, hogy:
– A drámákban exoforikus jellegű térdeixisek jelennek meg, melyek fő 

kifejező eszköze a határozószói névmás.
– A térdeixisek 77%-a fejez ki elhelyezést, 23%-uk pedig irányadást.
– A határozószói névmásokkal kifejezett térdeixisek gyakrabban tartal-

maznak referenciát (90%-ban), viszont 10%-ban referencia nélküliek.

IDŐDEIXIS

Azokat a nyelvi műveleteket, amelyek a diskurzus értelmezésébe bevonják a 
résztvevők fizikai világának időviszonyaira vonatkozó ismereteket, idődeixisnek 
nevezzük. Az idődeixis a diskurzusban szóba kerülő események idejét a beszéd-
esemény idejéhez köti. A szövegbeli mondatok eseményt reprezentálnak. A szöveg 
időrendszerét Bull szerint (BULL 1968) a következők jellemzik: az esemény 
időtartama, az esemény kezdő, középső és befejező szakasza, az esemény iránya 
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(kezdettől a vég felé haladva), valamint a szekvencialitás vagy a ciklikusság 
megléte vagy hiánya. A szövegek időrendszere három egymástól elkülöníthe-
tő, de egymáshoz viszonyuló idősíkból áll. A referenciális központhoz tartozó 
beszédidő, azaz a beszélő szerinti mindenkori jelen idő a beszéd ideje (BI), az 
elbeszélt eseményben érvényesülő idő, az eseményidő (EI) és az eseményidő-
től különböző hivatkozott idő, a referenciaidő (RI) (REICHENBACH 1947, 
VATER 1991, KIEFER 1992: 797–886). A magyar nyelvben az időjelölés erősen 
grammatikalizálódott. Legfontosabb nyelvi formái az igei időjelek, határozói 
esetragok és névutók, igeképzők, igekötők, határozószók, fogalmi tartalmú 
szószerkezeti elemek (főnevek, igék, melléknevek), szintaktikai szerkezetek. De 
mi most csak a deixisekkel foglalkozunk.

Az idődeixisek utalhatnak időpontra, az időtartam kezdetére vagy az időtar-
tam végére.

5. Időpontra utalás:
5a (A, 14)
– A mobilját már fel se veszi, csak netezik rajta, pedig régen hogy odavolt 
érte... És akkor még akkora volt egy mobil, mint egy tégla, majd lesza-
kadt a kezem, ahogy cipeltem utána. Mint egy tégla.

Ebben a példában láthatjuk, hogy az időpontra utaló akkor időhatározószói 
névmás visszautal az előző mondatban található régen időhatározóra. Tehát a 
beszélő jelen idejéből kiindulva láthatjuk, hogy egy múltban történt esemény-
re utal vissz.

5b (Ü, 3)
Egyes: De hát ő nem végelgyengüléses...?
Ötös: A francokat! Dédi?! A századik születésnapi bulijára vitte az unoká-
ja, késésben voltak, tolta át a járdán, persze, sietett, és akkor... elütötte 
egy autó.

A 5b példában szintén az akkor időhatározószói névmás jelenik meg, amely 
időpontra utal, és egy múltban történt eseményt ábrázol.

5c (J, 16)
Gyarmati: Na jó. És most hol van a mester?
Igazgató: Interjúkat adott, most meg azt hiszem, fényképezik az előcsar-
nokban, a színészekkel.
Gyarmati: Pompás, nagyszerű. Csodás!

Az első és a második megnyilatkozásban is az időpontra utaló most időha- 
tározószó jelenik meg, amely magára a beszédidőre utal.

Ujvári Tóth Anita: A deixis szerepe a tér- és időviszonyok ábrázolásában



131

5d (T, 4)
Julis: És most merre megyünk tovább?
Kristály: Azt még magam sem tudom, de ez a két szerencsétlen fajankó 
most segíteni fog rajtunk... Segítenek nekünk abban, hogy átjussunk a 
tengeren... Ez itt az Óperenciás-tenger, biztosan hallottatok már róla... 

Az időpontra utaló most időhatározószó a beszélő szerinti jelen időt 
reprezentálja. 

5e (K, 3)
LÁNY: Ugye szőke volt?
MAMA: Még most is libabőrös leszek, ha rá gondolok. Leírhatatlan 
egy érzés.

A második megnyilatkozásban a most időpontot jelölő időhatározószó a 
jelen időt, mégpedig a beszédidő jelen idejét reprezentálja.

6. Időtartam kezdetére és végére utalás:
6a (Ü, 3)
Egyes: Azt hiszem, sokkot kapott, amikor beleszaladtam...
Négyes: ...Frontális?
Egyes: Telibe.
Négyes: Az szép. ... Vannak ilyenek. ...Sokan föl se fogják, hogy mi történt 
velük. Nem értik, hol vannak, hova kerültek...hát van ilyen...
Egyes: Azóta így istápolgatom, ha már ilyen szépen összehozott bennün-
ket a sors... ennyit megtehetek...szegénykém úgy el volt veszve...

6b (T, 7)
Margitte néni: Ezer éve nem ettem ilyet...
Kapu lett: De tényleg nem értem, miért nem adtak nekünk eddig ilyet.

Ezekben a példákban az azóta időhatározószói névmás az időtartam kezde-
tére az eddig pedig az időtartam végére utal. Tehát a jelenben történő esemény 
a múltban történt esemény lezárulásával kezdődőtt, valamint az esemény a 
múltban keződött és a beszélés pillanatáig tartott.

A vizsgált drámai dialógusok alapján megállapítható, hogy:
– A drámákban exoforikus jellegű idődeixisek jelennek meg, melyek fő 

kifejező eszköze a határozószói névmás.
– Az idődeixisek 83%-a időpontot fejez ki, 8,5%-uk az időtartam kezdetét, 

8,5%-uk pedig az időtartam végét.
– A határozószói névmásokkal kifejezett idődeixisek gyakrabban tartal-

maznak referenciát, és ritkábban fordulnak elő referencia nélkül.
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ÖSSZEGZÉS

A drámai dialógusokra az idősíkok fordulókról fordulóra történő folyama-
tos változása jellemző, de ugyanakkor az egy beszélőhöz tartozó megnyilatko-
zásokban is megjelenik.

A szövegbeli tér- és időjelölés szerkezetileg kijelölés, tehát a beszélő vagy a 
hallgató szövegértésében a tér- és időjelölések bizonyos térbeli és időbeli pontok 
vagy tartományok deiktikus, referenciális és fogalmi kijelölései, melyek egymással 
meglévő kapcsolataikkal egy tér- és időszerkezetet alkotnak mint reprezentációt.

 A tér és az idő szoros összefüggésben áll egymással és egy közös rendszert 
alkot, tehát csak módszertanilag lehet őket szétválasztani. A tér és az idő szoros 
összefüggésben reprezentálódik egymással a szövegben, és ezáltal járul hozzá a 
szövegvilág kialakításához és értelmezéséhez.
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ULOGA DEIKSE U OZNAČAVANJU PROSTORNIH 
I VREMENSKIH ODNOSA

Studija se bavi deiksama dramskih dijaloga, u okviru toga sa prostornim i vremenskim 
deiksama. Istražuje se način na koji deiksa kao mikroelemenat deluje na makro 
ravni teksta. Studija nastoji da predstavi povezanost prostornih i vremenskih relacija 
sa deiksom. Analize potvrđuju povezanost prostornih i vremenskih odnosa sa 
deiksom. Primeri su uzeti iz nagrađenih dramskih tekstova takmičenja za pisanje 
vojvođansko mađarske drame (Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny) iz perioda 
između 2010. i 2014. godine.
Ključne reči: deiksa, drama, prostorna deiksa, postavljanje, označavanje direkcije, 
vremenska deiksa, označavanje početka vremenskog trajanja, označavanje kraja 
vremenskog trajanja

Anita UJVÁRI TÓTH

THE ROLE OF DEIXIS IN THE DEPICTION OF SPACE 
AND TIME RELATIONS

The paper deals with the deixises traceable in the dramatic interlocutions, herein 
with the deixis of space and time. It examines the impact the deixis, as a microlevel 
element, has on the macro level of the text. It aspires for the presentation of space 
and time relations, the analyses present the intercourse of space and time relati-
ons with deixis. The samples are taken from the winning dramas of the Hungarian 
Playwriting competition in Vojvodina between 2010 and 2014.
Keywords: deixis, drama, space deixis, arrangement, orientation, time deixis, 
indicating a point of time, indication to the beginning of period of time, indication 
to the end of a period of time
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A MOSDÓJELEK KONTRASZTíV 
SZEMIOTIKAI VIZSGÁLATA NÉHÁNY 

MAGYARORSZÁGI ÉS SZERBIAI PÉLDA ALAPJÁN

A dolgozat az emberek által mindennap használt, ám mégis tabutémaként kezelt 
helyiséggel, az illemhelyekkel, valamint azok jelölésével foglalkozik. A szerző a 
mosdót jelölő ábrákat a férfiak és a nők társadalmi megítélését kifejező jelekként 
is értelmezi. A kutatás alapját olyan fényképek képezik, amelyek Magyarország 
és Szerbia különböző településeinek és intézményeinek mosdóiban készültek. A 
dolgozat a jelölés folyamatának bemutatásán túl a mellékhelyiség társadalmunkban 
elfogadható megnevezéseivel is foglalkozik. A szerző a kutatását három részre tagol-
ta. Először is a kutatott jelenséget mutatja be, ezt követően a férfi és a női mosdó 
ábráit elemzi, végül pedig kitér a mosdók térbeli elhelyezkedésének jelentőségére is. 
Kulcsszavak: szemiotika, jel, nemek, kultúra, mosdó

A valóságról alkotott ismereteinket jelek segítségével közöljük a körülöttünk 
levő emberekkel. A jelölés az a folyamat, amely során egy bonyolult jelenséghez 
– speciális szempontok alapján – egy egyszerűbb jelenséget kapcsolunk (VOIGT 
1977: 10). Ez a szemiózis, azaz jelfolyamat (VOIGT 1977: 10). Nemcsak nyelvi 
jelek léteznek, hiszen a saját jelrendszerük segítségével a képek, a gesztusok, a 
zene stb. mind-mind közvetítenek bizonyos jelentést. Ezek a jelentések tetten 
érhetők a vallásban, a népi szimbólumokban (pl. a népviseletben), a fotókon, 
a filmekben, az irodalomban, a politikában és a reklámokban is. (CS. JÓNÁS 
2005: 11; VOIGT–BALÁZS 1998). A szemiotika a jelek sokaságának értelme-
zésével foglalkozó tudományág (CS. JÓNÁS 2005: 9).

Charles Morris nevéhez fűződik a szemiotika három részterületének kijelö-
lése. Morris megkülönböztette a jel és a jelhasználója közötti viszonyt vizsgáló 
pragmatikát, a jel és a jelentés közötti viszonyt jelölő szemantikát, valamint a 
jelek kapcsolódásának szabályait rögzítő szintaktikát (MORRIS 2005). E felosz-
tás képezi a dolgozatom kutatási módszerének alapját. A szemiotikai vizsgálatot 
három szakaszra tagolom:
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1. Szintaktikai szempontból megvizsgálom a jel összetételét, struktúráját, 
megjelenését és formáját, hiszen ezektől függ a jelentés;

2. Szemantikai szempontból meghatározom a jel tartalmát (vagyis jelen- 
tését);

3. Pragmatikai szempontból megfigyelem a jelek hatását és funkcióját az 
adott kontextusban.

A kutatásom alapjául szolgáló mosdót jelölő ábrákat e három lépésen keresz-
tül vizsgálom meg. Először megfigyelem a választott jel szerkezetét, kinézetét, 
színét, valamint azt, hogy verbális vagy nonverbális jelről van-e szó. Ezt követően 
a tartalmát elemzem, illetve azt, hogy mire utal a jel. Végül pedig azt jelölöm ki, 
hogy mi a jelek funkciója, és milyen információt továbbítanak a befogadó felé.

E három szakaszt egy egyszerű példa, a mosdó nemzetközi elnevezésének 
segítségével (WC) szeretném bemutatni:

1. szintaktikailag a jelölés szóbelileg, nagy nyomtatott betűkkel valósul 
meg; 

2. szemantikailag a jel azt közli, hogy itt találhatóak a mosdók; 
3. a jel funkciója pedig az, hogy irányt mutasson a mellékhelyiség felé. 

A szemiotikával foglalkozó Ljubinko Radenković (RADENKOVIć 1991) 
a délszláv mitikus tradíció példáján mutatja be az emberi test szimbolikáját. 
A délszláv mitikus hagyományban pozitív értéket kapnak azok a testrészek, 
amelyek a test felső részén és jobb oldalon vannak, valamint azok, amelyek 
központi elhelyezkedésűek. Ebből kifolyólag a testnek ezeket a részeit a tiszta 
jelzővel illetik. A lent és bal oldalt található testrészek, valamint a periferikus 
testrészeket (mint a haj és a köröm) azonban negatív értékűnek, azaz piszko-
saknak tekintik. A nő és a férfi ruházata esetében a tiszta és a piszkos szféra 
között az öv képez látható határt. Mivel a mosdóban fiziológiai szükségleteinket 
végezzük – a piszkos testrészeinkkel – így a mellékhelyiséget is a tiszta/piszkos 
felosztás segítségével határozzuk meg. A legtöbb testi funkcióval ellentétben, 
a székelés és a vizelés említését határozottan kerülni szoktuk. Általában nem 
azt mondjuk, WC-re megyünk, hanem – e mondatot megkerülve – inkább a 
következőket jelentjük ki, oda indulok, ahová a király is gyalog jár, elmegyek egy 
helyre stb. Az illemhely érzékeny kapcsolatban áll a renddel és rendellenesség-
gel, a tisztasággal és a szennyel. 

Freud (FREUD 1996) szerint a széklet az embernek elsődleges, testétől függet-
len tulajdona, ennek értelmében a pszichoanalízis jelrendszerében a vagyonnak, 
illetve a pénznek felel meg. Freud ezen elmélete azonban ellentétes az általános, 
kulturális felfogással, mely szerint a székelés piszkos műveletnek számít. 

Tóth Tímea: A mosdójelek kontrasztív szemiotikai vizsgálata néhány magyarországi...
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A következőkben a jelenség jelölésére szolgáló verbális és nonverbális jele-
ket mutatom be. A verbális kiírások a bizonyos intézményekben illő és illetlen 
szóhasználatról és az adott nyelv által közvetített kultúráról árulkodnak. A vizs-
gálat során a férfi és a női mosdókat jelölő szimbólumok kontrasztív elemzését 
végzem el. 

A VERBÁLIS JELEK

A nyilvános illemhelyeket leggyakrabban a TOALETT szóalak jelöli. Magyar-
országon magyar helyesírással, latin betűkkel (TOALETT); Szerbiában a szerb 
helyesírásnak megfelelő módon, latin (TOALET) vagy cirill (ТОАЛЕТ) betűk-
kel. Szerbiában a latin és cirill betűs kiírások közül a latin dominál (ZVEKIć 
DUŠANOVIć 2011: 584–593). 

Az eredeti, idegen nyelvű TOILETTE formával csak egy helyen találkoztam 
Szerbiában, mégpedig egy benzinkúton, Szabadkán. A TOALETT szó magá-
ban hordozza a szépségápolás, tisztálkodás és a mosakodás jelentéskörét. A szó 
eredeti jelentései között van egy tükörrel ellátott asztalka, amin szépségápolási 
kellékek állnak. Azonban utalhat fürdőszobára, valamint az öltözékre és annak 
igazgatására is (RMS 2007: 1322). Magyarországon gyakori még a MOSDÓ elne-
vezés is, ez szintén mosakodásra, tisztálkodásra szánt helyiséget jelöl, a másik-
hoz hasonlóan a higiéniára utal. Vizsgálódásom során sehol sem találkoztam a 
szerb nužnik szóval, mely a szükségletek végzésére szolgáló helyet jelöli (RMS 
2007: 840), de a franciából átvett klozettel vagy akár a magyar árnyékszékkel 
sem. Ez két okkal is magyarázható. Az általános felfogás szerint ebbe a helyi-
ségbe tisztán kell bemenni és tisztán kell belőle kijönni. Az értelmező szótár 
szerint viszont a nužnik a szükségletek elvégzésére szánt helyet jelöli, az ebből 
kialakult nužda pedig a bél és a hugyhólyag kiürítését jelenti (RMS 2007: 840). 
A klozett francia eredetű szónak is azonos a jelentése, mint az imént említett 
nužniknak (VUJAKLIJA 2004: 416). A magyar árnyékszék egy gödör fölé desz-
kából épített illyemhelyet jelöl, amelyet a kert végébe építettek, az árnyékba (J. 
SOLTÉSZ–SZILÁGYI 1972: 56). Tekintettel arra, hogy mára már megváltoz-
tak az illemhelyek jellegzetességei, nem zárhatjuk ki azt a magyarázatot sem, 
hogy ezek a szavak ma archaikus kifejezésnek számítanak. A viselkedési kódex 
szerint használatuk előtt és után is kötelező a kézmosás. A felsorolt szavak ezeket 
a jelentéseket nem hordozzák magukban, velük ellentétben túl erősen utalnak 
arra a piszkos dologra, amelyet az emberek ott végeznek – amit az értelmező 
szótár magyarázatai is alátámasztanak – ezért használatukat kerüljük. 

Ezen a ponton egy lényeges kulturális különbséget észleltem a két szomszé-
dos ország mosdóinak jelölésében. Szerbiában az angol nyelvből átvett Water 
Closet rövidítése, vagyis a WC elnevezés teljes mértékben elfogadott és nincs 

Tanulmányok, Újvidék, 2015/2. 51. füzet, 135–152



138

illetlenségi konnotációja. Magyarországon viszont más a helyzet, ott a TOALETT 
vagy a MOSDÓ szót illik használni, a WC-t viszont nem. Egy kivételre bukkan-
tam, mégpedig a kiskunhalasi töltőállomás ábráin (lásd a 2. ábrát). A kép alatt 
a FÉRFI WC/NŐI WC felirat található. A nemekre utaló jelző magyar, a jelzett 
szó ellenben az internacionális WC. Kiskunhalas viszonylag közel van Szerbia 
határához, a mosdó használói pedig nemzetiségüket tekintve heterogén össze-
tételűek, talán ezzel magyarázható e betűszó használata.

Vajon miért nem illik használni a WC szót? Ezt a kérdést egy internetes 
fórumon beszélték meg1. A toalettbe való kimenés nem feltétlenül a szükségle-
tek elvégzését jelenti, utalhat arra is, hogy megigazítjuk az öltözékünket vagy a 
sminkünket, lefolytatjuk a telefonbeszélgetéseinket stb. Viszont, ha kijelentjük, 
hogy kimegyünk a WC-re, akkor egyértelművé tesszük, hogy a szükségletünk 
végzésére indulunk. A TOALETT és a MOSDÓ szavak eufemizmusok, elrejtik 
azt a piszkos folyamatot, amelyet ezeken a helyeken végez az ember. 

A FÉRFI ÉS A NŐI MOSDÓT JELÖLŐ ÁBRÁK 
KONTRASZTíV VIZSGÁLATA

Az egyforma jellegű intézmények mosdóinak összehasonlításával kiderül-
het, hogy az adott környezetben a mondott helyiségről milyen álláspont ural-
kodik. A két kultúrában a következő típusú helyszínek mellékhelyiség jelöléseit 
vetettem össze:

•	 benzintöltő	állomásokét;
•	 magánvállalatokét	(diszkóklubokét,	bevásárlóközpontokét,	éttermekét);
•	 városházákét.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a mellékhelyiségeket jelölő nonverbális 
jelek esetében a következő típusok dominálnak (SAVIć 1989: 121): 

•	 a	férfi	és	a	nő	egész	alakját	ábrázoló	kép;
•	 testrészek:	fej,	láb;
•	 a	férfira	és	a	nőre	jellemző	ruházat	és	lábbeli.

BENZINTÖLTŐ ÁLLOMÁSOK

A benzinkúti mosdó ábrázolásának Szerbiában legelterjedtebb módját a 
zombori töltőállomás képeivel szemléltetem (1. ábra), míg a Magyarországon 
tapasztalható változatot a Kiskunhalason készült képekkel (2. ábra). 

1 Fórum: Társasági összejöveteleken az emberek a WC-t miért úgy keresik és nevezik hogy mosdó? 
(http://www.hoxa.hu/?p1=forum_tema&p2=127859)

Tóth Tímea: A mosdójelek kontrasztív szemiotikai vizsgálata néhány magyarországi...
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1. ábra. A zombori töltőállomás mosdóinak jelölése

A zombori benzikút mosdóit jelölő ábrák a testrészekkel szimbolizált utalá-
sok kategóriájába tartoznak, ugyanis férfi illetve női lábak stilizált rajza látha-
tóak rajtuk. Mind Magyarország, mind Szerbia mosdójelein a legtöbbször az 
a női figura jelenik meg, amelyen a láb nincs teljesen eltakarva. Amikor csak 
a női láb látható, mindig látszik a szoknya egy része is – a szoknya hosszúsága 
mindig térdig érő – a lábon pedig magas sarkú cipő van. Ennek két oka lehet: 
az egyik az, hogy a két kultúra hasonlóan vélekedik a női nemről. Az, hogy az 
alsó lábszár látható, és ezen felül (néhol) a női alakok magas sarkú cipőt visel-
nek, arra utal, hogy az ábrákon mindkét kultúra esetében a férfinem által kívánt 
testrészeket ábrázolják (SAVIć 1989: 127). Ez mindkét társadalomban a patriar-
chális államberendezés dominanciájára utal. Az is elképzelhető azonban, hogy 
egy más típusú kulturális szempont alakítja a rajzokat: a szoknya hosszúsága 
ugyanis a divattól is függ (AMBROSE–HARRIS 2007: 222). A hosszú szoknya 
ma nem divatos, tehát az ilyen ábrákon egy tipikus nőalak látható (lásd a 11. és 
a 13. ábrát), ezenkívül a kulturális szokások is erősen hathatnak az ábrák kiala-
kításában. A munkahelyi öltözködési szabályok csak a klasszikus, térdig érő 
szoknyát engedik meg, nem lehet sem a hosszabb, sem rövidebb.2 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a női láb által felvett pozíciót sem. Kecses, 
vékony lábat látunk, lépésre emlékeztető mozdulattal (1. ábra). Az egyik láb 
előrébb, a másik hátrébb helyezkedik el. Ez a helyzet a modellek testtartására 
emlékeztet. Régi, mitikus tradíció és modern civilizáció keveredik ebben. A láb 
alakja és elhelyezkedése szép, kifinomult lányokra és asszonyokra utal, akik a 
toalettet tisztálkodásra és szépítkezésre használják. 

2 Nemrégi vinčai ásatásokból kiderült, hogy a nők már időszámításunk előtt 5700–4700 évvel viseltek 
miniszoknyát (DERBYSHIRE 2007). Azonban a hosszú szoknya viselete sem mai keletű, hiszen 
i.e. 2500-ban az indiai már nők szárit viseltek. A középkori öltözék is hosszú volt, és a szoknya 
egészen a 20. századig hosszú is maradt, s csak az 1920-as években rövidült meg. (HIBBERT–
HIBBERT 2005: 14, 32).
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Az 1. ábrán jól látható, hogy a férfi lábat eltakarja a nadrág. A történelem 
során nem mindig a nadrág volt a férfiak tipikus ruhadarabja. A nadrágot a 
rómaiak a skandináv törzsektől vették át az időszámításunk kezdete előtti évszá-
zadokban. Viselése a francia forradalom idején terjedt el annak a jeleként, hogy 
minden rendű és rangú ember egyforma (PENDERGAST– PENDERGAST 
2004: 572–573). A nadrág a mai kultúrkörben nem csupán a férfiak kiváltsága.

A férfiak ezeken a képeken klasszikus férficipőt viselnek (5. ábra). Mivel a 
mosdóban a hagyomány szerint piszkosnak minősülő szükségletünket végezzük 
el, így az sem véletlen, hogy ezt a helyiséget azzal a testrésszel jelölik, amely a fent 
említett felosztás szerint a test alsó részéhez tartozik, tehát negatív konnotációjú, 
piszkos. 

A lábon kívül a fejjel is jellemezhetjük a két nemet (6. ábra).

 

2. ábra. A kiskunhalasi benzinkút mosdóinak jelölése

A 2. ábrán a férfi rövidre nyírt, határozottan elegánsra fésült frizurát visel. Az 
arca komoly, profilból látjuk őt. A hölgyet ezzel ellentétben előnézetből ábrázol-
ják, frizurája talán egy kissé kócos, szája pedig félig nyitva van. Elmondhatjuk, 
hogy a kiskunhalasi férfi és női mosdó jelei nincsenek összhangban egymással, 
a komolytalanság pedig a benzinkút mint helyszín természetével is indokolha-
tó (a későbbiekben a fejek ábrázolásával kapcsolatosan hasonló különbséget 
tapasztalhatunk majd a városházák esetében is). 

Amikor a jeleken csak a fej látható, mindig megjelenik a frizura is. Az álta-
lam összegyűjtött anyagban egyetlen hölgy sem visel hosszú hajat. 

A 2. ábrán jól látható, hogy a kép alatt a FÉRFI WC/NŐI WC felirat található. 
A dolgozatom elején már utaltam arra, hogy a szerb nyelvben a WC szónak nincs 
negatív konnotációja, ezért is gyakoribb, minta TOALET felirat. A nonverbális 
jelek kulturális különbségét tekintve, Szerbiában az egészalakos ábrázolás terjedt 
el. A kutatásom során megfigyeltem továbbá azt is, hogy amikor Szerbiában a 
nem teljes alakos jeleket választják az illemhelyek jelölésére, akkor főként a láb 
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ábrázolását részesítik előnyben a fejjel szemben, tehát a piszkos testrésszel utalnak 
a helyiségre. Magyarországon inkább a fejjel való jelölést használják, s itt főként 
a tisztább asszociációjú TOALETT vagy a MOSDÓ feliratot figyelhetjük meg.

 

3. ábra. A szabadkai benzinkút mosdóinak jelölése

A 3. ábra képei az előző megfigyelések újabb bizonyítékául szolgálnak. A 
mosdó ilyen fajta jelölése a ruházattal, lábbelivel való jelölés csoportjába tartozik. 
A férfi toalettet klasszikus, elegáns férfi cipő, a nőit pedig magas sarkú női cipő 
jelöli. A cipőt a lábunkon viseljük, az övtől lefelé található testrészünkön, ebből 
pedig az következik, hogy lábbelink ugyanúgy piszkos, mint a WC-n végzett 
szükségletünk, a jelölő és a jelölt tehát összhangban áll egymással.

MAGÁNVÁLLALATOK: DISZKÓKLUBOK

A dolgozatom következő egységében két szórakozóhely, egy Szegeden 
(4. ábra) és egy Topolyán (5. ábra) működő diszkó, jelölésmódjait szeretném 
bemutatni. 

 

4. ábra. A szegedi szórakozóhely 
mosdóját jelölő tábla

5. ábra. A topolyai szórakozóhely 
mosdóját jelölő tábla
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A mosdót ritkán jelölik pusztán nonverbális módon, csak képekkel. Sajnos 
csak egyetlen ilyen esetről számolhatok be, mellyel egy szegedi szórakozóhelyen 
találkoztam (4. ábra). Az ábra ez esetben nemcsak a mosdó felé mutató irányt 
jelöli, hanem a férfi és a női nemre is utal. A WC-felirat is jelen van ugyan, ám 
jól elrejtve – csak akkor vesszük észre, ha a jelet tüzetesen megnézzük. Olvasásra 
azonban nincs szükség, ugyanis az adott nemre utaló (intenzív) színek rögtön 
tudatosítják a keresett célt, anélkül, hogy olvasásra kényszerülnénk. Az ábrá-
zolt női mosdót jelölő falrész piros színű, a férfi mosdóé pedig kék. Ez megfelel 
annak az általános felfogásnak, mely a nőkhöz a piros, a férfiakhoz pedig a kék 
színt társítja.

A kék az ókori kultúrákban a gazdagok, a királyok színe volt (RYKEN–
WILHOIT–LONGMAN 1998: 567), mégpedig azért, mert a festett szövetek 
drágák voltak, viselésüket nem akárki engedhette meg magának. Bár a kínai 
kultúrában az uralkodók színe a sárga, a Qing dinasztiában mégis a nyugaton is 
elterjedt kéket részesítették előnyben, mert úgy gondolták, hogy a császár a (kék) 
ég fia (KOMMONEN 2011: 372). A héber (RYKEN–WILHOIT–LONGMAN 
1998: 568), a mohamedán és a keresztény kultúrában a kék színt a szentek 
(FERBER 1999: 31–32), Isten Fia (Jézus), valamint Allah ábrázolásakor hasz-
nálják (HOPPÁL 1990: 205). Püthagorasz szerint a kék a föld, ezzel együtt pedig 
a test színe is (uo.).

A piros szín értelmezése kettős: mind a keleti, mind a nyugati kultúrkör-
ben pozitív és negatív konnotációi is vannak. A kínai kultúrában a házasság, 
az öröm és a boldogság jelképe – a nőiségre való utalás innen is eredeztethe-
tő (KOMMONEN 2011: 371). A magyar népköltészetben is megjelenik ez az 
értelmezés itt a szerelem, az élet színe, amelyet bajok elhárítására is használnak 
(HOPPÁL 1990: 206). A nyugati kultúrában nemcsak a szépséget szimbolizálja, 
hanem (a vér színeként) a bűnre is utal (FERBER 1999: 169). Míg a férfit első-
sorban csak pozitív oldalról láttatja a mitikus világkép színszimbolikája, a nőre 
pozitívan és negatívan is tekinthet.

A szórakozóhely illemhelyét jelölő táblán ábrázolt tevékenység a figuratív 
ábrázolás érdekes és kreatív, egyáltalán nem megszokott módja a toalettek jelö-
lésének. Ezért feltételezem, hogy egyedi készítésű lehet. 

A topolyai szórakozóhely mosdóját átlagos ábrák (5. ábra) jelölik, felirat 
nélküli egészalakos figurákról van szó. Ezüst alapon fekete figurák láthatók. E 
két szín kombinációja igen gyakori ennél a fajta jelölésmódnál. A nőalak csípője 
nem hangsúlyos, ezért nem lehet meghatározni azt, hogy szoknyát vagy ruhát 
visel-e. Mégis, ruházata valamivel rövidebbnek tűnik a megszokottnál. Ez a 
szoknyahossz megfelel a helyiség természetének, hiszen szórakozóhelyről van 
szó, melyet a nők általában „kihívó” öltözetben látogatnak.
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MAGÁNVÁLLALATOK: BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK

Szerbiában olyan jelölések is vannak, amelyeken férfi és női kalap található. 
Ezek a ruházatot és a fejfedőket ábrázoló ábrák kategóriájába tartoznak (6. ábra).

6. ábra. A pancsovai bevásárlóközpont toalettjeinek jelölése

A kalap használata az őskorból ered, szabadtéri munkák közben használ-
ták a forróság és az eső ellen. Ebből kifolyólag szerepe higiéniai, így közvetlen 
kapcsolatba hozható a mosdó jelentésével is. A kalapviselet ma már inkább a 
divattól függ.

A múltban annak alapján, ki milyen kalapot hordott, meg lehetett állapítani, 
melyik társadalmi osztályhoz tartozik. A férfi toalett a 6. ábrán egy cilinderre 
emlékeztető kalappal van jelölve. A képen látható cilinder a 18. század végétől a 
20. század elejéig volt használatos a felső osztály körében. Az ábrán a férfi kalap 
mellett egy bot is látható, melyet az úriemberek használtak. A rajz készítője tehát 
azt sugallja, hogy e mosdót használó férfi igazi úrnak érezheti magát.

A kalapviselés szokása a hölgyek körében is igen hosszú múltra tekint vissza. 
Igazán akkor terjedt el, amikor a bonyolult frizurák a 18. század közepén lassan 
kezdtek kimenni a divatból. A képen látható kalap leginkább Coco Chanel divat-
tervező kreációira emlékeztet. A kalap egy olyan hölgyet jelöl, aki szépségápolás 
céljából lép a toalettbe, nem pedig a szükségleteit kívánja elvégezni. A női kalap 
mellett – a férfi illemhelyet jelölő képpel ellentétben – nem látható semmilyen 
segédeszköz vagy kiegészítő. 
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7. ábra. Az újvidéki bevásárlóközpont mosdóinak jelei

8. ábra. A Willendorfi Vénusz

A kifinomultságra és eleganciára utaló tárgyak – a kalap és a sétabot – 
ugyanis feltételezik, hogy az azokat használó hölgyek és urak olyan helyeken 
jelennek meg, melyeket a felsőbb osztályok vagy az értelmiségi rétegbe tartozó 
személyek látogatnak. Ilyen helyeknek minősülnek a múzeumok, a színházak és 
az éttermek is. A pancsovai bevásárlóközpont mosdójának jelölése ellentétben 
áll a fönti hipotézissel. Az összegyűjtött ábráim között azonban találtam olyan 
példát is, amely megerősíti az állításomat. Ilyen az újvidéki bevásárlóközpont 
mosdójának jelölése (11. ábra). 

Az újvidéki mosdó tábláin látható nőt és férfit a ruházatuk alapján tudjuk 
megkülönböztetni. A férfi nadrágot, a nő szoknyát vagy ruhát visel. A női szoknya 
a mosdótáblákon három hosszúságban fordulhat elő: térd fölötti, térdig érő és 
térd alatti (az utóbbi esetben a láb teljesen el van takarva). A begyűjtött anyag-
ban mindhárom kategóriából találtam példát mind Szerbia, mind Magyarország 
területén. Olyan ábrázolásra sehol sem bukkantam, amelyen a női és a férfi test 
fedetlen volna, a test minden esetben el van takarva. Ennek okát az általános 
kulturális normákban találjuk, hiszen illetlenség ruha nélkül mutatkozni. 
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A női testalkat általában a termékenység istennőjének alakjára emlékeztet 
(8. ábra): széles csípő, melyet szoknya fed (7. ábra). A férfi nadrágja mindig 
hosszú, eltakarja a lábszárat. 

9. ábra. A mosdók irányába mutató jelek a szegedi bevásárlóközpontban

10. ábra. A szegedi bevásárlóközpont mosdójának jelei

 Magyarországon egy szegedi bevásárlóközpontban a mosdót két különböző 
ábra jelöli. A 9. ábrán látható jelölést a bevásárlóközpont előcsarnokában fény-
képeztem le. Ezek a képek a mellékhelységhez vezető folyosón találhatók, míg 
a 10. ábra külön-külön mutatja a férfi és női mosdóhoz vezető utat. Számomra 
meglehetősen érdekes, hogy egy bevásárlóközponton belül két különböző ábrá-
val találkoztam. Az első esetben (9. ábra) az alakok fehérek, a kék háttér a férfi, 
a piros háttér pedig a női mosdóra utal. A színek felosztásának magyarázatával 
fentebb már foglalkoztam. A színeken kívül még a szoknya jelöli a női nemet, 
a nadrág pedig a férfit. A második esetben meglepő (10. ábra) az emberi testek 
ábrázolásának módja. A férfi itt is nadrágban, a nő pedig szoknyában/ruhában 
látható, a képeken azonban megváltozik a figurák kéztartása és a lábak helyzete. 
A bábuk keze a többi képen lefelé lóg, ám ebben az esetben mindkét nemű figura 
vízszintesen tartja a karját. A nő szoknyájának ábrázolása is különbözik: a szok-
nya szélei a terpeszállásban álló két láb között feszülnek, ezzel szemben a többi 
képen a szoknyának harang formája van, tehát szélesebb, mint a térd. A férfi is 
széttárja a lábát, ami a többi képre nem jellemző. Ezek az ábrák abban külön-
böznek a korábban megfigyeltektől, hogy inkább gyermekrajzokra hasonlítanak. 
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Ami mindkét típusú ábrán megegyezik, az a fej és a haj: sem a nőnek, sem 
a férfinak nincs haja, a fejüket pedig egy kör jelöli.

A képen csak a szoknya különbözteti meg a férfi alakot a nőitől, ezért adhat-
ták hozzá a verbális feliratot is: Férfi mosdó/Női mosdó. Szokatlan, hogy csak 
a kezdőbetű nagy, s a szöveg folytatása kisbetűs. A többi verbálisan jelölt illem-
helyeken a felirat mindenütt nyomtatott nagybetűkből áll. 

MAGÁNVÁLLALATOK: ÉTTERMEK

Az éttermek a szolgáltató intézmények közé tartoznak. Ma már valamennyi 
társadalmi réteg talál magának megfelelő éttermet. Ebből kifolyólag a mosdót 
jelölő képek közvetlenül kapcsolatba hozhatók a látogatók társadalmi hova-
tartozásával. Egy drága étteremben a mosdóra általában nemcsak szöveges 
felirattal utalnak, hanem képpel is, melyen a figurák ünnepi öltözéket viselnek. 
Megtörténhet az is, hogy egy olcsóbb étteremben a szöveges felirat mellett szin-
tén képpel is jelölik az illemhelyeket, ám ekkor a figurák öltözéke nem ünnepé-
lyes. Szerbiából egy palicsi étterem tábláját, Magyarországról pedig egy szegedi 
vendéglő tábláját szeretném bemutatni.

 

 
11. ábra. Egy palicsi étterem mosdójának jelei

E palicsi étterem a középes árkategóriájú éttermek közé tartozik, se nem drá- 
ga, se nem olcsó. Az ott készült képeken (11. ábra) jól látható, hogy a figurák 
viktoriánus stílusú öltözetet viselnek. A kor jellemzője, hogy megerősödött a 
középréteg, és hatással volt a divatra. A férfi frakkot visel, amit estélyeken, ünne-
pélyeken öltöttek magukra, a fején pedig cilinder van (amiről már szó volt a 6. 
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ábra elemzése kapcsán). Mivel az étterembe elsősorban az esti órákban jártak, 
így a frakk ehhez a napszakhoz kapcsolódott. A képen látható férfi öltözete teljes 
mértékben megfelel a középréteg akkori viseletének. A nők öltözetét a földig 
érő szoknya jellemezte. A kalap még használatban maradt a középkorú hölgyek 
viseletében, ami igen díszes volt, és követte a frizura vonalát is. A történelmi 
adatokból jól tudjuk, hogy e palicsi éttermet főként a középréteghez tartozó 
személyek látogatták, ezért párhuzamot tudunk vonni a jelek kialakítása és az 
ezen helyiséget látogatók között. 

12. ábra. Egy szegedi étterem mosdóinak jelölése

A következő ábrák egy szegedi étterem mosdójában találhatók. Ez az étte-
rem kissé előkelőbb a fentebb említett palicsinál. A 12. ábrán jól látható, hogy a 
férfin köpeny, a nő kezében esernyő van. A jel csillogása olyan vendéglőre utal, 
ahová elegánsan és szépen felöltözve illik menni. 

Hogy pontosítsuk a különbséget a „olcsóbb” és „drágább” éttermek között, 
bemutatom egy igen szerény étterem mosdójának tábláit is (13. ábra).

 

13. ábra. Egy sellyei étterem mosdóinak jelei
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Ez a szerény sellyei étterem egy magyarországi kis faluban található. A 
mosdók jelein figurákat látunk, egyedül a nő szoknyája különbözteti meg őket 
egymástól. Ezek a képek abban különböznek a többitől, hogy a nő szoknyája 
földig ér. Az alakok ruhája nem emlékeztet egyetlen történelmi időszakra sem, 
hiszen az őket jelölő ábrák csak annyira kidolgozottak, hogy a nemeket meg 
lehessen különböztetni. 

VÁROSHÁZÁK 

A városházák olyan állami intézmények, melyeknek falai között hivatalos 
ügyintézések és tárgyalások folynak. Ennek megfelelően itt a mosdókat ízléses 
és kifinomult jelek jelölik. Szerbiából az óbecsei városháza mosdóinak jelöléseit 
(14. ábra), Magyarországról pedig a bólyit (15. ábra) fogom bemutatni. 

14. ábra. Az óbecsei városháza mosdójának jelölése

Szokatlan ábrákról van szó, ugyanis a táblákon teljes figurák láthatók, melyek-
nek testtartása a megszokottól eltérő. Az alakok a mosdót jelző táblákon általá-
ban mindkét kezüket lefelé lógatják vagy vízszintesre emelik, itt viszont a férfi 
zsebre tett kézzel áll, a nő pedig keresztbe fonja karját. A testtartás is más, nem 
a tipikus manöken testhelyzetet láthatjuk. Ezek a figurák inkább várakoznak, 
ami összefüggésbe hozható azzal, hogy a nyilvános illemhelyeknél gyakran 
sorba kell állni. Az alakok ruházata az 50-es évekre emlékeztet. A férfi zakót és 
nadrágot visel, a nő pedig térdig érő ruhát. Szembeötlő, hogy a nő lábán nem 
magas sarkú cipő van. Ez arra utal, hogy az 1950-es években kezdték el népsze-
rűsíteni a kényelmes cipőket. 
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15. ábra. A bólyi városháza mosdóinak jelei

A lábon kívül a mosdót leggyakrabban a fej jelöli. A 15. ábra képein látha-
tó, hogy a férfinak rövid a haja, a nőnek pedig elegáns kontyba szedett frizurá-
ja van. Mindkét személyt profilból láthatjuk. Frizurájuk, arcuk, tartásuk mind 
komolyságot és professzionalizmust sugároz. Megfigyelhető továbbá az is, hogy 
ha csak a fejet láthatjuk egy mosdó tábláján, akkor a nőalakokat hajjal ábrázolják, 
ha viszont stilizált egészalakos figura jelöli a nőt, akkor ennek nincs frizurája, 
hiszen a szoknya már mutatja, hogy a női nem képviselőjéről van szó. 

A HELYISÉGEK TÉRBELI ELRENDEZÉSE 

A mosdók elhelyezésének elemzése is érdekes eredményekkel szolgál. Két 
alapeset figyelhető meg:

Az egyikben a női és férfi mosdó egymással szemben van – feltételezésünk 
szerint ebben az esetben a két nem képviselői egyenrangúaknak számítanak. 

A másik esetben viszont a két mosdó egymás után helyezkedik el – ilyen-
kor a női mosdó mindig távolabb van a férfiakétól. A nőnek el kell távolodnia, 
hosszabb utat kell megtennie ahhoz, hogy eljusson a mosdóba. Svenka Savić 
közvéleménykutatást végzett, melyből kiderül, hogy a női mosdó valószínűleg 
azért van távolabb, mert a nők nem néznek be a férfiak illemhelységébe, amikor 
elhaladnak mellette. Ha a helyzet fordított lenne, valószínűleg a férfiak nem 
volnának ennyire illedelmesek, s a nyitódó női mosdó ajtaján be-be pillantaná-
nak (SAVIć 1989: 121). Az általános felfogás tehát az, hogy a nő jobban betart-
ja az illendőség szabályait, ahogy azt a patriarchális társadalom el is várja tőle. 

ÖSSZEGZÉS

Szomszédos kultúrákról lévén, sok hasonlóság fedezhető fel Szerbia és 
Magyarország mosdóinak jelölésében. A színek használata, a helyiségek térbe-
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li elhelyezése megegyezik, és az ábrák is hasonlóak. A legnagyobb különbség a 
feliratoknál fedezhető fel. Szerbiában a WC szó használatos, Magyarországon 
pedig a MOSDÓ és a TOALETT. A nonverbális ábrázolás leggyakoribb formá-
ja a test egészalakos ábrázolása olyan formában, hogy a férfi nadrágot hord, a 
nő pedig térdig érő szoknyát. A toalettek térbeli elhelyezkedését kétféleképpen 
magyarázhatjuk. Ha a mosdók egymással szemben vannak, akkor a nemek 
egyenrangúnak számítanak. A másik esetben, ha a női illemhely távolabb van 
a férfitól, az azzal magyarázható, hogy a férfiak nehezebben tartják be az illen-
dőség szabályait, s adott esetben benéznének a női mosdóba.
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Timea TOT

KONTRASTIVNO PROUČAVANJE OZNAKA ZA TOALET 
NA PROSTORU SRBIJE I MAĐARSKE 

Rad se bavi prostorijom koju retko ko želi da naučno istražuje. Iako je ljudi 
svakodnevno koriste, današnje društvo je smatra tabu temom – temom o kojoj se 
ne govori. Naime, radi se o toaletu, odnosno WC-u. Građa je prikupljana na teritoriji 
Srbije i Mađarske: u Segedinu, Mohaču, Boju; Novom Sadu, Somboru, Subotici i 
Beogradu. Beograd i Novi Sad su pod nešto manjim uticajem mađarske kulture, 
a u mestima koja su bliža državnoj granici (kao što je npr. Segedin) se primećuje 
uzajamni uticaj tradicija dva različita naroda. Objekti u kojima smo istraživali su 
različite prirode: privatne i državne institucije, benzinske stanice, restorani, kafići 
itd. Vršimo kontrastivnu analizu na sakupljenom korpusu, tj. na natpisima koji 
obeležavaju toalet. Cilj komparacije je da ukažemo na sličnosti i razlike koje su 
prisutne kad je reč o obeležavanju toaleta. Prikazaćemo dominantne boje, slike, 
forme, jezičke formulacije (ili njihov nedostatak), kao i lociranje toaleta u prostoru. 
Analiza se sastoji iz tri celine. U prvoj ćemo pokazati samo verbalne znake za toalet. 
Ovaj deo rada nam pokazuje da se verbalno obeležavanje toaleta razlikuje u ove 
dve kulture, posebno kada su u pitanju mesta koja se nalaze dalje od granice. U 
drugom delu slede primeri za obeležavanje muškog i ženskog toaleta na kojima 
ćemo vršiti kontrastivnu analizu. Razlike u kulturama dva naroda su prisutne i 
u upotrebi neverbalnih znakova. U trećem delu ćemo istaći prostorno lociranje 
WC-a: muški i ženski WC se nalaze ili jedno naspram drugog, ili se ženski WC 
nalazi u udaljenijem prostoru. 
Ključne reči: semiotika, znak, pol, kultura, toalet

Tímea TÓTH

CONTRASTIVE SEMIOTIC STUDY OF TOILET SIGNS BASED 
ON SOME HUNGARIAN AND SERBIAN EXAMPLES

The paper deals with the premises daily used by people, still handled as a taboo: 
with the toilets and their signs. The author interprets the figures labelling the toilets 
as signs also expressing the social estimation of men and women. The bases of her 
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research are photographs that had been taken in the toilets of different settlements 
and institutions in Hungary and Serbia. Beyond the presentation of the process of 
indication, the paper takes into consideration the denominations of the lavatory as 
well, acceptable in our society. The examination is divided into three parts: in the 
first instance the author presents the researched phenomenon, then analyses the 
figures on the ladies’ and gents’ toilets, finally goes into detail about the significance 
of the spatial arrangement of the toilets as well.
Keywords: semiotics, sign, genders, culture, toilet
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A Kulturális identitás és alteritás az időben című tanulmánykötet a szintén 
ugyanezen címmel megrendezett 2013-as csíkszeredai imagológiai konferenci-
án elhangzott előadások írásos formátumát tartalmazza, több mint ötszáz oldal 
terjedelemben. A tanulmányok a széles spektrumú megközelítésnek köszönhe-
tően tartalmaznak történeti, néprajzi vagy akár kulturális másság-kép változás 
vizsgálatokat is. Az imagológia interdiszciplináris jellegéből adódóan ugyanis, 
több tudományág is foglalkozhat e kérdéskörrel, és a konferencia célja pont e 
sokrétű vizsgálat volt, vagyis a különböző másság-képek alakulástörténetének 
bemutatása, különböző szakemberek megítélése alapján. Olyan kérdésekre 
keresték a választ, mint: Változik-e idővel az alteritásról alkotott kép, és ha igen, 
akkor hogyan és milyen mértékben? Milyen képet közvetítenek az idegenekről 
a történelmi források? Milyen sztereotípiák jellemzik a népi önismeretet és a 
másikról alkotott képet? Mennyire fontos a rugalmas ítéletalkotás? Milyen etnikai 
sztereotípiák jelennek meg az oktatásban? Mennyire befolyásolja a többnyelvű-
ség az idegenekről alkotott képet?

A kötet szerkesztői fontosnak tartják kiemelni, hogy a mai másság fogalom 
már nem egyezik meg a régi negatív értelemben vett idegen fogalmával, hiszen 
felfedezhetőek az önképben az idegen jegyek, akárcsak az idegenben a ránk 
jellemző egyéni, saját karakterek, ettől függetlenül azonban a gyakorlatban a mai 
napig kimutatható a negatív előítéletekkel teli gondolkodásmód, mely vissza-
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vezethető a felvilágosodás kori koloniális másság-fogalomra. Az imagológia 
kutatási tárgya is megváltozott, hiszen régen a nemzetkarakterológiát, a nemzeti 
önkép, a nemzeti identitás változásait vizsgálták, ma már a különbségekre és az 
átalakulásra helyezik a hangsúlyt. Elsődlegesen a nemzeti mítoszok megválto-
zása, a torz nemzetképek, a kulturális különbségek képezik a kutatás tárgyát, és 
legszívesebben a keleti és a nyugati emberek vagy a multikulturális közegben 
élők egymásról alkotott képét vizsgálják. Fried Istvánra hivatkozva azonban arra 
hívják fel a figyelmet, hogy e két tényező, a saját és az idegen, csakis valamihez 
viszonyítva nevezhető annak, nem létezett mindig, és nem marad változatlan, 
viszont egymás megértése, amihez a saját jegyek felfedezése szükséges a másik-
ban, a kulcs a zavartalan viszonyhoz, melyhez az imagológiai kutatásoknak kell 
hozzájárulniuk.

A kötet, a tanulmányok besorolhatóságát figyelembe véve, négy nagy feje-
zetből tevődik össze. Az első, a Másság és társadalom, politológiai és elméleti 
szempontból közelít a témához, a Nemzetkép, vallás, sztereotípia vallási, irodal-
mi és néprajzi, az Identitás és alteritás című irodalomtörténeti, sajtótörténeti és 
kortárs irodalmi, a Nyelv, kép, iskola pedig nyelvészeti, szociológiai, esztétikai 
szempontból.

A Másság és társadalom tanulmányai a különböző én-képek hatását, azok 
mértékét és kölcsönhatását vizsgálják egy adott földrajzi közegen belül. Tema-
tikailag és időbeli meghatározásuk tekintetében széles skálán mozognak, hiszen 
az ókortól napjainkig találhatunk vizsgált közeget, legyen az irodalmi vagy 
társadalmi. Papp Klára a görög és zsidó kereskedők egymás közötti konfliktusait 
tárja elénk a XVIII. századi Bihar vármegyében. Írása középpontjában a koráb-
ban ott tevékenykedő és privilégiumokkal rendelkező zsidók és a törökök által 
támogatott görög kereskedők kapcsolata áll, és az ebből adódó megítélés. Kónya 
Annamária a felső-magyarországi evangélikusok és reformátusok együttélését 
tanulmányozza a kora újkorban, melyre leginkább a vita, a harc és a nyilvános 
ellenségeskedés volt a jellemző. Az orkutai vérvád eseményei abból a babonából 
eredeztethetőek, mely szerint egyes felekezetek az emberi vért rituális célra hasz-
nálják. Alapvetően a pogányok intéztek támadást emiatt a keresztények ellen, de 
a századok folyamán mindig akadtak, akik tiltakoztak e szokás miatt. A tanul-
mány az 1764-es orkutai esetet vizsgálja, mely a környékbeli zsidók meghurco-
lásáról szól egy kisgyermek halála okán. A zsidók megítélése különben sem volt 
pozitív e területen, jelenlétük a helyi kereskedők érdekeibe ütközött, így nem 
csak kereskedni, de a királyi városokban még tartózkodni sem volt engedélyezett 
számukra. E gyilkossági vád az ott élő zsidóság megfélemlítésének legjobb eszkö-
zéül szolgált, és hozzájárult a negatív zsidó-kép elterjedéséhez a vármegyében. 
Szendrei Ákos a társadalmi identitás megváltozásának folyamatát szemlélteti a 
polgári életmód térnyerése kapcsán Justh Zsigmond személyén keresztül, egy 
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másik írás a helsinki értekezlet hatását a szocialista országok ellenzéki mozgal-
maira, egy harmadikban pedig az alánok görög-római irodalmi megítéléséről 
olvashatunk. Több fontos tanulmány mellett e fejezetben kapott helyet Tóthné 
Dr. Glemba Klára munkája is, melyben a szerb történelem tankönyvek és szerb 
nyelvű tanulmányok magyarságképéről ír. A szerző először az általános iskolák 
szerb anyanyelvű felső osztályos tanulóinak történelem tankönyveit vizsgálja, 
és azokban keresi a magyarság előfordulásának arányát. Arra a következtetésre 
jut, hogy a szerb fiatalok nem találkoznak a tankönyvükben a nemzeti kisebbség 
fogalmával, így azok történelmével, kultúrájával sem. A megjelenési arányuk 
elenyésző, és akkor is más kontextusban fordulnak elő. Az összefoglalás máso-
dik részében a tanulmányokról esik szó, melyek konkrét célkitűzésből szület-
nek, éppen ezért azok esetében már más a helyzet. Persze, a bennük szereplő 
állítások nem mindig elfogadhatóak, és fedik a valóságot, de mint tématárgy, 
jelentősen többször fordulnak elő.

A Nemzetkép, vallás, sztereotípia című fejezet hét tanulmánya közül az első 
négy központi témája a nemzetkép. A kutatók a bukovinai székelyekkel, az erdé-
lyi örményekkel és a Bánságban élő nemzetiségekkel foglalkoznak. Számunkra, 
Németh Ferenc írása tűnhet a legérdekesebbnek, hiszen térségünket, a Bánátot, 
helyezi górcső alá, és az itt létezett multikulturalizmust, illetve annak hozadékát, 
az örmények, magyarok, románok, szerbek és szlovákok kapcsán. Az említett 
terület ugyanis az egyik legjobb példája volt a soknemzetiségű együttélésnek. 
Sajnos, erről már csak múlt időben beszélhetünk, hiszen a 19. században a külön-
böző etnikumok nagyrészt asszimilálódtak, ami a nemzeti önképük feladásával 
járt, de az akkor kialakult sztereotípiák a mai napig fennmaradtak. Az egymás 
mellett élésnek köszönhetően ugyanis megtapasztalták a másságot, akár a nyelv-
ben, a kultúrában vagy az életmódban, és ez véleményalkotásra ösztönözte őket. 
A kommunikáció szükségessége miatt elsajátították egymás nyelvét, melynek 
köszönhetően a többnyelvűség megszokott jelenségnek számított abban az 
időben. De nemcsak a többnyelvűség, hanem az interkulturalizmus is megfi-
gyelhető, hiszen egymás szokásaival, kulturális jegyeivel nap mint nap találkoz-
hattak. Persze, mindig léteztek domináns és kisebbségi kultúrák, ami sokszor 
beolvadáshoz vezetett, de nem minden esetben. A szerző Borovszky Samura 
hivatkozva a németek példáját említi, akik a magyar közösségben kisebbségben 
élve elmagyarosodtak, míg más nyelvű közegben erősen ragaszkodtak saját iden-
titásukhoz. A hatalom igyekezett fenntartani ezt a békés együttélést, eszközül a 
sajtót használva. A korabeli lapokban megfigyelhető, hogy hogyan alakították 
ki az egymásra odafigyelés technikáját. Folyamatosan beszámoltak a különböző 
nemzeti és vallási ünnepekről, és próbálták hangsúlyozni a néprajzi egyedisé-
get. Az asszimilációs folyamatok a polgárosodással vették kezdetüket, amikor 
a városi polgárság fontosabbnak tartotta a társadalmi rétegződésben elfoglalt 
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helyének hangsúlyozását, mint nemzeti jegyének megőrzését. Németh Ferenc 
sorra veszi a különböző etnikumok beolvadását, és felhívja a figyelmet arra, 
hogy e probléma ma is egyre inkább jelen van, hiszen a globalizáció ugyanúgy 
veszélyezteti a különböző identitásokat, mint valaha a polgárosodás. A fejezet 
utolsó három tanulmánya a nemzetkép vallásibeli előfordulását vizsgálja egy-
egy konkrét példán keresztül. Balla Lóránt Csete István prédikációival foglalko-
zik, és azon belül is a nemzeti szentek megjelenésével. (Barna Gábor felosztását 
figyelembe véve ugyanis, léteznek világegyházi, nemzetközi és nemzeti szen-
tek.1) Elsősorban azokat a 17–18. századi Árpád-házi szentekről szóló jezsuita 
beszédeket vizsgálja, melyek nemzetszemléleti tartalommal rendelkeznek, és 
hatással voltak a szélesebb rétegekre. A tanulmány a témákra, a toposzokra, a 
beszédek mentalitására és nemzetszemléletére összpontosít. A következő írás 
Karl Barth szerepének tanulmányozásával ugrik két századot, és a két világhá-
ború közötti erdélyi kihívásokkal, létkérdésekkel, teológiai önértelmezésekkel 
foglalkozik. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen szerepe van a nemzeti 
életnek Isten szolgálatában.

A kötet harmadik, és egyben a legtartalmasabb egységét a címadó Identitás és 
alteritás fejezet képezi. Itt elsősorban irodalmi, szociológia és művelődéstörténeti 
megközelítésekkel találkozunk, melyek közül több is a vajdasági irodalommal 
kapcsolatos kutatásokból született. Draginja Ramadanski tanulmányában2 Tóth 
Erzsébet, zentai-felsőhegyi lakos emlékkönyvének elemzését olvashatjuk. Az 
emlékkönyv mint kutatási terület, azért is nagyon fontos, mert tanúi lehetünk 
általa a különböző emberi viszonyoknak, hiszen személyes jellegéből adódóan 
kitárulkozóbb. Ugyanakkor „a kulturális „másság” raktára – ellentétes a nemzeti, 
nemi, generációs mítoszokkal és sztereotípiákkal.”3 A következő írás szerzője, 
szintén ugyanazt az időszakot vizsgálja, a 20. század negyvenes éveit, csak a 
vizsgálat tárgya más. Míg az előző az egyénre fókuszál, itt a közösségi identitás 
kap központi szerepet. Roginer Oszkár arra kíváncsi, hogy hol helyezkednek el 
a közösségi énkép határai, mik az alkotóelemei, és hogyan lehet körvonalazni. 
A negyvenes években ugyanis egy olyan kánon létezett, ami tagadta a másság 
fogalmát, és a „Testvériség-Egység” eszméjének köszönhetően a szolidaritás 
került előtérbe az etnikai érdekek helyett. Ez a világszemlélet hatott az irodal-
mi kánonra is, akárcsak az oktatásra vagy a művelődési életre. A szerző pont 
ezen időszak hiányosságaira hívja fel a figyelmet, mely visszavezethető, ahogy ő 

1 (szerk.) BARNA Gábor (2001): A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-
Európában: a magyar szentek tisztelete, SZTE Néprajzi Tanszék, Szeged.

2 E tanulmány megjelent a Létünk 2013/2. számában is.
3 RAMADANSKI, Draginja (2013):,,Nosce te ipsam” Az emlékkönyv poétikája. 233.o. In:(szerk.) 

PIELDNER Judit (2013): Kulturális identitás és alteritás az időben, Sapienta, Debrecen.
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fogalmaz, a másság szőnyegalásöprésére, és ezt azóta sem pótolták. A negyvenes 
évek irodalmáról alig olvashatunk, melynek oka, hogy nem mert hozzá nyúl-
ni a kritika. Az irodalomtörténeti narratíva a harmincas évek második felével 
zárul, és majd csak az ötvenes évek elejével indul újra. Ez a kialakult jugoszlá-
viai magyar irodalmi kánon létezik még ma is, és bár már van ellendiskurzus, 
de gyenge. Mivel a régi közösségtudat nem bomlott le, az új viszont még nem 
alakult ki teljesen, így a mai kánonra a kaotikusság jellemző,- tudhatjuk meg a 
tanulmányból – ezért szükség lenne egy egységes nézőpontra, mely felül tudna 
emelkedni mindkét meggyőződésen, és ideológiáktól mentesen tanulmányoz-
ná a tárgyalt irodalmat. Crnkovity Gábor és Lódi Gabriella kutatása szintén a 
vajdasági multietnikusságból indul ki, akár csak Németh Ferencé, csak ők az 
irodalomra vetítik ki, és vajdasági magyar novellákon keresztül szemléltetik. 
Crnkovity Gábor Herceg János és Juhász Erzsébet prózaírói munkásságát veszi 
alapul, Lódi Gabriella viszont a kortárs vajdasági magyar novellákat. Több kultú-
ra egymás mellett élésénél mindenképpen kimutatható az interkulturalizmus, 
hiszen kölcsönösen hatnak egymásra, ugyanakkor a sajátos jegyek is, amik az 
egyes nemzeteket jellemzik. A történelmi múlt folyamatos jelenléte a novellák-
ban is kimutatható. Ugyanúgy megtaláljuk a Monarchia-sztereotípiákat, mint 
a jugoszláv-sztereotípiákat, de az utóbbi sokkal hatványozottabban megfigyel-
hető. A szerzők az egyik legjobb forráshoz nyúltak, hiszen „az irodalom, mint 
közvetítő közeg, tükörként mutatja be a multietnikus régió népeinek egymásról 
kialakított (torz)képeit, imágóját.”4 A propaganda másik bevált eszköze a sajtó. 
Ha tömegeket akarunk manipulálni, akkor olyan orgánumot kell választani, ami 
leginkább népszerű, és szinte észrevétlenül formálhatjuk az olvasók gondol-
kodását. Sok rendszer élt ezzel az eszközzel, igen eredményesen. Az identitás, 
az önmagunkról való vélekedés is befolyásolható, csak megfelelő módszerek 
kellenek hozzá. Ispánovics Csapó Julianna írásában a 21. századi vajdasági helyi 
lapok identitástudatának alakulását, ennek a változásnak a fázisait és eredmé-
nyeit mutatja be, mely egy fejezet erejéig kitér a politikai és kulturális szerveze-
tek identitásalakulására is.

A vajdasági tematikájú írásokhoz hasonlóan több Erdéllyel foglalkozó kuta-
tás is szerepel e részben. Van, amelyik az erdélyi nemzetek egymásról alkotott 
képét vizsgálja, egy másik egy angol utazó Erdélyben tett látogatásáról számol 
be, illetve a franciák álláspontjával is foglalkoznak az erdélyi nemesség hanyat-
lása kapcsán. Mivel már korábban említésre került, melyek a legjobb közegek a 
vizsgálatra, így nem meglepő, hogy itt is olvashatunk az irodalom szférájában 
végzett kutatásról és annak eredményeiről. Szilveszter László Szilárd tanulmánya 

4 LÓDI Gabriella (2013): Etnokulturális sztereotípiák a kortárs magyar novellákban, 352.o., In:(szerk.) 
PIELDNER (2013): Kulturális identitás és alteritás az időben, Sapienta, Debrecen.
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az, ami a 20. és 21. századi erdélyi költészetben próbál rávilágítani a nemzeti és 
kulturális identitás alakulásának folyamataira.

A harmadik csoportot a magyar irodalmi alkotások elemzése képezi. Ilyen 
például Bence Erika írása, az Archetipikus és modern hősök a magyar történel-
mi regényekben vagy Balogh Andrea munkája, a Kelet nyugati szemmel Márai 
Sándor Kassai Őrjárat című regényében, de foglalkoznak a posztmodern magyar 
irodalommal is, vagy a horvát-magyar Ady-sztereotípiákkal, illetve több kutató 
egy-egy konkrét művön keresztül mutatja be az én- és idegenkép megjelené-
sét. Cím szerint: Závada Pál: A fényképész utókora, György Péter: Apám helyett, 
Zadie Smith: NW és Ljudmila Ulickaja: Imágó művéről olvashatunk ilyen típu-
sú tanulmányt.

A Nyelv, kép, iskola mint záró fejezet, a nyelvészeti és szociológiai kutatásokat 
gyűjti egybe. Orbán Gyöngyi a példakép hatásának erejét vizsgálja Németh László 
esszéiben, Tódor Erika Mária írása pedig egy tömbmagyar település iskoláinak 
nyelvi tájképét elemzi. Az utóbbi tanulmány elsősorban a nyelvi attitűdök és a 
vizuális nyelvhasználat vizsgálatára tér ki, de célként tűzi ki az iskolai környe-
zet közvetítő szerepének bemutatását is. Egy helység nyelvi térképét az útjelző 
táblák, a hirdető táblák, különböző feliratok és utcanevek alkotják, melyeknek 
kommunikatív és információközvetítő szerepe van, hiszen általa tudomást szer-
zünk az adott közeg kisebbség-többség arányáról. Ehhez hasonlóan az iskolai 
nyelvi tájkép fogalma azokat a nyelvi megnyilvánulásokat tartalmazza, melyek 
az oktatási intézmény terében találhatóak. A mindennapi élet kicsinyített pano-
rámája. A szerző az erdélyi Csíkszentdomonkoson végezte kutatását, fókusz-
csoportos beszélgetések, kérdőíves felmérések és interjúk alkalmazásával. Az 
Óh a Nyugat, a Nyugat!- Mi és Ők migrációs kontextusban az erdélyi migránsok 
Nyugat és én-képét, illetve azok változásait mutatja be szociológiai szempont-
ból. A tanulmány egy korábbi kutatás eredményeire támaszkodik, és a külföldi 
munkavállalás tapasztalataiból próbálja a Nyugat képét megrajzolni, akárcsak az 
erdélyi-lét torzulásának folyamatait. A következő írás a másikról alkotott képet 
írja körül a nyelv segítségével, vagyis egynyelvű és kétnyelvű szótárak áttekin-
tésével. A férfi szó előfordulását és szóösszetételeit vizsgálja a magyar és román 
nyelvű értelmező kéziszótárakban, közmondás- és kifejezés-gyűjteményekben. 
Pál Enikő szintén e térséget vizsgálja. A románokat és magyarok megnevező 
népnevekkel foglalkozik, és a hozzájuk kapcsolódó attitűdökkel. Rajsli Ilona 
munkája A Nyelv és identitás kérdései a vajdasági magyarok írott nyelvi kódvál-
tásaiban a vajdasági napi- és hetilapok szövegeit, valamint az elmúlt egy évti-
zed prózai alkotásait helyezi a kutatás középpontjába, ami az írott és a beszélt 
nyelvi kommunikációban végbemenő kódváltásokra fókuszál, összehasonlítva 
a kettő közötti különbséget, és ezáltal kiemelve a különböző szerepüket. Mert 
még a beszélt nyelvben stílus és attitűdváltást is jelenthet, addig az írott szöveg-
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ben más funkciót is hordoznak. A szerző megállapítja, hogy a publicisztikában 
a hitelesítés és a hatáskeltés a legfőbb célja, a szépirodalmi szövegekben viszont 
kifejezhet identitást, elhatárolódást, alkalmazkodást is, melyet a vizuális jegyek 
segítenek. A kötet záró tanulmánya a görög polgárháború alatt Magyarország-
ra menekült égei-macedón gyökerű macedón identitású, de görögnek titulált 
egyének beilleszkedését és én-képének változását követi végig, melyhez Bólya 
Anna Mária az interjú módszerét alkalmazta. Olyan témaköröket jár körül, mint 
a nyelv- és névhasználat, az állampolgárság, az anyanyelv vagy a többnyelvűség.

A Kulturális identitás és alteritás az időben című tanulmánykötet széles 
látószögű megközelítésének köszönhetően számos tudományág képviselőinek 
nyújthat forrásanyagot. A sokszínű témaválasztás viszont nemcsak egy-egy 
kutató számára teszi érdekessé és felhasználhatóvá, hanem bárki más számára 
is, akit érdeklődik e témakör iránt.

Tanulmányok, Újvidék, 2015/2. 51. füzet, 155–161
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Pedagogija, obrazovanje i nastava. Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene 
konferencije. Uređ. Neven Hrvatić at al. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i 
odgojnih znanosti sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2014

A kétkötetes munka magában foglalja a 2013-as évben Mosztárban megtar-
tott konferencia anyagát. A szervezők az elhangott előadásokból állították össze 
a kötetet, mely tanulmányai a pedagógia és az oktatás-nevelés területén mozog-
nak. A tanulmányok olvasása során betekintést nyerhetünk a világ több részé-
nek pedagógiával és oktatással foglalkozó eszméibe, nézeteibe, kutatásaiba. A 
múlt bemutatása, a jelen követése és a jövőbeli tervek felfedése váltakozik a 
művekben, viszont a tanulmányok célja megegyező, az elemzések során a jóra, 
a kevésbé jóra és rosszra próbálnak rámutatni a tanulmánykészítők. Természe-
tesen az iskola új szerepe is gyakran napirendre kerül, sőt, a konferencija egyik 
központi témája is ez lehet, hiszen a társadalom, a kultúra változásával a peda-
gógus és az iskola szerepének alakulása, idomulása rengeteg kérdést, problémát 
idéz elő a mindennapokban, és a tanulmányírók erre próbálnak választ keresni, 
ezt boncolgatván próbálják megtalálni azt az utat, amely felé ma is, 2015-ben a 
tanítóknak, tanároknak haladniuk kell.

A tanár, mint az iskola képviselőjének a szerepét, a szülők meghatározó és 
irányító funkcióját, a közösség hatását inkább a média veszi át és uralja. Ez a hatás 
amennyire veszélyes, annyira elkerülhetetlen, és a legjobb az árral úszni, tehát 
ezt a hatást jóra fordítani, kiaknázni és felhasználni belőle a lehető legjobbakat 
(Ivana Babić: Uloga medija u procesu učenja). Szintén óriási hatása van a gyerme-
keinkre, egy mosztári kutatás alapján, a sportfogadásoknak, melyek melegágyai 
a leendő függőségek kialakulásának (Barbarić‒Zelenika‒Puđa: Navike i obilježja 
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sportskog klađenja maloljetnih i punoljetnih srednjoškolaca grada Mostara). A 
tanári szerep fontosága az interkulturális közegben, illetve az egymás elfoga-
dására való nevelésben jelentős, erről tanúskodik Vesna Bedeković kutatása is.

Bence Erika és Németh Ferenc tanulmánya az első gyermekkiállítás száztíz 
éves évfordulója alkalmából megemlékezik a nagybecskereki tanárról, Streitmann 
Antalról, aki akart és mert is újat alkotni, teremteni a rajzoktatás terén, és a 
huszadik század legelején reformot vezetett be a képzőművészeti oktatásban, 
és bebizonyította a rajz fontosságát a gyermekek nevelésében.

A modern technika vívmányai ‒ a számítógép, mobiltelefon, tablet ‒ lehetővé 
teszik, hogy a tanulók, a hallgatók óriási mennyiségű adathoz jussanak csak egy 
gombnyomással, illetve egy érintéssel, ez is gyakori témája a tanulmányíróknak. 
Természetesen a jobban felszerelt iskolák oktatói is szívesen használják a tanu-
lókhoz oly közel álló eszközöket, ezzel is közeleb hozván hozzájuk a tananya-
got. Az egyetemeknek, főiskoláknak érdekében áll, hogy olyan programokat 
szerezzenek be, melyek a plágiumokat felismerik, s míg ezek már a nyugati 
országokban beváltak, számunkra még újdonság. A mobiltelefonok használata 
a tanulás során az egyetemisták körében elterjedt, és hasznosnak bizonyult a 
megkérdezettek szerint. A mobiltelefonok az e-learning használatát is egysze-
rűsítik, viszont hogy ez működjön a hazai egyetemeinken, először a tanárokat 
kell felkészíteni a módszer alkalmazására, majd a tanulókat vezetni, irányítani 
(szerepváltás!), és önnálló munkára, kognitív képességének önfejlesztésére ráve-
zetni, hogy azt esetleg megkérdőjelezze, továbbfejleszthesse (Emil Brajković: 
Mogućnosti primjene mobilnog telefona u nastavnom procesu; Josip Cindrić: 
E-učenja, strategije učenja i samokontrola učenja).

Az életen át tartó tanulás is gyakran előforduló témája a tanulmánykötetnek. 
Az oktatásban-nevelésben résztvevő személyeknek naprakésznek kell lenniük 
az új kutatások, az újítások területén, nem elégedhetnek meg a négy-öt éves 
egyetemi oktatással, hanem állandóan képezni kell magukat, felexibilisnek és 
nyitottnak kell lenniük az újdonságok iránt. Erre természetesen már az isko-
láztatásuk ideje alatt rá kell nevelni a tanulókat, hallgatókat. A mai bizonytalan, 
változó világban csak az a felnőtt, az a pedagógus tudja megállni a helyét, aki 
képes alkalmazkodni, aki kész pótolni, illetve bővíteni az ismereteit (Draženka 
Sesan: Pedagogija cjeloživotnog učenja i razvoja profesionalnih kompetencija 
odgojno-obrazovnih djelatnika; Alena Letina: Osposobljavanje budućih učitelja 
za cjeloživotno učenje).

Az inklúziós oktatás immáron beépült a demokratikus társadalmunk okta-
tási rendszerébe, a pedagógusok ismeretei viszont nem elégségesek az újonnan 
bevezetett vegyesosztály-modellhez. Antea Čilić és Nikolina Bevanda a bosz-
nia-hercegovinai iskolákban végeztek felméréseket e téren. Tény, hogy minden 
gyereknek joga van az oktatáshoz, a minőségi oktatáshoz, és a pedagógus felelős-
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sége, hogy ezt a megfelelő módon közvetítse, minden tanulónak a neki megfelelő 
szinten, és a diákok a saját ütemükben fejlődhessenek, tanulhassanak. Mindezt a 
szakmunkatársak (pedagógus, pszichológus) támogatásával, illetve a megfelelő 
eszközökkel az e témában jól felkészített pedagógusok érhetik el.

A stressz az élet minden terén előfordul. Diana Foro vizsgálata az osztály-
tanítókat célozta meg Zágráb községében. A meglátása szerint az iskolákban 
dolgozók körében gyakoribbak a stressz kiváltotta betegségek. A sok változás a 
tanügyban rákényszeríti a tanárt, hogy immár ne csak a tudást adja át a tanu-
lóinak, hanem a szülőt és a szociális munkást is helyettesítse. A létfentartási 
gondok, a felülről jövő nyomás, a szülőknek való megfelelés állandó feszültsé-
get okoz a pedagógus életében, amely a munkavégzésére és az egészségére, a 
magánéletére is kihat.

A tanulmánykötet témája a pedagógus, a tanuló, a felsőfokú intézetek hallga-
tói, az oktatás, a nevelés, és természetesen mindaz, ami ehhez járul: a módszer, a 
technika, a társadalmi változások és elvárások, a környezeti hatások, a vallás, az 
újítások és különféle tanulási fejlesztések, tanulási modellek, a szakmai tovább-
képzések, a felmerülő oktatói-nevelői problémák és a lehetséges megoldások, 
az állandó változásoknak kitett oktatók és tanulók próbálkozásai, lehetőségei.

Érdekes ugyanazon témát a más-más államokból érkezettek szemszögéből 
vizsgálni, rálátni, mások hogyan is boldogulnak a számunkra is ismerős akadá-
lyokkal. Bosznia és Hercegovinából, Bulgáriából, Görögországból, Horvátor-
szágból, a Dél-afrikai Köztársaságból, Kazahsztánból, Macedóniából, Ruandá-
ból, Oroszországból, Törökországból, Nagy Britanniából és Szerbiából érkeztek 
előadók, és tanulmányaik széles választékként tárják az olvasó elé az érdekes és 
aktuális témák kutatási eredményeit.
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