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HELYESíRÁSI RENDSZERüNK ALAKULÁSA 
ÉS A LEGÚJABB VÁLTOZÁSOK1 

A tanulmány a bevezető részben vázlatosan bemutatja a magyar helyesírási rend-
szer szerkezetét, tartalmát befolyásoló tényezőket. Nyelvtörténeti korszakonként 
kiemeli a legfontosabb módosulásokat. A dolgozat további, terjedelmesebb része 
A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának a jellemzőivel, egyszersmind a 2015-
ben életbe lépett változásokkal foglalkozik. 
Kulcsszavak: kancelláriai hangjelölés, huszita helyesírás, protestáns és katolikus 
helyesírás, jottista–ipszilonista háború, helyesírási rendszer, szabályzatok, helyes-
írási alapelvek, legújabb változások. 

„Minden helyesírási szabályzat menthetetlenül elavul egyszer; 
mert egy bizonyos idő (századunkban 20–30 év) múltán 

már más igényeket támaszt a társadalom a szabályzattal szemben, mint korábban tette; 
s mert megváltozik a kibocsátásakor még híven tükrözött nyelv is.” 

(Fábián Pál 2007)

Bevezetés

A magyar helyesírás írásbeliségünk kezdete óta – a nyelvhasználók igénye-
inek megfelelően – állandóan változott, napjainkban is változik. Elöljáróban 
tekintsük át ennek a folyamatnak a legmeghatározóbb mozzanatait! 

A magyar helyesírásnak három nagy feladatot kellett megoldania. 1. Való-
sítsa meg a teljes hangjelölést, illetve az ún. fonematikus jelleget: egy fonémát 
mindig ugyanaz a betű jelöljön, és egy bizonyos betű mindig ugyanazt a beszéd-

1 Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken a Kontaktzóna keretében tartott 
előadás szerkesztett változata.
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hangot takarja! 2. Dolgozza ki a szóelemek (morfémák) találkozásánál a beszéd 
során bekövetkező hangtani változások jelölésmódját! 3. Egységesítse a hosszú 
kétjegyű mássalhangzók, a hiányjel, az aposztróf, a nagybetűk, az egyes írásjelek 
(pont, vessző, kötőjel stb.) használatát!

A honfoglalás előtti időből, az ősmagyar korból nem maradt fenn olyan 
nyelvemlék, amely alapján a magyar helyesírási rendszert tanulmányozhatnánk. 

Az ómagyar kori (896–1526) első nyelvemlékek (szórványemlékek) a latin 
betűs írásrendszer használatáról tanúskodnak. A kor helyesírási rendszere igen 
változatos képet mutat, két nagy típus azonban viszonylag könnyen elkülöníthe-
tő: a kancelláriai és a huszita mellékjeles helyesírás, betűjelölés. Az egész korra 
jellemző a kiejtés elvének az érvényesülése. 

Az egy hang egy betű elvének a megvalósítására betűkombinációk és mellék-
jelek kialakítására volt szükség. Az első magyarul vagy részben magyarul írott 
dokumentumok a XI. században alakult királyi kancellárián készültek. III. 
Béla uralkodása idején hiteles helyek alakultak adománylevelek, oklevelek stb. 
kiállítására. Ezáltal szélesebb körben vált ismertté a kancelláriai hangjelölési 
gyakorlat. A nem magyar anyanyelvű írástudók a magyar szavak leírásában a 
latin betűket alkalmazták. Nehézséget jelentett azoknak a hangoknak a jelölése, 
amelyek a latinból hiányoztak, vagy lényegesen másként ejtették őket: z, zs, dz, 
cs, dzs, ty, gy, ny, ly; ö, ő, ü, ű. A magánhangzók közül pl. az ö, ő hangokat o, ew, 
ev, eu betűkkel jelölték, az ü-t és az ű-t pedig v, w, u betűkkel. A mássalhangzók 
köréből pl. a c hang ch, cz vagy tz, a j hang i, y, j formában jelent meg.

A mellékjeles (huszita) helyesírással először a XV. században a Bécsi és a 
Müncheni kódexben, vagyis a Huszita Biblia részeit tartalmazó kódexekben 
találkozunk. A huszita helyesírásnak legnagyobb újítása az volt, hogy minden 
hanghoz külön jelet társítottak, a latinból fakadó betűhiányokat mellékjelekkel 
próbálták feloldani. Ezek a változások nem terjedtek el minden elemükben. A 
mellékjelező helyesírás csak a magánhangzók körében állandósult: önálló betűt 
kapott pl. az ö, ő: ezt farkas o-val (ǫ) jelölték, az ü, ű mellékjeles u-ként (ủ), 
v-ként, ritkán mellékjeles w-ként (ẃ, ẁ, ẅ) jelent meg. A c és cs hangok jelölé-
se sem mindig következetes: bizonyos kódexek a c, cs hangokat c, ć betűkkel is 
írták, az sz hangot pedig mellékjeles z-vel (ź, ż). Azonban a jelölés nem mindig 
ilyen következetes. A palatális hangok jelölésére is mellékjeles betűket használ-
tak: a gy hangot ġ vagy ģ, az ly hangot ľ, az ny hangot ń, a ty hangot pedig ť-vel 
rögzítették. A kis és nagy kezdőbetűk megkülönböztetése szintén következet-
len volt a felvilágosodás koráig, központozási jelekkel alig-alig találkozunk. A 
sorvégi elválasztás következetlen: a szótaghatárra nemigen voltak tekintettel. 

A középmagyar korral, 1526 után, kezdődött meg a nyelvi egységesülés. 
Egyre többen tanultak meg írni, olvasni, elterjedt a könyvnyomtatás. Egyes írók 

Cs. Nagy Lajos: Helyesírási rendszerünk alakulása és a legújabb változások
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egyéni helyesírási rendszert alakítottak ki. Az újítások a könyvek elterjedésével 
a nyelvterület egyre nagyobb részére jutottak el. Ebben az időszakban fedez-
hetjük föl a legnagyobb változatosságot a hangjelölésben. Pl. A c és a cs hang 
jelölésére a régebbi betűkapcsolatok mellett újabbakat is használtak: c, cz, ch; 
ch, cz, ci, cy, chy, ts. Az sz-et a következő betűkkel jelölték: z, s, sz, β. A magán-
hangzók jelölésében a mellékjelezett betűket alkalmazták (á, ā, ă, â, é, ę, ē, ê, î, ú, 
ó, ọ, ô, û), még előfordult a diftongusos jelölésmód is (eo, ew, eu). Megkezdték 
a magánhangzók hosszúságának a jelölését.

A középmagyar kor helyesírásának egyik jellemzője a felekezetek szerint 
megoszló hangjelölés, a másik pedig a szóelemző írásmódnak és a kiejtés elvé-
nek érvényesítésére irányuló igény. A felekezeti bibliafordítások játszottak ebben 
nagy szerepet. A protestáns helyesírás kialakulása elsősorban Heltai Gáspárnak 
köszönhető. Nyomdájában minden kiadvány helyesírását egységesítette, más 
szerzők munkáit is átdolgozta. Helyesírására főként a kiejtés szerinti írásmód 
a jellemző. A c-t tz-vel, míg a cs-t cz-vel jelölte, az sz-et β-vel, a zs-t a Sylvester 
által az ∫-ből alkotott jellel.

A középmagyar korban a protestáns írókkal megjelent a szóelemző írás 
elvének az érvényesítése helyesírásunkban.

A katolikus helyesírás betűjelölése lényegében megegyezett a protestáns-
sal, különbség alig volt köztük. A c és a cs jelölésére a cz, ch betűkapcsolatokat 
alkalmazták, a zs-t a huszita helyesírás nyomán mellékjeles z-vel írták (ź). A 
katolikus helyesírás kialakításában meghatározó szerepet játszott Pázmány 
Péter. Hatására terjedt el a katolikus helyesírásban a c és cs hangok rögzítésé-
re a XX. század elejéig használatos betűpár, a cz és a cs. Pázmány következetes 
hangjelölése, írásmódja, szövegszerkesztési elvei nagy hatással voltak korára.

Az újmagyar kor elején (1772-től) a nyelvújítási mozgalom megindulásával 
a nyelv kérdése került a középpontba. A korabeli tudósok figyelme a szókészlet 
megújítása és a nyelvtani rendszer leírása mellett a hangrendszerre, valamint 
a legfontosabb helyesírási kérdések elvi tisztázására irányult. A hangjelölés-
ben kisebb bizonytalanságok még mutatkoztak. A zs hangot ekkor kezdték a 
zs betűvel jelölni. A dzs hangot váltakozva ds-sel és dzs-vel is írták. A magán-
hangzók időtartamának a jelölése ekkorra már jórészt megoldódott. Az írásje-
lek használata teljes körű volt már. A korszak jellegzetes írásjele a hiányjel volt.

Helyesírásunkban a szóelemzés elvének és a kiejtés elvének az alkalmazása 
körüli vita a jottista–ipszilonista háború (1805) néven vált ismertté. Révai Miklós 
a szóelemző, etimologikus helyesírás híve volt. Azzal érvelt, hogy a nyelvérzék a 
XVIII. századtól a j-t a toldalék részének tartotta. A j feltüntetésével egyértelmű 
a morfémahatár, változatlan marad a tő: látja, fonja, adja. Verseghy Ferenc a 
kiejtés szerinti, szinkrón szemléletű helyesírást képviselte, a helyesírási hagyo-
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mányokra és a kiejtésre hivatkozva írásban meg akarta jeleníteni a hasonulásos 
alakot. További érve az volt, hogy a j csak később került a tő és a toldalék közé, 
ezért nem kell írásban jelölni.

Az írók többsége – Kazinczyval az élen – Révai felfogását fogadta el. Ezzel 
megteremtették az értelemtükröztetés alapját: ez az írásmód fölismerhetővé 
teszi az alapalakot. A vita tehát a szóelemző elv és a kiejtés elve összhangjának 
a megteremtésével végződött.

 A Magyar Tudós Társaság a Magyar helyesirás’ és szóragasztás’ főbb szabá-
lyai címmel 1832-ben jelentette meg az első helyesírási szabályzatot. Mindössze 
32 lapnyi volt, és a leglényegesebb pontokra vonatkozó irányelveket fogalmazta 
meg. Nem általános érvényű, mindenkire nézve kötelező szabályzatnak készült, 
hanem csak a Magyar Tudós Társaság (Akadémia) saját kiadványai számára. Az 
alkotók rugalmas szemléletét tükrözi, hogy gondoltak a nyelvhasználat válto-
zékonyságára: „Minden időre már meghatározottnak azonban a’ Társaság nem 
vallja e’ szabásokat, sőt, ha mit a’ folyton folyó nyelvisméret, szavak’ lelke és 
alkatja körül elválasztóbban kifejt, annak előre kiköti későbbi javítását…” (AkH.1 
1832 (1982), 4). Ennek az alapelvnek a figyelembevétele indokolja a helyesírási 
szabályok időnkénti felülvizsgálatát és kisebb-nagyobb módosítását. 

Az 1832-es szabályzatnak a fenti címmel még kilenc kiadása látott napvi-
lágot egészen1853-ig. 1877-ben jelent meg A magyar helyesírás elvei és szabá-
lyai, majd 1901-ben A magyar helyesírás szabályai. Ezek a szabályzatok csekély 
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változásokat tartalmaztak. A Magyar Nyelvőr szerkesztői kevesellték a változ-
tatásokat (cz helyett c, a királylyal-féle alakokban alkalmazott egyszerűsítéssel: 
királlyal stb.), ezért Simonyi Zsigmond 1891-ben A magyar helyesírásról című 
dolgozatában a korábbiakon kívül több változtatást terjesztett elő. Ajánlotta 
például a kétjegyű mássalhangzók egyszerűsített kettőzését, a meghonosodott 
idegen szavak magyaros írását, az a ki, a mely, a mi stb. egybeírását. Az Akadé-
mia a tervezetet csak 1893-ban kezdte tárgyalni, végül azonban az 1901. február 
25-i ülésen Simonyinak egyetlen lényeges módosítási javaslatát sem fogadták 
el, és arra kötelezték, hogy a Nyelvőrben is igazodjék az Akadémia szabályai-
hoz. A tárgyalások elhúzódása miatt a tanítók a vallás- és oktatásügyi minisz-
ter segítségét kérték, hogy adjon eligazítást a helyesírás ügyében. A miniszter 
megbízta Simonyit az iskolai helyesírás kidolgozásával, és 1903-ban rendelettel 
biztosította iskolai alkalmazását. A magyar helyesírás egysége tehát fölbomlott: 
az akadémiai mellett élt az iskolai. Két évtized kellett ahhoz, hogy az oktatás-
ügy és az Akadémia megegyezzen egymással. Az Akadémia 1922. május 29-i 
ülésén elfogadta, hogy kiadványai ezentúl az új elvek szerint készüljenek, és arra 
kérte a vallás- és közoktatási minisztert, rendelje el az iskolákban az akadémiai 
helyesírási szabályzat szerinti oktatást.

Jelenlegi szabályzatunk őse 1922-ben jelent meg, melyhez szó- és tárgymu-
tató is tartozott. Ennek a szabályzatnak a második kiadása 1923-ban, a harma-
dik 1927-ben, a negyedik 1931-ben, az ötödik 1936-ban, a hatodik 1937-ben, 
a hetedik 1938-ban, a nyolcadik 1940-ben, a kilencedik pedig 1950-ben került 
az érdeklődők kezébe.

Az 1954-es akadémiai helyesírási szabályzat ugyanennek a műnek (az 1922-es 
szabályzatnak) a tizedik kiadása. A változások közül kiemelünk néhány hangtani 
jellegűt, a többi ezekkel együtt megtalálható a megadott linken és Deme tanul-
mányában: Az 1922-es szabályzat sok vagylagos alakot tartalmazott: borotva ~ 
beretva, pajzs ~ paizs, ölyű ~ ölyv, sofőr ~ soffőr, terasz ~ terrasz. A 10. kiadás 
kivette ezek közül az elavult, archaikus változatot, az esetleges ingadozó kiejté-
sű jövevényszavak közül a magyaros kiejtéshez közelebb álló alakokat részesí-
tette előnyben (sofőr, terasz). Ritkábban ennek fordítottja is előfordult, vagyis 
a szabályzat engedékenyebb lett, bizonyos alakváltozatokat vagylagossá tett: 
míg a 9. kiadás csak a zsemlye alakot tüntette fel, a 10.-ben a zsemle és a zsömle 
szerepel. Hasonló példák: 9.: csorgat, 10.: csorgat ~ csurgat; 9.: fonal, 10.: fonal ~ 
fonál. Az -ózik/-őzik képzős igék a 10. kiadásban dz-s alakváltozatukkal is szere-
pelnek: vagyis nemcsak a fogózik (9. kiadás), hanem a fogódzik alak is megjelent, 
jelezve a két alak vagylagosságát. Az 1954-es szabályzat abból a szempontból is 
átvizsgálta az előzőnek az anyagát, hogy az alapszók kiejtése mennyire tükrözi 
a valós, korabeli kiejtést. Így például a 9. kiadásban a még csunya írású és ejté-
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sű szót átírták csúnyára, mert a magánhangzó időközben megnyúlt. Hasonló a 
helyzet némely mássalhangzókkal, ahol az időtartam változhatott akár rövidre, 
akár hosszúra, például: kipuffogó > kipufogó, cupog > cuppog, bölcseség > bölcses-
ség. (A frisseség azonban megmaradt egy s-sel, csak 1984-ben írták át.) A már 
az előző pontban is említett idegen eredetű szavak írásmódja is a magyaros 
kiejtéshez igazodott: samán > sámán (ugyanakkor a samanizmus csak 2015-
ben lett sámánizmus!), frizúra > frizura, garszon > garzon. A 10. kiadás szótári 
része 30 000 szóalakot tartalmaz, kb. 10 000-rel többet, mint az előző kiadás 
(vö. Deme 1954, 285–308).

Így jutunk el végül az 1984-es szabályzatig, amely az 1922-es szabályzathoz 
képest tehát a tizenegyedik kiadás. Mindegyik kiadásban találhatunk kisebb 
változtatásokat, a legjelentősebbek azonban természetszerűleg a szójegyzéke-
ket érintik. (A kiadásonkénti változásokról l. bővebben Szemere 1974 és Fábián 
1984, 385–401). Megjegyzendő, hogy jelentősebb változtatások csupán az 1954-
es és az 1984-es szabályzatban történtek. 

II. A magyar helyesírás szabályai. 12. kiadás

A változtatás általános céljai, okai
Prószéky Gábornak, az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsá-

gának, korábbi nevén a Magyar Nyelvi Bizottság elnökének a véleménye szerint 
a jó helyesíráshoz leginkább nyelvérzékre van szükség, amint alább kifejti: „A 
változásnak nem az a célja, hogy az embereket frusztrálja, vagy, hogy a gyere-
keknek nehézzé tegye a magyar nyelvtan helyesírás részének a megértését és 
tanulását. Sokkal inkább az, hogy rögzítse, amit az emberek használnak, és 
ahogy használják. Ha lehet ezt az analógiát használni, a mostani változásoknak 
annyi a céljuk, mint az új utaknak a parkokban. Ha a sétáló emberek az úton 
mennek, annak nagyon örülünk, de vannak a kis füves részek, ahol lehet látni, 
hogy az emberek arra járnak, és kitapossák a füvet. Ekkor jöhet egy olyan okos 
gondolat, hogy esetleg azt lekövezzük, és innentől kezdve azon az úton járnak 
az emberek, ahol amúgy is járnának, de legalább nem sárosan. Viszont az is 
igaz, ha a park-analógiánál maradunk, hogy vannak olyan utak, amiket ugyan 
az emberek szeretnek, de össze-vissza kuszálják az egész parkot.

Tehát akármit nem lehet, mégis, a cél az volt, hogy minél inkább rögzítsük a 
meglevő szokásokat. Ezért nincsenek óriási változások, mert vagy tudatosan, vagy 
tudat alatt már valahogy használtuk az adott helyesírási rendszert, ezt rögzítjük 
most formába. […] Ha az ember nem érzi az anyanyelvét, akkor nehezebben ír. 
Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban nem nyelvésznek kell lenni, hanem a 
nyelvi érzékünket kell finomítani. Inkább alproblémák vannak még a változá-
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sok között.” Pl. a jogi szövegekben „a közneveket bizonyos helyzetekben lehet 
nagybetűvel írni: Alperes, Felperes, Vevő, Eladó, Szerző és hasonlók” (Prószéky 
2015, internetes forrás). 

Keszler Borbála így indokolja az új szabályzat szükségességét: „Tudomásul 
kell vennünk […], hogy a szabályzat nem lehet örök, nem maradhat változatlan, 
hiszen folyton változik maga a nyelv és részben a nyelvről való felfogásunk is. 
Ezért időről időre szükség van a mindenkori szabályzat módosítására, a nyelv 
változásaihoz való hozzáigazítására. Természetesen nem minden áron, de amikor 
és ahol valóban célszerű, sőt szükséges, akkor és ott igen. Fontos ugyanis, hogy 
egy nemzetnek, egy nyelv- és népközösségnek legyen szilárd alapokon nyugvó, a 
hagyományt, de a nyelvben végbemenő, illetve az utóbbi két-három évtizedben 
végbement változásokat, valamint a jelen írásgyakorlatot egyaránt figyelembe 
vevő szabályzata” (Keszler 2015, 255).

Ami megváltozott az AkH.12 kiadásában a korábbi szabályzatokhoz képest, 
az éppen az elvek változatlanságának következménye. Ami pedig új a szabály-
zatban, az egyrészt a korábbi kiadványokban figyelmen kívül maradt kérdések, 
másrészt az újabb nyelvfejlődés fölvetette írásproblémák rendezése.

A bizottság célja az volt, hogy a használó nagyobb változtatások nélkül, 
könnyebben használható, bizonyos mértékig rugalmasabb szabályzatot kapjon 
a kezébe” (Keszler 2015, 255).

Az új szabályzat kiadását motiváló lényeges tényezők a következők voltak: 
1. A 12. kiadás „felhasználóbarát” szeretne lenni. 2. Az a cél, hogy a normát 
közelítse a gyakorlathoz. 3. A helyesírási szabályzat 31 éve változott utoljára. 
4. Az újítások nagy része nem általános elveket, hanem egyedi eseteket érint.
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III. A változtatások típusai

Az AkH.12-ben lényeges változások nincsenek, csak kisebb változtatások. 
Ezek a következők: 1. A nyilvánvaló hibák kijavítása. Ezekre példát nem szük-
séges bemutatni. 2. A fogalmazás pontosítása. Pl. 30. pont. A borjúk – borjak, 
borjút – borjat, erdője – erdeje stb. kettős alakokról csak ténymegállapítás maradt, 
a nyelvhasználati értékítélet („… az a, e váltóhangú változatok jobbára válasz-
tékosabbak és ritkábbak.”) kimaradt. Helyes változtatás! 3. A sok, kevés megje-
lölés helyett listák adása. Pl. 23. pont. Az egy szótagú főnevek végén hosszú 
ú, ű betűt írunk: bú, szú; fű, mű, nyű, tű. A több szótagúak egy részének végén 
is hosszú az ú, ű. A gyakoribb esetek: ágyú, aszú, borjú, ború, bosszú, búcsú, 
dugattyú, faggyú, fattyú, fiú, fogantyú, gyanú, gyapjú, háború, hattyú, inter-
jú, kallantyú, kátyú, kopoltyú, koszorú, ocsú, odú, randevú, sarkantyú, sziú, 
szivattyú, tanú, vályú, varjú; betű, billentyű, csengettyű, csepű, derű, fésű, 
gyepű, gyűrű, gyűszű, hegedű, herkentyű, keselyű, kesztyű, köpű, kösöntyű, 
köszörű, nedű, rézsű, seprű, szérű, tetű, töpörtyű. 

Vannak azonban rövid u, ü betűre végződő több szótagú főnevek is. A 
gyakoribb esetek: adu, alku, áru, bábu, batyu, daru, falu, frufru, gyalu, hamu, 
hindu, kakadu, kapu, kenguru, kenu, lapu, mandzsu, marabu, pertu, ragu, saru, 
satu, szaru, tabu, tinóru, uhu, zebu, zulu, zsalu, zsaru; bürü, eskü, güzü, menü, 
revü, süsü, tütü, ürü. 4. Egyes részek didaktikai szempontú átszerkesztése. 
Ez történt többek között a fent említett 23. pont módosításával: Új, hogy az egy 
szótagú főneveket – mint látható – elkülöníti a több szótagú főnevektől: „Az 
egy szótagú főnevek végén hosszú ú, ű betűt írunk: bú, szú; fű, mű, nyű, tű. A 
több szótagúak egy részének végén is hosszú az ú, ű. A gyakoribb esetek: ágyú, 
aszú …” 57 példát sorol föl az AkH.12 a korábbi 18-cal szemben. Az AkH.11-ben 
vegyesen voltak a két típus képviselői. Ugyancsak didaktikai célú átszerkesztés 
történt a különírás és az egybeírás fejezetében is. (Erre később visszatérünk.) 
5. Szabálypont vagy szabálypontrész kihagyása. Többek között kimaradt az 
asszonynevek helyesírását szabályozó rész, mert azt a Családjogi törvény szabá-
lyozza: Kovácsné Nagy Zsuzsanna, Nagy Zsuzsanna, Kovács Zsuzsanna, Kovács-
Nagy Zsuzsanna, K. Nagy Zsuzsanna, Kovács Istvánné, Kovács Istvánné Nagy 
Zsuzsanna. A géptípusok betű- és számjelzését a gyártók szokták megadni, a 
postai küldemények címzését pedig a posta szabályozza, ezért nem foglalkozik 
ezekkel a témákkal az új szabályzat. 6. Bizonyos szabályok enyhítése, azaz a 
korábban szabályozott kérdések alternatívvá tétele. Pl. a kiejtésbeli ingadozás 
rögzítését emeli a szabálypont rangjára az AkH.12 a 74. pontban, amikor elfo-
gadja, hogy a h végű szavak közül jellemzően a céh, düh, juh, méh, rüh ejtése 
alapalakban és a mássalhangzós kezdetű toldalékos alakokban ingadozhat: düh: 
[dü] v. [düh], dühnek: [dünek] v. [dühnek]; méh: [mé] v. [méh], méhtől: [métől] 
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v. [méhtől]; stb. Írásban azonban a szavak minden alakjában jelen van a h.” A 
82. pontban folytatódik a -val, -vel, -vá, -vé ragos alakok helyesírására vonatko-
zó módosítással: „a h végű főneveknek, amelyeknek a kiejtése ingadozik (düh: 
[dü] v. [düh], méh: [mé] v. [méh] stb.), a -val, -vel és a -vá, -vé ragos alakjait 
írni is kétféleképpen lehet: dühvel [düvel] – dühhel, méhvé [mévé] – méhhé stb.” 
Az intézménynevek írásában és a számok írásában is megjelennek alternatív 
lehetőségek (lásd az illető fejezet tárgyalásában). 7. A szabálypontok bővítése, 
kiegészítése, új szabálypontok beiktatása. Ebben a pontban van a legtöbb válto-
zás. Pl. az AkH.12 139. pontjában két lényeges bővítés, kiegészítés olvasható. Az 
első: a kettőnél több tagból alakult (többszörös) összetételek írására vonatkozó 
szótagszámlálási szabály annyiban módosult, hogy a ragok és a jelek mellett az 
-i képző sem számít bele a szótagszámba: híradás-technikai > híradástechnikai, 
magán-nyugdíjpénztári > magánnyugdíjpénztári stb. A másik kiegészítés az 
idegen előtagok önállóvá minősítésének a feltételét írja le: „Az idegen előtagokat 
akkor tekintjük külön összetételi tagnak, ha önállóan is használatosak, például: 
miniszoknya, miniszoknya-viselet, vagy ha önállóan is használatos utótag járul 
hozzájuk: antialkoholista, antialkoholista-klub; biotechnológia, biotechnológia-ipar; 
stb.” (AkH.12, 61). A további szabálybővítésekre, kiegészítésekre még visszaté-
rünk. 8. Szabályváltozás. Csak néhány pontot érint a változás. Ilyen pl., hogy a 
tulajdonnevekben (nemcsak a családnevekben, hanem az utónevekben, földrajzi 
és márkanevekben, művek címében stb.) a toldalékolás következtében egymás 
mellé kerülő három azonos mássalhangzót jelölő betűt ki kell írni: a harmadikat 
kötőjellel kapcsoljuk a tővégi msh-hoz: Hermann-nál, Széll-lel, Tarr-ról, Witt-
mann-né; Bernadett-től, Mariann-nal; Bonn-nal, Bükk-kel, Tallinn-nak; Elzett-
tel, Knorr-ral; Blikk-kel, Szerelmes szonett-tel. Ugyancsak lényeges változtatás, 
hogy a fajta, féle, nemű, -rét, -rétű, -szerű korábbi képzőszerű utótagokat csupán 
utótagnak minősíti a szabályzat. Prószéky Gábor a következőképpen indokol-
ja ezt a változtatást: „[…] vannak még a fajta, féle, nemű, szerű utótagok, ami 
megint nyelvészeti kérdés, hogy milyen definíciókat adunk rájuk. Kérdés, hogy 
ezek a képzőszerű utótagok képzők-e vagy nem; ha képzők, akkor úgy viselked-
nek-e, mint a többi toldalék, hasonulnak-e vagy sem: ez egy állandó vita. A szerű 
végződést talán nem annyira érezzük most toldaléknak, mint 30 éve éreztük, 
most a -szerű inkább önálló utótagnak számít. Ha viszont önálló utótag, akkor 
nem toldalék, és ha nem toldalék, akkor nem hasonul, tehát az észszerű lesz az 
új szabályzat szerinti helyes alak” (Prószéky 2015, internetes forrás).

Eddig végigtekintettük a változtatás fajtáit. A továbbiakban az AkH.11 és az 
AkH.12 összehasonlítására, részletező egybevetésére kerül sor. Természetesen 
minden egyes megfogalmazásbeli, pontszámváltozási esetre nem térhetünk ki, 
csak a leglényegesebbekre.

Tanulmányok, Újvidék, 2017/1. 54. füzet, 3–24
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IV. A szabályzat fejezeteinek összehasonlítása

4.1. A betűk
14. a) „A betűrendbe sorolás szempontjából nem teszünk különbséget a 

kis- és nagybetűk között” (AkH.11, 13) (eddig a régi). Innen a 2. bekezdésében 
új: „Ha azonban két besorolandó egység között csupán ebben a vonatkozásban 
van különbség, akkor a kis kezdőbetűs szó megelőzi a nagy kezdőbetűst, például: 
jácint, Jácint, opera, Opera, szűcs, Szűcs, viola, Viola” (AkH.12, 19).

A kiejtés szerinti írásmód cím helyébe A hangjelölés került. Ennek megfele-
lően átszerkesztették a teljes fejezetet. A korábbi hosszú, túlmagyarázó bevezető 
pont (17. pont) helyett sokkal rövidebb és világosabb eligazító szöveg található. 
Az alábbi stigmatizáló minősítést kivették a bekezdésből: „A beszélt nyelvben 
mutatkozó ingadozásokat (pl. az „erőssen”, „szöllő” stb.), esetleg nyilvánvaló 
helytelenségeket (pl. a „kőrut”, „köppeny”, „ellemez” stb. ejtésmódot) [kieme-
lés tőlem: Cs. N. L.] helyesírásunk nem veszi figyelembe, hanem az írásgyakorlat 
alapján is kikristályosodott köznyelvi formákat rögzíti, hogy általánossá válásu-
kat segítse” (AkH.11, 17). Az új szöveg mindössze ennyi: „A magyar helyesírás 
egyik jellemzője, hogy a betűk legtöbbször a kiejtett beszédhangnak felelnek 
meg. A szavak és a szóalakok leírását a következő elvek határozzák meg: a kiej-
tés szerinti írásmód, a szóelemző írásmód, a hagyomány szerinti írásmód és az 
egyszerűsítő írásmód” (AkH.12, 23).

Táblázatba foglalva hasonlítsuk össze ennek a fejezetnek a szerkezetét!

AkH.11 AkH.12

A KIEJTÉS SZERINT ÍRÁSMÓD A HANGJELÖLÉS 

A kiejtés szerint írásmód 

A szóelemző írásmód (Új fejezet) A szóelemző írásmód

A hagyományos írásmód A hagyományos írásmód

Az egyszerűsítő írásmód Az egyszerűsítő írásmód

Mint a táblázatból látható, A hangjelölés főcím alá sorolja be az új szabály-
zat az írásmódokat (régebbi nevén: helyesírási alapelveket). Logikus megoldás, 
mert mindegyik írásmód a hangjelölésre vonatkozó ismereteket, szabályokat 
foglalja össze. Az AkH.11-nek a tartalomjegyzéke nem tárja föl ennek a fejezet-
nek a belső hierarchiáját.

Néhány esetben megváltozott a szavak helyesírása. A kiejtést követve módo-
sult a következő szavak írása: árboc > árbóc, bedekker > bédekker, bura > búra 
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(így sajnos, létrejött egy homonimapár), immúnis > immunis, samanizmus > 
sámánizmus stb. 

Egyes kifejezések kétféle alakban használatosak a köznyelvben, ezért a helyes-
írás is követi ezt, mindkét változatot megengedi a 25. b) pontban: foltoz ~ foldoz, 
bólingat ~ bólintgat, kacsingat ~ kacsintgat, tekinget ~ tekintget.

4.2. A különírás és az egybeírás
Helyesírásunk egyik legproblematikusabb, legnagyobb nehézséget okozó 

területe a különírás és az egybeírás. Prószéky Gábor ennek az okát a követke-
zőben látja: „A legtöbb elv ott kezd nehezen kezelhetővé válni, ahol a jelentés 
is beleszól ebbe. A 20. században kialakult leíró nyelvészet szeretné a nyelvi 
jelenségeket a jelentéstől függetlenül leírni, de úgy tűnik, hogy mindig van 
olyan eset, amikor ezt nem lehet. A helyesírás is olyan, hogy bár nem szeretne 
a jelentéssel foglalkozni, de azért lássuk be, hogy egészen más az, amikor azt 
mondom, hogy riasztóberendezés, és más az, amikor azt, hogy riasztó berendezés 
van ebben a lakásban, azaz: nagyon csúnya. Érezni kell, hogy az egyik egy foga-
lom, ami egybetartozik, a másik meg egy jelzős szerkezet, ami meg nem. Ha az 
ember nem érzi az anyanyelvét, akkor nehezebben ír. Tehát én azt gondolom, 
hogy elsősorban nem nyelvésznek kell lenni, hanem a nyelvi érzékünket kell 
finomítani” (Prószéky 2015, internetes forrás).

A szabályzat szerkesztői a könnyebb átláthatóság, a taníthatóság és a tanul-
hatóság szempontját tartották a legfontosabbnak, ezért a fejezetet teljesen átala-
kították. Most az összetétel keletkezésének a forrásait tekintették rendező elvnek. 
Ezáltal a korábban sokszor szétszórtan megjelenő ismeretek egy bokorba kerültek.

Vessük össze az AkH.11 és az AkH.12 ide vonatkozó részét. 
Az AkH.11-ben a bevezető pont szinte mikrotanulmány méretű (35 sor), 

az AkH.12-ben tömören – 6 sorban – és világosan megfogalmazták az összeté-
telek keletkezésének okait: „Az összetételek keletkezésének (azaz az egybeírá-
suknak) többféle forrása lehet: 1. a tagok együttes jelentésének megváltozása 
(nyitvatartás ’üzemidő’) [eddig szerkezet volt: nyitva tartás]; 2. a tagok egymás 
közti viszonyának alaki jelöletlensége (állattenyésztő ← állatot tenyésztő, álla-
tok tenyésztésével foglalkozó); 3. az íráshagyomány (bérbeadás; elmegy). Az 
összetett szavak egységét kötőjel nélküli egybeírással vagy kötőjeles kapcsolás-
sal fejezzük ki” (AkH.12, 47). 

A 95. pont kiemelten foglalkozik a jelentésváltozással, mint az egybeírás 
forrásával. Ide a régi szabályzatból néhány példát átvesz, de újabbakat is talá-
lunk: a földön futó (bogár), de: földönfutó (’hontalan ember’); alig-alig, búbánat, 
süt-főz; csigabiga, dimbes-dombos, terefere, csihi-puhi; drágakő, egyetért, napra-
forgó; csakhogy, nemsokára.

Tanulmányok, Újvidék, 2017/1. 54. füzet, 3–24
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A különírás és az egybeírás fejezetének összehasonlítása:

AkH.11 AkH.12

95. pont: általános bevezető (35 sor) 94. pont: általános bevezető (9 sor) 

A szóismétlés írása A jelentésváltozás 
mint az egybeírás forrása

A mellérendelő szókapcsolatok 
és összetételek, 
valamint az ikerszók írása

A szóismétlések írása

A mellérendelő szókapcsolatok 
és összetételek

A valódi mellérendelő 
összetételek írása

Az ikerszók Az ikerszók írása

Az alárendelő szókapcsolatok 
és összetételek írása

Az alárendelő szókapcsolatok 
és szóösszetételek írása

Az alanyos, a minőség- 
és mennyiségjelzős kapcsolatok

A jelentésváltozás miatt egybeírt 
összetételek egyéb fajtái

A tárgyas, a határozós 
és a birtokos jelzős kapcsolatok

Az alaki jelöletlenség mint az 
egybeírás forrása

A jelentéstömörítő összetételek Az íráshagyomány mint a különírás 
és egybeírás forrása

Egyéb típusú szókapcsolatok 
és összetételek A rendszert alkotó íráshagyomány

Az alkotó tagok szerkezete 
mint meghatározó tényező

Az igekötős kapcsolatok írása

A névmási kapcsolatok 
és összetételek írása

Egyéb esetek

A kialakult szokás mint a kivételes 
különírás és egybeírás forrása

A többszörös összetételek írása

Cs. Nagy Lajos: Helyesírási rendszerünk alakulása és a legújabb változások
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Első ránézésre is föltűnik, mennyivel tagoltabb az AkH.12-nek ez a fejeze-
te. A táblázat alapján általánosságban megállapítható, hogy a szószerkezetek 
külön- vagy egybeírását egyrészt a jelentésváltozás, másrészt pedig a hagyo-
mány irányítja, a többszörös összetételek írását hasonlóképpen. 

Az átdolgozás következtében sokkal jobban föltárul ennek a fejezetnek a 
belső logikája. Emeljünk ki néhány változtatást ebből a részből. 

4.2.1. Az alanyos, a minőség- és mennyiségjelzős kapcsolatok helyesírására 
vonatkozó ismereteket az új szabályzat külön alfejezetbe kiemelve rend-
szerbe foglalta: „Bizonyos előtagú kapcsolatok különírása és egybeírása a 
tagok belső szerkezetétől függ. Az anyagnévi jelzős kapcsolatoké, valamint 
a tőszámnévi előtagú, képzővel ellátott utótagúaké kivétel nélkül, az -ó, -ő 
képzős igenévi előtagúaké csupán bizonyos esetekben” [vö. 118. pont].

„A két egyszerű szóból álló alakulatokat egybeírjuk, de ha bármelyik tag 
összetett szó, különírjuk őket:

– egyszerű szó + egyszerű szó ⇒ egybeírás (aranylánc, ötméteres, védőgát);
– összetett szó + egyszerű szó ⇒ különírás (fehérarany lánc, tizenöt méte-

res, partvédő gát);
– egyszerű szó + összetett szó ⇒ különírás (arany nyaklánc, öt négyzet-

méteres, védő homokgát);
– összetett szó + összetett szó ⇒ különírás (fehérarany nyaklánc, tizenöt 

négyzetméteres, partvédő homokgát)” (AkH.12, 54).

Az külön- vagy egybeírás fenti esetei az AkH.12 115–119. pontjaiban, tömbö-
sítve jelennek meg. Korábban ezek az esetek szétszórtan szerepeltek a 110., 112., 
115., 117. és 119. pontokban. Később helyesírási gyakorlókönyvekben tűnt föl 
a jelen szabályzatban látható képletszerű megoldás.

4.2.2. Az AkH.11-ben az Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek című 5 
és fél oldalas heterogén szabályhalmazában (130–142. pont) igyekeztek a 
szerkesztők rendet teremteni azzal, hogy a legfontosabb közös jellemzők alá 
sorolták be a részletszabályokat. Ezzel az eljárással sokkal áttekinthetőbbé, 
taníthatóbbá, tanulhatóbbá vált ez a fejezet. 

 4.2.3. Az Egyéb esetek közé csak olyan ismeretek kerültek, amelyek már való-
ban nem voltak beilleszthetők az előbbiekbe. 

Ilyen pl. a 125. pont második bekezdése, melyben „A fajtajelölő főnévi 
minőségjelzőt egybeírjuk a jelzett szóval (kivéve az állatfajtaneveket), például: 
csiperkegomba, fiúgyerek, fűszeráru, jonatánalma, lakatosmester, legényember, 
sasmadár. – De mivel állatfajtanevek: mangalica sertés, racka juh stb.” (AkH.12, 
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58). Az AkH.11-ben a 114. b) pont volt a minőségjelzős kapcsolatok között. Az 
állatfajtanevek írása most került be a szabályzatba azzal az indokkal, hogy a 
biológiakönyvekben találkozik a diák ezzel a névtípussal, az állatfajtanevekkel. 
A köznapi nyelvhasználatban nem könnyíti ennek a típusnak a helyesírását. Az 
MTA Helyesírási tanácsadó portálja a fekete rigó és a sárgarigó szavak írásáról 
a következőket írja indoklásul. Fekete rigó: A „fekete” melléknevet és a „rigó” 
főnevet különírjuk az alábbi szabály alapján: „A minőségjelzős kapcsolatok tagjait 
általában különírjuk egymástól [AkH.11-107a, AkH.12-105, OH-107]”2. A feke-
te rigó (Turdus merula) a madarak osztályának verébalakúak (Passeriformes) 
rendjébe és a rigófélék (Turdidae) családjába tartozó faj. Sárgarigó: A „sárga” 
melléknevet és a „rigó” főnevet egybeírjuk az alábbi szabály alapján: A kiala-
kult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk számos minőség-
jelzős kapcsolat tagjait [AkH11-107c, AkH12-135, OH-107–108]”3. A sárgarigó 
régiesen aranymálinkó (Oriolus oriolus) a madarak osztályának verébalakúak 
(Passeriformes) rendjébe és a sárgarigófélék (Oriolidae) családjába tartozó faj. 
Ezt a rendszertani különbséget a szakembereken kívül aligha tudják mások. 
Sajnálatos, hogy a korábbihoz hasonlóan az AkH.12 sem választja külön a zooló-
giai és a botanikai megnevezések köz- és a szaknyelvi helyesírást.
4.2.4. A jelentéstömörítő összetételek fejezetcím megszűnt, a tartalma azonban 

átkerült Az alaki jelöletlenség mint az egybeírás forrása című részbe, a 
111. pontba több új példával: árvízvédelem, barázdabillegető, emlékkönyv, 
motorcsónak, munkavédelem, szénapadlás, testvérváros, villanyvilágítás, 
zsemlegombóc stb.

4.2.5. Új szabálypontként került be a két kötőjel használata. „Két kötőjelet hasz-
nálunk azokban a többszörös összetételekben, amelyeknek előtagja is kötő-
jellel kapcsolt összetétel (tulajdonnévi vagy betűszós előtag, illetőleg három 
mássalhangzó találkozása miatt), például: Kossuth-nóta-éneklés, Nobel-díj-
átadás, C-vitamin-adagolás, tb-járulék-csökkentés, sakk-készlet-gyűjtemény, 
tarokk-kártya-játékos” (AkH.12 A többszörös összetételek írása,140. pont).

4.2.6. A többszörös összetételek írása alatt tárgyalja az AkH.12 (141. pont) a koráb-
ban mozgószabály néven említett eseteket: kerekasztal-konferencia, de: 
kerekasztalkonferencia-rendezés; légi fénykép, de: légifénykép-montázs; réz-
arany ötvözet stb. A fenti szakkifejezést nem örökíti át az új szabályzat. A 
mozgószabály elnevezés eltűnt.

2 helyesírás.mta.hu. Helyesírási tanácsadó portál. http://xn--helyesrs-fza2j.mta.hu/helyesiras/blog/
show/hosszu-tavu-megoldas 

3 helyesírás.mta.hu. Helyesírási tanácsadó portál. http://xn--helyesrs-fza2j.mta.hu/helyesiras/blog/
show/hosszu-tavu-megoldas 
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4.3. A kis és a nagy kezdőbetűk
A hivatali írásgyakorlathoz igazodva került be a következő pont (148) az új 

szabályzatba: „A köznevek nagybetűs kezdése nem szokásos a magyar írásgya-
korlatban, kivéve a hivatalos iratokban, például: Alperes, Felperes, Eladó, Vevő, 
Szerző” (AkH.12, 64).

A szabályzat kategorikusan kijelenti a 144. pontban, hogy „Kisbetűvel írjuk 
az ünnepek, a nevezetes napok, időszakok, a történelmi események nevét [...]” 
(AkH.12, 63). A példák közül csak az egyházi vonatkozásúakat emelem ki: hanuka, 
húsvét, karácsony, mindenszentek, nagyböjt, ramadán. Nézzük meg, mit kezd 
ezzel a névtípussal az MTA Nyelvtudományi Intézetének a Helyesírási tanács-
adó portálja. Több név helyesírására is rákerestem, alább kettőnek az eredmé-
nyét mutatom be, az egyik a Húsvét/húsvét, a másik pedig a Hanuka/hanuka.

Húsvét: a képernyőn ez jelenik meg: „Az Ön által megadott bemenet nagy-
betűvel kezdődik. Ha ez egy tulajdonnév, és a helyesírására kíváncsi, próbálja 
ki Névkereső eszközünket is!” Kipróbáltam: „Névkereső: Ismert tulajdonne-
vek helyesírásának ellenőrzése: a megadott karakterek lehetséges folytatása-
ik és kategóriáik.” A következő találatokat adja a program: Husvét, Húsvét, 
Husvéth, Húsvéth, Husvéti, Húsvéthi. Bármelyikükre rákattintva megjelenik a 
szófaji besorolásuk: tulajdonnév, személynév, vezetéknév. További 3 találat: 
Húsvét-sziget, Húsvét-szigeten, húsvét-szigeti. Szófaji kategóriájuk: tulajdonnév, 
földrajzi név; tulajdonnév, földrajzi név, toldalékolt alak; -i képzős alak. A kis 
kezdőbetűs húsvét formára csak a „helyes” felirat jelent meg. Összhangban van 
tehát a szabályponttal a fenti portál javaslata, mert csak akkor íratja nagy kezdő-
betűvel őket, ha személyre vagy földrajzi helyre vonatkoznak.

A Hanuka/hanuka változatokat egyaránt elfogadja az akadémiai portál. 
A kis kezdőbetűs változatra a „helyes” javaslat jelenik meg. A nagy kezdőbetűs 
változat (Hanuka) beírása után a „helyes” minősítés fölött a Névkereső fent már 
idézett szövege olvasható. Rákattintva a „próbálja ki” szavakra, nem ad találatot 
a program, csupán a szabályzat két fejezetét (A tulajdonnevek írása [152–201.] 
és Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222.]) kínálja föl segítségül. 
Ezek alapján tehát a használó számára úgy tűnik, hogy a hanuka írásmódja 
kétféleképpen is elfogadható: Hanuka és hanuka4. 

Az Osiris Kiadónál 2004-ben (11 évvel az AkH.12 kiadása előtt!) megjelent 
Helyesírásban Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila már teret enged az írásszo-
kásnak. Az erős érzelmi töltésre hivatkozva – az Akadémia akkori szabályo-
zása ellenére is – az informális írásgyakorlatban nem hibáztatja az egyházi, 
illetve az egyházi eredetű ünnepek nagy kezdőbetűs írását: Karácsony, Húsvét, 

4 http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest
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Mindenszentek, Ramadán stb. A szerzők ezt a jelenséget érzelmi alapú nagy 
kezdőbetűsítésnek nevezik, mely leginkább a szakrális szövegekben fordul elő 
(vö. Laczkó – Mártonfi 2004, 139). Ehhez a megállapításhoz hozzáfűzhetjük, 
hogy a karácsonyi és a húsvéti üdvözlőlapokon és a magánlevelekben is a nagy 
kezdőbetűs változat a gyakoribb. Észszerűbb lett volna ebben az esetben is 
engedékenyebbnek lenni. 

4.4. A tulajdonnevek írása
Változások:

4.4.1. Fentebb már említettük, hogy az asszonynevek írásmódjának a szabályo-
zása (AkH.11, 63) kimaradt (159. pont), mert nem helyesírási, hanem jogi, 
közigazgatási kérdés.

4.4.2. A tulajdonnevek közé újként bekerült a tárgynevek kategóriája (171. 
pont). A tárgynevek közé tartoznak a nemzeti ereklyék (Szent Jobb, Szent 
Korona), a járművek (hajók neve: Kisfaludy Sándor, Titanic, Santa Maria; 
Apollo, Luna) a fegyverek [Excalibur (Artúr kardja)], a hangszerek [Lady 
Blunt (egy Stradivari-hegedű)], a híres drágakövek (Kohinoor), stb. nevei. 
Jellemzőjük a nagy kezdőbetűs írás (AkH.12, 72).

4.4.3. A nyelvhasználati ingadozást tükrözi a 174 c) szabálypont, amikor kimond-
ja, hogy „A falva, -földe, -halma, -háza, -telke, -völgye stb. utótagú – eseten-
ként más a, e végződésű – nevek -i képzős származékaiban elhagyjuk az a, 
e végződést. Ha azonban nem közismert névről vagy a hagyomány által 
szentesített formáról (hollóházi porcelán, királyhalmi szőlők, pannonhalmi 
főapátság stb.) van szó, az alapalak kikövetkeztethetősége érdekében – bár 
hibásnak egyik változat sem mondható – hasznos lehet a kerekegyházai, 
becsvölgyei stb. forma használata” (AkH.12, 75). 

4.4.4. A csillagászati nevekről szóló rész (184. pont) kiegészült azzal, hogy „a 
csillagok, csillagképek, bolygók, holdak stb. nevében minden szót nagybe-
tűvel kezdünk, például: […] Fiastyúk, Bereniké Haja, Dél Keresztje, Nagy 
Medve” melléknévképzős alakjuk pedig: Bereniké Haja-beli, Dél Keresztje-
beli, Nagy Medve-beli (AkH.12, 81).

4.4.5. A denotátum (a megnevezett objektum) határozza meg néhány tulajdon-
névfajta helyesírás-változatait. A 181. pontba került új bekezdés ezt a célt 
szolgálja: „Ha egy eredetileg kötőjellel kapcsolt földrajzi köznévi utótagot 
tartalmazó földrajzi név közterület nevébe kerül, a kötőjeles írásmódot – a 
helységrésznevek gyakori párhuzamossága miatt – egybeírás váltja fel, példá-
ul: Csörsz-árok – Csörszárok utca, Ferenc-hegy – Ferenchegyi út” (AkH.12, 80). 

Cs. Nagy Lajos: Helyesírási rendszerünk alakulása és a legújabb változások



19

Folytathatjuk a sort a 175. pontból vett példákkal: Arany-patak > Aranypatak 
utca, > Sólyom-sziget > Sólyomsziget tér, Kab-hegy > Kab-hegyi > Kabhegyi 
út, (de: Kab-hegyi adó) sváb-hegyi > Svábhegyi út, Holdvilág-árok > Hold-
világárok sétány, János-dűlő > Jánosdűlő köz stb. (AkH.12, 75–76).

4.4.6. Kétféle írásmódot is megenged az új szabályzat 188 d) pontja az intéz-
ménytípust jelölő szavak (minisztérium, egyetem, iskola, üzem, rendőrkapi-
tányság stb.) írásában, noha inkább a kisbetűs formát ajánlja: „… ajánlatos 
kis kezdőbetűvel írni, amikor valamely szövegben egy bizonyos intézményre 
utalnak, bár belső használatra az alkalmi tulajdonnevesülésből fakadó nagy 
kezdőbetűs írás is elfogadható, például: Földrajztudományi Kutatóintézet, 
de: a kutatóintézet kidolgozta v. a Kutatóintézet kidolgozta; Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság, de: a bizottság véleménye szerint v. a Bizottság vélemé-
nye szerint (AkH.12, 84).

4.4.7. Sok gondot okozott eddig is a gyakorlatban az intézménynevek és az intéz-
ménynévszerű megjelölések helyesírása. Az új szabályzat igyekszik ebben a 
kérdésben is jobban eligazítani – sajnos, nem sok sikerrel. A 187. pontban 
kimondja, hogy „A hivatalok, társadalmi szervezetek, intézmények, tudo-
mányos intézetek, alapítványok, pártok, szövetkezetek, vállalatok és hason-
lók többelemű hivatalos, cégszerű vagy széles körben használt nevében – 
az és kötőszó, valamint a névelők kivételével – minden tagot nagybetűvel 
kezdünk” (AkH.12, 82). Ennek értelmében az Erzsébet Szálloda (AkH.12, 497) 
mindkét eleme csak nagy kezdőbetűvel helyes forma. A 190. pontra utalva 
az előbbi szabályt megerősíti, kiegészíti. Ennek a harmadik bekezdésében 
ezt olvashatjuk: „A mozik, vendéglők, eszpresszók, üzletek, fürdők, teme-
tők, lakóparkok, szállodák, panziók, termek stb. neve lehet intézménynév is, 
például: Corvin Budapest Filmpalota, Vadszőlő Szálloda, Sport- és Rendez-
vényközpont, Rózsakert Bevásárlóközpont, Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszo-
da, Fiumei Úti Nemzeti Sírkert, Erzsébet Szálloda, Platán Panzió, Klasszik 
Rádió, Csontváry Terem, Derkovits Terem” (AkH.12, 85). Ebben az esetben a 
187. pontnak megfelelően járunk el. A 190. szabálypont második bekezdé-
sében azonban megjelenik az „intézménynévszerű megjelölés” fogalom. 
Ennek a meghatározását nem találjuk, de a példákból az derül ki, hogy ezek 
a köznyelven előforduló ún. említőnevek. A következő táblázatban csopor-
tosítva látható a két típus.
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Intézménynévszerű megnevezés Intézménynév

Vadszőlő szálloda Vadszőlő Szálloda

Lukács fürdő Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda

Kaiser’s szupermarket Rózsakert Bevásárlóközpont

Corvin mozi Corvin Budapest Filmpalota

Kerepesi temető Fiumei Úti Nemzeti Sírkert

 Csontváry terem (tanterem neve) Csontváry Terem

Köztük vannak olyanok, melyekről első látásra/hallásra is nyilvánvaló intéz-
ménynévi mivoltuk (Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda, Rózsakert Bevásárló-
központ, Corvin Budapest Filmpalota, Fiumei Úti Nemzeti Sírkert). A köznapi 
beszédben ilyen hosszan nem fordulnak elő ezek a nevek, csak az említőnevüket 
használjuk. Nem mondjuk azt, hogy a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszodába járok 
úszni, hanem csak így: A Lukácsba járok úszni. Vagyis az intézménynévszerű 
megjelölések értelmezésére szolgáló köznévi tagot/tagokat elhagyjuk. További 
példák: a Keletiből indul, a Kossuthon hallottam.

A nyelvhasználó számára továbbra sem egyértelmű, hogy az azonos formák 
közül melyik az intézménynévszerű és melyik az intézménynévi. Pl. A Vadszőlő 
Szálloda (mint cég) megrendeléseit nem teljesítették a beszállítók. A Vadszőlő 
szálloda/Vadszőlő Szálloda éttermében ebédeltünk. Az adott alak helyes rögzíté-
séhez nem nyelvi háttértudásra van szükség, hanem az illető intézmény ismere-
tére. Ezt pedig nem lehet kötelezővé tenni. Fogadjuk el tehát mindkét variációt! 
Jó lett volna, ha a szabályzat szerkesztői összhangba hozták volna a Vadszőlő 
szálloda és Vadszőlő Szálloda analógiájára a többi hasonló esetet is, pl. Erzsébet 
szálloda és Erzsébet Szálloda, Vén Diák eszpresszó és Vén Diák Eszpresszó, Kis 
Rabló étterem és Kis Rabló Étterem stb. 
4.4.8. Megengedő a szabályzat rendezvények, rendezvénysorozatok, társadalmi 

és politikai mozgalmak, programok stb. nevének az írásában. A kis kezdőbe-
tűs formát ajánlja (a magyar nyelv hete, fásítási hónap, országos középiskolai 
tanulmányi verseny, 15. nemzetközi könyvfesztivál), de elfogadhatónak tart-
ja intézménynévként a nagy kezdőbetűset is: Budapesti Nemzetközi Vásár, 
Szegedi Szabadtéri Játékok (191. pont). 

4.5. Az idegen írásmód szerinti írás
Ez a fejezet egy alponttal bővült. A 217. pont d) része szabályozza a couchette-

rendelés, lime-likőr, ragtime-koncert és hozzá hasonló köznévi kapcsolatok írását 
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az ugyancsak hangérték nélküli betűre végződő tulajdonnévi előtaghoz kapcsolódó 
utótagok együttesének a helyesírásával: kötőjeles kapcsolást rendel el a tulajdon-
neves összetételek mintájára: Baudelaire-vers, Loire-part, Shakespeare-dráma.

4.6. Az írásjelek
4.6.1. Új az írásjelek rendszerével és formai sajátosságaival foglalkozó pont is 

(240.). Csak kötőjel és nagykötőjel van, a méretéről nem nyilatkoznak. A 
gondolatjel mérete megegyezik a nagykötőjellel. Párbeszédjelről nem ír (Az 
Osiris használja ezt a szakszót.)

4.6.2. Sokkal kevesebb lett, ezért egyszerűbb, áttekinthetőbb a bevezető fejezet 
(239. pont). Nem tapad a nagykötőjel, ha több szóból álló, bonyolultabb 
írásmódú szerkezeteket kapcsol össze: f. hó 5. – f. hó 25.; Kéki Béla – Köpeczi 
Bócz István. A nagykötőjel középső helyzetű, és hosszúsága megegyezik a 
gondolatjel hosszúságával.

4.7. A számok és a keltezés
4.7.1. A 295. pont a dátumok írásában egy változattal többet, toldalékolt formát 

is ad: 2016. február 28., 2016. febr. 28., 2016. febr. 28-a; 2016. II. 28., 2016. 
02. 28., 2016. 02. 28-án. Kihagyja viszont a számok közti kötőjeles megol-
dást: 2014-02-28. (Ezt a számítógép automatikusan fölajánlja, ezért könnyen 
elterjedhet.)

4.7.2. Ismét elfogadható lett az elseje, elsején, elsejéig stb. szóalakok többféle 
számjegyes írása. A 298. pontban megjelenő rendelkezés szerint tehát j-vel 
és j nélkül is írhatók: „1. vagy 1-je, 1-én vagy 1-jén, 1-ig vagy 1-jéig stb. Az 
elseji vagy elsejei szóalak számjeggyel írva: 1-i vagy 1-ji vagy 1-jei” (AkH.12, 
137). Ezzel lényegében az AkH.10-hez tértünk vissza.

 4.7.3. A mindennapi írásgyakorlatnak megfelelően módosult az időpont szám-
jeggyel történő írása (300. pont): nemcsak pontot, hanem kettőspontot is 
tehetünk: 10,35 vagy 10:35; 10.35-kor vagy 10:35-kor (AkH.12, 137). 

4.8. A szavak írásának megváltoztatása
Bizonyos esetekben különféle okokból megváltozott egyes szavak írása. 

Ilyen ok pl.:
– a szó ejtésének megváltozása (például: árboc > árbóc, bedekker > bédekker, 

biennale > biennálé, bura > búra, immúnis > immunis, reverzíbilis> rever-
zibilis, rühvel > rühvel v. rühhel, samanizmus > sámánizmus,sarlatanizmus 
> sarlatánizmus, satanizmus > sátánizmus);
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– a jelentésváltozás indokolja a szó egybeírását: nagyra törő > nagyratörő (= 
nagyravágyó), tenyérbe mászó > tenyérbemászó (= pimasz, ellenszenves);

 – másként írják a szót a szaknyelvben: első fokú ítélet > elsőfokú ítélet, fekete 
doboz > feketedoboz (pl. repülőgépen), házinyúl > házi nyúl, paraolimpia > 
paralimpia, szabad vers > szabadvers, vegyes úszás > vegyesúszás (sportág);

– a korábbi szabályoknak nem felel meg a szó írása: élethalálharc > élet-
halál harc, napéjegyenlőség > nap-éj egyenlőség, örökkön-örökké > örök-
kön örökké, sete-suta > setesuta, szaltó mortále > salto mortale);

– megváltozott a szabály: ésszerű > észszerű, penésszerű > penészszerű, viasz- 
szerű > viaszszerű; Bernadettel > Bernadett-tel, Ivettel > Ivett-tel, Marian- 
nal > Mariann-nal; május 1-jén > május 1-jén v. 1-én; 3:0-s győzelem > 
3:0-s v. 3-0-s győzelem);

– a magyaros vagy az idegen és a magyaros írásmód is olykor elfogadható 
az idegenből átvett szavak esetében: metropolis > metropolisz, e-mail 
> e-mail v. ímél, pacemaker > pacemaker v. pészméker, spray > spray v. 
spré v. szpré.

V. Befejező megjegyzések

A 12. kiadás változásait a szabályok alkalmazása és az egyes szavak és szókap-
csolatok írása szintjén csak fokozatosan szabad és lehet számonkérni. Magyar-
országon az érettségi vizsgadolgozatokban a 2016/2017-es tanév tavaszi vizsga-
időszakáig a 11. és a 12. kiadás szerinti helyesírást is el kell fogadni. Középszintű 
vagy az alatti értékeléskor 3 év a türelmi idő (vö. Keszler 2015: 268).

A lényegesebb változtatások bevezetését Prószéky Gábortól vett idézettel 
kezdtem, s vele is fejezem be: „Talán azt is lehetne mondani, hogy a teljes szabály-
zat az összes részletével elsősorban a lektoroknak és a korrektoroknak a szabályza-
ta. Van egy olyan elvi része, amit mindenkinek ismernie kell, de nem baj, ha valaki 
egy adott ritkább helyzetben a szabályzathoz vagy egy helyesírási tanácsadóhoz 
fordul.[…] Sokszor halljuk a minket megállító rendőrtől, hogy nem emlékezet-
ből kell vezetni, és bár tegnap rakták ki az új táblát, mégis megbüntet minket.
Az jogos, hogy nem emlékezetből kell vezetni, de a beidegződést nem lehet 
önmagában büntetni. Tehát azt mondom: tessék figyelni, hogy egy-két helyen 
mostantól új helyesírási tábla van kitéve, amit nem ok nélkül raktak ki, hiszen 
az ottani forgalom, a kialakult nyelvi helyzet ezt kívánta meg” (Prószéky 2015, 
internetes forrás).
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Lajoš Č. NAĐ

FORMIRANJE MAĐARSKOG PRAVOPISNOG SISTEMA 
I NAJNOVIJE PROMENE

U svom uvodnom delu studija u tezama predstavlja faktore koji utiču na strukturu 
i sadržaj mađarskog pravopisnog sistema. Prelazeći kroz pojedinačna razdoblja 
istorije jezika ona ističe najbitnije pravopisne modulacije u svakom od njih. U 
svom daljem, obimnijem delu rad se bavi karakteristikama dvanaestog izdanja 
Pravila mađarskog pravopisa, predstavljajući ujedno i promene koje su stupile na 
snagu 2015. godine.

Tanulmányok, Újvidék, 2017/1. 54. füzet, 3–24



24

Ključne reči: „kancelarijski” način označavanja glasova, husitski pravopis, 
protestantski i katolički pravopis, „jotističko-ipsilonistički rat”, pravopisni sistem, 
pravilnici, osnovni principi pravopisa, najnovije promene.

Lajos CS. NAGY

THE DEVELOPMENT AND MOST RECENT CHANGES OF 
HUNGARIAN ORTHOGRAPHY

In the introductory section of this paper, the schematic structure of the Hungarian 
orthographic system and the factors influencing its content are presented. The 
most important changes in each linguistic period are highlighted. The main, more 
prominent part of the paper presents the characteristics of the 12th edition of A 
magyar helyesírás szabályai [The Rules of Hungarian Orthography], dealing with 
the changes that came into effect in 2015.
Keywords: Chancery orthography, Hussite orthography, Protestant and Catholic 
orthography, the war between iotists and epsilonists, orthographic system, 
regulations, orthographic principles, most recent changes
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A RETORIKA ÉS AZ ÉRVELŐ ESSZÉ TANíTÁSA

Mai korunkban is egyre fontosabbá válik mások meggyőzése, a kulturált vitakészség 
elsajátítása, és erre már az iskolában is fel kell készíteni a diákokat. A tanulmány-
ban a szerző bemutatja a retorika szükségességét, rövid, történeti áttekintést ad a 
különböző korok rétorairól, kutatóiról, majd a mai oktatásban megjelenő retori-
kai ismereteket foglalja össze, hangsúlyosan az egyik érettségi feladatra, az érve-
lő esszére való felkészítés folyamatát bemutatva. Az írást egy válogatott retorikai 
gyakorlatsor zárja.
Kulcsszavak: meggyőzés, érvelés, érvelő esszé, nyelvi megformálás, retorikai gyakor- 
latok

„A szónoklás tudománya: a rábeszélés tudománya. 
Könnyű belátnod, mily fontos e tudomány az életre. 
A görögöknél, a rómaiaknál ez volt az élet iskolája. 

De a szó hatalma azóta nem csökkent,
 mert a szóval a gondolat harcolt 

s van-e hatalmasabb a gondolatnál?” 
(Babits Mihály) 

1. Bevezetés

A retorika a gondolkodás és önkifejezés, valamint a kulturált és tisztességes 
érvelés, vitatkozás tudománya. A szónoklat és a vitatkozás a demokratikus társa-
dalmak működésének elengedhetetlen velejárója. Már az athéni demokráciában 
is rendszeresen összejöttek a szavazati joggal bíró polgárok, és megvitatták a 
köz ügyeit, mielőtt szavazataikkal döntöttek volna törvényekről, háborúról és 
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békéről. A retorika, a szónoklattan, vagyis az ékesszólás tudománya volt régen 
a görögöknél. Ez foglalta össze a szónoki beszéd felépítésének és kifejtésének 
tanait, vagyis azt, hogy a nagy nyilvánosság előtt elmondott, ékes stílusú politikai 
vagy ünnepi beszédet hogyan kell felépíteni, és ezt hogyan tudja a szónok, azaz 
a rétor az alkalomhoz illően és szándékai elérését segítő legnagyobb hatásosság-
gal előadni. Régen a politikai, a törvényszéki és az egyházi beszédek tartoztak 
típusai közé, ma a retorika tágabb értelmű, a rendszeres gondolkodás, a kulturált 
és tisztességes érvelés tudománya, ezeken kívül idesorolunk minden közéleti 
kommunikációs megnyilatkozást is.

A mai modern demokratikus társadalmakban nagyon sok szinten folynak 
viták. Politikai viták folynak a közügyeinkről az európai és nemzeti parlament-
ben, jogi viták a bíróságokon, tudományos viták az egyetemeken és tudományos 
fórumokon, de találkozhatunk vitákkal az írott vagy elektronikus sajtóban is. 
A nyilvános vitákat azokban a társadalmakban becsülik igazán, ahol az emberi 
szabadságnak, és azon belül a szólásszabadságnak nagy fontosságot tulajdo-
nítanak, hiszen a közszónoklat és a nyilvános viták az eszmék szabad ütköz-
tetése nyomán a közjót segítik elő. Retorikai tudásra mindenkinek szüksége 
van képzettségétől, foglalkozásától függetlenül. Abban segít a retorika, hogy az 
ösztönös beszédből tudatos nyelvhasználat, valódi retorikai jártasság legyen. A 
retorikaiskolák, a menedzsertanfolyamok és a divatos kommunikációs trénin-
gek az emberben meglevő beszédképességekre építenek. A retorikatanításnak 
is az a feladata, hogy feltárja a diákokban meglevő képességeket, ezeket tovább-
fejlessze, és megtanítsa a nyilvános megszólalás nyelvi és nem nyelvi szabályait.

A retorikának a legrégebbi, ókori meghatározása (a szónoki mesterség, az 
ékesszólás művészete) a meggyőzésben látja a retorika lényegét, ez többé-kevés-
bé általánossá vált az ókortól kezdve egészen napjainkig. Ezt a retorikafelfogást 
azonban éppen a meggyőzésre irányuló fókusza miatt érték támadások, az 
ókorban ugyanúgy, mint az újabb korokban. Márpedig a rosszról is meg lehet 
győzni a hallgatóságot, s a hatalom rendszerint ezt meg is teszi. Mivel a politikai 
szónokok gyakran visszaéltek a retorika eszközeivel, azaz az igazság elferdítésére 
vagy mellébeszélésre használták őket. Quintilianus kitágította a retorika határait, 
mivel a meggyőzés helyett a beszédet állította a középpontba meghatározásá-
ban, ezzel a retorika nem az ékes, a cikornyás nyelvi ügyeskedést jelenti, hanem 
a tisztességes és tárgyszerű beszéd tudományát, amely az igazság feltárására és 
közlésére hivatott. Szerinte a retorika tudomány, s célja nemcsak a meggyőzés, 
hanem tájékoztatás, leírás stb. is (vö. Adamik–A. Jászó–Aczél 2004, 5–24). 

Korunk felfogása is a retorikának ezt a tágabb értelmezését fogadja el, és a 
retorikát tudománynak tekinti. Wacha Imre megfogalmazásában „…a retori-
ka egyrészt a) műfajismeret, s ezen belül a prózai és verses (elbeszélő és leíró) 
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műfajok ismeretének tudománya, másrészt b) a meggyőző nyilvános (szónoki) 
beszédnek, harmadrészt c) a prózai ékesszólásnak, az elegáns, választékos szóno-
ki stílusnak a tana, negyedrészt d) szerkesztéstan. Mindezeken belül egyrészt 
deskriptív, rendszerező tudomány, másrészt preskriptív és gyakorlati célokat 
szolgáló tudomány” (Wacha 1994, 54).

Ha a tudományos vizsgálat felől közelítünk: a stilisztika, a meggyőzéslélek-
tan, a logika határterülete (Adamik 1998, Bencze 1996, Petőfi–Benkes 1999, 
Wacha 1999). Ha a közelmúltnak nem elméleti, hanem gyakorlatközpontú 
retorikatankönyveinek meghatározásait vizsgáljuk, nagyjából ugyanez a válasz: 
olyan alkalmazott gyakorlati tudomány, amely ahhoz nyújt segítséget, miként 
kell hatásosan szólni, érvelni a nyilvánosság előtt és a nyilvánosság számá-
ra, illetőleg: miként kell érvelni, meggyőzni, rábeszélni (Carnegie 1990, Hull 
1997, Pratkanis–Aronson 1992.) A retorikának mint alkalmazott tudomány-
nak a fogalomköre mára már kitágult. Wacha (1999) rámutat, hogy ma már 
nem csak a nagy nyilvánosság és vegyes összetételű hallgatóság előtt elhangzó 
beszéd minősül nyilvános beszédnek. Ide tartozik az egyetemi előadó, az isko-
lai pedagógus, sőt a menedzser, az üzletkötő beszéde is. Ez azt jelenti, hogy az 
alkalmazott tudománynak körébe tartozik mindazon ismeretek felderítése és 
megtanultatása, elsajátíttatása és begyakoroltatása, végül pedig alkalmazása, 
amelyek mindennemű nyilvános beszédben a gondolat, az információ átadását, 
a partner meggyőzésének célját szolgálják. Napjaink gyakorlatának és elvárása-
inak megfelelően a közéleti beszédnek, a nyilvános megszólalásnak, a köznek 
szóló és közérdekű beszédnek a tudománya. Ennek értelmében a retorika a 
megismerést szolgáló alkalmazott tudomány.

2. A retorika rövid, történeti áttekintése

2.1. Ókori retorika
Az antik retorika Szicíliából indult útjára, első művelője Empedoklész volt. 

Innen került át Athénba. A retorika mint ékesszólástan a görög demokrácia 
szülötte (mindenki előtt nyitva állt a politikai karrier lehetősége, de ehhez szük-
ség volt a megfelelő szónoki képesség megszerzésére). Az i.e. V. században ennek 
a tanítására vállalkoztak a szofisták, városról városra járva.

A legfontosabb szofista tanító Gorgiasz, akinél a tartalom alárendelődik a 
formának, a gondolat a kifejezésnek. Felhívja a figyelmet a találékonyságra. A 
forma előtérbe helyezése miatt sokan támadták a szofistákat. Démoszthenész 
stílusát mindig a gondolat határozta meg, de tudott feszültséget teremteni és 
fokozni is. Platón szerint a retorika célja a közjó szolgálata, aminek a filozófiával 
kell egyesülnie, hogy művészi színvonalú mesterség váljék belőle. Arisztotelész 
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szerint a szóbeli megnyilatkozás célja mindig a meggyőzés, melyhez érveket kell 
felhasználni (ő volt az, aki minden addigi szabályt, tant és véleményt összefog-
lalt az i.e. IV. században Retorika című munkájában).

A római retorika mesterei újjáélesztették a rétoriskolákat, és magukat szofistá-
nak nevezték. Olyan szabályokat, törvényszerűségeket fogalmaztak meg, amelyeket 
felhasználva a beszélő a hallgatóság akaratát, támogatását megnyerheti, és az ál- 
tala kívánatosnak tartott cselekvésre késztetheti. Cató stílusára a magvas egysze-
rűség volt jellemző, fő műve egy oktató kézikönyv Ad Marcum Filium címmel. 
Cicero stílusa a görög szabályokhoz alkalmazkodik: arányosan tagolt, kiegyensú- 
lyozott, ritmikusan végződő körmondataival. Prózai művei közül a De Oratore 
(A szónokról) címűben fejti ki nézeteit a retorikáról mint politikai tudományról, 
amely összefonódik az erkölcsi és társadalmi elvárásokkal, s ahol a szónok fela- 
data a hallgatóság meggyőzése. Tacitus homályos stílusáról vált nevezetessé. Célzó, 
tömör és mély értelmű mondatokban fejezte ki magát, igyekezett másoktól eltérő 
szavakat használni. Seneca nyugtalan, kiélezett, patetikus irányvonalat képviselte. 
Bevezette a rövid mondatos előadást. Quntilianus szerint a jó szónok jó ember, aki 
járatos a beszédben, a retorika pedig az a tudomány, ami megtanít jól beszélni. Retori- 
kára vonatkozó elveit az Institutiones Oratoriae Libri XII című művében fejtette 
ki. A demokrácia megszűntével nincs helye a vélemény szabad kinyilvánításának.

2.2. A keresztény ékesszólás kezdetei – Az egyházi szónoklat
A kereszténység a II. században elérkezett a fejlődésben oda, hogy a gyüle-

kezetek között szoros lett a kapcsolat, kompromisszumot kötöttek a hatalom-
mal, és igyekeztek erre a világra berendezkedni. Így kialakult a keresztényi 
ékesszólás. Szent Ágoston (354–430) a De doctrina Christiana (A keresztény 
tanításról) című művében fejti ki a véleményét a Bibliáról, melynek kapcsán 
megalkotja a jelelméletet.

2.3. A középkori retorika
A középkorban a retorika a hét szabad mesterség egyike volt. A szónoki 

gyakorlat azonban semmiféle kapcsolatban nem állt a valós élettel, csak a szabá-
lyok alkalmazására és a római szónokok szolgai utánzására szorítkozott. Csak 
az egyházi retorika virágzott, vagyis ebben a korban minden szónoki megnyi-
latkozás a Bibliához kapcsolódott.

2.4. A reneszánsz retorika
Ezt a kifejezést ma általában a nyugat-európai történelemnek a 14. század 

elejétől a 16. század végéig terjedő időszakára használjuk. A korabeli írások olyan 

Császi Nagy Ildikó: A retorika és az érvelő esszé tanítása



29

mozgalmat jelöltek vele, amely az újjászületés szellemét hozta a művészetekben, 
elsősorban az ókori tudáskincs újjáéledését. Ezt az eszmerendszer-változást 
tovább erősítette a gazdasági fellendülés és a polgárosodás. A középkor befelé 
forduló világával szemben a világi élet dicsőítése kerül előterébe. A reneszánsz-
szal az egyház egyeduralma háttérbe szorul; Baldassare Castiglione (1478–1529) 
fontosnak tartja a tréfát, Il Cortegiano (Az udvari ember) című munkájában a 
beszédre, a társaságban, illetve a társadalmi élet minden területén történő illő 
viselkedésre tanít. Gulio Cesare Scaliger (1484–1558) Az ékesszólás szüksége, célja, 
eredete és gyakorlása című művében a szép beszéd művészetének kialakulását 
társadalmi szintek szerint osztja fel, miszerint: a filozófusoké az igaz beszéd, a 
színpadon a gyönyörködtető beszéd, a polgároké a hasznos beszéd. Mindhá-
romféle szónoklat célja ugyanaz: a meggyőzés. Szerinte minden szónoklat tanít, 
a tanítás célja pedig a tudás, de a szép beszéd önmagában semmiképpen sem 
lehet cél, csak eszköz, a meggyőzés eszköze.

2.5. A barokk retorika

Ezzel a kifejezéssel az 1570-től 1750-ig tartó időszakot szoktuk jelölni. Magát 
a kifejezést – nyakatekert okoskodás, átlagtól való eltérés – csak később kezd-
ték a korszakra használni, először pejoratív értelemben, majd később a nega-
tív felhang lekopott. A retorikát kecses mesterségnek tartották, mely főleg az 
érzelmekre hat. A kor filozófusai azonban elvetik a retorika mindkét funkcióját, 
mondván: nem meggyőző, mert nem a valóságra támaszkodik, nem esztétikus, 
mert a semmiből akar valamit csinálni.

A barokk beszédek stílusa az egyházi beszédekben is megjelent, de voltak a 
nép számára tartott egyszerű tanító és épületes beszédek is. William Shakespeare 
(1564–1616) Julius Caesar művében elhangzó Antonius-beszéde a klasszikus 
retorika minden fogásával él. Pázmány Péter (1570–1637) díszítetlen modort, 
logikus elrendezést, párhuzamokra épített körmondatokat használt, a lendü-
letet és a monumentalitást kedvelte. Nagy gondot fordított beszédei esztétikai 
megformálására.

2.6. A 16. század és a 18. század közötti magyar retorika

Ez az időszak tekinthető a magyar retorikában a kezdetek időszakának. 
Ekkor indul Magyarországon a magyar nyelvű retorikaoktatás. Mária Terézia 
1777-ben kiadott Ratio Educationis rendeletének célja, hogy megreformálja az 
oktatást, hogy közelebb vigye az iskolát az élethez. Igazi fordulópontot mégis az 
1790–91-es országgyűlés hozott, amikor megkezdődött a harc a magyar nyelv 
hivatalossá tételéért. 1795-től már nincs helye a mozgósító beszédeknek, a nyil-
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vános beszéd műfaja teljesen visszaszorul, és csak a papok számára marad meg. 
Ennek hatására a retorikusok vagy az irodalom felé fordulnak, vagy egyházi 
beszédekkel foglalkoznak.

2.7. A klasszicista retorika
Erre a korra az elméletek és vélemények összevisszasága a jellemző. Nincse-

nek egységes formai jellemzők; Kant retorikaellenes nézete (az ékesszólás nem 
más, mint a látszat általi megtévesztés) megosztotta a rétorokat, Hugh Blair 
(1718–1800) a klasszicista retorika atyja a retorikát, mint a kötött és kötetlen 
kifejezés művészetét fogta fel. A retorika céljának a megértést és a megértetést, 
ill. a közlés racionális oldalát tartotta. Retorikaelméleti alapművet írt, mely 
magyarul is megjelent: Blair Hugó rhetorikai és aestheticai leckéi címmel. Ez a 
műve a századfordulóig meghatározta a magyar retorikát.

R. Whately (1787–1863) a retorikát logikai alapon közelítette meg. Az 
Elements of Rhetoric (A retorika elemei) című művében az érvelő beszédre helyezi 
a hangsúlyt, amely az érvek feltálalásán és elrendezésén alapul. T. Sherridan a 
Lecture on Elocution (Előadások az ékesszólásról) című művében a hanghordo-
zással, a testmozgással és a gesztikulációval foglalkozott, a figyelmet az előadás-
mód fontosságára irányítja.

2.8. A reformkori retorika
Magyarországon az 1820-as években egyre több nemes ismerte fel, hogy 

alapos gazdasági és politikai változásokra van szükség. Megváltozott az a felfogás, 
hogy a retorika alantas mesterség, mely a gyengék és a tudatlan tömegek megté-
vesztésére szolgál. A szónoklattan kezdett újjáéledni, amiben jelentős szerepe 
volt a nyelvújításnak is. A kor bővelkedik jó szónokokban és tankönyvekben. 
A politikai beszédek mellett megjelennek a közéleti beszédek is. Kossuth Lajos 
(1802–1894) szónoklatait a hatóerő, a nyelvi gazdagság, a gondolatok sodra, 
a lelkesítésre való törekvés jellemezte. Deák Ferenc (1803–1876) beszédére az 
egyszerű fogalmazás, a logikus érvelés, a rövidség jellemző.

2.9. A 20. század megszólalási formái 
1910-től kezdve, amikor a politikai korteskedés miatt szükségessé válik 

a retorikai ismeretek megszerzése, ismét megindul a kutatás a retorika, mint 
jelentés, érték, motívum, megismerésmód, stílus, módszer, fogalmazástanítás 
részterületeken.

I. A. Richards (1893–1979) a jelentéssel foglalkozott, ő a háromszög-elmé-
let megalkotója. A Philosophy of rhetoric (A retorika filozófiája) című művében 
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kijelenti, hogy a retorika a félreértések és ellenszereinek tudománya. Elmélete 
szerint a szavaknak nincs objektív jelentése, mert mindenkinek más a múltbe-
li tapasztalata. Elméletének alapeleme az a szövegösszefüggés, mely szerint a 
bennünket ért hatásokra való reagálásunkat múltbeli tapasztalataink determi-
nálják, azonban van egy kollektív jelentés is, hiszen egy adott szó jelentését a 
szövegkörnyezet határozza meg. Kijelenti, hogy a jelentés nem a szóban, hanem 
az emberekben van.

R. Jakobson (1896–1982) a poétikai funkciót vizsgálja, leírja a nyelvi kommu-
nikáció összetevőit: feladó – kódolt üzenet – kapcsolat a címzettel – címzett – 
dekódolás. A legtöbb esetben az üzenet referenciális funkciójú, de nem hagyhatók 
figyelmen kívül a másodlagos funkciók sem, mert ezek a jelek érzékelhetőségét 
fokozzák.

A. K. Burke újítása az okok kutatása. Rhetoric of motives (A motívumok 
retorikája) című munkájában, a megnyilvánulások motívumait (a végrehajtott 
cselekvés okát) vizsgálta.

J. L. Austin szerint vannak olyan szavak és nyelvi megnyilvánulások, amik 
tesznek valamit (vagyis cselekvés nélkül nem jelentenek semmit. Beszéd-tett, 
beszéd-aktus elméletét a How to do things with words? (Hogyan tegyünk dolgo-
kat szavakkal?) című könyvében ismerteti, ahol három beszédaktust különböz-
tet meg: (lokúcióst) valaminek a kimondása, (illokúcióst) meghatározott céllal 
történő közlés, (perlokúcióst) ha meggyőzünk valakit.

St. Toulmin az érvelést (argumentációt) tekinti a retorika legfőbb elemének. 
Uses of argument (Az érvelés alkalmazása) című munkájában felállítja az argu-
mentációs modellt, amely az emberi döntésekhez vezet. C. H. Perelman a 20. 
század legismertebb rétora, aki Arisztotelész gondolatait viszi tovább. La nouvelle 
rhétorique (Az új retorika) című művében a formális logikát bírálja. Szerinte a 
gyakorlati érvelés az, ami alkalmas gondolatok közlésére és terjesztésére, ezért 
ez a megismerés eszköze (vö: Adamik–A. Jászó–Aczél 2004, 3–66; 68–83.).

2.10. A magyar retorikai irodalom áttekintése napjainkig

Medgyesi Pál 1650-ben írja meg táblázatokba foglalt retorikai szabálygyűjte-
ményét félig magyarul, félig latinul. Péczeli Józsefnek a Mindenes Gyűjteményben 
jelentek meg retorika tárgyú írásai, melyekben az ékesszólás meggyőző szere-
pét hangsúlyozza, kiemelve a mozgósító erőt. Tóth Ferenc 1808-ban született 
Homiletika című magyar nyelvű iskoláskönyve nem a tájékoztatás, a gyönyör-
ködtetés vagy a rábeszélés, hanem a szívet és az akaratot megindító ékesszólással 
foglalkozott. Gáti István a szónoklat jelentőségét a hétköznapokra is levetítette 
a Fontos beszéd tudománya című művében.
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Bitnitz Lajos 1827-ben megjelent A magyar nyelvbéli előadás tudománya című 
munkája műfajismereti és stilisztikai kézikönyv: az ékesszólást a költészettel, 
illetve a tudományos prózával foglalja összefüggő rendszerbe. Verseghy Ferenc 
1817-ben megjelent retorikai munkája az ékesszólás felől közelíti meg a retorikát. 
Acsay Ferenc 1889-ben megjelent retorikája a prózai műfajok elméletével foglal-
kozik. 1927-ben látott napvilágot a Retorika a felső kereskedelmi iskolák számára 
(szerkesztette Riedl Frigyes, átdolgozta Pintér Jenő, a tanításhoz alkalmazta Gálos 
Rezső). Az egyik utolsó, 1945 előtt megjelent középiskolai retorikatankönyv, az 
Alszeghy Zsolt és Sík Sándor szerkesztette Retorika a gimnázium, reálgimnázium 
és reáliskola V. osztálya számára (1928), is inkább leíró-elbeszélő-értekező. Csak 
egyik fejezete foglalkozik a szónoklatokkal. Többé-kevésbé hasonló a felépítése 
Szabó G. Zoltán és Szörényi László Kis magyar retorikájának (1988) is, amely 
elsősorban a klasszikus retorikára épül és – már alcíme szerint is – irodalmi 
retorika (vö. Adamik–A. Jászó–Aczél 2004: 122–139). 

Az 1945 előtt, majd 1945 után újra megjelent retorikakönyv Wéber Mihály 
Szónoklattana (1945) a hagyományos értelemben vett nyilvános szónoklatok 
kérdését tárgyalja, bizonyos értelemben a klasszikus retorika elvei alapján. A 
háború utáni, 1960-ban megjelenő első retorikának számító Nyelvtan – stílus 
– szónoklás című könyvnek A fogalmazás művészete című Terestyéni Ferenctől 
származó fejezete kapcsolható a szónoklattan körébe. Fischer Sándor Retorika 
könyve (1975) is a klasszikus alapokról indul, de nagyobb részében beszédtech-
nika. A klasszikus retorika elvére épül Gáspári László Retorika című egységes 
főiskolai jegyzete (1987) is, mely a retorikai eszközöket is tárgyalja. Ez is rend-
szerező jellegű, irodalmi retorika elsősorban. 

A rendszerváltás után Wacha Imre A korszerű retorika alapjai (1994) című 
kétkötetes munkájában összegzi a retorikai ismereteket.

Adamik Tamás (1998) könyve a klasszikus retorikákat dolgozza fel: Antik 
stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig. Egy újabb, az iskolai oktatás céljait is 
szolgáló könyv Szálkáné Gyapay Márta Gyakorlati retorika könyve (1999), mely 
főleg az érveléstechnikával foglalkozik. Ilyen jellegű munka Németh Erzsé-
bet Közszereplés (1999) című munkája, mely némi kommunikációs ismeretek 
közlése után jórészt az érvelés- és előadástechnikával foglalkozik, a nyilvános 
szerepléshez nyújt segítséget.

Az ezredforduló után számos új könyv jelent meg a témával kapcsolatban. 
Aczél Petra Retorika, A szóból épült gondolat (2004) című munkája a gyakor-
latban ad hasznos segítséget. A retorika ugyanis nem ígéret, hanem tudás és 
tapasztalat. Segítségével feldolgozzuk, elsajátítjuk a nyelvet. Megismerünk egy 
új jelrendszert, azt, amitől a gondolat szóvá, a szó szöveggé válhat, a gondolat 
gazdagsága épül föl belőle.
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Zentai István A meggyőzés útjai. A mindennapi élet meggyőzéspszichológiája 
(2004) című, főként mérnökhallgatóknak írt könyve a meggyőzés pszicholó-
giájával foglalkozik. Az érvelés- és tárgyalástechnika mellett nagymértékben 
támaszkodik a formális és informális logikára. Nem ígér sikert, boldogulást, 
tökéletes és gyors érvényesülést, csupán hajlékony technikákra tanít.

Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra Retorika (2004) címen megje-
lent, a retorika elméleti és gyakorlati vetületeire egyaránt kitekintő tudományos 
kézikönyve a klasszikus diszciplína teljes bemutatására törekszik. A retorika több 
ezer éves történetének áttekintésével, a főbb fejlődési folyamatok kijelölésével és 
a fogalomtár rendszerszerű bemutatásával kezdődik a munka, amelyet azután a 
meggyőzés mint hatás és mint tulajdonság meghatározása, a hatás kiváltásának 
és létrejöttének, lehetséges megvalósulásának leírása, a szöveg és beszéd felépí-
tésének tárgyalása, illetve a működéséhez szükséges elemek felsorolása követ. 
A könyv egyedülálló értékét adja a magyar retorikai tankönyv- és szakirodalom 
áttekintése és alapos vizsgálata. A kötetet közéleti kitekintés, valamint a retorika 
gyakorlati alkalmazásának a területeit bemutató fejezetek zárják.

Aczél Petra – Bencze Lóránt (szerk.) Hatékonyság és meggyőzés a kommu-
nikációban (2007) könyve azt a célt tűzte maga elé, hogy megtanuljunk hatéko-
nyan és meggyőzően beszélni és írni. Mesterei legyünk a hatékony és hajlékony 
beszéd és írás stratégiájának, a másik ember befolyásolásának, és rajta keresztül 
a világ alakításának. Mesterei a nyelvnek, amely a múltat idézi, amellyel a jelent 
megértjük, és amely a jövőt előrevetíti. A nyelvnek, amely személyiséggé alakítja 
az embert, létrehozza, élteti és fenntartja a társadalmat, lehetővé teszi az egyén 
gondolkodását, hordozza gondolatait, árnyaltan kifejezi és rendezi érzelmeit.

Margitay Tihamér Az érvelés mestersége (2007) című tankönyve áttekinti az 
érvelések elemzésének és értékelésének fogalmi eszközeit, bemutatja a formá-
lis logika eszköztárát és az informális logika fontos fejezeteit. Különös gondot 
fordít a hibás, de gyakran meggyőzőnek tűnő – ezért veszélyes és félrevezető – 
érvelések bemutatására. A kötet elsősorban a gyakorlat és az alkalmazás igénye-
it tartja szem előtt. Az érveléstechnikai fogalmakat és eszközöket hétköznapi 
alkalmazási példákon keresztül, „működés közben” mutatja be, és a háttérben 
meghúzódó elvont filozófiai, nyelvpragmatikai, formális logikai és pszichológi-
ai megfontolásokat csak a minimálisan szükséges mértékben, a technikai zsar-
gont mellőzve tárgyalja. Az elméleti háttér iránt érdeklődők az irodalomban és 
a lábjegyzetekben találnak segítséget a további tájékozódáshoz.

Ebben az évben, 2017-ben válik nagykorúvá, azaz idén rendezik meg 18. 
alkalommal az egyetemisták és főiskolások számára megszervezett Kossuth-
szónokversenyt és retorikai konferenciát. A konferencia és a verseny anyagát 
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minden évben A régi új retorika címmel jelenteti meg a Trezor Kiadó. Az első 
kötet szerkesztői előszavában A. Jászó Anna és L. Aczél Petra így fogalmazza meg 
a verseny, a konferencia, illetve közvetve az ezek anyagát tartalmazó könyvek 
céljait: „A konferenciák célja a retorika feladatának megfogalmazása, helyének 
megkeresése egyrészt modern kommunikációs-internetes világunkban, másrészt 
a nyelvtudomány dzsungelében. A szónokversenyek célja a közéleti, szakmai, 
pedagógiai szerepekre való felkészítés, a komplex nyelvhasználat színvonalának 
emelése, a hagyományteremtés.”

A retorikai konferencia és szónokverseny anyagát tartalmazó kötetek szer-
kezete hasonló, a bevezető részt négy nagyobb fejezet követi: a) a konferencia 
előadásainak írott változata, b) az év beszéde, c) a szónokverseny beszédei és 
azok elemzése felkért szakemberek által, d) tanulságok és kitekintés.

2009 óta a középiskolás korosztálynak, a 9–10. évfolyamos diákok számára 
is megrendezik az Eötvös-szónokversenyt (iskolai, regionális és országos fordu-
lókon). A versenyen a diákok kommunikációs-retorikai képességét mérik olyan 
feladatok keretében, amelyek egy konkrét kérdésre válaszolva vagy egy érvelő 
szöveget értelmezve és arra reflektálva saját véleményük meggyőző megfogal-
mazására készteti őket. A versenyen kizárólag szóbeli feladatokat oldanak meg 
a diákok megfelelő felkészülés után és írásban megfogalmazott konkrét feladat 
alapján. A beszéd témája minden esetben a diákok életkorának megfelelő kérdé-
seket vet fel. Fontos szempont a feladatok összeállításakor az életszerűség, az 
életkori sajátosságokhoz való igazodás, valamint az aktualitás. Ugyanakkor a 
verseny politikai kérdésekben semleges kíván maradni, így politikai témájú 
beszédtémákat nem kaphatnak a diákok. A versenyen a diákok a teremben 
ülő társaikhoz, a tanárokhoz, a közönséghez szólnak. A versenyen gyakorolják 
és tapasztalják azt is, hogy ugyanaz a téma sokféleképpen megközelíthető. Az 
Anyanyelv-pedagógia 2017/1. számában megjelent a tavalyi döntő beszédeinek 
elemzéséről: Major Hajnalka Az Eötvös-szónokverseny beszédeinek retorikai 
elemzése című tanulmánya, mely hasznos tapasztalatokat adhat.

A legfrissebb megjelent munka Aczél Petra Neked van igazad? Érvelés és 
meggyőzés a gyakorlatban (2017) főként az érvelésre helyezi a hangsúlyt. Minden-
ki érvel, az is, aki tud, és az is, aki nem tud. Érvelni mindig, mindenhol kell, 
meggyőzni fontos és hatni felelősség. Segítségével egyszerre lehet gondolkodni 
és beszélni tanulni, nemcsak egyiket vagy másikat. A szerző szerint az érvelés: 
találkozás. A gondolatok, tudatok és emberek találkozása. Ez a találkozás sike-
rülhet rosszul és jól, de a gyakorlatok segítenek abban, hogy az utóbbi teljesüljön.
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3. A retorika a mai oktatásban

A retorika az iskolában elsősorban a meggyőzés, a kifejezés, az előadás eszkö-
zeinek a tanítása. A retorika nem pusztán szerkesztéstan. A retorika elméleti 
tudásra épített gyakorlati technikát, szerkesztési ismereteket, kifejezést, stílust, 
előadásmódot és megfelelő erkölcsi magatartást jelent. A 20. század második 
felében készült tantervek háttérbe szorították a retorika tanítását, s a kommu-
nizmus idején igyekeztek puszta beszédtechnikává alacsonyítani a retorikát. A 
politikai és a társadalmi élet megváltozása azonban új tanterveket, új gondolato-
kat, új tananyagot és új anyanyelvi tankönyveket hozott. Az egyik legfontosabb 
változás a retorika tanításának az újjászületése lett. Nem véletlen az sem, hogy 
a retorika iránti érdeklődés napjainkban újra megélénkült, hiszen a Magyaror-
szágon felnövekvő új generációnak ismét szüksége lehet arra, hogy felkészüljön 
a kulturált és színvonalas nyilvános szereplésre a közélet számtalan területén.

A kommunikációs és vitakészség fejlesztését ma már sok oktatási intézmény 
tekinti alapvető céljának. Így egyre több egyetemen és főiskolán, de sok középis-
kolában is része ez az általános képzésnek. Ugyanakkor „A meggyőzésnek nincs 
kottája. És kézikönyve sem, amiből megtanulhatnánk a tökéletesen hatékony, 
kiszámítható és megbízható technikákat, praktikákat” (Zentai 2004, 5). 

A retorikai stúdium mindig a grammatikára épült, feltételezi a grammatikai 
ismereteket. Elsősorban a grammatikában elsajátított gondolkodási műveletekre 
épül: a meghatározásra, a felosztásra, az összehasonlításra, a részekre bontásra, 
az átalakításokra vagy transzformációkra. De tisztában kell lenni a szavak jelen-
tésével, vonzatszerkezetével, a mondatok felépítésével, a mondatnál nagyobb 
szerkezetekkel is (Adamik 1998.).

A jelenlegi iskolai oktatás megtartja a klasszikus retorika egyetemes szemlé-
letét, ugyanakkor figyelembe veszi a modern retorikai törekvéseket is: beleérti a 
retorikába az írásművek alkotását is, hangsúlyozza az érvelés tanítását. Ily módon 
a nyelvtani stúdium szorosan kapcsolódik az irodalmihoz. A különböző terü-
leteken – irodalom és nyelvtan – alkalmazott módszerek támogatják egymást. 
Ez az integrált tanítás lényege.

2005 óta érettségi írásbeli feladatban idézet alapján fejtheti ki véleményét a 
vizsgázó az aktuális témáról. A bázisszöveg mindig gondolatébresztő, prob-
lémafelvetést, tételmondatot, érveket, dilemmát tartalmazhat. Érvelésében 
irodalomolvasóként használja fel szerzett tapasztalatait: hogyan vélekedtek a 
kérdéskörről különböző korokban a magyar költők, próza- és/vagy drámaírók. 
E feladattípus teszi lehetővé, hogy az irodalmi tárgyú problémafelvetés mellett 
általános kulturális, civilizációs kérdések egyaránt megjelenjenek tárgyalandó, 
vitatandó problémaként, természetesen minél több irodalmi témájú érvekkel 
alátámasztva (Spira 2011, 16).
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A kerettanterv nyelvtani részében 11. évfolyamon kiemelt szerepet kap a 
retorika, az éves órakeret egyharmada fordítandó erre: „A nyelvi magatartás és 
az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás növelése, ennek kere-
tében néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji jellemzőinek 
megfigyelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök használata); 
az érvelés technikájának megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek felsora-
koztatása. Mind a problémamegoldó gondolkodást, mind a kreativitást növeli, 
ha a tanuló ismeri a deduktív vagy induktív érvelést, a cáfolat módszereit; képes 
szónoklatnak, alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozásá-
ra. Retorikai tudását megfelelően képes használni a tanulásban és a társadalmi 
nyilvánosságban” (NAT1 2002).

2017-től a megváltozott írásbeli érettségi feladatokban az érvelési feladat 
középszinten időkeretben a szövegértési feladattal együtt szerepel a 90 perc 
utolsó 30 percében. A szövegalkotási feladat a) része, 120–200 szó terjedelem-
ben, és választható: párban áll az emelt szintről a középszintre került gyakorlati 
szövegalkotással. Értékelése jóval elmarad a korábban megszokottól, mindössze 
10 pont, ebből a világos állásfoglalás 0–1 pont, 3–5 releváns érv, példa 0–5 pont, 
a megfogalmazás igényessége 0–4 pont.

3.1. Az esszéről
Az esszé a francia essai szóból ered, a szó jelentése: ’kísérlet’. Montaigne 

(1533‒1592) a maga által teremtett sajátos műfajt, egyfajta szellemi naplót kívánt 
vele megjelölni: olvasmányaihoz kivonatokat készített, s magyarázataival ily 
módon kísérelte meg megérteni és megmagyarázni a világot. Montaigne esszéi 
1580-ban és 1588-ban jelentek meg.

A köztudatban az esszé az értekezésnél szubjektívabb hangvételű írásmű. 
A Világirodalmi Lexikon meghatározása szerint az esszé „átmeneti műfaj a filo-
zófiai, ill. szaktudományi értekezés és a szépirodalom között; olyan értekezés, 
amely mondanivalóját szépírói eszközök igénybevételével fejezi ki. Funkcióját 
tekintve kettős természetű. Igen gyakran egy-egy új kutatási terület első feltá-
rása, új probléma vagy elképzelés első bemutatása jelentkezik esszéformában. 
[...] Másik fő funkciója az esszének egy-egy tudományos eredmény, új irányzat 
stb. népszerűsítése, amikor is a szépirodalmi forma célkitűzése a szélesebb körű 
közönséghatás elérése” (Király – Szerdahelyi 1972, 1234). Egyik tankönyvünk 
szerint: „Elmélkedő, irodalmi jellegű, személyes hangvételű írás. Némiképp a 
jegyzet rokona, de elmélyültebb, tudományosabb vagy irodalmibb. A magyar 
irodalomban az esszének különleges hagyománya van. Gyökereit a 19. század 

1 Nemzeti Alaptanterv
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második felében, Gyulai Pálnál és Kemény Zsigmondnál találhatjuk meg. A 20. 
században a nyugatosok között kiváló esszéket írt Babits Mihály, a harmincas 
években pedig »esszéíró nemzedékről« beszélnek az irodalmárok. Idetartozott 
Halász Gábor, Szerb Antal, Németh László, Bálint György, Cs. Szabó László, 
Illés Endre, Németh László 1932-től egyszemélyes esszéfolyóiratot adott ki” 
(Balázs‒Benkes 2001, 46‒47).

Az angolszász iskolarendszerben a mienktől eltérő fogalom alakult ki az esszé-
ről. Eszerint az esszé olyan írásmű, amelyben a szerző úgy elemez és értelmez 
egy témát, hogy saját véleményét is kifejti, vagy nyíltan, vagy burkoltan, illetőleg 
közvetetten. Az esszé egyik fajtája az érvelő esszé, a másik fajtába az elbeszélő, 
a leíró és az ismeretközlő esszék tartoznak. Az érvelő esszé véleményt állít, s 
ezt védi meg logikai úton, a támogató gondolatokkal és evidenciákkal. Célja az 
olvasó meggyőzése, késztetése az író véleményének elfogadására. Érvelő esszé-
ben például a kábítószerek erősebb vagy lazább ellenőrzése mellett sorolunk fel 
érveket. Az elbeszélő esszé események sorát adja elő, ezek lehetnek megtörtént 
események vagy folyamatleírások. Elbeszélhetünk egy utazást, vagy azt, hogyan 
készítünk el egy ételt. A többi esszéfajtába is beiktathatunk egy-egy elbeszélést. A 
leíró esszé egy jelenetet, egy személyt, egy tárgyat, egy érzelmet ír le, rendszerint 
olyan szavakkal, melyek érzékszerveinkre vonatkoznak. Az ismeretközlő esszé 
célja információ közlése, nem pedig a meggyőzés, az elbeszélés vagy a leírás. 
Az egyetemeken főleg ezt az esszéfajtát kérik a diákoktól (vö. Fowler 1980, idézi 
Adamik–A. Jászó–Aczél 2004, 335–6).

A hazai szóhasználat az esszén az érvelő típusú esszét érti, azonban megfigyel- 
hetjük, hogy a különféle lehetőségeket – érvelés, elbeszélés, leírás, ismeretközlés 
– mindegyik esszétípusban fel lehet használni. Az érvelő esszében is lehet el- 
beszélés, leírás, ismeretközlés, ahogy egy szónoki beszédben is megfigyelhetők 
ezek a lehetőségek. Az esszé és a szónoki beszéd sok hasonlóságot mutat: mind-
kettő célja a meggyőzés, egy gondolat sajátos kifejtése, az érvelés; mégpedig úgy, 
hogy nem szükséges a tudományos szigort követni, szabadabban lehet az érzelme-
ket kifejezésre juttatni. A szónoki beszéd nem kívánja meg az érvek logikai sza- 
bályok szerinti, szigorú kifejtését, hanem megelégszik a kihagyásos szillogizmu-
sokkal, sőt hatásosságuk miatt előnyben részesíti őket; a szónoki beszéd kedveli a 
hatásos stilisztikai eszközök alkalmazását, hasonlóképpen van ez az esszében is.

3.2. Az érvelő esszé tanítása
A retorika tanításának sarkköve az érvelés tanítása. Az érvelés célja a kommu-

nikációs partner véleményének, attitűdjének vagy viselkedésének a megvál-
toztatása. Ebben segítenek a retorikaórákon megismert érvtípusok és érvelési 
technikák.A megadott szabályok szerinti vitatkozás hallatlanul fejleszti a rend-

Tanulmányok, Újvidék, 2017/1. 54. füzet, 25–58



38

szeres és logikus kritikai gondolkodást, ami abban segít, hogyaz igazság fontos-
ságát felismerjük, az igazat meg tudjuk különböztetni a hamistól, megtanuljuk 
a tények alapos elemzésének módszereit, kifejlesszük azt a képességünket, 
hogy másokat meg tudunk győzni, nyitottá váljunk ahhoz, hogy mások is meg 
tudjanak győzni bennünket.A vitákban csak akkor lehet sikereket elérni, ha 
megtanulunk a másik ember mondanivalójára előítélet-mentesen odafigyelni. 
A viták rendkívüli módon fejlesztik a kifejező képességeket és a kommuniká-
ciós készségeket általában. Az erőteljes érveléshez nem szükséges azonban az 
igazunkat kizárólagosnak képzelni. Az ilyen erőszakos álláspont fanatikusnak 
tűnhet a hallgatóság számára, és inkább gyengíti, mint erősíti a vitázó helyzetét. 
Az ellentmondást nem tűrő érvek legtöbbször nagyon sematikusak is. A világot 
jók és rosszak, igen és nem kettősségére egyszerűsítik le. Az igazi jó vitaképzés a 
tanulók érvelési készségét erkölcsi keretek között fejleszti. Azt keressük ugyanis, 
hogy mi a jó, mi az az érték, amiért érdemes küzdeni, érdemes vitába szállni.

Az érveléstan tanulmányozása során az érvekkel való visszaélés, a csúszta-
tások módszerei is megismerhetők. Ez védettebbé tesz a különféle manipulatív 
szándékokkal szemben. Könnyebben felismerhető, amikor egy reklám vagy egy 
propaganda-fogás félre akar vezetni. Minél kevésbé lehet valakit manipulál-
ni, annál nagyobb esélye van arra, hogy autonóm, önálló véleményformálásra 
alkalmas ember váljon belőle.

A kommunikációs funkciók alapján háromféle szövegtípust különböztetünk 
meg: elbeszélőt, leírót, érvelőt.Az érvelő esszével mint érettségi feladattal általá-
ban nyelvtanórán foglalkozunk, hiszen az érvelésről az anyanyelvi tanulmányok 
körében tanulunk részletesebben (retorika). Fontos tudatosítanunk, hogy az 
érvelésnek nem az a célja, hogy legyőzzünk, hanem az, hogy meggyőzzünk máso-
kat, és az együttgondolkodással közelebb jussunk az igazsághoz. A meggyőző 
közlésnek határozott célja van: cselekedtet, vélemény- vagy viselkedésváltozást 
akar elérni. A tételmondatokban megfogalmazott állításokat bizonyítják vagy 
cáfolják. A meggyőzés retorikájának kiindulópontja:a retorikai szituáció és az 
argumentációra képes összetevők tisztázása. 

Az érvelő esszé, jóllehet mind a műfaj, mind a feladattípus, mind pedig a 
feladattartalom újszerű volt, vonzotta a kétszintű érettségi vizsgázóinak egyhar-
madát. Az érvelő esszé feladata előre mutató abban a tekintetben, hogy bebizo-
nyítja, az irodalom is képes beemelni az iskolai közbeszédbe népszerű és kényes 
témákat. A látszólag könnyű feladat azonban számos buktatót rejt magában. A 
megoldás, a kifejtés értékét csökkenti, ha nem derült ki, milyen álláspont mellett, 
vagy milyen felfogással szemben érvel a dolgozat írója. Típushibaként értelmez-
hetőek azok a megoldások is, melyekben nem egyértelmű, milyen nézőpontból 
ír a vizsgázó, vagy ha a hivatkozott irodalmi művek csak „díszítik” a szöveget, 
s az érvelő kifejtés gondolatmenetében lényegében nem játszanak szerepet. 
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Hibának tartható az is, ha a szerkezetileg ügyesen tagolt, tartalmilag kielégítő 
megoldásban a hivatkozások lajstromszerűek, mintha a hivatkozott művek és 
szereplők mennyiségétől függne a kapott pontszám. Tipikus rossz megoldás, ha 
a hivatkozott mű részletes elemzésévé alakul át a feladat megoldása.

3.3. Az érvelő esszé megalkotása
A jó érvelés feltétele a világosság, a meggyőző erő, a gondolatmenet tagolt-

sága, koherenciája, a hangvétel egyenletessége. A fogalmazásírás szintetikus 
folyamat: egymás után elhelyezzük a szavakat, a mondatokat, a bekezdéseket, s 
végül koherens egésszé formáljuk őket. Ez igaz, mielőtt azonban hozzálátnánk 
a fogalmazás felépítéséhez, szükségünk van a középponti gondolatra, és azt is át 
kell látnunk, hogyan érvelünk. Egyszóval a fogalmazásírás analitikus tevékeny-
séget is igényel, sőt első lépésként azt igényel: végül is egy tétel lebontásátjelenti. 
Nem véletlen, hogy a retorikák az invencióban helyezték el az érvelés tanítását, s 
hangsúlyozták az invenció fontosságát. Az invenció nemcsak a források feltalá-
lását, az adatok összegyűjtését jelenti, hanem az alapgondolat és az érvelés felta-
lálását is. Először rálátásnak kell lennie az írásmű egészére, meg kell tervezni a 
felépítését, azután következhet a szintetikus, összerakó tevékenység.

A szövegnek mikro- és makroszerkezete van (Nagy 1981). A mikroszerkezetet 
a kisebb egységek alkotják: a mondatok és a bekezdések (a bekezdéseket a 
mezoszinthez is szokták sorolni, Tolcsvai Nagy 2001). A makroszerkezetet a 
nagyobb egységek alkotják: a bevezetés, a tárgyalás és a befejezés, valamint a 
szöveg egésze.A makrotervezés során a szerző nagyjából alakítja ki mondaniva-
lóját, még nem is mindig nyelvi szinten, hanem inkább képi formában. Az érvelő 
esszében nagyszerkezetek kialakításakor a következő lépéseket kell megtennünk: 
a probléma körülírása, megfogalmazása; a tételmondat megfogalmazása gyűj-
tőmunka után összegzésként; vélemény megfogalmazása egy kérdésben néhány 
mondattal; álláspont, vélemény alátámasztása „laikus” érveléssel; következtetés 
megfogalmazása.

Az érvelő esszében a szöveg kidolgozásának feladatai megegyeznek a szöveg-
alkotás főbb követelményeivel: „feltalálás”: találékonyság az érvek megkeresésé-
ben; elrendezés: nem bonyolult, követhető szerkezet; kifejezés: a közönségnek 
és a témának, helyzetnek megfelelő stílus.Mintaszövegeken végeztethetünk 
szerkezetelemzést, első lépésként a szerkezet egyes részeinek azonosítása 
történik meg. Ezt követheti a mintakövető írás, a szerkezet modellként való 
használata saját írásban,a kis lépésekben történő gyakorlást jelentheti a csak 
egy-egy szerkezetrész megírása is. 

A beszédmű megalkotásának egyik fontos lépése tehát a szerkezet kialakí-
tása, érveink elrendezése. Az eddigi ismeretekhez képest a legfontosabb újdon-
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ság a középiskolai oktatásban az érvelés. Az érvmeggyőződésünk bizonyításá-
ra, illetve mások megállapításainak cáfolására felhasznált tény, bizonyíték vagy 
körülmény. Az érvelés: érvek felhasználása az igazság bizonyítására. A jó érv 
védhető, meggyőző, és sokan elfogadják. 

Az esszé előkészítésekor a témához kapcsolódó anyaggyűjtés, a gondolatok 
felírása, érvek összegyűjtése, vázlatírás szükséges. A kidolgozásban és elrende-
zésben valamilyenmeghatározott logikai elv alapján építsük fel a szöveget. A 
megíráskor ügyelni kell az érvelési egységre, azaz nem térünk el a tárgytól, a 
címnek megfelelően írunk. A folyamatossággal mindig továbbvisszük a gondo-
latsort, ezért érdemes előre megtervezni, hogy honnan hová jutunk el. A befe-
jezéskor időt kell fordítani az önellenőrzésre, stilisztikai, helyesírási ellenőrzés-
re, a szöveg végső csiszolására. Az arányosság követelménye szerint az egyes 
szerkezeti egységek (bevezetés, tárgyalás, befejezés) terjedelmét a fontosságuk 
mértéke szabja meg, az egyes szerkezeti egységek szemléletesen a szaloncukor 
részeihez hasonlóak (egyötöd, háromötöd, egyötöd vagy 1/5+3/5+1/5), így a 
szövegalkotásban a „szaloncukor-elv” betartását szoktuk elvárni..

Az érvelő esszé megalkotásának menete:
•	 Tételmondat.
•	 Elfogadjuk	vagy	cáfoljuk.
•	 Össze	kell	gyűjteni	kulcsszavakban	az	érveket.
•	 Válogatni	kell	az	érvek	között:	melyik	erősebb,	melyik	gyengébb.	Rang-

sor felállítása.
•	 Meg	kell	tervezni,	hogyan	haladunk,	az	erősebbtől	a	gyengébb	érvekig,	

vagy a gyengébb érvektől az erősebbekig.
•	 Érdemes	hatásos	kérdéssel,	kijelentéssel,	felvetéssel	indítani.
•	 Többféle	érvelési	mód	és	érvelési	típus	alkalmazása.
•	 Saját	példa	használata.
•	 Egyszerűen,	világosan	kell	megfogalmazni	a	véleményt.
•	 A	legjobb,	ha	saját	magunkat	megcáfoljuk,	és	erre	érvelünk	vissza.
•	 Többféle	stíluseszköz	alkalmazása.
•	 Problémafelvető	kérdés	feltevése.
•	 Érdemes	összefoglalni	az	érveket.
•	 Zárógondolat,	lehet	problémafelvetés,	mellyel	egy	újabb	ehhez	kapcso-

lódó problémára irányítod rá a figyelmet, vagy egy idézettel, frappáns 
mondattal is lehet zárni.
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4. Az érvelés tanítása

Ahhoz, hogy érvelő esszénk sikeres legyen, az érvelést is lépésről lépésre 
meg kell tanulnunk. A mikroszerkezet megfogalmazása tér el leginkább a más 
szövegtípusok tárgyalási részében. Ehhez a következő szövegalkotási lépések 
fontosak: az érvek fajtáinak megismerése, különböző érvfajták megfogalmazása 
egy témában; a fontosabb érvelési hibákkal való megismerkedés, érvelési hibák 
azonosítása, rámutatás az érvelési hibára; állásponttal, véleménnyel kapcsolatos 
cáfolat megfogalmazása, a cáfolat cáfolása; az érvelés poétikája.

Az érveket (az alátámasztott, bizonyított vagy cáfolt állításokat) a tételként 
felvetett téma bizonyítására használjuk. A kifejtett érv három elemből épül fel: 
tétel, vagyis egy következtetés megfogalmazása; bizonyíték, azaz a következtetés 
előzményei, magyarázatai; összekötő elem tétel és bizonyíték között, ami logi-
kai összekötő kapocs. Ha egyértelmű a tétel és bizonyíték közötti összefüggés, 
akkor el is hagyható. Ekkor az érv csak kéttagú.

4.1. Az érvek típusai
4.1.1. Érvek származás szerint
Az érvek származhatnak egyrészt külső forrásból: ezeket készen kapjuk 

a törvények, határozatok és a rendeletek felhasználásakor. A véleményünket 
alátámaszthatjuk tényekkel, hiteles forrásból származó adatokkal, statisztikai 
felmérésekkel, tudományos kísérletekről, kutatási eredményekről szóló beszá-
molókkal. De ugyanide tartoznak a többség által elfogadott velős bölcsességek, 
közmondások, általános igazságok, közhelyek is. Ezekkel azonban óvatosan kell 
bánnunk. Másrészt teremthetjük magunk is, saját megfigyeléseink, tapasztala-
taink alapján fogalmazzuk meg őket.

4.1.2. Érvek forrás szerint
Fontos, hogy a szónok milyen forrásból merít. Személyi érveket használunk, 

ha a témához kapcsolódó személyek tulajdonságaira, körülményeire utalunk (a 
család, a nemzet, az életkor, a nem, a külső megjelenés, a foglakozás stb.); dologi 
érveket, ha a témát adó dologgal kapcsolatosak (egy-egy személy cselekedete, 
valamilyen ok, következmény, a helyszín, az idő, a valószínűség, a hasonlóság, 
a körülmény mint érv).

4.2. Az érvek fajtái

4.2.1.A definícióból levezetett érvek. A meggyőzés, a hatásos érvelés alapfelté-
tele, hogy jól érthető és pontosan körülhatárolt fogalmakat használjunk. A 
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definíció egy-egy fogalom (tétel) meghatározása, kifejtése, többnyire körül-
írással. A definíciókhoz többnyire érvek, érvsorok is kapcsolódnak, az érvek-
kel elfogadtatjuk a tényeket, segítenek a meggyőzésben. A fogalmak megha-
tározásában segítségül hívhatjuk az értelmező szótárakat, szakszótárakat.

4.2.2. Az ok-okozati összefüggésből származó érvek. A tudományos gondol-
kodás és a tudományos érvelés alapvető módja az okfejtés: az okok feltárá-
sával bizonyítunk, magyarázunk. Így magyarázhatunk például egy törté-
nelmi eseményt. 

4.2.3. A körülményekből levezethető érvek. Az általunk bemutatott körülmé-
nyek elkerülhetetlenné tesznek (tettek) bizonyos lépéseket, cselekedeteket; 
más mód nem lehetséges (nem volt lehetséges) vagy nem elfogadható. Az 
ilyen érvek jellegzetes mondatokban fogalmazódnak meg, általában így 
kezdődnek: „Nincs (nem volt) más választásunk, minthogy” stb.

4.2.4. Az összehasonlításon alapuló érvek. Hatásos érvelési mód, az érvek 
szemléletesebbé tételére, megerősítésére használjuk fel őket, formájuk gyak-
ran metafora vagy hasonlat. Igen gyakori módszere például az irodalomnak.

4.2.5. Az ellentéten alapuló érvek. Ha bizonyítani akarunk valamit, akkor az 
is elegendő, ha bizonyítjuk, hogy az ellenkezője hamis. Ilyenkor ellentéten 
alapuló érveket használunk. Az érvelésnek ez a formája a feszültségterem-
tés eszköze lehet.

4.2.6. Általános-egyes elvén alapuló érv (dedukció-indukció). Gyakran alkal-
mazzuk azt az érvelési módot, hogy az általánosra hivatkozunk, ezzel magya-
rázzuk valamelyik cselekedetünket. Jó példa erre az, hogy ha az emberek 
szoktak általában köszönni, akkor udvariatlannak tartjuk, ha valaki nem 
köszön.

4.2.7. A bizonyítékokból származtatott érvek. Kiinduló pontja: tények, statisz-
tikai adatok, kutatási eredmények, jelentések, beszámolók stb. A bizonyíté-
koknak mindig megbízható, hiteles (megnevezett) forrásból kell származniuk.

4.2.8. Valószínűségen alapuló érvek. Alapja olyan megfigyelés, tapasztalat, 
megállapítás, amit mindenki elfogad.

4.2.9. Tekintélyre vonatkozó érvek. Egy tekintélyes ember szavaira hivatkozik.
4.2.10. A „fortiori” érv (lat. szóról szóra: az erősebbtől), ha a vitatkozásban a 

többről a kevesebbre következtetünk: azaz olyan bizonyítékkal élünk, mely 
a kívánt tételt magába foglaló nagyobb tételt bizonyít. Pl. ha jóakarattal kell 
lennünk minden embertársunk iránt, akkor még inkább igaz, hogy legalább 
igazsággal tartozunk nekik.
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4.3. Érvek helyett példák

Nemcsak érvekkel, hanem példákkal is lehet valamit bizonyítani, vagyis a 
bizonyítás erejét a példa is adhatja. Ami a formális logikában az indukció, az a 
retorikában a példa. Példa lehet a tételmondat tartalmát alátámasztó személyes 
élmény, tapasztalat, a másokkal megtörtént eset vagy a kitalált történet; vala-
mely megtörtént dolog, megemlékezés, egy ismert történet elbeszélése, amely-
ből tanulság származik: közéleti, tapasztalati, hitregei vagy történeti tény. De 
meggyőző példa lehet egy mitikus történet vagy a tanmese. 

A példa az induktív bizonyítás eszköze. Az indukció során az egyeditől 
haladunk az általános felé, amely valamennyi hallgató számára elfogadható. 
A példa a témát, ügyet általános érvényűvé teheti annak a hasonlóságnak az 
alapján, amely az ügy és a példa között nyilvánvalóvá válik. A példa lehet rövid 
célzás vagy kifejtett példázat. Alapja a hasonlóság, a hasonlat, amely a beszéd 
formájaként valami hasonlót visz át valamely dologra egy másik attól eltérő 
dologról. Hasonló példával két azonos nemű, fajú, típusú fogalmat rendelünk 
egymás mellé. Az egyenlőtlen példákban lehetővé válik a kicsinyítés és nagyítás. 
A példa szemléletessé tesz, ékesít, tisztáz, közelebb hoz: általa a hallgató érzelmi 
beállítódása változhat.

4.4. A cáfolat

A cáfolás (refutatio) beszédrészének létrehozására akkor van szükség, ha a 
hallgatót más, ellenkező hatás is érheti, ha ellenvéleményen van, ha várható, hogy 
mást is megtudhat majd az ügyről. A meggyőző érvelés nélkülözhetetlen része, 
a másik oldal véleményének tagadása, tulajdonképpen kritika. Ezt akkor tudjuk 
megtenni, ha értjük a másik fél véleményét, gondolatmenetét. Csak így tudjuk 
megkeresni érvelésének gyenge pontjait. Segít a cáfolat megfogalmazásában, ha 
magunk is összefoglaljuk a másik fél tételét. A cáfolattal saját véleményünket 
erősítjük meg. A cáfolat célja nem a másik fél megsemmisítése, hanem a prob-
léma új szempontból történő megközelítése. A cáfolat célja az igazságkeresés.

Cáfolni négyféle ellenvetéssel lehet, vagy magából a bizonyítékból, vagy 
hasonlóból, vagy az ellenkezőjéből, vagy a már hozott ítéletekből. A cáfolás a 
bizonyításhoz fűzve az enthüméma egy sajátos átformálását, a retorikai kérdést 
hasznosítja, amelynek elnevezései már a klasszikus retorikai alakzattárban 
sokszínűséget mutatnak attól függően, milyen céllal és beszélői kifejező szán-
dékkal építjük bele a választ. A retorikai kérdés válasz nélkülisége pragmatikai 
tulajdonsággal bír, olyan performatív jelleget nyer, amely a hallgató irányított 
válasz-realizációjában összpontosul. 

Tanulmányok, Újvidék, 2017/1. 54. füzet, 25–58



44

4.5. Az interrogáció

Az interrogáció (retorikai kérdés) a cáfolásban a meggyőzés közvetlen esz- 
közévé válik.

A szónoki kérdés tökéletesíti a befolyást. A kérdésként kifejezett premisszá-
ra adott válasz és az abban rejlő információ (implikatúra), hiányzó premissza 
megtalálása egyaránt a hallgató feladata. A kérdés által a válaszadás ki- és elke-
rülhetetlensége és a válaszban rejtett, bennfoglalt tartalom a hallgatót szorosabb 
gondolati nyomkövetésre bírja. Tehát nem a válasz magától értetődő, hanem a 
logikai séma, amit, ha sorrendiségében követ a befogadó, végül úgy érezheti, ő 
találta meg a helyes megoldást.

A kérdésekkel történő cáfolásban rávilágíthatunk új tartalmi elemekre úgy, 
hogy a még nem elfogadottakat a megértés előfeltevéseként mutatjuk meg, s így 
a hallgató észrevétlenül egyezik bele egy cáfolt nézet megdőlésébe. 

A kérdés mint a válasz meghatározásának eszköze gyakori fogás az írott vagy 
beszélt sajtóban, a politikai kommunikációban, a tájékoztatás egyes fórumain. 
Tágabb értelemben a provokáció, verbális agresszió, a sértés vagy vitatkozás 
eleme lehet olyan módon, hogy a válasszal ismerteti el a tartalmi előfeltevése-
ket. Ebben a sajátos „kérdés-felelet” játékban a kérdező többet mond, a válasz-
adó pedig inkább visszakérdez, hogy az egyenrangú együttműködés és ennek 
grice-i előírásai teljesüljenek. A kérdő modalitású mondatok olyan beszédcélt, 
olyan verbális funkciót teljesítenek be, amelyek nem a válaszadást, hanem a 
beismerést, a vallomást, a titkok felfedését, az önkritika gyakorlását érik el a 
válaszadónál. Mint azt Montágh Imre hangoztatta: soha nem a felszólító mód 
fejezi ki a leghatározottabb felszólítást, sokkal inkább a kijelentő vagy a kérdő. 
Ezek a látszólagos kérdések tehát nemcsak új információk indikátorai, hanem 
a kérdésben foglalt tartalmak információ értékű jóváhagyásához szükséges 
eszközök. A cáfolás a bizonyítás és természetesen az implikatúrák elismertetése 
útján a manipuláció eszközei. 
4.5.1. A túl sokat állító kérdésben bármely válasz az összes, kérdésben foglalt 

előfeltevést elismeri igaznak. Ha valakitől ezt kérdezzük: Ezt a hangnemet 
otthon szokta meg?, azzal egyértelművé tesszük, hogy hangneme nem pozitív, 
hogy családi hátterének tulajdonítjuk ezt a szemtelen hangvételt, azt viszont 
nem tesszük számára világossá, mi volt a kérdés.

4.5.2. A túl általános kérdés nem határozza meg a válaszban kért információ 
pontos mennyiségét és relevanciáját, ezzel túl tág keretet szab a beszélgetés 
menetének, a válaszadó ilyenkor átveheti és legtöbbször át is veszi a dialógus 
irányítását. A Mit gondol a magyar csapat andorrai vereségéről?
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4.5.3. Az agresszív kérdésben foglalt előfeltevések elismerése nem tanácsos, 
még akkor sem, ha a kérdezőnek van alapja a kérdés artikulálásához. A Te 
mindig hazudsz? kérdésben egyértelmű a sértés, az agresszió és a provokáció 
gesztusa. Az agresszív kérdés gyakran visszakérdezéshez vezet, ez azonban 
csak fokozza a dialógus feszültségét, ezért mindig szükséges jelezni, hogy 
a kérdés valódi funkcióját értettük, és ennek fényében reagálunk kérdéssel.

4.5.4. A választó kérdéssel olyan látszólagos alternatíva elé állítjuk a válaszadót, 
amelyből ott és akkor nem választhat jól. A válaszban meg kell mutatnunk, 
hogy a felkínált alternatívák egyike sem elfogadható, és a kért információt 
csak ezután adhatjuk meg.

4.5.5. A figyelemelterelő kérdésben a kért és várt információt a válaszadó úgy 
adja meg, hogy nem is veszi észre, hiszen a kérdő módra, és nem a kérde-
zett tartalomra figyel.

4.5.6. A komplex kérdés tulajdonképpen kérdések sorozata, látszólag egymás-
hoz kapcsolódó folyamatosságban, valójában azonos gesztust erősítve.

A retorikai kérdés felhasználásának módját és arányát egyrészt a kitűzött és 
kívánt cél elérése, másrészt a szűkebb értelemben vett retorikai szituáció 
és beszédhelyzet, nem utolsósorban pedig a beszédmű faja, felépítése és 
stílusa határozza meg.

4.6. Az érvelés módszerei
A dedukció módszerével először az általános tételt fogalmazzuk meg, abból 

vonjuk le az egyedi esetekre vonatkozó következtetéseinket. Az indukció módsze-
rét alkalmazzuk akkor, ha az egyedi jelenségekből, egyedi tényekből indulunk 
ki, és azokból általánosítunk, azokból vonjuk le a következtetést. Ügyelnünk kell 
arra, hogy megfelelő mennyiségű, tárgyszerű és pontos adatok (tények) alapján 
szabad csak általánosítani.

4.7. Az elrendezés alapelvei
A vázlat gerinc, az értelmezés és értelmezhetőség váza, irányjelzés és útmu-

tatás, a gondolat ellenőrizhetőségének és követhetőségének eszköze. A vázlat 
kevesebb, mint a kész szöveg, de több, minta hozzá összegyűjtött anyag. A vázlat 
tulajdonképpen munkafázis, a szöveg, megnyilatkozás, beszéd, a meggyőző hatás 
előkészítésének egy fejezete.

Gáspári (1991, 73) a vázlatot az elrendezés fokához köti, s így a tématerv 
szinonimájaként használja. A vázlat valójában írásban rögzített szerkezetkép, 
amelyben az elrendezés legáltalánosabb elvei érvényesülnek: az egység, a hala-
dás, a folytonosság, az arányosság, a teljesség, valamint az időrend, a térbeliség 

Tanulmányok, Újvidék, 2017/1. 54. füzet, 25–58



46

és a logika. Még a vázlatírás szakaszában fontos meghatározni az elrendezés 
alapelvét:időrend, térbeliség, rész-egész, ok-okozati összefüggés stb.

Az érvek súlyozása nagyon fontos az elrendezés során. A gyenge érvektől, 
ellenérvektől célszerű megválni. A megmaradókat pedig sorrendbe kell állítani, 
a hatás, a meggyőzés tudatos megtervezése szükséges.

Az érvek sorrendje többféle lehet:
•	 Primátus	elv,	azaz	lejtéses	érvelés:	az	erős	érvet	elsőnek,	a	gyengét	a	

végére,
•	 Emelkedő	vagy	fokozásos	érvelés,	a	gyenge	érvet	elsőnek,	az	erős	a	

végére,
•	 Piramis-elv	(a	legerősebb	érv	középre	kerül)
•	 Dramaturgiai	sorrend	(fordulatot	tartalmaz,	de	emelkedően)
•	 Dialektikus	érvsorrend:	tézis	↔ antitézis → szintézis
•	 Pragmatikus	érvelés	(problémamegnevezés,	körbejárás,	javaslattétel)
•	 Az	„össztűz”	(a	személy	vagy	nézet	mindenoldalú	támadásnak	van	

kitéve).

A hatásos érveléshez a következő sorrendet követhetjük:
1) Kezdetnek egy erős érv mellette 
2) Gyengébb érv 
3) Gyengébb érv 
4) Erős lehetséges ellenérv 
5) Egy lehetséges ellenérv megcáfolása 
6) A legütősebb érv mellette.
A bekezdések szünettartással segítik a szöveg feldolgozását. A bekezdések 

olykor ritmikus tagolást is adhatnak egy szövegnek. A bekezdés szervezője a tétel-
mondat: a bekezdés tartalmának egymondatos összegzése. A tételmondat olyan 
a bekezdésben, mint az alaptétel, a tézis az egész írásmű számára. A tételmondat 
rendszerint a bekezdés elején áll (lejtéses szerkesztés), de előfordulhat a bekez-
dés végén (emelkedő szerkesztés), illetőleg közepén is (piramidális szerkesztés), 
sőt vannak bekezdések, melyekben implikálva van a tételmondat. Ez azt jelenti, 
hogy nincsen szó szerint megfogalmazva, de a bekezdés tartalmából következ-
tethetünk rá. Tapasztalatlan íróknak az első esetet szokták ajánlani, álljon tehát 
a tételmondat a bekezdés elején, s következzék utána a tételmondat kifejtése.

A bekezdések megszerkesztésénél ügyelnünk kell arra, hogy koherens, azaz 
egységes, jó szerkezetű legyen. Azok a tényezők biztosítják a bekezdés egységét, 
amelyek egy írásmű egységét is biztosítják: 1. a térbeli elrendezés; az időbeli elren-
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dezés; az általánostól az egyediig, illetőleg az egyeditől az általánosig elrendezés; 
a fokozás, a csúcsponttal a végén; 2. a párhuzamos szerkesztés; 3. az ismétlés; 
4. a névmások használata (utalások); 5. következetesség (például az igeidők, a 
főnevek és a névmások következetes használata); 6. fontos az átvezető szavak 
ügyes használata (kötőszók, határozószók, módosító mondatrészletek); 7. az 
előző eszközök ügyes kombinációja.

Ugyanakkor fontos még egy bekezdés szerkesztésében: 1. a megfelelő rész-
letek, példák és érvek megválasztása; 2. az okoskodás rendező munkálatainak 
megválasztása: ezek a definíció; a felosztás és a részekre bontás; az összehason-
lítás és a szembeállítás; az analógia, az ok-okozati viszony, a folyamatelemzés, 
valamint mindezek kombinációi.

4.8. A szöveg nyelvi megformálása
A fogalmazás során el kell szakadni a spontán beszédtől, jellegzetességeit nem 

szabad átvinni az írásműbe. Éppen ezért nagy a jelentősége a figyelmes és fegyel-
mezett mondatalkotásnak. A mondatszerkesztés körébe a következő témák 
tartoznak: egyrészt az egyeztetés, a szórend és a vonzatok, másrészt az egyenes 
és a függő beszéd szerkesztése, harmadrészt a kötőszók, az utalások és a deixis 
alkalmazása.

Elméleti szinten a szintaktikai elemzés és a kommunikációs szempontú elem-
zés két világosan elkülönítendő szintet jelent, s hogy az indoeurópai nyelvektől 
eltérően a magyar nyelvben a beszélő szándékának érvényesítése a mondat-
szerkesztés egész koncepcióját illetően milyen központi szórendformáló ténye-
ző. A magyarban a bővítmény rendszerint megelőzi az alaptagot, s az újabb és 
újabb bővítmények a „balra bővülés” jellegzetes láncait adják (Korompay 1999, 
81–82). A magyar nyelv szórendje egy kívülállónak teljesen szabadnak tűnhet. 
Ez ugyan nem teljesen így van, de általános érvényű szabály: a mondat fókuszát 
mindig az ige előtt levő szó képviseli, attól függetlenül, hogy az ige maga hol 
áll a mondatban. Ha nincs ilyen szó, és ezért az ige kezdi a mondatot, akkor az 
igén van a fókusz. A szórend aszerint változik, hogy melyik mondatrészt akar-
juk kiemelni. A bonyolultnak tűnő magyar szórend három rendkívül egyszerű 
követelménynek tesz eleget: 

1) Mindig az jön előbb, ami fontosabb, tehát egy mondatban a szócsopor-
tok kifejező ereje a mondat elejétől csökken a végéig; 

2) A mondat legfontosabb közölnivalója az igei előtét szerepét betöltő szó 
– vagy ha ilyen nincs a mondatban, akkor maga az ige; 

3) Miután a tagadószónak mindig a tagadás tárgya előtt kell állnia, ezért 
tagadás esetén – de bármilyen más fókuszcserénél is – az eredeti igekö-
tős ige igekötője elválik az igétől.
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A mondat szerkezetét a vonzathálózat tartja össze. A tárgy és a határozók egy 
része is vonzat, ezeket vonzathatározóknak is nevezhetjük, a mondatszerkesz-
tés szempontjából ez jelenti a legnagyobb problémát. A nyelv a legkönnyebben 
a vonzatok használatában sérül, különösen akkor, ha egy magyar anyanyelvű 
ember idegen nyelvi vagy kétnyelvű környezetben él. Gyakori a vonzatok hasz-
nálatában a szerkezetvegyülés.

Az utalás az egyik legfontosabb szövegkapcsoló elem. Az utalás fajtái irányuk 
szerint 1. hátrautalás vagy anafora, 2. előreutalás vagy katafora. Nyelvtani kife-
jezőeszköze sokféle lehet: mutató névmás, mutató névmási határozószó, birto-
kos névmás, birtokos személyjelek, igeragok, nemfogalmat kifejező főnév. Az 
utalás célja egyrészt a terjengősség, a felesleges szóismétlés elkerülése, másrészt 
az azonos vonatkozású mondatelemek összekapcsolásával a szöveg összetartá-
sának biztosítása. A deixis (rámutatás) a nyelv és a valóság közötti összefüg-
gésre utal nyelvi elemekkel, például mutató névmásokkal (ez, az; ilyen, olyan; 
ennyi, annyi) vagy mutató névmási eredetű határozószókkal (itt, ott; ide, oda; 
innen, onnan). Szerepe jelentős a szemtől szembe történő interakcióban, s csak 
a szituáció ismeretében érthető.

Érvelésre utaló nyelvi eszközök: Nyelvileg is jelezzük az érvelést! Ezt a pre- 
misszákra (kiindulópont) és a konklúziókra (következmény) utaló kife-
jezésekkel tehetjük meg.

Premisszajelzők: minthogy, figyelembe véve, jelzi az is, abból kiindulva, 
mert, amennyiben, hiszen, abból kifolyólag, ha elfogadjuk stb.

Premisszára utaló kifejezések: elfogadom, elismerem, az alábbi érveket 
hozom fel stb. 

Konklúziójelzők: következésképp, ennek megfelelően, ezért, ebből adódik, így, 
arra jutunk, ennek alapján látható, a fentiek alapján megállapíthatjuk, 
ebből az a következtetés szűrhető le stb. 

Konklúzióra utaló kifejezések: állítom, tagadom, megállapítom, bizonyítom, 
cáfolom, amellett érvelek, arra a következtetésre jutok stb.

5. A retorika tanításának tantárgy-pedagógiai követelményei

A retorika tanításának tantárgy-pedagógiai követelményei szükségszerűek: az 
elmélet és gyakorlat egységére kell törekednünk, a feladatokban az életszerűség, 
a problémahelyzet megteremtése, a játékosság, a személyre szabott differenciált 
fejlesztés, az önismeret fejlesztése, az önbizalom erősítése, a személyiség tisz-
telete, a diákok kreativitásának kiaknázása, a beszélői-hallgatói szerepben való 
együttes fejlesztés, a folyamatosság domináljon.
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Bár a középiskolai tananyagban a 11. évfolyamon kerül fókuszba a retorikai 
ismeretek tanítása, a retorikai alapismeretek tanításának gyakorlattípusai nem 
kapcsolódnak egyetlen év készségfejlesztéséhez, hanem azok az anyanyelvi kész-
ségfejlesztés teljes folyamatában jelen vannak. Ezek a különböző évfolyamokon 
szereplő kommunikációs gyakorlatok (önismereti gyakorlatok, beszédtechni-
kai gyakorlatok, nyelvművelő feladatok, társalgási gyakorlatok, szerepjátékok, 
vita);szónokok megfigyelése fotókon, videón, kommunikációs helyzetgyakorla-
tokban (pl. a nem nyelvi jelek értékelése);anyaggyűjtés cím, téma, vázlat alapján;az 
összegyűjtött anyag válogatása, elrendezése;vázlatírás;szónoki beszédek, beszéd-
részletek elemzése;szónoki beszédek, beszédrészletek átalakítása;szónoki beszé-
dek, beszédrészletek kiegészítése;beszédminták utánzása;szónoki beszédek, 
beszédrészletek önálló alkotása cím, téma, vázlat alapján. 

A retorika tanításának gyakorlattípusai: az érvek elemzése, érvek gyűjtése, 
az érvek kiegészítése, az érvek alkotása, stílusgyakorlatok (pl. stíluselemzés, 
stíluseszközök gyűjtése, stílusváltás, stíluseszközök alkotása, szöveg stílusfor-
málása), a teljes beszéd önálló megfogalmazása; beszédek, beszédrészletek felol-
vasása, előadása vázlat alapján vagy szabad előadás; beszédjavítás: önmegfigye-
lés, önellenőrzés, mások beszédének korrigálása, szöveg lektorálása (Antalné 
2002, 65–75).

Lehetséges feladattípusok még: 
•	 Vélemény	–	magyarázat	–	rábeszélés	–	érv	megkülönböztetése
•	 Tételmondat,	álláspont,	következtetés	fogalmazása
•	 Érvfajta	azonosítása
•	 Azonos	érvfajták	közt	kakukktojás	megtalálása
•	 Érvek	és	érvfajták	párosítása
•	 Különböző	érvfajta	fogalmazása	egyazon	állításhoz
•	 Tételhez	bizonyíték	rendelése	szabadon	vagy	kötötten
•	 Bizonyítékhoz	tétel	fogalmazása
•	 Érvben	összekötő	elem	törlése	vagy	betoldása
•	 Az	érv	működése	a	reklámokban
•	 Rajzokból	érvek	
•	 Szóképek,	alakzatok	alkalmazása
•	 Idézet,	példa	keresése,	beillesztése.
Mindezek mellett a kooperatív tanulási technikákat is alkalmazhatjuk. A 

retorikai ismeretek tankönyvi szövegeiből készíttethetünk gondolattérképet, 
fürtábrát. Az érvgyűjtéseknél, cáfolatoknál a T-táblázattal (mellette/ellene; 
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lehetséges cáfolat/a cáfolat megcáfolása) a grafikai szervezők használatát szor-
galmazzuk (érvgyűjtés egyéni, pár-, illetve csoportmunkában). Szóbeli vitatech-
nikákat (akadémikus vita, disputa, érvek kártyán, érv ping-pong, konstruktív 
vita, mérleg nyelve, sarkok, vitaháló) is rendszeresen alkalmazzunk irodalom- 
és nyelvtanórán egyaránt.

MELLÉKLET

Érvelési gyakorlatok2

1. ÉRVEK ELEMZÉSE A FELÉPíTÉSüK SZERINT
Emlékeztető: a háromtagú érv:
Tétel (ez a meggyőződésem) (pl.: az edzőt le kell váltani)
Bizonyíték (megindokolom, miért ez a meggyőződésem) (sok meccset 

vesztettünk)
Az őket összekötő elem (megmutatom a meggyőződésem és az indok-

lás közötti kapcsolatot) (Az edző dolga, hogy győzelemre vigye a 
csapatot.)

A sorrend felcserélhető.

Elemezd a következő példákat!
a) Egyre több a hirdetés televízióban. A televízió a szórakozást és a műve-

lődést kell, hogy szolgálja. Csökkenteni kell a számukat.
b) Z-t kell kinevezni osztályvezetőnek. Régóta dolgozik az osztályon. A 

legtapasztaltabb általában a legjobb is.
c) A személyi jövedelemadót csökkenteni kell. A szabadság tulajdon nélkül 

puszta szólam. A túl magas adóelvonás korlátozza az adózók döntési 
szabadságát.

bizonyíték összekötő elem tétel

a)

b)

c)

2 A gyakorlatokat Aczél Petra, Szálkáné Gyapay Márta és Spira Veronika gyakorlataiból válogattam.
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Készíts érveket a fenti módon!

Témák: bizonyíték összekötő elem tétel

A cenzúra

A dohányzás

A televízió

A szülői pofon

A barát

A család

Az őszinteség

2. A TÉMAMEGJELöLÉS ÉS FELOSZTÁS
A példa megfigyelésével írjon témamegjelölő tételmondatokat az alábbi 
témákban! (A megadott témát értelmezze egy kérdéssel, arra adja meg 
válaszát, és ezek alapján fogalmazza meg állásfoglalását!)

Példa: Téma: reklámok
Tételmondat: A reklámok szándékai nem mindig esnek egybe a mi érdekeinkkel.

Téma: együttélés vagy házasság
Tételmondat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Téma: a dohányzás
Tételmondat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Téma: erőszak a televízióban
Tételmondat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. TEGYE AZ ALÁBBI ÉRVSOROKAT AZ öN ÁLTAL 
LEGHATÁSOSABBNAK TEKINTETT SORRENDBE! 
MILYEN HATÁSA LENNE A SORREND FELCSERÉLÉSÉNEK, 
S AZ MEGGYŐZNÉ-E öNT?
1. Sorrend: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Védencem jelleme, életvitele, egész személyisége ellentmond annak, 
hogy rablógyilkosságot kövessen el.

b) Védencem anyagi helyzete jó, így nem szorult arra a pénzre, amit a 
rablógyilkosságból szerezhetett volna.

c) Védencem a gyilkosság időpontjában nem tartózkodott X városban 
(a tett helyszínén), külföldre utazott.

2. Sorrend: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) A sofőr bizonytalansága következhetett abból, hogy jogosítványát 
egy hónapja szerezte meg.

b) Köztudott, hogy míg a nők más téren határozottak, a közlekedésben 
hajlamosak az elbizonytalanodásra.

c) Egy forgalmas utcán annyi minden történik, ami figyelmet igényel, 
hogy nem csoda, ha egyet-egyet nem veszünk észre.

3. Sorrend: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) A kozmetikum azért egyedülálló, mert ceramidot és koenzimeket 
tartalmaz.

b) Európában a nők 80%-a e cég termékeit használja.
c) A kozmetikum ára jóval alacsonyabb, mint amit várnánk.

4. Sorrend: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) A retorika nagy erénye, hogy a beszédre beszéddel tanít, ezért köte-
lező tantárgy kellene, hogy legyen a gimnáziumokban és a felsőok-
tatásban is.

b) A retorika az egyik legősibb nyelvi tudomány.
c) A retorika elsősorban funkcionális tudomány, így alkalmazhatósága 

meghaladja a szövegtant és a stilisztikát.
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4. MILYEN MÓDSZEREKET HASZNÁLNAK ÉRVEIK ALÁTÁMASZ-
TÁSÁHOZ A KöVETKEZŐ ÁLLíTÁSOK SZERZŐI?

 MENNYIRE ELFOGADHATÓK AZ ÉRVEK SZÁMUNKRA?
 Emlékeztető

Az érvek fajtái: (1) meghatározáson, (2) ok-okozati összefüggésen, (3) 
körülményeken, (4) összehasonlításon, (5) ellentéten, (6) bizonyítékon 
(tényeken, adatokon stb.), (7) valószínűségen, (8) analógián, (9) az álta-
lános és az egyes kapcsolatán alapuló érvek, (10) fortiori érv.
1. Az iskolákat úgy kell működtetni, mint egy üzleti vállalkozást, ezért 

a menedzser típusú vezetők a jó igazgatók. Végül is az iskola célja, 
hogy garantáltan jó minőségű „végtermék” kerüljön a piacra. 

 Az érv típusa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Ha valakinek van ideje arra, hogy minden nap sportoljon testi erőn-
léte megőrzése céljából, arra is kellene időt találnia, hogy egy-egy 
könyvet elolvasson szellemi edzésként.

 Az érv típusa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Nem találok semmi kivetnivalót abban, hogy gyengébb minőségű 
sikerkönyveket árusítsanak a könyvesboltokban. Ha ugyanis ők nem 
teszik, az utcai árusok egy-két sarokkal odébb úgyis megteszik.

 Az érv típusa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Az igaz, hogy a férj a család feje, de a feleség a nyaka, ami a fejet moz- 
gatja.

 Az érv típusa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Nehéz egy hajléktalant felelősségre vonni élelmiszerboltban elkö-
vetett lopásért. Anyagi helyzete, magánéleti nyomorúsága vagy az 
éhség sok mindent megmagyaráz.

 Az érv típusa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint évente 2–3 százalék- 
kal csökken a középiskolások száma.

 Az érv típusa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5. MIVEL ÉRVELNE?
1. Ha mint intézmény egy számla kifizetésére szólítana fel valakit.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Ha egy termék megvételére buzdítana valakit.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Ha arról akarná meggyőzni kisgyermekét, hogy valamit helytelenül 
tett.

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

4. Ha egy rosszul vezető barátja akarna mindenáron a volán mellé ülni.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Ha írásbeli vizsgájának eredménylapjára a vártnál jóval rosszabb 
eredményt írnának ki, s lenne módja reklamálni.

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

6. Ha valaki hozzá nem értéssel vádolná.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Ha nem megfelelően szolgálnák ki egy üzletben.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. GYAKORLATOK AZ ÉRVELÉSI ESSZÉ MEGíRÁSÁHOZ
 Emlékeztető: Az érvelő szöveg szerkezete
 Bevezetés: problémafelvetés, témamegjelölés
 Tárgyalás: a vélemény megfogalmazása

 a fontosabb fogalmak értelmezése
 a vélemény bizonyítása példával, példákkal, többféle érvvel
 a saját vélemény megerősítése
 az ellenvélemény cáfolata

 Befejezés: összegezés, a téma továbbgondolása, esetleg érzelmi zárás 
(idézet, kérdés, felhívás, humor stb.)

A jó érvelés feltétele: a világosság, a meggyőző erő, a gondolatmenet 
tagoltsága, koherenciája,a hangvétel egyenletessége. 

Nyelvileg is jelezzük az érvelést! Ezt a premisszákra (kiindulópont) és 
a konklúziókra (következmény) utaló kifejezésekkel tehetjük meg.
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Premisszajelzők: minthogy, figyelembe véve, jelzi az is, abból kiindulva, 
mert, amennyiben, hiszen, abból kifolyólag, ha elfogadjuk stb.

Premisszára utaló kifejezések: elfogadom, elismerem, az alábbi érveket 
hozom fel stb.

Konklúziójelzők: következésképp, ennek megfelelően, ezért, ebből adódik, 
így, arra jutunk, ennek alapján látható, a fentiek alapján megállapíthat- 
juk, ebből az a következtetés szűrhető le stb.

Konklúzióra utaló kifejezések: állítom, tagadom, megállapítom, bizo-
nyítom, cáfolom, amellett érvelek, arra a következtetésre jutok stb.

Mire figyeljünk a mondatalkotásnál?
1. Legyen átmenet a bekezdésekben leírtak között. Gördülékenyen fogal-

mazzunk. Minden bekezdésben lehet egy fontos állítás, de nem a témá-
hoz tartozó legfontosabb!

2. Ne legyen egyhangú, szürke a fogalmazásunk. Mindenhol kerüljük a 
szóismétlést. (Csak akkor alkalmazzuk, ha egy gondolatot nyomatéko-
sítani akarunk.)

3. Ha valami új dolgot írunk (amit addig nem említettünk), célszerű meg- 
magyarázni. Pl. ha egy új név kerül a bekezdésbe, feltétlenül használjunk 
értelmező jelzőt.

4. Mondataink egyszerűbbek, világosak legyenek. Ne használjunk több-
szörösen alárendelt mondatot. Ne ismételgessük a kötőszavakat egy 
hosszabb mondatban (pl. hogy).

5. Ha a bizonyítás idézettel történik, vigyázzunk a helyesírására. Nem árt 
átismételni, milyen idézeteket ismerünk (tartalmi, szó szerinti vagy a 
saját mondatunkba beépítjük az idézet egy-egy szavát).

Ha például egy versről készítünk érvelő fogalmazást, akkor ne írjuk le ugyan-
azokkal a szavakkal prózában is azt, amit az idézet úgyis kifejez.

I. Érvelés. Az irodalmi művek folytatásokban való közlése nem új keletű 
jelenség a kultúrtörténetben. A televíziózás elterjedése óta a sorozatok 
egyre nagyobb teret nyernek, és a legnézettebb időpontokban adják 
őket. Milyen okokkal magyarázható a folytatásos közlés, a soroza-
tok sikere? Véleménye megformálásában vegye figyelembe az alábbi 
gondolatokat is!

 „A folytatás igézete. Nem arról van szó, mint talán kezdetben hittük, 
hogy technikai okokból kell felszeletelni a túl hosszú közleményt kiad-
ványokban vagy bármifajta közlési módban. És nem is csak a várakoz-
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tatás, a felfüggesztett feszültség kezdetleges, de örök trükkje hat ránk. 
Van itt valami más is a sorozatok lélektana körül, amit nem könnyű 
megközelíteni. Talán nem is a várakozás feloldását akarjuk elsősorban, 
a cselekmény erre vagy arra dőlését, hanem a várakozást magát […]. 
(Nemes Nagy Ágnes: A folyt. köv. varázsa)

II. Érvelés. A kezdetektől napjainkig a női sorsoknak számos nagyhatású 
irodalmi példáját ismerjük –Antigonétól, Júliától a romantikus hősnő-
kön át a mai nőfigurákig.

 Olvassa el figyelmesen Kaffka Margit véleményét! Érveljen az írónő 
felfogásának igazságtartalma mellett vagy ellen! Érvelésében hivat- 
kozzon jellemükben, életsorsukban különböző irodalmi nőalakokra! 
Példákat a magyar és a világirodalomból egyaránt meríthet. Érvelő 
esszéjének adjon címet!

 „Egész külön mítoszvilága, mondaköre és irodalma van az »ember« 
történetén belül az asszonyi sors különarcú tragikumának, amit e néhány 
szomorú szóba lehetne összefoglalni: tehetetlenség és epedés,lekötöttség, 
várás, félés, tűrés; – szívós és gyötrő erőfeszítések a passzivitásból kitörésre 
[...] – a másik oldalon néhány elbűvölően gyönyörű életremeklés – [...] 
A legújabb idő – úgy szólva a szemünk láttára nagy és hirtelen, válságos 
változásokat hozott az asszonyi lélekben; kifejlődött a new-woman [az 
új nőideál], az új asszony kétségtelenül értékes és egyre terjedő típusa.” 
(Kaffka Margit: Az asszony ügye. 1913.)

III. Érvelés. Nagy hatású irodalmi művek gyakran szolgálnak alapjául 
mozgóképes alkotásoknak. Az alábbi megállapítás figyelembevételé-
vel fejtse ki véleményét: lehetséges-e sikeres és egyenrangú párbeszéd 
a különböző művészeti ágak között! Érvelő esszéjében hivatkozzon 
irodalmi alkotásadaptációján alapuló filmes élményére! Kifejtésében 
legalább két példára utaljon! írásművének adjon címet!

 „[…] minden remekmű megfilmesíthetetlen. […] A filmtörténet tanúsága 
szerint kanonizált irodalmi szövegből egészen ritka esetben formálódott 
csak jó film – az eredetivel egyenértékű pedig, akár a fehér holló.”(Báron 
György filmkritikus)

IV. Érvelés
 „De ifjú kedvem forró vágya más:
 Jövőmbe vetni egy tekintetet.
 Hadd lássam, mért küzdök, mit szenvedek.”
 (Madách Imre: Az ember tragédiája. Harmadik szín)
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 A jövő kutatása, a jövő megismerésének vágya vélhetően egyidős az 
emberiséggel, a különféle jövőképek bemutatása műalkotásoknak 
is gyakori tárgya. Mutassa be két mű (pl. regény, dráma, film, lírai 
alkotás) jövőről alkotott elképzeléseit! Szeretné, ha ezek beteljesed-
nének? Miért igen, miért nem?

V. Érvelés. Az ön megítélése szerint véglegesen kiszoríthatják-e az 
elektronikus adathordozók a hagyományos könyveket? Vagy a kétféle 
médium kölcsönösen fel is erősítheti az olvasói/felhasználói érdeklő-
dést? Milyen előnyei és hátrányai vannak a szövegek e kétféle megje-
lentetésének? Az alábbi gondolatokat is figyelembe véve, érvekkel 
alátámasztva fejtse ki véleményét!

 „A tapasztalatok szerint a médiaváltás nem azt jelenti, hogy az újabb 
médium automatikusan eltörli a régit. Igen gyakran fellépnek váratlan 
kölcsönhatások, s olyan szinergikus* kapcsolatok jönnek létre, amelyek 
először világítanak rá a látszólag túlhaladott médiumban rejlő bizonyos 
lehetőségekre és értékekre. Például a posta nem kevesebb hasznát látta 
a telefonnak, mint a film a televíziónak vagy a könyv az újságnak (és 
megfordítva). […] Bármelyik CD-ROM – a maga imponáló tárolókapaci-
tásával– nemcsak a könyvek teljesítőképességének határait demonstrálja, 
hanem egyúttal azt is, hogy a könyvet mint olyat miben nem tudja felül-
múlni egyetlen más új médium sem.”(Mitől beteg a könyvforgalmazás?)
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TEACHING RHETORIC AND THE ARGUMENTATIVE ESSAY
Nowadays it is becoming increasingly important to convince others, to acquire the 
skill of debating in a cultured way, and this issue has to be met in school. In this 
study the author presents the importance of rhetoric, gives a short historical account 
of public speakers and researchers of different ages, then summarizes the rhetorical 
knowledge present in today’s education, focusing mainly on the presentation of 
preparing for one of the tasks of the graduation exam, that is the argumentative essay.
Keywords: convincing, argumentation, argumentative essay, linguistic form, rhe- 
torical exercises.

Ildiko ČASI NAĐ

PODUČAVANJE RETORICI I PISANJU 
ARGUMENTATIVNOG ESEJA

U današnje vreme postaje sve važnije ubeđivanje drugih, usvajanje kompetencije 
kulturne debate, a za to je potrebno da učenici budu pripremljeni već u toku svog 
školovanja. Autorka u svojoj studiji predstavlja neophodnost retorike, dajući kratak 
istorijski pregled besedništva i predstavljajući istraživače retorike u različitim 
razdobljima. Zatim ona rezimira retoričke pojmove koji se pojavljuju u današnjoj 
nastavi, sa naročitim osvrtom na proces pripreme učenika za jedan od zadataka 
na maturi, što predstavlja pisanje argumentativnog eseja. Kao prilog na kraju rada 
je dat niz odabranih vežbi iz retorike.
Ključne reči: ubeđivanje, argumentacija, argumentativni esej, jezička konstrukcija, 
vežbe iz retorike
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AZ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI (SZAK)NYELV 
MAGYARíTÁSÁNAK FŐBB KÉRDÉSEI 

ÉS EREDMÉNYEI1

Az információtechnológia (IT) nyelve a szaknyelvek, ezzel együtt pedig a nyelvi 
regiszterek kategóriájába sorolható nyelvváltozat, amely túlnyomórészt a számító-
gépek különféle területeken történő alkalmazásával kapcsolatos szavakat és kifeje-
zéseket öleli fel. Az informatika és a hozzá szorosan kötődő kommunikációs tech-
nológia alig több mint fél évszázados története során olyan dinamikus fejlődésen 
ment keresztül, és olyan mértékben szőtte át az ember társadalmi és magánéletének 
szinte minden szféráját, hogy jogosan beszélhetünk információs forradalomról e 
folyamat kapcsán, illetve globális információs társadalomról, mely e forradalom 
eredményeképpen jött létre. Mivel pedig a társadalmi-gazdasági paradigmaváltá-
sok és a nyomukban gyökeresen átszerveződő fogalmi rendszerek szükségszerűen 
érintik a nyelvet is, a dolgozat megkísérli röviden áttekinteni és felvázolni annak 
a folyamatnak a szakaszait és dilemmáit (köztük a magyarítás szükségességének 
kérdését is), melyek mentén az IT (szak)nyelv eredetileg angol nyelvű termino-
lógiája a magyar nyelvben a jelenlegi – itt elemzett – formájában és állapotában 
meghonosodott. 
Kulcsszavak: IT, terminológia, idegen szavak, magyarítás, honosítás, jövevényszavak. 

1. Bevezetés

Az információtechnológia (IT) nyelve a szaknyelvek, ezzel együtt pedig a 
nyelvi regiszterek kategóriájába sorolható, sajátos beszédhelyzetben, megha-

1 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Miniszté-
riumának 178017-es számú projektuma keretében készült.
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tározott céllal alkalmazott nyelvváltozat, amely nem rendelkezik a standard 
nyelvváltozattól (köznyelvtől) elkülöníthető specifikus nyelvrendszerrel, tehát 
fő ismérveként elsősorban szó- és kifejezéskészletének karakterisztikus arculatát 
említhetjük meg (Kurtán 2006, 935). 

Terminológiai vonatkozásait tekintve fontos tudni, hogy viszonylag fiatal 
szakterület szó- és kifejezésállományát öleli fel, az informatika és a hozzá szoro-
san kötődő kommunikációs technológia ugyanis alig több mint fél évszázados 
múltra tekint vissza. Ez alatt az idő alatt azonban olyan dinamikus fejlődésen 
ment keresztül, és olyan mértékben átszőtte az ember társadalmi és magánéle-
tének szinte minden szféráját, hogy jogosan beszélhetünk információs forrada-
lomról e folyamat kapcsán, illetve globális információs társadalomról, mely e 
forradalom eredményeképpen jött létre (Fülöp 1996, 173). Egy ekkora kiterje-
désű társadalmi-gazdasági átalakulás pedig a mindenkori nyelvhasználat terén 
is szükségszerű változásokat idéz elő. 

Mivel az információs és kommunikációs technológia (IKT) fejlődése a többi 
gazdasági-politikai változásokkal együtt a globalizációs folyamatok szerves részét 
képezi, egyik legszembeötlőbb ismérve, hogy az újonnan keletkező fogalmak 
megnevezése először is idegen – túlnyomórészt angol – nyelven történik, mely 
napjaink egyik legelterjedtebb közvetítőnyelvévé vált világszerte. Így az új fogal-
mak honosításának feladata lényeges nyelvstratégai állásfoglalás elé állítja a nem 
angol nyelvterülethez tartozó országok szakembereit és nyelvészeit.

A magyar terminológia szempontjából az IT-kifejezések fokozott beáram-
lásának kérdésköre lényegében nem képez elszigetelt problémát a globalizá-
ció hozadékaként nyelvünkbe érkező egyéb idegen elemek viszonylatában, de 
mindenképpen szakadatlan készenlétben tartja a magyar nyelv állapota felett 
őrködő szakmai és amatőr rétegeket.

A magyar terminológiai hagyomány a nyelvújítás kora (18–19. század) óta 
egyfolytában törekszik kialakítani és továbbfejleszteni – színvonalon tartani – 
az egyes tudományos, gazdasági, politikai, közéleti, szabadidős stb. diszciplínák 
magyar szakszókészletét. Ezt a fejlesztési folyamatot pedig állandóan aktuális 
problémaként kíséri az idegen szavak és kifejezések honosításának kérdése, 
azaz a kifejezések (műszavak) magyarításának vagy nyelvünkbe olvasztásának 
(jövevényesítésének) dilemmája. 

Az ilyen aspektusból felvezetett, elemző és összehasonlító módszerekkel 
végzett kutatás nyomán a továbbiakban megkíséreljük nagy vonalakban felvá-
zolni egyrészt annak a folyamatnak főbb szakaszait és dilemmáit, melynek során 
a magyar IT-nyelv mai formájában és állapotában kialakult, másrészt viszont 
képet adni azokról a szókészletbővítési eljárásokról, amelyek a mai magyar 
IT-nyelv szó- és kifejezéskészletében produktív módszerekként tetten érhetőek.

Pásztor-Kicsi Mária: Az információtechnológiai (szak)nyelv magyarításának főbb kérdései ...
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A kutatás korpusza különféle nyomtatott és online szótárak anyagából állt 
össze, melyeknek listája a hivatkozott szakirodalom bibliográfiai jegyzéke után 
olvasható.

2. A terminusok átvételének vagy magyarításának főbb elvei

Az információs forradalom fokozott ütemű térhódításáról tulajdonkép-
pen az 1980-as évektől beszélhetünk. Ezidőtájt kerültek ugyanis piacra az első 
(a maiakhoz képest még igen kezdetleges kapacitású) személyi számítógépek, 
melyeknek beszerzésével és alkalmazásával a nem professzionális számítógépezők 
szókincsébe is szinte máról holnapra kezdtek beáramlani a különféle – túlnyomó-
részt angol nyelvű (Kiss 1993, 564) – informatikai szakkifejezések, ami viszont 
az angolul nem tudó rétegeknek nyilván sokszor gondot okozott. Nem csoda 
hát, hogy – a nyelvújítás kora óta töretlen hagyománnyal rendelkező magyarító 
törekvésekhez híven – csakhamar általános versengés indult az eredeti (angol) 
kifejezések és a magyarra átültetett neologizmusok között. 

Eleinte e szakszavak magyarítását nem is a nyelvészek kezdeményezték, 
hanem sokkal inkább azok a szakemberek, akiknek nap mint nap szembesül-
niük kellett az információs forradalom által előidézett idegen szóözönnel (vö. 
Farkas 1998; Horváth 2005). Ezek pedig elsősorban a matematikusok, fiziku-
sok, villamossági mérnökök és egyéb, hasonló foglalkozású személyek voltak, 
akik több-kevesebb nyelvi leleményességgel birkóztak meg az új terminológia 
honosításának kihívásaival. 

Hogy megkönnyítse törekvéseiket, a Magyar Elektronika c. szaklap 1983-
ban három viszonylag egyszerű alapelvet tett közzé, amelyeket irányadónak 
szánt az idegen terminusok honosításához. Ezek szerint: „1. Ami értelmesen, 
szépen lefordítható, azt le kell fordítani. 2. Ha ez nem megy, akkor új kifejezést 
kell találni. 3. Ami nem fordítható, azt – „bejáródási, elfogadási időszak” után 
– magyar kiejtés szerint kell írni” (Horváth 2005).

Ezek az irányelvek lényegében mindmáig érvényesülnek, azzal, hogy időköz-
ben többször is finomították, konkretizálták őket, megkísérelték precízen megha-
tározni a mindenkori szómagyarítás funkcionális, grammatikai, szemantikai, 
pragmatikai stb. követelményeit, miközben szinte ugyanannyi irányadó lista 
keletkezett, mint ahányan a szómagyarítás kérdéskörével foglalkozni kezdtek 
(Farkas 1998; Balázs 2001; Buvári é. n. stb.). Megfigyelhető eközben, hogy újabban 
is folyamatosan arra a hat nyelvhelyességi kritériumra hivatkoznak, amelyeket 
Kovalovszky Miklós még a globalizációs folyamatok áttörése előtt állított fel az 
új nyelvi jelenségek megítélésére (Kovalovszky 1977).

Így a Magyar Elektronika funkcionális attitűdje mellett számos grammatikai, 
nyelvhelyességi, sőt stiliszikai követelményt állítottak a szómagyarítók elé, de 
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a szóalkotás szükségességének (társadalmi igényének) (Kovalovszky 1977; Bódi 
2000; Balázs 2001; Minya 2011) elve is felmerült e kritériumok között. Ha ugyan-
is a neologizmus nem nevez meg új fogalmat, nem fejez ki valamilyen eddig 
még meg nem állapított viszonyt vagy árnyalatot, amelyet a már létező nyelvi 
eszközökkel ki lehet fejezni, akkor lényegében fölösleges mindenáron erőltetni 
megalkotását. S ez kiváltképpen a tükörfordítás eljárására érvényes, amely sok 
esetben a célnyelv rendszerével össze nem egyeztethető megoldásokat produkál.

Logikus követelmény még ilyen tekintetben a tartalmi megfelelés és világosság 
elve (Kovalovszky 1977), amely a fogalom könnyű megragadását, egyértelműsé-
gét biztosítja, de a gazdaságosság, rövidség, tömörség követelménye (Kovalovszky 
1977; Bódi 2000; Balázs 2001; Buvári é. n. stb.) sem szem elől tévesztendő, mivel 
egyetlen újonnan alkotott magyar kifejezés sem fog meghonosodni, amennyi-
ben hosszabb, bonyolultabb szerkezetű, mint angol eredetije. 

A kifejezések meghonosodásának egyik kulcsmozzanata azonban minden-
képpen a magyar nyelv rendszerébe való hangtani, alaktani, szóalkotástani, 
jelentéstani stb. beilleszthetőség kritériuma (Kovalovszky 1977; Bódi 2000; Balázs 
2001; Buvári é. n. stb.), amelynek teljesülése nélkül az új kifejezést szükségsze-
rűen kiveti magából a nyelvhasználat, s így a rendszerbe sem épülhet be. Ahhoz 
ugyanis, hogy egy új szó- vagy kifejezésegység beépülhessen a szókészletbe, 
szükségszerű, hogy genetikai (szócsaládbeli) és/vagy szemantikai (fogalmi, 
hasonlósági, érintkezési, rész–egész, ok–okozati, ellentétes stb.) és/vagy asszoci-
atív (hangtani vagy jelentéstani felidéző) viszonyt tudjon létesíteni a szókészlet 
többi elemével, egyébként a nyelvhasználók nem lesznek képesek megjegyezni 
és megfelelőképpen alkalmazni azt. S éppen ezért lényeges az az irányelv, mely 
szerint, ha lehetséges, éljen a nyelvújító a már meglévő szók jelentésének bővítési 
lehetőségeivel (Balázs 2001; Buvári é. n.). 

A felsoroltak mellett a stílusosság tényezője is helyet kapott a neologizmu-
sokkal szemben állított elvárások listáján, bár ez Kovalovszky Miklós szerint 
„inkább használati, mint alaki szempont” (Kovalovszky 1977: 50). Ugyanak-
kor éppen általa merül föl a szigorúan terminológiai vonatkozású regiszteren 
túl a szlengesebb, olykor humorosabb szóalkotások, illetőleg a hermetikusabb, 
zsargonszerű kifejezések létjogosultságának kérdése is az IT-nyelv határain 
belül – például az utóbbi két évtizedben egyre terjeszkedő internetes szleng és 
a bennfentes felhasználók kommunikációjában észlelhető „info-zsargon” tekin-
tetében. A hasonló nyelvi megnyilvánulásokat Kis Ádám a „sznob divatszavak” 
kategóriájába utalta, amelyek szerinte nem is tartoznak a számítástechnikai szak-
nyelvbe (Kis 1993, 565). Manapság azonban az IT-nyelvet tárgyalva ezeket sem 
kerülhetjük meg. S – bár Balázs Géza az „anyanyelvivé tétel” alapelveit felállít-
va megállapítja, hogy a magyarított szó „lehetőleg ne legyen humoros hatású” 
(Balázs 2001) –, az eredeti (túlnyomórészt amerikai) IT-nyelv tulajdonságait 
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vizsgálva leszögezhető, hogy gyakran még a szűkebb értelemben vett szaknyelvi 
szavak sem nélkülözik a humort, így természetszerűleg a honosított kifejezé-
sekből sem volna célszerű száműzni azt (vö. Bódi 2000, 221).

A magyarítás különféle kívánalmai mellett azonban fontos az idegen kife-
jezés elfogadásának lehetősége is, amennyiben sehogyan sem lehet megfelelő 
magyar terminust találni (Horváth 2005; Buvári é. n.), mert – mint Bódi Zoltán 
megjegyzi – „az idegen kifejezések magyarítása a nyelvünkbe való beillesztést 
is jelenti, vagyis nem egyenlő a mindenáron való (sokszor tükör-) fordítással, 
hanem az idegen szavak jövevénnyé válásával is elérhető” (Bódi 2000, 220).

Az angol IT-kifejezéseknek azonban létezik még egy olyan rétege is, amelyet 
nem célszerű magyarítani, de még jövevényesíteni sem lehet őket. Ezek elsősor-
ban a nómenklatúrát érintik, amelybe a különféle tulajdonnevek, pl. a cég- és 
márkanevek, továbbá a szabványokat, szabadalmazott technológiákat jelölő nevek 
és mozaikszók stb. sorolhatóak, s amelyekben az IT-nyelv (s különösen annak 
szűkebb szakmai állománya) igencsak bővelkedik (Kis 1993, 565; Farkas 1998). 

Kezdetben a szoftverekkel kapcsolatos kifejezések fordítását sem tartották 
célszerűnek (Farkas 1998), de az ezredfordulót megelőzően, amikor az IT-, 
illetve e-nyelv honosításának problémája akadémiai körökben is nyelvstratégi-
ai elsőbbséget nyert (vö. Glatz 1999; Bódi 2000; Balázs 2007), bizonyos számí-
tógépes világcégek (pl. Microsoft, Symantec, IBM stb.) programcsomagjainak 
esetében a szoftverek magyarítása is megkezdődhetett (Bódi 2000, 220).

3. Nyelvünk IT-szavainak és -kifejezéseinek főbb ismérvei eredet vagy 
keletkezés szerinti csoportjaik függvényében

3.1. Teljes mértékben idegen (angol) eredetű és írásmódú szavak, 
illetve kifejezések
A magyar IT-nyelvhasználatban a szűkebb nómenklatúra körébe tartozó 

(nem magyarítandó) szavakon és kifejezéseken kívül még nagyjából két idegen 
réteget különböztethetünk meg: 1. a teljesen új fogalmakat jelölő szavak és kife-
jezések csoportját, amelyeknek magyar szinonimája még nem keletkez(het)ett; 
2. az olyan idegen szavak és kifejezések csoportját, amelyeknek magyar szino-
nimája is kisebb-nagyobb gyakorisággal (párhuzamosan) használatos.

3.1.1. Magyar szinonimával még nem rendelkező angol kifejezések
Ezek a voltaképpeni angol neologizmusok, amelyek nap mint nap keletkez-

nek az angol nyelvterületen (és világszerte), s amelyekről általában legelőször a 
különféle web-oldalakon tájékozódhatunk.
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A közérdekű fogalmakat és jelenségeket jelölő kifejezésekre közülük szinte 
máról holnapra keletkezik magyar fordítás (pl. a Petya vírus 2017-es támadásá-
nak esetében a ransomware angol összetétel szinte pillanatok alatt zsarolóvírus 
magyarítással terjedt el a médiában [ransome ’váltságdíj, sarc’; -ware ’áru’] 2).

Egyéb esetekben az új kifejezés gyakran a szleng vagy a rövid életű divat-
szavak területén belül marad, s magyarítási esélye bizonytalan (pl. freecycle = 
’használt vagy már nem kívánatos dolgokon történő túladás, amelyet az interne-
ten bonyolítanak le’ – az angol recycle ’újra hasznosítás’ mintájára [free ’szabad, 
ingyen’; cycle ’kör, körforgás’]; drunk text = ’részegen elküldött, jellemzően 
kellemetlen vagy ostoba szöveges üzenet’; hackfest = ’a számítógépes programo-
zásnak vagy szoftverfejlesztésnek szentelt esemény vagy találkozó’ [hack ’betör, 
bezúz’ > hacker ’a számítógépes rendszerbe behatoló kódfeltörő személy”; fest 
’esemény, találkozó, parti’ – a festival [’fesztivál’] szóból történő elvonással] stb.) 
(blog.oxforddictionaries.com, 2017).

Itt kell még megemlítenünk azt a jelenséget is, amelyet Kis Ádám annak 
idején álruhás szavaknak nevezett, s mely kategóriába azokat a szavakat sorolta, 
amelyek fogalomként még nem terjedtek el annyira, hogy ne lehessen őket idegen 
szónak tekinteni és idegen helyesírással írni (pl. akkoriban a szerver [server], 
kaszkád [cascade], monokróm [monochromatic]), viszont írásmódjuk „megne-
hezíti, hogy magyar megfelelőjük kialakuljon” (Kis 1993, 565). Mára a szerver 
(’szolgáltató/kiszolgáló gép’) már fonetikusan írandó, a kaszkád helyett inkább 
a lépcsőzetes vagy többfokozatú kifejezés használatos, a monokróm (’egyszínű’) 
terminus pedig a mai multimediális világban túlnyomórészt elavultnak számít 
már. Ma ellenben ilyennek tekinthető például a hacker/hekker, a chat/cset és 
e-mail/ímél – amelyek vagylagos írásmódja iránt az AkH12 már megengedően 
viszonyul –, illetve a skype/szkájp, (= online videotelefonos szolgálat) online/
onlájn (= a világhálóra kapcsolódva), offline/offlájn (= a világhálóról lekapcso-
lódva), messenger/messzendzser (’üzenetküldő szolgálat’), Facebook/Fészbuk (= 
közösségi oldal), like/lájk (= a közösségi oldalakon a tetszést/egyetértést kifejező 
ikon) stb – amelyek iránt még nem.

2 A hardware szó mintájára, amely jelentésbővülésével került át az informatika nyelvébe, ahol a 
számítógép gépállományát kezdték jelölni ezzel a szóval, a software-rel szemben, amely a gép 
működését lehetővé tevő eszmei felépítménynek jelölésére keletkezett (Bódi 2010, 219). Az önál-
lósult -ware utótaggal ezután egy egész sor új szóösszetételt képeztek, és képeznek még ma is (pl. 
adware ’hirdetőprogram’; freeware ’szabad/ingyenes szoftver’; shareware ’meghatározott időkor-
láttal ingyenesen kipróbálható szoftver’; crippleware ’hibásan, nem rendeltetésszerűen működő, 
voltaképpen rejtetten fizetőszolgálatos szoftver”; spyware ’kémprogram’ stb. – ld. Bódi 2010)
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3.1.2. Magyar szinonimával is rendelkező angol kifejezések
Ebbe a kategóriába lényegében azok az angol IT-kifejezések sorolhatóak, 

amelyeknek keletkezett ugyan magyar fordításuk vagy egyéb átültetésük, de vala-
milyen okból párhuzamosan velük az idegen alak is tovább él. Amennyiben az 
idegen alakot csak a szakmai körök, illetve az IT-fórumok törzslátogatói részesítik 
előnyben, szaknyelvi és/vagy zsargonjelenséggel állunk szemben, és lehetséges, 
hogy a két alak hosszú ideig létezik majd a nyelvhasználatban egymás mellett, 
anélkül, hogy kiszorítanák egymást. Ilyen párokat alkotnak például a default és 
az alapértelmezett, a spam és a levélszemét, a feedback és a visszacsatolás, a link 
és az élőkapocs stb. Ezekre a párokra általában az is jellemző, hogy a magyar 
kifejezés nem teljesen ekvivalens fordítása az angol eredetinek, így az ango-
lul is tudó nyelvhasználók – nyilván öntudatlanul – az „eredeti” jelentést vagy 
szóhangulatot igyekeznek „helyreállítani”, amikor a magyar változatot mellőzik.

Ha ellenben a nyelvhasználók szélesebb tábora is nagyobbrészt az angol 
változatot alkalmazza, arra enged következtetni, hogy a magyarítás nem igazán 
jól sikerült (pl. a magyar kifejezés hosszabb, vagy nem olyan jó hangzású, mint 
eredetije). Ilyenkor valószínűleg újabb fordítási kísérletek következnek, vagy 
pedig előbb-utóbb az idegen alak honosodik meg – válik jövevényszóvá (ld. 3.2.).

3.2. Fonetikusan átírt – befogadott – szavak és kifejezések
Nagyjából 3.1.2. pont 3. bekezdésében tárgyalt esetek sorolhatóak ebbe a 

kategóriába. 
A legrégebbi, legtöbbet emlegetett példák ezek közül mindenképpen a hard-

ver és a szoftver, amelyeknek magyarítási kísérletei (pl. csontmű és észmű – ld. 
Balázs 2007) nem bizonyultak életképeseknek, és végül fonetikusan átírt alak-
juk rögzült. E terminusok meghonosodását írásmódjukon kívül az is jelzi, hogy 
mindkettőnek keletkeztek a szaknyelv szempontjából nélkülözhetetlen szárma-
zékszavaik is (pl. hardverhiba, hardverkonfiguráció, hardverteszt, hardverellá-
tottság, hardverszakember, szoftverfejlesztő, szoftvertelepítés, szoftverrendőrség, 
szoftverüzletág, szoftverjogvédelem stb. – AkH12).

Ide sorolandó ezenkívül a fájl szó is, jóllehet az angol file helyettesítésére 
létrejött a fogalmi szempontból kifogásolhatatlan (adat)állomány terminus, 
amellyel szakszövegekben rendszeresen találkozhatunk. Mindamellett – nyilván 
a magyar fordítás hossza miatt – a legszélesebb felhasználói rétegek inkább az 
azóta „már régen jövevényszóvá vált” (Bódi 2010, 129) fonetikusan átírt alakot 
fogadták el, mely tényt ugyancsak a származékszavak folyamatos szaporodása 
tanúsíthatja (pl. fájlátvitel, fájlkonverzió, fájlnév, naplófájl, parancsfájl, rendszer-
leíró fájl stb. – AkH12).
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A mindennapi nyelvhasználat egyre több angol IT-kifejezést fogad be és használ 
magyar nyelvtani szabályok szerint, s ez a köznapi írásgyakorlatban is észlelhető. 
Mindamellett, a helyesírási norma kevésbé megengedő, és lényegesen lassabban 
honosít. Így A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadása – a két szabályzat között 
„menet közben” fonetikus írásmóddal elfogadott diszk, domén, interfész, szerver, 
szkenner stb. alakokon kívül – immár a magyarosan írt ímél és cset alakokat is 
engedélyezi az eddig használatos e-mail, illetőleg chat alakok mellett.

3.3. A vegyes/kevert szerkezetű (átmeneti) szavaktól 
 és kifejezésektől a teljesen magyar szerkezetekig
Vegyes vagy kevert szerkezetű szavakról/kifejezésekről általában az idegen 

formában meghonosodott szavak és kifejezések esetében beszélhetünk (akár fone-
tikusan írhatjuk már őket, akár nem). Ilyenkor a még érezhetően idegen eredetű 
szó magyar (esetleg további idegen) morfémákkal, illetve egyéb szerkezeti tagok-
kal társul (ily módon alkotva új többtagú terminus technicusokat, kollokációkat, 
szóösszetételeket, képzett vagy egyéb, ritkább szóalkotással keletkezett szavakat) 
– vagy pedig valamilyen szemantikai változás (leginkább jelentésbővülés) révén 
gyarapítja a szó- és kifejezéskészletet további új jelentésegységekkel. 

Az így létrejött neologizmusok megalkotási eljárása egyébként nem külön-
bözik a fordítás útján keletkezett vagy már meglévő, „tiszta magyar” szavak-
ból, szóelemekből alkotott neologizmusoktól – ha szókészletünk eredet szerinti 
megoszlásának ismeretében egyáltalán beszélhetünk „tiszta magyar” eredetű 
lexikológiai egységekről –, így a továbbiakban e kétféle kategóriát nem egymás-
tól elszigetelten tárgyaljuk, hanem egyazon folyamat párhuzamos tényezőinek 
tekintjük őket.

3.3.1. Szóösszetétellel keletkezett kifejezések
A szóösszetétellel keletkezett kifejezések terminológiai előnye, hogy szerke-

zetük átláthatóan – motiváltan – jelöli a terminus által megnevezett fő fogalmi 
kategóriát, de specifikus megkülönböztető jegyét is, amely a konkrét denotátumot 
kiemeli a hasonló egyedek halmazából. Ilyen tekintetben rokonságot mutat a 
kollokációval (pl. Alt billentyű, csatolt dokumentum, digitális kamera, hálózati 
számítógép stb.), amelynek ugyancsak van egy specifikus alaptag–bővítmény-
szerkezetet alkot, s a magyar nyelvben nem is ritka jelenség, hogy szemantikai 
integráltsági fokuk függvényében ugyanazon szavak kapcsolatát egyik eset-
ben külön-, másik esetben viszont egybeírjuk, többtagú alakulatoknál pedig 
az egybe- és különírás, illetve kötőjeles írásmód érvényes helyesírási szabályai 
szerint járunk el.
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Az angol IT-kifejezésekhez hasonlóan, ahol a belső keletkezésű egységek 
jelentős hányadát a különféle összetételek képezik, a magyarban is rendkívül 
produktív ez a szóalkotási mód, sőt még produktívabbnak és változatosabbnak 
is mondható, mint az angol nyelvben. Így gyakran előfordul, hogy a magyar 
IT-nyelv szóösszetétellel adja vissza az angol kollokáció értelmét (pl. noise 
reduction → zajcsökkentés; page layout → lapelrendezés; page background → 
oldalháttér; document views → dokumentumnézetek stb.). 

Egyébként a magyar IT-nyelvben a két- és többtagú összetételek különféle 
fajtáinak és kombinációinak igen széles skálája érhető tetten. (Pl. idegen-idegen: 
alfanumerikus [= betű-szám kombinációjú]; doménbróker [= internetes tarto-
mányokkal hivatásosan kereskedő személy]; hipertext [= olyan számítógépes 
szöveg, amelynek bizonyos elemei kapcsolási pontokként (linkekként) egyéb 
összefüggő szövegegységek elérését teszik lehetővé]; null-modem [= a számító-
gépek összekötésére való speciális kábel]; videomemória [= a számítógép vide-
okártyájának memóriakapacitása] stb.; idegen-magyar: dokumentumnézet [= 
az a mód, ahogyan a dokumentum megjelenik a gép képernyőjén]; szerverhiba 
[= a szolgáltató gépen előállt hiba] kurzormozgatás [= a számítógép képernyő-
jén a beírandó jel pozícióját jelző szignál mozgatásának módja/lehetősége] stb. 
magyar-idegen adatbázis [= nagy mennyiségű adat szervezett gyűjteménye]; 
pengeszerver [ang blade server = a szolgáltató gép elrendezési/felépítési típusa]; 
hangfájl [= hangos információt tartalmazó adatállomány] stb.; magyar-magyar: 
adatvédelem, adattárolás, egérgomb stb. többtagú és/vagy vegyes: adathozzáfé-
rés, adatbázis-kezelő; adatbázis-kezelő rendszer, bittérkép stb) (Bódi 2010; Iványi 
2007; InfLex; InfÉrt).

A magyar nyelv szóalkotási szabályainak szellemében a szerves szóössze-
tételek kategóriájába nemcsak a fentebb látható (két vagy több fogalomszóból 
álló) szintaktikai típusú összetételek sorolhatóak, hanem a fogalomszóból és egy 
morfémaértékű szóból keletkező morfológiai típusú összetételek is, mint például 
az igekötős származékok, amelyek szép számban fordulnak elő az IT-nyelvben 
(pl. behatolás, beágyazás, betárcsázó [program], kiszolgálónév, lefagy, felhasználó, 
felülírás, elment, átkötő [kapcsoló] stb.) 

Ilyen szempontból ide sorolandó az az átmeneti derivációs eljárás is, melynek 
során néhány latin vagy nemzetközi eredetű előtag (prefixum) révén emelünk 
be új lexikai elemeket szókészletünkbe: pl. többek között az anti-, pl. antivírus 
’vírusölő (program)’ antiszimmetrikus stb.; a hiper- (hyper-), pl. hipertext, hiper-
média, hipermátrix stb.; a mikro- (micro-), mikroutasítás, mikroarchitektúra, 
mikroböngésző, mikroszámítógép stb.; de tulajdonképpen az e- (’elektronikus’) 
előtaggal alkotott összetételek is ebbe a kategóriába sorolhatóak, pl. e-mail-cím; 
e-hulladék, e-papír, e-ügyintézés, e-önkormányzat, e-aláírás stb.
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3.3.2. Szóképzéssel keletkezett kifejezések
A szóösszetétel mellett a szóképzés a legproduktívabb szóalkotási eljárás a 

magyar nyelvben. Ha ilyen szempontból az IT-nyelv kifejezéskészletét vesszük 
górcső alá, láthatjuk, hogy egyrészt a magyar képzőrendszerből csak bizonyos 
képzők mutatnak produktivitást e téren, másrészt szembeötlő, hogy gyakran 
idegen és magyar eredetű szóelemek (tőmorfémák és derivációs affixumok) 
kölcsönös kombinálódása útján keletkeznek új szakszavak és a zsargon vagy 
szleng kategóriájába sorolható kifejezések. Itt azonban meg kell állapítanunk, hogy 
a szóképzéssel keletkezett szavak zöme nem az IT-nyelv gyarapítására keletkezett. 
Ilyenkor ugyanis a magyar szókészletben sok esetben a már meglévő szavak új 
kontextusba helyezésével (jelentésbővülésével) állunk szemben (vö. 3.3.4.1.).

3.3.2.1. Igeképzés
Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a produktív igeképzők készlete 

eléggé korlátozott, s közülük is némelyek csak főnévképzővel továbbképezve, 
bokorban fordulnak elő. 

Legproduktívabbaknak mindenképpen a -(V)z és a vele versengő -(V)l képzők 
mondhatóak, amelyek mind magyar, mind idegen tövekhez kapcsolódhatnak. 
Pl. internetez(ik), gépez(ik) ’játszik’ (de: gépel ’ír’), e-mailez(ik), szörföz(ik) vagy 
szörföl ’böngészik a világhálón’ (egyelőre szinonim értelemben, a vízi sporttal 
történő jelentésmegoszlás nélkül), kódol, szkennel, stb. (Idegen tövek esetében – 
ha a tő kevésbé közismert fogalmat jelöl – a képzett szó inkább a zsargonszavak, 
illetve a szleng kategóriájába tartozik. Pl. printel ’nyomtat’; rippel [ rip ’felhasít, 
felvág > a DVD-n levő anyagot a merevlemezre másolja’]; grabbel [ grab ’megra-
gad > a CD-n levő anyagot a merevlemezre másolja’]; renderel [ render ’vmit. ad, 
nyújt, lefordít, átszámít stb. > multimediális anyagok átkódolása számítógépes 
megjelenítés céljából’] stb.).

Ugyancsak produktívnak mondható a magyar IT-nyelvben az idegen igék-
hez járuló -ál igeképző, pl. editál ’szerkeszt’; formattál ’az adathordozót előkészíti 
használatra’; installál ’egy programot működőképessé téve a számítógép rend-
szerébe beiktat’ stb., valamint az (ugyancsak idegen) melléknevekhez járuló 
-izál igeképző, pl. digitalizál, katalogizál, automatizál stb.

3.3.2.2. Főnévképzés
A legproduktívabb főnévképzők közül bizonyos IT-kifejezések képzésében 

fellelhető például a melléknevekből elvont főneveket képző -sÁg, pl. (virtuális) 
valóság, biztonság, titkosság, sebesség, (alap)egység, (sáv)szélesség stb.; továbbá az 
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igékből ugyancsak elvont főnevet képző -Ás pl. (információ)forrás, szolgáltatás, 
(adat)továbbítás, szkennelés, kiegészítés, mentés stb.

Bizonyos esetekben az igéből elvont főneveket képező -mÁny képző 
produktívitása is tetten érhető, pl. (adat/bináris/nyalábolt/kép stb.) állomány 
(file [fájl]), csatolmány (attachment), tartomány (domain [domén]), gyűjtemény 
(collection), esemény (activity/event), követelmény (requirement) stb.

Az ugyancsak deverbális -Ó főnévképző is gyakran előfordul, s ilyenkor 
leginkább az igével megjelölt cselekvés/történés hordozóját jelöli, pl. szolgáltató, 
mutató, böngésző, betörő (cracker [krekker]) felhasználó stb.

Gyakoriak ezenkívül a különféle idegen (zömükben latin) eredetű affixumok, 
amelyek rendszerint elvont főneveket eredményeznek. Közülük mindenképpen 
megemlítendő az idegen vagy jövevény melléknevekhez járuló -itás végződés, 
pl. kapacitás, polaritás, kompatibilitás stb.; továbbá a -ció, pl. információ, repre-
zentáció, szinkronizáció, kommunikáció stb.; az -ika, pl. informatika, metrika, 
logika, logisztika stb.; a szigorúan szakmai fogalmakat jelölő főnevek -izmus 
végződése, pl. izomorfizmus, mechanizmus, automorfizmus stb.

3.3.2.3. Melléknévképzés
Az IT-kifejezésekben melléknév csak kollokációkban vagy szóösszetételek 

tagjaként fordul elő, funkcióját tekintve pedig a szerkezeti alaptag valamely 
specifikus tulajdonságát emeli ki a hasonló egyedek relációjában. Így az ilyen 
kifejezésekben jellemzően viszonyító melléknevek fordulnak elő, legproduktívabb 
képzőik közül pedig elsősorban a -(V)s képzőt kell kiemelnünk, pl. információs, 
kommunikációs, interakciós, többszörös, kölcsönös, sorugrásos (interlacing) stb.; 
továbbá az -i képzőt, pl. asztali számítógép, elérési idő, felügyeleti cím, levele-
zési lista, megjelenítési lista, mentési terület stb.; de olykor előfordulnak a (j)Ú 
képzős alakulatok is, amelyekre jellemző, hogy a (j)Ú képzős melléknév nem 
állhat önmagában, s kötelező lineáris pozíciója egy önálló melléknév és egy 
főnév között határozható meg, pl. osztott memóriájú számítógép, futási idejű 
hiba, széles sávú internet, többnyelvű honlap, többszintű biztonság stb.; végül 
pedig még megemlítendőek az -(A)t(A)lan fosztóképzős melléknevek is, pl. 
bizonytalan kooperatív játékok, váratlan hiba, megbízhatatlan csatorna, gazdát-
lan hivatkozás, érvénytelen mutató, sikertelen kimenet, végtelen tartomány stb.

3.3.2.4. Egyéb képzett szavak
Az igenevek közül az -Ó és a -t/-Vtt képzős, jelzői szerepű melléknévi igene-

vek vannak nagyobb számban jelen a vizsgált kifejezésekben, pl. elfogadó hely, 
felhalmozó komponens, nyugtázó keret, kiértékelő függvény, nyílt szöveg, zárt 
architektúra, ismételt átvitel, választott rejtjelszöveg, rejtjelezett szöveg stb.
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3.3.3. Egyéb szószerkesztési eljárások
3.3.3.1. Mozaikszóalkotás
Az eredeti IT-nyelv maximálisan kihasználja ezt a szóalkotási módot, mind 

a betűszók, mind a szóösszevonások tekintetében. Mint azonban említettük, ezek 
a terminusok a nem fordítandó kifejezések csoportjába tartoznak, így magyar 
szövegben is általában az eredeti (angol) mozaikszók szerepelnek, pl. PC (Personal 
Computer ’személyi számítógép’), USB (Universal Serial Bus ’univerzális soros 
busz’ = a géphez való csatlakoztatás egyik módja), HTML (Hypertext Marcup 
Language = a webre kifejlesztett leíró nyelv), vlog (Video Log ’videónapló’) stb. 
Egy olyan betűszóról van tudomásunk, amely esetében megszületett a magyar 
betűszóalak is, és el is terjedt, ez pedig az angol FAQ (Frequently Asked Questions) 
mintájára keletkezett GYIK (gyakran ismételt kérdések).

3.3.3.2. Az írott beszélt nyelv szóalkotási módjai
Ebbe a kategóriába túlnyomórészt helyesírási neologizmusok tartoznak, 

amelyek írásmódjukban térnek el (mégpedig szándékosan) a szabályostól (Minya 
2011, 42), s amelyek elsősorban a különféle online csatornákon (IRC, Facebook, 
fórumok stb.) folyó „írott beszélt nyelvi” (Bódi 2004, 35) csevegésre (csetelésre) 
jellemzőek. Szóalkotási eljárásaikat a különféle rövidítések, szóösszerántások, 
betűszók, alfanumerikus alakulatok stb. képezik (Pásztor-Kicsi 2010), pl. MJV 
(mindjárt jövök), csati vagy c6 (chat/cset), társkeri (társkereső), valszeg (való-
színűleg), szal (szóval), sztem (szerintem), 7VGn (hétvégén), jó8 (jó éjt), +6ó 
(megható) stb. Elterjedtségük igen széles, s a diákok iskolai dolgozataiban is 
egyre gyakrabban vannak jelen.

3.3.4. Szemantikai eljárások
Ebbe a kategóriába általában a különféle metaforikus jelentésváltozással 

létrejött kifejezések sorolhatóak. Ilyen szempontból eredetük szerint a magyar 
IT-kifejezések nagyjából két alcsoportba oszthatóak:

3.3.4.1. Magyar szavak (vagy régi jövevényszavak) jelentésbővülésével   
keletkezett szakkifejezések
Ezeknek egy része – pl. az egér (mouse = pozicionáló eszköz), az ablak 

(window = valamely szoftver felhasználói/kezelési felülete – a Windows rend-
szer róla kapta a nevét), a torony (tower = toronyház formájáában egymásra 
épített elemekből álló számítógépes ház) a kártya (card = a gép alaplapjához 
csatlakoztatott nyomtatott áramkörű lap, amely a gépnek valamely funkcióját, 
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pl. a hangot, képet stb. javítja/segíti elő), a háló (angol megfelelője lehet a net 
’mindennemű háló’ vagy a web ’szövet, háló, pókháló’, amelyek közül az első az 
internet ’világháló’, a második a rajta működő world wide web ’világot átszövő 
háló’ rendszerének jelölésére használatos) a süti (coocie = egy-egy weboldal 
meglátogatása alkalmával tárolt információcsomag), a tűzfal (firewall = a háló-
zatot vagy gépet a külső behatolások ellen védelmező mechanizmus) stb. – már 
eredeti (angol) változatában is jelentésbővülés útján kapta szakszókészletbeli 
speciális jelentését, a magyarba pedig egyszerű (tükör)fordítás révén jutott.

Egyéb esetekben a jelentésbővülés/névátvitel nem tükörfordítás révén társult 
a már meglévő tőszó jelölési tartományához, hanem a fogalmi jegyek hasonló-
ságát kihasználva a magyar szókészleten belül játszódott le, pl. ház (= a számító-
gép doboza – angolul case ’doboz, tok’) , az asztal (= a számítógép képernyőjén 
látható munkafelület – angolul desktop ’asztallap’), kukac (= e-mail-címekben 
használatos levéljel – eredetileg @ [et]), jel, (= mindenféle elektronikus és/vagy 
absztrakt informatikai jelző- vagy jelentésegységre értendő – angol megfelelő-
je lehet symbol ’szimbólum’, signal ’jelzés’, token ’jel, jelölés, szimbólum, zálog, 
érme, zseton, tantusz stb.’, glyph ’rovátkolt díszítés, betűjel’ és egyebek) stb. 

Előfordul azonban az is, hogy az új jelentés nem név-, hanem jelentésátvi-
tel eredménye, pl. az egérpad esetében (mousepad – angolul pad ’párna, tömött 
anyag’), amikor is a szavak alaki hasonlósága idézi elő a jelentésbővülést.

3.3.4.2. Régebben meghonosodott idegen szavak jelentésbővülésével 
keletkezett szakkifejezések
Ebbe a csoportba egyrészt azok a nemzetközi szavak sorolhatóak, amelyek a 

tudományos nyelvben már régóta meghonosodtak, s ilyen tekintetben jelentés-
bővülésük már az angol IT-nyelvben végbement, nyelvünkben pedig az idegen 
szó egyszerű átvételével honosodott meg annak újabb jelentése is. Ilyenek pl. 
a dokumentum, az archívum, a modul, a karakter, a grafika, a program és még 
sok más szó.

A régen meghonosodott idegen szavak egy részénél azonban a jelentésbő-
vülés a magyar szókészleten belül, a denotátumok hasonlósága alapján ment 
végbe, s ilyen tekintetben előfordul, hogy a magyar nyelv nemzetközi szóval 
jelöl egy olyan denotátumot, amelyet az angol IT-nyelv angol vagy a magyaré-
val nem azonos idegen szóval jelöl. A magyar nyelvben ezeknek sokszor létezik 
egy szinonim magyar (vagy jövevény) párjuk is. Ilyenek pl. sín vagy busz (bus 
angolul = adatátviteli vezetékrendszer), a monitor (screen ’képernyő’), taszta-
túra vagy klaviatúra (keyboard ’billentyűzet’), korrektúra (proofing ’kefelenyo-
mat’), miniatűr (thumbnail ’a hüvelykujj körme, vázlat’), mappa (folder ’irattartó, 
dosszié, könyvtár’) stb.

Tanulmányok, Újvidék, 2017/1. 54. füzet, 59–75



72

Itt kell azonban megemlítenünk az előbbiekhez részben hasonló kategóriát 
is, amelyet Kis Ádám lopakodó szavaknak nevezett, minthogy „olyan új fogal-
makat jelölnek, amelyek angol neve megegyezik egy korábban meghonosodott 
szóval (bár a jelentésük teljesen más)” (Kis 1993, 566). Ilyenek pl. szerinte a 
rekord, amely a magyar nyelvben ’csúcsteljesítmény vagy –eredmény’ jelentéssel 
honosodott meg, mivel az angol record a ’feljegyzés, nyilvántartás’ jelentésele-
meket hordozza, melyek közül a ’megörökítésre méltó’ elem került előtérbe, míg 
az IT-nyelvben az alapjelentés aktualizálódott újra. Másik ilyen szó a nyomdá-
szatban ’betűtípus’-ként magyarított font (az IT-nyelvben ’betű-, illetve karak-
terkészlet’), amely csak a homonímia révén érintkezik a súlymértéket vagy az 
angol pénzegységet jelentő font szóval.

4. összefoglalás

A magyar számítástechnikai nyelv fejlődését lényegében három szakasz-
ra oszthatjuk: a személyi számítógépek megjelenése előtti szakaszra, amikor a 
vonatkozó terminus technicusok még angolszász területen is kizárólag a szűkebb 
szakmai körökre tartoztak; a személyi számítógépek globális elterjedésének 
szakaszára, amikor az informatikai szakszavak kezdtek bevonulni az infor-
matikailag kevésbé képzett, sőt laikus felhasználók nyelvhasználatába is, ami 
lényegében a szakterminológia honosításának és/vagy magyarításának realizá-
lását is sürgetni kezdte (vö. Farkas, 1998; Glatz, 1999; Bódi, 2000; Balázs, 2001); 
valamint a világháló elterjedésének szakaszára, amikor a szűkebb vonatkozású 
informatikai szaknyelvből kiválik egy populáris számítástechnikai szókészlet, 
illetve kialakul egyfelől a bennfentes felhasználói zsargon, másfelől viszont a 
szélesebb körű internetes szleng. 

A szaknyelvekkel, szótárakkal szemben felállítható terminológiai és szeman-
tikai norma értelmében a szakszavakat és használatukat időről időre célszerű 
újra mérlegelni. Ilyen szempontból a dolgozat elemzi a szókészlet gyarapításá-
nak lehetséges eljárásait, melyek eredményeképpen az IT-(szak)nyelv eredeti-
leg angol nyelvű terminológiája a magyar nyelvben a jelenlegi formájában és 
állapotában meghonosodott.

Ilyen tekintetben megállapítható, hogy a magyar IT-nyelvben a leggyako-
ribb szóalkotási mód a szóösszetétel, de a szóképzés különböző fajtáira is bőven 
találunk példát, gyakran a magyar és idegen szóelemek vegyítésével is. Emellett 
megállapítható, hogy a számos sikeresen magyarított (szak)kifejezés között nem 
nagy számban, de akadnak magyar helyesírással (fonetikusan) átírt, immár jöve-
vényszavaknak tekinthető egységek is, valamint – ennél jóval nagyobb mennyi-
ségben – még mindig angol helyesírással írt szavak és szerkezetek.
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Marija PASTOR-KIČI

VAŽNIJA PITANJA I REZULTATI PRILAGOĐAVANJA 
ŽARGONA INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE MAĐARSKOM 
JEZIKU

Jezik informatičke tehnologije (IT) jeste jezički varijetet koji se ubraja u kategoriju 
stručnih jezika, a samim tim i u red jezičkih registara, koji u sebi uglavnom sadrži 
reči i izraze vezane za primenu računara na najrazličitijim područjima društvenog 
života. U toku svoje kratke, svega poluvekovne istorije informatika i komunikaciona 
tehnologija – usko vezana za nju – prolazile su dinamički razvoj koji je doveo do 
njihovog infiltriranja u skoro sve privatne i društvene sfere ljudskih aktivnosti, 
tako da povodom ovog procesa s pravom možemo da govorimo o informatičkoj 
revoluciji, odnosno o globalnom informatičkom društvu, koje je nastalo kao rezultat 
naznačenog tehnološkog preokreta. Pošto smene društveno-ekonomskih paradigmi 
izazivaju i radikalnu reorganizaciju konceptualnih sistema, one ne mogu da zaobiđu 
ni jezik. Usled toga ovaj rad predstavlja pokušaj skiciranja razvoja mađarskog 
IT-žargona i sagledavanja osnovnih dilema u procesu preuzimanja i prilagođavanja 
originalno engleske IT-terminologije potrebama mađarskog govornog područja, a 
koji je rezultirao aktuelnom formom i stanjem jezičkog registra koji je u današnjoj 
upotrebi.
Ključne reči: IT, terminologija, strane reči, prevođenje na mađarski, adaptacija, 
posuđenice.

Mária PÁSZTOR-KICSI

MAIN ISSUES AND RESULTS OF HUNGARISATION OF 
JARGON OF INFORMATION TECHNOLOGY

The jargon of Information Technology (IT) is a language variety belonging to the 
category of registers which mostly embraces terminology, i. e. vocabulary on the 
course of using computers in various fields. During its barely half-a-century long 
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history, IT and communication technology have seen such a dynamic development 
and have entwined in every sphere of social and private life that it can rightfully 
be called information revolution, i.e. global information society, which generated 
out of this revolution. Since social and political changes and radically restructuring 
notion systems inevitably affect the language as well, this paper attempts to give a 
brief insight into the phases and dilemmas of the process along which the originally 
English IT jargon rooted itself in the Hungarian language in its present form and 
state. Additionally, it gives a picture of what language, type and structure are the 
words and expressions that characterize this state.
Keywords: IT, terminology, foreign words, translation, naturalization, loanwords
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AUTOBIOGRAFSKI NARATIVI BUKOVINSKIH 
MAĐARA U JUŽNOM BANATU

Primeri ženskih životnih priča 

Bukovinski Sekelj Mađari čine manjinsku zajednicu doseljenu u južnobanatski 
okrug u drugoj polovini 19. veka. U ovom radu izdvojili smo ženske narative, te 
smo ih analizirati koristeći metod izloženog u Labovljevoj teoriji narativa ličnog 
iskustva (Willian Labov and Joshua Waletzky, 1967). Na primeru ženskih narativa 
sa temama prosidbe i braka pokazujemo na koji način sagovornice pozicioniraju 
svoja gledišta o donošenju ličnog izbora o raskidanju tradicionalnih normi ili 
njihovom prihvatanju uz evaluaciju događaja i svojih odluka.
Ključne reči: antropološka lingvistika, bukovinski Sekelj Mađari, južni Banat, kva- 
litativno istraživanje, Labov, ženski narativi ličnog iskustva, prosidba i brak

1. Uvod: Bukovinski Sekelj Mađari u južnom Banatu

Bukovinski Sekelj Mađari čine specifičan vid manjinske zajednice u južnom 
Banatu. Naime, reč je o zajednici mađarske dijaspore iz Bukovine, koja se za 
razliku od starosedelaca mađarske manjine na području Vojvodine, doseljava 
u drugoj polovini 19. veka i time formira posebnu grupu manjinske zajednice 
Sekelj Mađara u okviru već postojećeg manjinskog mađarskog naroda na tom 
području koje ćemo ovde nazvati „dijaspora u dijaspori“. U autobiografskim 
narativima bukovinskih Mađara, pored individualnih, izdvajaju se pojedine 
teme i motivi kao deo kolektivnih narativa. Najuočljiviji kolektivni narativ jeste 
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priča o doseljavanju iz Erdelja u tri naselja, te narativi o tragičnom događaju 
Siculicidium-u kada je stradao veliki broj stanovništva, a koji je inicirao migracije 
ka Bukovini (Bala 2015). Tragični događaj u istoriji Sekelja, na mađarskom 
poznat kao „madéfalvi veszedelem“ dogodio se 7. januara 1764, kada je 
izvršen pokolj okupljenog stanovništva koje je pokušalo da izbegne nasilnu 
mobilizaciju austrijske vojske. Kao posledica tog događaja nekoliko hiljada 
Sekelja prelazi iz Madefalve u Moldaviju (2687 lica) odakle za nekoliko godina 
usled prenaseljenosti i osiromašenja pet osnovanih sela [Istensegíts, Fogadjisten, 
Hadikfalva, Józseffalva, Andrásfalva; rumunski nazivi: Măneuţi (Andrásfalva), 
Dorneşti (Hadikfalva), Ţibeni (Istensegíts), Iacobeşti (Fogadjisten), Vornicenii 
Mari (Józseffalva)] prelazi u Bukovinu 1776–1786, a odatle dalje migriraju, 
te preko Segedina dolaze u Pančevo. Konačno, za nekoliko meseci, oko 4000 
bukovinskih Mađara naselilo se u Vojlovicu (Hertelendyfalva), Skorenovac 
(Székelykeve) i Ivanovo (Sándoregyháza) (Péter 2008, 25–27, Nagy Sívó 1999, 18).

Pripadnici ove zajednice odlikuju se izraženim osećanjem etničkog identiteta, 
koja se u usmenim autobiografskim iskazima odražava u stavovima o važnosti 
očuvanja njihovog jezika, u svesti o vrednosti svoje tradicijske kulture, u isticanju 
zajedničkih predaka i zemlje porekla Bukovine, kao i u ulozi koju imaju za buduća 
pokolenja. Narativi bukovinskih Mađara predstavljaju žanrovsku specifičnost 
i tematski se mogu svesti na problem pojedinca u datom kulturno-istorijskom 
razdoblju kao posledice okolnosti doba i porodičnih sećanja. U ovom radu 
izdvojićemo ženske narative, te ćemo ih analizirati koristeći metod izloženog u 
Labovljevoj teoriji narativa ličnog iskustva (Labov–Waletzky 1967).

2. Metode istraživanja

Kvalitativna terenska istraživanja zajednice bukovinskih Mađara počeli 
smo 2007. godine u cilju izrade doktorske disertacije. Istraživanje je ostvareno 
metodom intervjua i delimično metodom posmatranja sa učestvovanjem. 
Kvalitativni polustruktuirani autobiografski intervju baziran je na upitniku koji 
smo sačinili za potrebe istraživanja i mahom je usmeren na podsticanje i elicitaciju 
autobiografskih sećanja i narativa. Snimljene razgovore smo transkribovali u tekst 
u originalnoj dijaloškoj formi, trudeći se da zadržimo dijalekatske specifičnosti 
izgovora i leksike, a zatim smo transkripte preveli na srpski. Sagovornici su bili 
meštani starije generacije, rođeni između dva svetska rata. U radu sa korpusom 
bili smo svesni da je materijal generisan u odnosu na informantovu subjektivnu 
percepciju svoje situacije, kao i na informantovu percepciju istraživača i njihovog 
odnosa (Miller 2000: 130). Bez pažljive analize sveukupnog efekta koji prisustvo 
istraživača ima, ne može se utvrditi koliko je tipično ponašanje informanata u 
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situaciji intervjua. Istraživač kao sagovornik u intervjuu može uticati i neposredno 
delovati na govor informanata na različite načine: može uticati na promenu 
leksičko-sintaksičkih sredstava, kao i na promenu paralingvističkih sredstava 
(neverbalnih sredstava i modifikaciju glasa). Različite efekte koje istraživač ima u 
situaciji intervjua posmatrao je američki lingvista Vilijem Labov (William Labov). 
On je u svojoj diskusiji o prisustvu posmatrača (eng. observer’s paradox) primetio 
da je cilj istraživanja otkriti kako informanti govore bez prisustva posmatrača: 
„Cilj lingvističkog istraživanja u zajednici jeste otkriti kako ljudi govore kada 
nisu sistematično posmatrani; a ipak te podatke možemo dobiti samo putem 
sistematične opservacije“ (Labov 1972a: 209). Reč je o metodološkom principu 
sa ciljem posmatranja informanata u realnoj govornoj situaciji u komunikaciji, 
a da oni sami toga ne budu svesni. Labov tvrdi da sistematične podatke za 
sociolingvističku analizu možemo dobiti u svakodnevnom govornom obliku, 
u vernakularu (Labov 1972a: 43) kao oruđu usmene komunikacije običnih 
ljudi u običnim okolnostima u zajednici. Formalni, standardizovani govorni 
stil gde sagovornici više obraćaju pažnju na to kako govore, nego šta govore 
rezultira „nepravilnim fonološkim i gramatičkim obrascima sa velikom merom 
hiperkorekcije (eng. hypercorrection)“ (Labov 1972a: 208). Potrebno je sagledati 
autentičnu upotrebu jezika u međusobnoj interakciji više govornika u grupi 
bez prisustva istraživača (Ibid: 61). Labov tu uključuje i efekat rekordera ili 
diktafona (digitalnog snimača razgovora) i zaključuje da svaka sistematična 
opservacija govornika određuje formalni kontekst u kome se posvećuje pažnja 
govoru. Pod „sistematičnom opservacijom“ podrazumevamo više od prisustva 
ili odsustva ljudskog posmatrača. Labov tvrdi da sam kasetofon ima varijabilni 
efekat u promeni govora (Labov 1972a: 213).

3. Labovljeva teorija narativa ličnog iskustva

U narativnoj analizi mogu se izdvojiti dva glavna pravca: strukturalistička 
naratologija u radovima Vladimira Propa (Propp Vladimir 1928), Cvetana 
Todorova (Todorov Tzvetan 1969), Klod Levi Strosa (Levi-Strauss Claude 1976), 
Rolana Barta (Roland Barthes 1966), Alžirdasa Žilijena Grimasa (Greimas 
Algirdas Julien Greimas 1966), Žerara Ženeta (Genette Gerard 1967-70), Kloda 
Bremona (Bremond Claude 1973) i Labovljev metod analize narativa ličnog 
iskustva (Labov – Waletzky 1967), koju možemo odrediti kao „sociolingvistička 
narativna teorija“. U narednom odeljku ćemo detaljnije sagledati drugi pravac 
narativne analize izloženu u teoriji narativa ličnog iskustva.

Američki lingvista Vilijam Labov razvija metod analize strukture usmenih 
narativa ličnog iskustva u kojoj definiše naraciju kao metodu kazivanja prošlih 
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događaja usklađivanjem niza klauza sa nizom događaja koji su se odigrali. 
Klauza (eng. clause) je osnovna jedinica pripovedanja, odnosno rečenica koja 
sadrži subjekat i predikat, dok su pripovedne rečenice (eng. narrative clause) 
one koje sadrže vremenski redosled događaja.

Labov i Valecki ističu važnost vremenske dimenzije pripovedanja. Narativ 
čine pripovedne rečenice koje se sastoje od vremenski uslovljenih serijski 
raspoređenih rečenica. Narativne rečenice su one koje opisuju prošle događaje 
istim redosledom u kojem su se oni desili, dakle vremenski su određene i čine 
kostur naracije. Zato, ukoliko dođe do njihove izmene dolazi i do promene 
izvornog značenja narativa. Labov i Valecki ističu važnost da niz narativnih 
jedinica odgovara sekvenci doživljenih jedinica, te definišu pripovedni tekst 
kao usmenu „metodu rekapitulacije prošlog doživljaja usklađivanjem niza 
rečenica s nizom događaja koji su se zaista odigrali“ (Labov 1984: 50). Narativna 
struktura je niz temporalnih spojeva između dve nezavisne klauze. Narativi 
poseduju neka univerzalna svojstva, te se pokazalo da se narativi sa sličnom 
temporalnom organizacijom prepoznaju u mnogim društvima i kulturama. 
Rečenice su obično poređane prema vremenskom redosledu, i zato, „ako se 
red rečenica u pripovednom tekstu obrne, vremenski redosled (ili hronološko 
nizanje) koji se podrazumeva u prvobitnoj semantičkoj interpretaciji se menja“ 
(Ibid. 51).

Vilijem Labov i Đžošua Valecki (William Labov, Joshua Waletzky) su 1967. 
u članku Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience predložili novi 
model analize narativa ličnog iskustva - opšti model potpuno razvijenog narativa, 
koji će 1972. izložiti u studiji The Transformation of Experience in Narrative 
Syntax. Labov razlikuje potpuno razvijen narativ od kompletnog i minimalnog 
narativa. Kompletni narativ sadrži početak, sredinu i kraj, ali mu nedostaju 
finese koje postoje u potpuno razvijenom narativu. Minimalnu naraciju čine dve 
rečenice koje su vremenski uslovljene, odnosno rečenice s jednom vremenskom 
vezom. Osnovu pripovednog teksta tako čini niz vremenski raspoređenih rečenica 
koje se zovu pripovednim rečenicama. Samo nezavisne rečenice mogu biti 
pripovedne rečenice. Zavisne rečenice ne mogu biti pripovedne rečenice, te 
one mogu zauzeti bilo koje mesto u narativu, a da se pri tome ne poremete 
vremenski redosled i semantička interpretacija narativa. Rečenice koje nemaju 
vremensku odrednicu Labov naziva slobodnim rečenicama (eng. free clause). 
Minimalni i kompletni narativi izveštavaju samo siže, dok potpuno razvijeni 
uvode i fokalizaciju ili tačku gledišta i neki vid karakterizacije (Labov – Waletzky 
1967: 32–37). 

Struktura pripovednog teksta prema Labovu se sastoji od šest različitih 
komponenti koji su nužni da bi narativ bio potpun:

Monika Bala: Autobiografski narativi bukovinskih mađara u južnom Banatu



81

1. Apstrakt ili sažetak (eng. Abstract) odgovara na pitanje: O čemu je priča? 
Apstrakt čine jedna ili dve rečenice u kojoj se sumira suština priče. On 
služi kao uvod da se počne pripovedanje. Apstrakt može da bude i u 
formi pitanja u kvalitativnom intervjuu, kao uvod u narativu.

2. Orijentacija (eng. Orientation) odgovara na pitanja: Ko, kada, gde, šta, 
kako? Orijentacija utvrđuje okolnosti, likove, vreme, mesto gde se radnja 
odvija. To je prema Labovu iznošenje osnovnih informacija priče, a 
raspoređen je na početku narativa u prvih nekoliko pripovednih rečenica, 
no neretko i na drugim mestima.

3. Zaplet ili usložnjavanje radnje (eng. Complicating action) odgovara na 
pitanje: Šta se onda desilo? Zaplet je obavezan deo narativa, sastoji se 
od pripovednih klauza koje su vremenski uslovljene, tako da ukoliko 
dođe do njihove izmene, dolazi do promene izvorne interpretacije.

4. Evaluacija ili ocenjivanje (eng. Evaluation): Pa šta onda? Zašto ili kako je to 
interesantno? U evaluaciji se daje smisao priči i njena poenta. Pripovedač 
evaluacijom koristi sredstva da bi dao procenu s pripovedačeve tačke 
gledišta. Ona je možda najvažniji element i služi da ukaže „zašto je priča 
ispričana i šta je pripovedač hteo reći“ (Labov 1984: 56).

5. Rasplet ili rezultat (eng. Resolution): Šta se konačno dogodilo? Rasplet 
razrešava problem u priči i dovodi je kraju.

6. Koda (eng. Coda) je sredstvo koje se koristi da bi se označio kraj narativa. 
Odgovara na pitanje: Šta se zatim desilo? Koda je izjava koja vraća 
vremensku vezu diskursa u sadašnjost. Koda prebacuje sa pripovedanih 
zbivanja u sadašnjost kako bi „obezbedila metakomentare o njima“ 
(Chafe 1994: 132). Ukazuje na to kako je priča uticala na pripovedača 
ili može sadržati opšta zapažanja naratora i „pokazati učinak ispričanih 
zbivanja na pripovedača“ (Labov 1984: 55). 

Narativi variraju prema složenosti strukture. Svi elemente nisu obavezni 
u narativu, pa su tako Labov i Valecki ustanovili da se tri elementa – sažetak, 
orijentacija i koda, često izostavljaju u narativima dece i manje „rečitih odraslih 
pojedinaca“ (Labov–Waletzky 1967: 36), te da su narativi i bez toga dovoljno 
smisleni i razumljivi, i zato nisu nužno zastupljeni da bi bili efikasni. 

Prema ovoj koncepciji jedino je zaplet nužan i obavezan deo svakog narativa, 
dok se apstrakt i koda često izostavljaju. Labov i Valecki su ustanovili dve osnovne 
funkcije ličnih narativa: jedna je referencijalna funkcija, koja opisuje okolnosti: 
vreme odvijanja radnje, mesto, lica, detalje, a druga funkcija je evaluativna koja 
služi da bi se iznela pripovedačeva interpretacija događaja, njegove reakcije i 
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posledice događaja na njega i na druge aktere. Dve osnovne funkcije narativa: 
referencijalna i evaluativna služe u analizi kako pisanog, tako usmenog teksta. 
Samo je zaplet, prema Labovu važan za prepoznavanje priče, dok su sažetak, 
orijentacija, rasplet i ocenjivanje povezani sa funkcijom same priče (Labov 
1984: 59).

Labov ističe evaluaciju kao esencijalnu komponentu narativa. Bez nje 
narativ ne bi bio efikasan čak ni sa detaljnim referencijalnim izveštajem. Na 
mnoge različite načine pripovedač može da istakne poentu priče, tj. zašto se 
priča pripoveda. Potrebne su subjektivne reakcije pripovedača da bi se priče 
diferencirale od izveštaja. Prema Labovu i Valeckom, kroz evaluativne komentare 
naratori ističu poentu priče i izražavaju njen lični značaj zašto su događaji u priči 
vredni pričanja. Evaluativna sredstava nam kazuju da je radnja bila „zastrašujuća, 
opasna, čudna, divlja, neobična; ili zabavna, smešna, prekrasna“ (Labov 1972b: 
371). Narativ mora imati poentu, tj. u pripovedanju se mora ukazati na razloge 
kazivanja, a poenta je uvek afektivno obojena, bilo u negativnom ili pozitivnom 
značenju. Ona služi da se opišu događaji koji simbolizuju kršenje očekivanog 
pravila (Labov 1984: 59). Evaluacija nam govori zašto je priča pričljiva, zašto 
su događaji vredni pričanja. 

Dakle, samo neobična, neočekivana, jedinstvena događanja čine zanimljivu 
građu za lične narative. Rutinske svakodnevne naviknute radnje i kretanja neće 
stvoriti narativ, ukoliko radnja ne dobije neki neočekivani zaokret. Ocenjivačka 
sredstva služe da bi se iskazalo zašto je nešto bilo neobično, zabavno, čudno, 
a ne svakodnevno i dosadno. Pri tome nije nužno da se poenta priče da kroz 
pripovedača, ona može biti izražena i kroz neko drugo lice u priči. Prema tome, 
evaluacija može dobiti različite vidove: može biti „interna, simbolička akcija ili 
evaluacija trećeg lica, ili eksterna, direktan iskaz pripovedača upućen slušaocu o 
svojim osećanjima u datom trenutku“ (Labov – Waletzky 1967: 39). Pripovedač 
u eksternoj evaluaciji može prekinuti tok svoje priče, okrenuti se slušaocu i reći 
mu o čemu je stvar.

Eksterna evaluacija je sredstvo koje pripovedači koriste van granica priče 
kada se prekine tok pripovedanja komentarima kako bi se pojasnila stvar. Postoje 
eksterne evaluacije koje ne prekidaju priču kada narator samom sebi „pripiše 
ocenjivačku primedbu“ (Labov 1984: 60). 

Postoje tri načina uklapanja evaluacije u priču. Prvi tip uklapanja je kada 
narator navodi osećanja koja su se odvijala u datom trenutku. Primer za ovaj 
tip uklapanja je „paradigmatični oblik To je to“ (Ibid: 61). Drugi tip uklapanja 
evaluacije je kada narator navede sopstvenu ocenjivačku opasku, kako se obraćao 
nekome, dok je treći način „uvođenje treće osobe koja ocenjuje postupke 
antagonista umesto pripovedača“ (Ibid.). Labov ističe da narator evaluacijsku 
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opasku može pripisati i sebi, no u cilju pojačavanja dramatičnosti, uvodi se 
opaska od neutralnog ocenjivača (Ibid: 62).

Evaluacija se može vršiti putem radnje, a ne samo pomoću iskaza. Postupak 
obustavljanja radnje u priči je još jedan tip evaluacije čime se skreće pažnja na 
relevantni deo pripovedanja da bi se stekao jači efekat. Labov smatra da naratori 
nemaju svesni uticaj na organizaciju priče u okviru zakona strukture narativa. 
U narednim odeljcima razmotrićemo metod analize usmenih narativa ličnog 
iskustva američkog lingviste Vilijema Labova na primerima ženskih narativa 
sa temama prosidbe i braka.

4. Analiza ženskih narativa

Rodne teorije pokazuju da postoje razlike u „strukturnoj i sadržinskoj“ 
(Buckner–Fivush 1998, 421) dimenziji ženskih i muških autobiograskih narativa. 
Debora Tanen (Deborah Tannen) u svojoj teoriji roda ističe da žene i muškarci 
govore različitim stilovima, čak „različitim dijalektima“, te obrazlaže da se njihovi 
govori kulturalno razlikuju. Žene u konverzaciji traže načine da se povežu sa 
sagovornikom, one „koriste jezik konekcije i intimnosti“, dok muškarci žele 
da izgrade status (Tannen 1990, 42). Ciljna grupa našeg istraživanja pripada 
starijoj generaciji, nosiocima sličnog generacijskog identiteta koja deli istu 
prošlost, stoga su mnoge teme članova zajednice bile slične, kako u narativima 
muške populacije, tako i ženske: sećanja na siromaštvo, na kolektivnu prošlost 
i na zemlju predaka Bukovinu, narativi o tradicijskim običajima i dostignućima 
na polju muzike i plesa, narativi o jeziku zajednice i utapanju u jezik većine, te 
briga o gubitku jezika, što pripadnici zajednice povezuju sa gubitkom etničkog 
identiteta. Kod muškaraca se, međutim, izdvajaju narativi o odlasku u rat i o 
ratnim događanjima, o čemu žene ređe govore. S druge strane, teme koje se 
mogu izdvojiti u ženskim narativima, koje muška populacija retko spominje, 
jesu prosidba i brak, rekonstrukcija prošlosti uz evaluaciju života i životnih 
odluka (Bala 2012).

4.1. Kvarenje veridbe
Bukovinski Sekelji održavaju tradiciju venčanja koja je propraćena bogatim 

obrednim svečanostima. Venčanje je jedno od najvažnijih proslava za Sekelje, a 
svadbarski običaji čine njen neizostavni deo. Venčanju prethodi prosidba devojke. 
Tradicija nalaže da mladoženja isprosi svoju buduću mladu od roditelja ili od 
članova njene porodice. Prosidba se odigrava uglavnom u večernjim satima. 
Običaj nalaže da budući mladoženja dođe sa svojim roditeljima i rodbinom, 
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kumovima, stričevima, ujacima, prijateljima, koji ulaze u mladinu kuću uz 
rakiju gde se odaje čast domaćinu uz zdravicu, te se isprosi devojka duhovitim 
pitanjem: „prodaje li se mlada?“ (mađ. eladó a menyasszony?) i svatovskim 
stihovima u kojima rođaci metaforom goluba imenuju mladića. Motiv je želja 
mladića da oženi devojku i nađe svoju „golubicu“ (Sebestyén 2008, 291). Ako 
devojka pristane, u kuću ulazi i mladić. Druga vrsta običaja je „kvarenje veridbe“ 
(mađ. eljegyzés elrontása), koje je u mnogim slučajevima moglo raskinuti veridbu.

U Skorenovcu smo 2013. razgovarali sa sagovornicom, koja je ispričala svoja 
sećanja u vezi prosidbe, gde se može prepoznati tradicionalni motiv kvarenja 
veridbe od strane starijih žena. Sagovornica referisanjem na svoja osećanja 
implicitno evaluira događaj, pri čemu ga ne definiše kao svojevrsni narodni 
običaj, već kao lično iskustvo mlade devojke pre udaje čiju nepravdu oseća 
i danas. U narativu religiozno uverenje sagovornice igra značajnu ulogu u 
formiranju njenog moralnog života. Izdvojili smo segment ove životne priče 
kao ilustraciju Labovljevog modela narativne analize. U narativu su primetna 
poklapanja različitih elemenata strukture narativa ličnog iskutva, te se na taj 
način orijentacijski delovi mogu iščitati u zapletu, kao i u apstraktu, koji je ovde 
dat u vidu pitanja sa funkcijom iniciranja naracije: 

MB: És milyen volt a leánykérés?
MT: (sóhaj) Há leánykérő.. csak jött az édesapja, meg húga, meg Nándi, 
meg Feri, négyen.
MB: És hogy nézett ki az egész?
MT: Hát a család. Csak mi vótunk otthon, édesapám, édesanyám meg ők 
négyen, és a leánykérő elég nem jó vót. Kapott ő egy levelet, egy hosszú 
levelet.. és írtak minden rosszat rólam.
MB: Ki írta ezt?
MT: Nem tudom, csak aztán mondta Petrec Eszti meg Sárika, ma is élnek, 
hogy biztos Örzsike néni írta, szomszédasszonyom, aki Gagesznak akart, 
hogy menjek, öccséhez, és.. szép hosszú, szép kézírással vót írva, s akkor 
Nándi nem akart eljönni. ĺrta benne, hogy egy két családos emberrel 
élek //két gyerekes ember// 15 éves koromtól. Én vótam 19, és négy évig 
két családos emberrel, meg ilyesmit kitaláltak, na. S akkor én elolvas-
tam a levelet, akkor kezdtem sírni, de ott vót mindenféle, na, ami, ami 
egyáltalán nem vót igaz. Kezdtem sírni és mondtam, hogy ez nem igaz. 
Nem hát. Annyi ismerősöm, barátom, minden, eztet megkérdezhetsz 
akárkit, hogy ez nem igaz (sóhaj) egyáltalán (sóhaj). Na akkor kikértek, 
minden, s akkor csakis elmaradt az a levél, na. Nem lett belőle semmi, 
de Örzsike néni úgy szeretett, olyan jóba vótunk, de Sárika azt mondta, 
hogy biztos, hogy ő írta. Na, hát írta. Isten lássa lelkit.
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*
MB: I kakva je bila prosidba? 
MT: (uzdah) E prosidba.. samo je došao njegov otac i sestra, i Nandi, i 
Feri, njih četvoro. 
MB: I kako je izgledalo to sve?
MT: Pa porodica. Samo mi smo bili kod kuće, otac, majka i njih četvoro, 
i prosidba je dosta, nije bila dobra. Dobio je on jedno pismo, jedno 
dugačko pismo... i svašta loše su napisali o meni.
MB: Ko je to pisao?
MT: Ne znam, posle je rekla Esti Petrec i Šarika, još su žive, da je sigurno 
tetka Eržika pisala, komšinica, koja je htela da se udam za Gagesovog 
brata, i.. lepo dugačko, napisano lepim rukopisom, i onda Nandi nije 
hteo da dođe. Pisalo je da živim sa čovekom sa dvoje dece od svoje 
petnaeste godine. Ja sam imala 19 godina i četiri godine sa čovekom sa 
dvoje dece, i takve stvari su izmislili, eto. I onda sam ja pročitala pismo, 
onda sam počela da plačem, ali tamo je bilo svega, e, što, što uopšte 
nije bilo tačno. Počela sam da plačem i rekla sam da to nije tačno. Nije 
dabome. Toliko poznanika, prijatelja, sve, možeš bilo koga da pitaš, da 
to nije tačno (uzdah) uopšte. (uzdah) E onda su me zaprosili sve i onda 
je ipak zaboravljeno pismo, e. Nije od toga bilo ništa, ali tetka Eržika 
me je toliko volela, bili smo tako dobri, ali Šarika je rekla da je sigurno 
ona napisala. E neka je napisala. Neka joj Bog oprosti.

Apstrakt u ovom segmentu narativa istovremeno ima funkciju orijentacije 
sa umetnutom evaluacijskom primedbom: „nije bila dobra“. Evaluacija se, kao 
što smo već videli, može uklopiti u bilo koji deo narativa. Labov i Valecki ističu 
da je evaluacija u narativu obavezna, kako bi narator saopštio važnost kazivanja 
priče i istakao njeno značenje. U ovom narativu evaluacijska sredstva se provlače 
kroz ceo narativ. Primećujemo da se ovde u zapletu može iščitati i orijentacija 
sa pozitivnim ocenjivačkim sredstvima. U ovom delu životne priče sagovornica 
u zapletu izlaže događaj u kojem je na prosidbi predočeno pismo u kojem 
neko pokušava da kompromituje buduću mladu lažnim optužbama. Događaj 
se implicitno negativno ocenjuje. Na kraju narativa posle raspleta u kojem se 
razrešava konflikt zaključenjem prosidbe i zaboravom pisma, izložena je koda u 
kojoj sagovornica sagledava događaj iz sadašnje perspektive i zaokružuje događaj 
uz oprost: „E pa neka je napisala. Neka joj Bog oprosti“. Sagovornica, vodeći se 
moralnim normama, prepušta Bogu da oprosti nečasnim uplitanjima sa strane. 
Njena hrišćanska dužnost je oproštaj. Ona zna da su oproštaj i pokajanje najveće 
vrednosti njene vere, te da je u njenom životu hrišćansko poimanje oproštaja 
kao moralnog imperativa i najvišeg moralnog standarda svesno formirano.
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4.2. Odnos moći
Navešćemo još jedan narativ sa temom prosidbe i braka drugačijeg pristupa, 

gde sagovornica pre udaje već zna da ona to ne želi činiti, no njena odluka je 
motivisana otporom roditeljskom pritisku i konvencionalnim normama. U 
narativu je izložen konflikt između majčine uloge i ćerkine odluke u procesu 
osamostaljivanja. Posle uvodnog pitanja o prosidbi i replike sagovornice u vidu 
apstrakta počinje zaplet sa ugrađenim orijentacijskim elementima u kojima je 
dat opis aktera i događaja: upoznavanje sa mužem i motivacija udaje. U zapletu 
majka brani brak sa mladićem s kojim se sagovornica viđala pet godina, te ističe 
da će sama izabrati ćerki prosca. 

ESM: Hát, a férjemnek az apja részeges volt, s nem akarták. S anyám 
válogatott, hogy majd ő keres nekem, s én meg azt mondtam, hogy 
én keresek akit én akarok, és ha nem, nem is megyek férjhez. Na, én a 
férjemhez, ehhez, aki meghalt, férjhez mentem csak azért, hogy anyám 
ne egzecíroztasson, hogy majd ő keres nekem. Akaratva mentem férjhez, 
én nem akartam férjhez menni. … Én akartam, hogy még lánykodom, 
és majd keresek én magamnak akit akarok … de hát így hozta a sors, 
s akkor férjhez mentem. S akkor lett a lánykérő. Nem akartunk, s ők 
akartak, s akkor volt a lánykérő, s utána, május 16-án meg is esküdtünk 
.. január volt a lánykérés s … ez így eltelt az élet.

*

ESM: Pa, otac moga muža je pio, i onda nisu hteli. I moja majka je 
birala, ona će meni da traži, a ja sam joj rekla da ću ja da tražim koga je 
hoću, a ako ne, onda se neću udati. E, ja sam se za svoga muža, za ovog 
koji je preminuo, samo zato udala da me majka ne bi maltretirala da će 
ona meni da traži. Namerno sam se udala za njega. Ja nisam htela da se 
udam. ... Ja sam htela još da budem devojka i onda da tražim sebi koga 
hoću ... ali eto, tako je donela sudbina, i onda sam se udala. I onda je bila 
prosidba. Nismo hteli, a oni su hteli, i onda je bila prosidba, i posle smo 
se venčali 16-tog maja ..u januaru je bila prosidba ... i tako je prošao život.

Sagovornica se odupire majčinoj volji i komparatorom „a ja sam joj rekla da 
ću ja da tražim koga je hoću, a ako ne, onda se neću udati“, inicira se prebacivanje 
odnosa moći sa pozicije ličnog izbora. Replika ilustruje dinamiku između 
majčinog autoritarnog glasa i lične perspektive. Sagovornica se suprotstavlja 
roditeljskim naporima i željama, te se konfrontira sa majkom čime se unosi 
kriza u porodični sistem i komunikacija se okreće sopsvenim potrebama i 
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željama. Kriza je potrebna kako bi se donela promena u porodični sistem i 
omogućio proces osamostaljivanja sagovornice. Porodični emocionalni odnosi 
se na taj način u konfliktnim situacijama menjaju. Narušava se porodični sistem 
vrednosti koji podrazumeva zajedničke vrednosne orijentacije u pogledu na svet. 
Mladi u takvom narušenom emocionalnom odnosu porodice teže odvajanju 
od roditelja i procesu individuacije. Ideal braka sagovornice povezuje se sa 
razvojem individualnosti, slobodnog izbora i jednakosti. Njen izbor zasnovan 
je na vrednovanju egalitarnog odnosa između dve individue, za razliku od 
majčinog izbora koji se zasniva na društvenim konvencijama i stabilnosti. 
Izbor braka sagovornice nije motivisan romantičnom idealizacijom, niti je 
zasnovan na osećanju ostvarivanja romantične ljubavi, već je iniciran težnjom 
da se odupre majčinom pritisku. Sagovornica koristi strategiju pružanja otpora 
majci da bi izbegla ugovoreni brak u budućnosti. Ona nema moralni konflikt u 
donošenju svoje odluke i ne govori o društvenim očekivanjima (muž dolazi iz 
porodice alkoholičara). Ona majčin izbor ne doživljava kao moralnu obavezu i 
dužnost, a s druge strane, njena majka odabir bračnog partnera za svoju ćerku 
doživljava kao odgovornost, no pri tome ne oseća potrebu da uzme u obzir 
osećanja svoje ćerke.

Sagovornica interno evaluira svoju odluku eksplikativom u pasusu: „E ja sam 
se udala za svoga muža, za ovog koji je preminuo, samo zato da me majka ne 
bi maltretirala da će ona meni da traži. Namerno sam se udala za njega“. Motiv 
udaje je inat majci koja želi da nametne svoju volju u odabiru bračnog partnera. 
Iako sagovornica nije spremna na brak, što direktno iznosi:„Ja nisam htela da 
se udam“, ona to čini kako bi izbegla po majci preferencijalni brak, i evaluira 
svoj postupak nadovezivanjem eksplikativa: „da me majka ne bi maltretirala“.

U narativu se ne govori o njenom daljem odnosu sa majkom i posledicama 
svog postupka. Na kraju samo zaključuje u kodi: „I tako je prošao život“. Diskurs 
se u narativu oblikuje konfliktom između snažnog osećanja autonomije koji se 
ogleda u odupiranju majčinoj volji s jedne strane, i prepuštanja života sudbini 
s druge: „ali eto, tako je donela sudbina, i onda sam se udala“.

4.3. ‘Otmica’ devojke

‘Otmica devojke’ kao praksa braka nosi korene u kulturama širom Evrope, 
Azije, Afrike, Australije i Amerike. Kod Mađara je otmica bila ustanovljeni 
obrazac sklapanja braka sve do X veka, do vladavine kralja svetog Stefana (Szent 
István) koji u zakoniku ukida ovu praksu uvođenjem institucionalizovanog 
braka (Corpus Juris Hungarici 1779). ‘Otmica’ je u kulturi bukovinskih Mađara 
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do nedavno činila ritualnu praksu i deo repertoara tradicijske kulture. Pored 
ceremonijalne otmice u kojoj mladenci igraju ritualnu ulogu, otmica je zapravo 
bila bekstvo uz dobrovoljni pristanak devojke.

MB: Volt olyan, hogy leánylopás, hogy a szülők nem egyeztek bele a 
házasságba. Olyan is volt?
IP: Volt. Akkor nem leánylopás, hanem elszökött a lány. Mer a lány 
akart, s a szülei nem engedték, s akkor elszökött. Az ablakon kiadták a 
kufferba a ruhacskáját, amit elkészített, s a vőlegény várta, kilépett az 
ablakon és elment.
MB: És annak mi volt a következménye, mi volt a vége?
IP: Hát az volt, hogy a szülők haragudtak egy ideig, s a végén megbé-
kültek. Hát mit csináljon, nem viszik haza, ha már férjhöz ment, nem 
viszik haza.
MB: Ja, titokban férjhez ment.
IP: Elszökött, úgy mondták. Hát mit csináljon, hazaviszi, akkor már se 
nem menyecske, se nem lány. Mit csináljon vele? S hogyha már szeret-
ték egymást, akkor...

*

MB: Da li je bilo otmice devojke, kada roditelji nisu prihvatili brak. Da 
li je bilo toga?
IP: Bilo je. Onda nije otmica, nego je devojka pobegla. Jer je devojka 
htela, a roditelji nisu dozvolili i onda je ona pobegla. Kroz prozor je 
iznela kofer sa svojim stvarima koje je spremila, verenik je čekao, izašla 
je kroz prozor i otišla.
MB: I kakva je bila posledica toga, kako se to završilo?
IP: Pa bilo je to da su se roditelji ljutili jedno vreme, i na kraju su se 
pomirili. Pa šta da radi, ne vraćaju je kući, ako se već udala ne vraćaju 
je kući.
MB: Udala se u tajnosti?
IP: Pobegla je, tako su govorili. Pa šta da radi, ako je vrate nije više ni 
mlada, ni devojka. Šta da radi sa njom? I ako su se već voleli onda...

´ Ovde ćemo prikazati jedan narativ sa temom ‘otmice devojke’. Sagovornica, 
‘oteta devojka’ pripoveda svoju životnu priču u prostorijama kulturno umetničkog 
društva u Vojlovici. Sagovornica pripoveda u hronološkom redosledu, počev 
od ranog detinjstva, govori o uslovima školovanja i okolnostima njene bolesti 
zbog koje neredovno prisustvuje nastavi, da bi konačno, u osmom razredu, 
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napustila školovanje. Sagovornica nastavlja svoje pripovedanje o događaju kada 
je upoznala svoga muža, što je bio razlog napuštanja škole. Njeno pripovedanje, 
izloženo u formi dugačkog monologa, primer je narativa u prvom licu jednine sa 
detaljnim opisivanjem elemenata narativa sa povremenim, svedenim dijalozima 
u kojima se oglašavaju druga lica. Izlaganje događaja se odvija iz tačke gledišta 
sagovornice. Pripovedanje teče slobodno bez uplitanja od strane istraživača. 
Sagovornica najpre u apstraktu uvodi okolnosti napuštanja škole, u narativnom 
hronotopu daje podatke o vremenu i mestu događanja, te u uzročno posledičnom 
nizu opisuje događaje koje konačno dovode do sklapanja braka. Narativ počinje 
apstraktom u formi pitanja: „Pa kako da počnem priču?“ („Hát, hogyis kezdjem 
el a mesét?“). U zapletu je opisan događaj bekstva sa njenim budućim mužem uz 
niz korelativa i eksplikativa, te smenjivanja orijentacijskih klauza uz korišćenje 
evaluacijskih sredstava aktera.

Narativ odražava konflikt ideoloških pozicija u vezi sklapanja braka i 
„dinamiku unutarnjeg dijaloga između kolektivne ideologije i ideologije ličnog 
izbora“ (Ilić 2010: 111). Održanje tradicijskog modela zastupa se sa pozicije 
autoritarnog diskursa, dok narušavanje granice sa pozicije individualnog izbora i 
lične perspektive. Ovaj konflikt se u narativu rešava strategijom opravdanja, koja 
se koristi u službi odbrane starog tradicijskog modela. Kako sagovornica otkriva, 
kultura značajno utiče na oblikovanje perspektive u odnosu na dihotomiju 
‘devojka – udata žena’ koja je duboko utkana u našu svest i određuje evaluativnu 
vrednost: „Sada nisam ni devojka ni .. udata sam, to je normalno, ne?“ („Mos 
már nem vagyok se leány se.. férjhez vagyok menve, normális dolog, nem?“). 
Narativ se završava kodom u kojoj sagovornica ujedno ocenjuje svoj brak. 
Ona opravdava svoj brak i svoju odluku evaluirajući svoja osećanja u vezi sa 
mužem prebacujući pripovedanje u sadašnjost. U narativu sagovornica više puta 
postavlja pitanje kojim i završava svoje izlaganje, čime traži opravdanje od same 
sebe i od drugih – „to je normalno, ne?“. Društveno prihvatanje je jedna od 
ključnih karakteristika kulture. Ovde vidimo da je moralni kriterijum za ‘loše’ 
i ‘dobro’ ponašanje individualno i društveno merilo, te da zavisi od konteksta 
i od lokalnog vrednovanja. Bekstvo neudate devojke se u društvu markira kao 
sramota i poniženje, a ovde sagovrnica i sama opravdava svoje godine: „jer sam 
bila jako mlada, imala sam 14 godina, 14 i po kada smo se upoznali u septembru“ 
(„mert nagyon fiatal voltam, 14 éves voltam, 14 és fél amikor szepetemberbe 
összekerültünk“). Sagovornica koristi eksplikativnu ocenjivačku mogućnost 
u cilju razjašnjavanja događaja. Opravdanjem svojih godina ona implicitno 
evaluira svoj postupak, te u narativu mora pravdati bekstvo sa muškarcem 
koga je srela samo tri puta. U narativu se jasno očituje različito vrednovanje 
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muškog i ženskog ponašanja. Dok se ne dovodi u pitanje moralni kriterijum za 
muškarce, reputacija neudate devojke je ugrožena. Muž u odbrani „pobegulje“ 
prkosi njenim roditeljima pravdajući njihovu vezu i pokušava da obezbedi njenu 
legitimnost pregovaranjem, koje se može tumačiti i kao implicitna pretnja: „Evo 
vam, ako hoćete da je odvedete kući ali ja sam sa njom spavao, a vi smislite šta 
ćete sa njom“ („Itt van ha akarik hazavinni, de én vele aludtam, s magák gondol-
ják hogy mit csinálnak vele“). Opravdavanjem opšte prihvaćenog mišljenja 
da devojka treba da ostane sa budućim mužem, njemu se obezbeđuje dalja 
kontrola. Tradicionalno shvatanje muško-ženskih uloga, gde se žena povezuje 
sa osećanjem stida u narativu se sagledava iz pozicije donošenja ličnog izbora 
o raskidanju ustaljenih normi, no još uvek uz osećanje postiđenosti i straha. 
Sagovornica doživljava unutarnji konflikt između lične inicijative i krivice. U 
društvu se udata devojka evaluira kao moralna vrednost, a neudata „pobegulja“ 
javno se obeležava kao nemoralna u očima zajednice. Mladi muž zna da će se čak 
i brak sklopljen bekstvom/‘otmicom’ uz devojčin pristanak završiti odobrenjem. 
Stigma društva se najbolje može razumeti u kontekstu časti i stida u kojem se 
porodični ugled povezuje sa devojčinim moralnim ponašanjem. Imajući u vidu 
taj kontekst, može se razumeti zašto je devojci dopušteno da se na kraju uda. 

5. Zaključak

U analizi narativa ličnog iskustva oslonili smo se na Labovljev teorijski 
model. Izdvojili smo karakteristične narative ženske populacije sa motivima koji 
govore o prelomnim trenucima pre sklapanja bračne zajednice. Pokazali smo da 
se narativi uklapaju u Labovljev model analize sa svim komponentama narativa, 
od kojih je evaluacija najčešći strukturni element. Evaluacijskim sredstvima se u 
narativu ukazuje na značaj događaja, te na afektivnu obojenost iskaza i poentu 
priče. Iako narativi pripadnika etničke zajednice bukovinskih Sekelj Mađara, 
migranata iz Bukovine, pokazuju slična svojstva i teme, od kojih su najuočljiviji 
narativi o zemlji porekla, o doseljavanju, o jeziku i tradicijskoj kulturi predaka, u 
ženskim životnim pričama izdvajaju se specifični životni događaji. Pripovedački 
diskurs ženske populacije orijentisan ja ka porodici i statusu žene u bračnoj 
zajednici. Element koji se izdvaja i povezuje većinu narativa jeste prosidba i 
brak kao dominantni obrazac u kojima sagovornice referišu na svoja iskustva 
gde dolazi do slobodnog ispoljavanja njihovih emocija. U ličnim iskustvima 
sagovornica, često se ispoljavaju potisnuti problemi i emocije iz rane mladosti 
koje dolaze do jasnog izražaja u intervjuu. Odnosi u porodici određeni su 
autoritarnim tradicijskim modelima. Karakteristično je da se pripovedanje razvija 
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uz evaluaciju događaja, postupaka i sopstvenih odluka i osećanja. Gledajući 
unazad, sagovornice razvijaju jasan koncept o braku, te referisanjem na svoja 
osećanja evaluiraju i opravdavaju svoje odluke donete u mladosti. Događaji iz 
prošlosti se ocenjuju iz ugla sadašnjosti, pri čemu se društvene norme ponašanja 
iz prošlosti sagledavaju iz razvojne evaluativne perspektive i dobijaju novu 
dimenziju uviđanja i nova značenja.
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BALLA Mónika

A BUKOVINAI MAGYAROK öNÉLETRAJZI NARRATIVÁI 
DÉL-BÁNÁTBAN
Női élettörténetek

A bukovinai székely magyarok kisebbségi közösséget alkotnak a délbánáti körzetben, 
ahova a 19. század második felében telepedtek le. A munkában női elbeszéléseket 
elemzünk, a Labov féle személyes élettörténet elméletét használva (Willian Labov 
and Joshua Waletzky, 1967). A női narratívákban elbeszélt lánykérés és házasság 
témakörök példáján keresztül mutatjuk be az interjúalanyok szemszögéből nézve 
a hagyományos normák szakítását, illetve annak elfogadását, az események és saját 
döntéseik értékelésével. 
Kulcsszavak: antropológiai nyelvészet, bukovinai székely magyarok, Dél-Bánát, 
kvalitatív kutatás, Labov, női élettörténeti elbeszélések, lánykérés és házasság

Mónika BALLA

AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVES OF HUNGARIANS 
OF BUKOVINA IN SOUTH BANAT
Women’s life stories

Hungarians of Bukovina are a minority group who settled in south Banat district 
in the second half of the 19th century. In this paper we analyse women’s narratives 
using the methods given in Labov’s theory of narratives of personal experience 
(Willian Labov and Joshua Waletzky, 1967). In the case of women’s narratives with 
the themes of marriage proposal and marriage itself, we tend to show how the 
interlocutors are positioning their views on breaking traditional norms or their 
acceptance with the evaluation of events and their decisions.
Keywords:anthropological linguistics, Székely Hungarians of Bukovina, southern 
Banat, qualitative research, Labov, women narratives of personal experience, 
marriage proposal and marriage
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200 éve született arany János
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A TOLDI-TRILÓGIA: 
A ROMÁNC, A TöRTÉNELMI ÉS 

A VERSES REGÉNY DISKURZUSA

A Toldi szerelme (1879) létrejöttének három évtizedet kitevő történetét Arany János-
nak az epikai hitelhez kapcsolódó ragaszkodásával, illetve a Toldi 12. énekében tett 
elbeszélői reflexió („Nem is lőn asszonnyal tartós barátsága / Azután sem lépett soha 
házasságra.”) teremtette szituációval magyarázza leginkább a recepció. A trilógia 
részei között észlelhető világértési különbözőségek, a „megváltozott világ” képzete 
ugyanígy értelmezik a Daliás idők (1848) töredékben maradásának, illetve a belő-
le kinőtt Toldi szerelme hosszadalmas megírásának körülményeit. Mindemellett a 
magyar irodalom belső, műfaji alakulásrendjének változásai (az eposzi világkép 
archaizálódása, átalakulása etc.) is előidézték a trilógia második része késleltetett 
keletkezéstörténetét. A tanulmány e műfaji transzformációk szempontjából értel-
mezi a Toldi szerelme narratíváit.
Kulcsszavak: Toldi-trilógia, világkép, eposz, regény, történelmi narratíva.

Bevezetés

A Toldi és a Toldi estéje műfaji összetettségének és besorolhatóságának értel-
mezési lehetőségeit már a kortárs recepció (Gyulai [1855] 1908) a naiv eposz és 
a verses regény vonzatkörében határozza meg úgy, hogy az eposztól való távo-
lodás folyamatába helyezi Arany János majdani trilógiájának – másodikként 
elkészült – befejező részét. Az eposztól való eltérés műfaj-konstituáló jelenségét 
a 19. század második felétől napjainkig mind az európai, mind a magyar iroda-
lomelméleti gondolkodás képviselői közül sokan (Mihail Bahtyintól Northrop 
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Frye-ig, Gyulai Páltól Szegedy-Maszák Mihályon, Imre Lászlón, Bényei Péteren 
át Nyilasy Balázsig) sokféleképp leírták.1 

Gyulai Pál az „epikus múlt”-at (Gyulai 1908, 89) értő befogadói magatartás 
európai eltűnése, illetve az eposzi hagyománynak a magyar történelmi emlé-
kezetből való kihullása mentén vezeti le a „népies költői beszély”-nek (Gyulai 
1908, 100) nevezett műfaj, többek között Arany János epikájának értelmezését 
– máig érvényes irányvonalát jelölve ki a Toldi estéje (és a későbbiek folyamán 
a Toldi szerelme) műfajiságának, narratíváinak megértéséhez. A jelenkori kuta-
tások szerint Gyulai, amikor „verses regény”2-nek nevezte, nevet adott a 19. 
századi (magyar) romantika eposzi/héroszi kvalitásoktól távolodó, de bizonyos 
értelemben azokat mégis tovább éltető új műfajának (Eisemann 2007, 413, 
Asztalos 2013, 76); Toldi Miklós világbéli helyének és szerepének megváltozá-
sában jól érzékelve a hősi világkép átalakulásának, s ezáltal egy új műfajtípus 
konstituálódásának folyamatait. 

A műfajok létformájáról értekezve Imre László ugyancsak az eposznak 
a hősi világkép eltűntével szinkron átalakulását és archaizálódását jelöli meg 
(többek között Gyulaira3 hivatkozva), mint olyan mozzanatot, amely új műfa-
jok és műfajtípusok, többek között a történelmi regény létrejöttét konstruálja: 
„A kérdés az új műfaj, a történelmi regény felől úgy vetődik fel, hogy mivel az 
új műfajok többnyire egy vagy több régi műfajtranszformációjaként jönnek 
létre, a magyar történelmi regény esetében nagyobb a súlya az (antik s az időben 
közvetlenül előtte járó magyar) eposzi hagyománynak, mint az orosz vagy a 
francia történelmi regény esetében” (Imre 1996, 143).

1 Bahtyin 1997, Frye 1998, Szegedy-Maszák 1980, 2016, Imre 1996, Bényei 2010, Nyilasy 2011, 
Bence 2011.

2 „Vagy ha költőink némelyike nem bír elég érzékkel mindehhez, s más eszmék és érzésekkel van 
megtelve, mint melyek az epikus múlt felé vonnák: miért ne írjon verses regényeket, szabad tért 
engedve a tájfestések, idylli érzések vagy az erős szenvedélyek, akár az irónia lyrai hangulatának? 
Hiszen prózában írt regényeink nagy része úgyis a valódi élet, a tényleges viszonyok részletes 
rajzain törik meg, mi alól a verses regény eszményibb tartalma és rhythmusos alakja fölmenti a 
költőt. S miért ne tegyük ezt most inkább, mint valaha, midőn lyránk úgyis vagy igen ellágyult, 
vagy igen elvadult a tájköltészet s a prózai és szenvelgő felfogás mocsarában. Az epikai költészet 
fölelevenedése bármely nemben csak újabb erőt öntene összes költészetünkbe s nyelvünknek talán 
elfedett bájait leplezné le” (Gyulai 1908, 101).

3 „Gyulai pedig ismert nyilatkozatában (Szépirodalmi Szemle, 1855) lezárultnak minősíti ugyan az 
eposzi kort, de (igen gyakorlatiasan: az archaikus életforma még fellelhető maradványaira, valamint 
egy-egy nagy tehetségre hivatkozva) a műfaj életben tartását, modernizálását el tudja képzelni. 
Gyulai (és talán Arany is) azért nem ismerik fel és el a történelmi regénynek az eposzéhoz vethe-
tő funkcióját, mert ősinek és hitelesnek csak a verses formákat fogadják el, a próza népiességét 
»mondvacsinált«-nak hiszik. […] Azt viszont, hogy Arany mennyire átérzi az eposz hagyományos 
formáinak avultságát, gyakorlatilag az bizonyítja, hogy a homéroszi-vergiliuszi eposz kellékei közül 
igen keveset vesz át, sokkal többet csúfol ki Az elveszett alkotmány-ban és A nagyidat cigányok-
ban” (Imre 1996, 146–147).
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Northrop Frye (Northrop 1967) mítoszkritikai tanulmányai 1998-ban láttak 
napvilágot magyar nyelven, ám az archetipikus hősről és az általa romance-ként 
emlegetett műfaji/világnézeti kategóriáról szóló gondolkodás már jóval korábban 
megjelenik magyar műfajelméletekben/-történetekben (Imre 1990, 1996, Tamás 
19984). Különösen fontosak e szempontból Frye-nek a regény és a románc vilá-
ga közötti világértési különbözőségekről szóló megállapításai, melyek szerint ez 
utóbbi hősei „pszichológiai archetípusok” (Frye 1998, 263), épp ezért „[…] a 
lényegi különbség regény és románc között a jellemzés felfogásában nyilvánul 
meg. A románcíró nem próbál meg »valóságos embereket« alkotni, hanem csak 
stilizált figurákat, amelyek pszichológiai archetípusokká növekszenek. […] Ezért 
fordulhat elő, hogy a románc gyakran a szubjektív sűrítettség olyan ragyogását 
árasztja, amilyenre a regény nem képes, és hogy körvonalai körül állandóan az 
allegória sejtelme lebeg. A románcban a jellem bizonyos összetevői felszabadul-
nak, s ezért természeténél fogva forradalmibb forma a regénynél. A regényíró 
a személyességgel foglalkozik, jellemalakokkal, akik personájukat, illetve társa-
dalmi maszkjukat viselik magukon” (Frye 1998, 263). 

A Frye-elmélet regényt és románcot, „valóságos” és „archetipikus” hőst 
megkülönböztető aspektusa nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az eposztól való 
távolodás (Bahtyin [1970] 1997, Poszler 1983, Imre 1996, Nyilasy 2003, 2011a, 
2014, Szajbély 2005, Bence 2011), illetve az eposz elemei idegen anyagokra való 
„rájátszásának”5 (Poszler 1983, 160–161) folyamatában kialakuló új műfajtí-
pusok (románc, történelmi regény) összefüggéseit megértsük, s azokat a 19. 
századi magyar irodalom alakulástörténetében értelmezni tudjuk. Feltétele-
zésünk szerint Arany János Toldijának korszerű újraértelmezése is ezekre az 
alapokra épülhet, s – az eddig ismert (és az író által is jelölt6) okok mellett – a 
trilógia középső részének, a Toldi szerelmének megírásával telt három évtizedes 
küzdelmet is magyarázhatják.

4 Mindkét jelölt monográfia, de más irodalomtörténetek (Nyilasy 2003) hivatkozásjegyzékében is 
megtalálható Northrop Frye 1967-ben megjelent mítoszkritikai tanulmányainak angol nyelvű 
kiadása.

5 „Ezzel a kezünkben is van a történetfilozófia műfajelméletének fonala. Felfejtése mindenhova 
elvezet, minden részkérdésre magyarázatot ad. Regény- és dráma-, tragédiacentrikus műfajel-
mélet ez. […] Benne a fejlődés vetületeként és részeként az eposzt követi a tragédia, a tragédiát a 
filozófia. Az eposzi harmonikus embert a tragikus diszharmonikus ember, a tragikus diszharmo-
nikus embert a filozofikus bölcs ember. […] Két műfaji megfelelője van. A románc és az esszé. 
Platonikus műfajok. Ősképük a platoni dialógus. A románcnak a hőse a platonista, az esszének a 
megfelelője. Az első mesévé lebbenti és bölcsességgé emeli a tragédiát. A második reflexiókban 
tükrözteti és a tükrözésben megszünteti a tragédiát” (Poszler 1983, 160–161).

6 Lásd a rezümében idézetteket.
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Toldi mint archetípus

Toldi Miklós alakjában Gyulai Pál (Gyulai [1855] 1907) érzékeli ugyan a 
„népfi”-jelleget, de a népies eposz mellett/helyett más műfajokra (pl. a verses 
regény) is rávetíti a karaktert. A népi – feltételezhetően már keletkezésének 
aktuális idejében, s Arany János eredeti szándéka szerint is – csak egyik és 
nem elsődleges vonása volt jellemének. A 20. század végére ez az ideológiailag 
fenntartott értelmezés végleg tarthatatlanná vált, ugyanakkor – miként Szilágyi 
Márton mutat rá – az Arany-önértelmezések (pl. „pórsuhanc”-nak nevezi leve-
leiben) erős hagyománya miatt igen nehéz volt – az allegorikus olvasatok elle-
nében – más irányú interpretációknak is érvényt szerezni (Szilágyi 2007a, 287). 
Hogy Toldinak a királyi udvarba vezető, társadalmi felemelkedést jelentő útja 
nem elsősorban szociális, hanem erkölcsi tartalmakat mozgósít, annak poétikai 
értelmű bizonyítékai vannak: „Mégsem arról van szó, hogy saját képességei és 
ereje miatt lehet a király vitéze; a mű szövege végig és következetesen elhárítja 
azt a lehetőséget, hogy pusztán a főhős – népmesei értelmű – kivételes tulaj-
donságaival lehessen magyarázni a karriert” (Szilágyi 2007a, 288).

Abban a világban, amelyben Toldi mozog, a kiállt erőpróbákért elmarad a 
jutalom, mi több, még fokozódik is szenvedésének és megaláztatásának mértéke. 
A Lacfi nádor által felszólított vitézek alávetett társadalmi helyzete miatt nem 
hajlandók megmérkőzni vele („Egy paraszt fiúval mégsem áll ki senki!”, T. I, 
117), egy hajszálon múlik (egészen pontosan az isteni gondviselés – villám sújt 
agyon egy hajdút [T. VII, 1] – lép közbe), hogy a farkastetemet a „rókalelkü bátya” 
(T. I, 9) ágyára helyező, ezzel irányában kifejezetten erős és fenyegető üzenetet 
közvetítő Miklós nem válik áldozatául az utána indított hajtóvadászatnak. A 
dühöngő bikát megfékező hős elé pedig, a hála groteszk és megalázó módjaként, 
undorító belsőségeket hajítanak a mészároslegények. A szenvedéstörténetek 
természetének megfelelően: az elviselt gyötrelmek mértékével arányosan zajlik 
lelki és erkölcsi értelmű megnemesedése. 

Csak részben helytálló értelmezés, miszerint Toldi Miklós Nagyfalutól Budáig 
vezető útja nem más, mint „a világrend helyreállíthatóságának/helyreállításának 
metatörténete” (Szilágyi 2007a, 288), illetve – még korábbi szemléletek értelmé-
ben – „a nép felemelkedésének igényét, útját fejezi ki” (Sőtér 1963, 89), mivel 
ezekben az értelmezésekben rendre figyelmen kívül marad egy háttérmozzanat. 
Toldi Miklós – noha a bátyja paraszti sorban tartja – származását tekintve mégis- 
csak nemes ifjú, erős öntudattal és sértettséggel (ezzel csak a vidékre vetődő ide- 

7 A tanulmányban található idézetek az irodalomjegyzékben szereplő Arany-kiadásból származ-
nak, ahol a trilógia első részének jelölése: T., a másodiké TSZ., a harmadiké TE. Ezután az énekek 
jelölése római, majd a versszakoké arab számmal következik. Pl. (T. I, 9).
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gen, pl. Lacfi nádor nincs tisztában), s – noha ez részéről szándékosság, saját ne- 
gatív szerepét figyelmen kívül helyező csúsztatás – György, a „rókalelkü bátya” (T. 
I, 9) szidalmaiból is kitetszik, hogy a paraszti habitus nem elsősorban szociális, 
hanem kulturális értelemben igaz: anyját azzal vádolja, hogy „ölbeli eb”-ként (T. 
II, 9) tartja, tehát kényezteti öccsét, aki rendkívüli ereje ellenére sem végez hasz-
nos tevékenységet; magatartása nem értékteremtő sem a család, sem a nemzeti 
közösség számára: „Nem válik belőle semmi, csak nagy léha…” (T. II, 11).

Az apa szerepére történő utalás először a parlagon maradó erő miatt szána-
kozó vitézek megjegyzése formájában hangzik el: „[…] szép öcsém, be nagy kár, 
/ Hogy apád paraszt volt s te is az maradtál” (T. I, 13). Hogy Toldi Miklós szel-
lemi értelmű pallérozatlansága jelenti a konfliktusok alapját, narrátori közbe-
vetés is érzékelteti:

„De ki vína bajt az égiháborúval,
Szélvészes, zimankós, viharos borúval?
És ki vína Isten tüzes haragjával,
Hosszu, kacskaringós, sistergő nyilával?

Mert csak az kössön ki Toldival, ha drága
S nem megunt előtte Isten szép világa;
Jaj-keserves annak, aki jut kezébe,
Meghalt anyjának is visszarí ölébe.”

(T. I, 12.)

Toldi Miklós erejének a természeti erőkkel, transzcendens elemekkel való 
összehasonlítása, illetve azonosítása itt nemcsak arányjelző fokozás, hanem 
személyiségének egy archaikusabb időbe való elhelyezése is: egy – társadalmi 
és kulturális értelemben – korábbi fejlettségi fokon visszamaradt ember lelki-
állapotának érzékeltetése.8 

Toldi-elemzésében Szilágyi Márton (Szilágyi 2007a) – indokolt módon – 
nagy jelentőséget tulajdonít a hős alakját és személyiségét kifejtő állatmetafo-
ráknak. E társadalmi lét alatti predesztináltságnak ugyanis egyszerre poétikai 
jelentésalkotó és műfajteremtő szerepe van: a bűnbeesés okait magyarázza, 
illetve transzcendens világképet hordozó műfajok (pl. monda, rege, ballada) 
érvényesülésére reflektál. A problematika lényegében megegyező a Szarvassá 
vált fiúk9 konfliktusával.

8	 Ez,	a	mindenkori	aktuális	korszellemhez	képest	„késésben”	levő	magatartás	a	felnőtt,	illetve	az	
idős	Toldi	Miklós	konfliktusainak	is	legfőbb	okozója.

9 Erről Balázs Lajos írt nagyon szép elemzést Bartók nem menekül! A globalizáció apokaliptikus vízi-
ója a Cantata Profanában című tanulmányában, amit munkámban hivatkozási alapnak tekintek 
(Balázs 2012, 321–335).
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Az elbeszélői leírásokból, utalásokból tudjuk, hogy Toldi épphogy csak a 
felnőttkor határára érkezett; még majdnem gyermek. A két Toldi fiú között érzé-
kelhetően nagy, korosztálynyi az életkorbeli különbség; arra maga György tesz 
utalást a király előtt, miszerint „Apja helyett apja én akartam lenni…” (T. VIII, 4), 
azaz apjuk halálakor, amikor Miklós tízesztendős, maga már felnőtt, gyámságra 
alkalmas korú férfi volt. Miklós tehát kései gyermek, akinek apja – idős kora, 
illetve a kisgyermek iránti elfogultsága miatt – elmulasztotta szellemi-kulturális 
neveltetését, meghagyva őt egy ősibb, csak a testi erőt és a harci készséget prefe-
ráló értékrendben akkor, amikor társadalmi értelemben már a „Nem sokaság, 
hanem / Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat” felismerés (miként Berzsenyi 
Dániel A magyarokhoz II. [„Forr a világ bús tengere…”] című versében össze-
gezi az évszázados tapasztalatokat a lírai beszélő) szervezi a lovagkor kulturális 
eszményképét. Az anya a szeretetével igyekszik elfedni Miklós ilyen értelmű 
hiányosságait. Jó példa erre az, amikor az őt arcul csapó Györgyöt „öccse épen 
megrohanja, / Elsikoltja magát s közéjük fut anyja, / Testével takarja Györgyöt 
és úgy védi, / Pedig nem is Györgyöt, hanem Miklóst félti” (T. II, 15). Vagyis az 
anya tisztában van Miklós „szörnyű gyermek” (T. II, 16) mivoltával, s a szülő-
anya iránti ösztönös szeretetet és tiszteletet felébresztve benne akadályozza 
meg a testvérgyilkosságot, hogy „Györgyöt e csapással hűs verembe tennék” (T. 
II, 15). A szarvassá vált (elvadult!) fiúk édesapja – aki szintúgy elmulasztotta 
kilenc fia közösségi nevelését10 – is az anya érzelmeire és szeretetére apellálva 
próbálja meg a társadalmi léttől eltávolodott fiúkat visszatéríteni: „Édes szeret-
teim, / kedves gyermekeim, / Gyertek haza, / Jó anyátok vár már! / Jöjjetek ti 
vélem / A jó anyátokhoz, / A ti jó anyátok / Várva vár magához” (Balázs 2012, 
327). Amíg azonban a szenvedélyük (a vadászás, tehát egy kereszténység előtti 
mentális állapot) rabjaivá lett fiúkon már nincs segítség, visszatársadalmasításuk 
reménytelen – nem tartják be (valójában: soha nem is tartották be, mert nem 
részesültek keresztény szellemiségű nevelésben) a szülők tiszteletére vonatkozó 
isteni parancsot –, addig Toldi Miklósban erősen működik az édesanyja iránti 
elemi szeretet; tehát van esélye az isteni gondviselés előtt, aminek/akinek a mű 
világában való hangsúlyos jelenlétére világít rá a recepció: „Ha azonban Toldi 
világképét a maga teljességében akarjuk felfogni, észre kell vennünk, hogy 
a szereplők sorsába a családiasságon és a lovagiasságon felülemelkedve, egy 
magasabb rendű világ is beleszól még” (Barta 2003, 205, Szilágyi 2007a, 288).

Amit az apa, Toldi Lőrinc elmulasztott, s nem maradt elég ideje helyrehozni, 
azt György, a „rókalelkü bátya” (T. I, 9.), frusztráltságának és önös érdekeinek 

10 „Mert nem oktatta őket / Sem réten kaszálni, / Sem ekével bánni, sem állatokat terelni.” A hivat-
kozott tanulmány szerzője a román kolinda bartóki átdolgozását idézi (BALÁZS 2012: 324).
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– ezek közül leghangsúlyosabb a féltékenység és a kapzsiság (nagyon vékony 
szálon, de a bibliai József és testvéreinek története felé is elvezet ez a jelentés) – 
megfelelően tovább fokozza azzal, hogy Miklóst végérvényesen igyekszik elzárni 
a művelődés lehetőségeitől. Konfliktusa tehát nem elsősorban az, hogy a szár-
mazásához képest alacsony sorban él, hanem, hogy a Nagy Lajos kora képvi-
selte lovagszellemiség és -magatartásminták elsajátításának hiányában egyedüli 
kiválósága, rendkívüli testi ereje is csak nyers erőszak marad: a szereteten és 
a megbocsátáson alapuló értéktendenciák helyett kereszténység előtti viselke-
désformák jellemzik. Egyértelmű, hogy önerőből (azaz belső, lelki kvalitásokra 
építkezve) nem tudja zabolázni indulatait, és elköveti a lehető legnagyobb bűnt: 
embert öl! Szükségszerűen sújt le rá Isten haragja, aki a büntető mellett kegyel-
met is gyakorló természetének megfelelően hajszálnyi esélyt is hagy arra, hogy 
a megbánás és a jó cselekedetek sorozatában a bűnös megváltsa magát a bűntől. 

A magyar romantikus nagyepika (történelmi narratíva) eposzi elemeket 
transzformáló karakterisztikái (Imre 1996, Bényei 2010, Nyilasy 2011) közé 
tartozik a héroszi kvalitású hős „világba züllése” (pl. Vörösmarty Mihály epiká-
jában), illetve „kereső” útja (Frye 1998, 275), ami az istenivel organikus létfor-
ma visszaállítására irányuló heroikus és kivételes törekvés (Poszler 1983, 197); 
a frye-i (egyébként Hegel [Imre 1996, 92] esztétikájára utaló) modell szerint ez 
valójában Aeneis útja, mely új Haza, új Trója létrehozására, a szellemi világrend 
visszaállítására, újraalkotására irányul (Frye 1998, 275). Toldi Miklós ezen az 
úton, Isten haragjának következtében indul el, ezért mondhatjuk, hogy útja 
inkább az elátkozott középkori vándor (Imre 1990, Kocsis 2015) világba vetett-
ségére emlékeztet, mintsem valamiféle népmesei vándorútra. A gyilkosságot 
követő testi-lelki sebzettségét, otthontalanságát és üldözöttségét a IV. ének első 
három versszakának narrátori szólama érzékelteti: a 42. zsoltárra reflektáló 
(Szilágyi 2007a, 291) „Mint hímszarvas, kit vadász sérte nyíllal…” kezdetű első 
versszak, a bujdosóénekek világát megidéző, a hős világbéli elveszettségét érzé-
keltető második és a betyárballadák képvilágát („Nádtors lőn az ágya, zsombok 
a tanyája…”11) mozgósító harmadik. 

Toldi Miklós útja során több alkalommal közösségi szinten is (pl. az elvadult 
bika megfékezése) megmutatja rendkívüli bátorságát és erejét, viszont tetteinek – 
ellentétben pl. a Lacfi nádor előtt fél kézzel fölemelt nyomórúd szerepével – már 

11 A Szarvasokká vált fiúk című román népballadában is érzékelhetők a társadalomból való kiátko-
zottságnak e vonatkozásai. 

 „Ágas-bogas szarvunk / nem fér be az ajtón, / csak a hegytetőkön, / a mi testünk nem tür / fonott-
szövött inget, / csak leveles ágat, / a mi lábunk nem lép / tűzhely hamujába, / csak leveles ágra, / a mi 
ajkunk többé / nem iszik pohárból, / csak iszik forrásból.” Bartók Béla gyűjtéséből. Román népbal-
lada. Fordította: Erdélyi József. Nyugat, 1930. 1. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00481/14839.htm
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nem e világi, hanem a transzcendens hatalom előtt megnyilvánuló konzekven-
ciái vannak. Kiváló elemzések hívják fel a figyelmet arra, hogy a réti farkasok 
megölésének epizódja miképp szublimálja Miklós (s nem véletlen, hogy itt, az 
ötödik ének negyedik versszakában a narrátor újra hangsúlyozza a főhős „fiúi” 
– nem felnőtt férfi – mivoltát) gyilkos indulatait (NYILASY 1998: 48, SZILÁ-
GYI 2007a: 292), de nem célszerűtlen újra felhívni a figyelmet arra, hogy Toldi 
milyen félelmetesen közel kerül bátyja megölésének, azaz a testvérgyilkosságnak 
a gondolatához. Olyannyira, hogy a narrátor az ószövetségi Isten hangját idézve 
érzékelteti egyrészt a hős gondolatainak örök elkárhozásra predesztináló erejét, 
másrészt, hogy Toldit önmagától itt csak az imaginárius hatalom, a Gondviselés 
beavatkozása (keresztény hite) képes megmenteni. Ugyanez a szólam figyel-
mezteti Istennel szembeni alávetettségére, kicsinységére; hogy ne cselekedjék 
helyette, mert nem hagyja büntetlenül:

„Állj meg, Toldi! gyilkos a szándékod,
Jaj ne vess bosszúdnak véres martalékot,
Tudd meg: a legyilkolt atyafinak vére
Bosszúért kiált fel az egek egére.

Tudd meg, ha megölnéd tennen testvéredet,
Akkor meggyilkolnád örök életedet;
Ne félj, fenn az Isten; ő majd igazat lát,
Bízd rá a büntető bosszúállás dolgát.”

(T. V, 15.)

Toldi Miklós a bibliai intelem, a parabola értelmezése, tehát egyértelmű-
en szellemi konzekvenciák, jelentésátvitel (György személyének a hím farkas-
sal való felcserélése, illetve az előbbi helyett az utóbbi megölése) segítségével, 
illetve alkalmazása révén győzi le magában Káint. A tetemeknek a nyoszolyára 
való helyezésével hagy üzenetet, ami elvont, metaforikus gondolkodást, maga-
sabb rendű összefüggések megértését feltételezi. Intellektuális értelemben tehát 
magasabb szintre lépett: értelmezi saját társadalmi helyzetét, s ezzel kapcsolatos 
gondolatait higgadt mondatok formájában képes kifejezni. „Felmegyek Budára 
bajnok katonának / Mutatok valamit ottan a királynak” (T. VI, 15) – fogalmazza 
meg terveit édesanyja előtt, noha itt még nem egészen világos előtte, mit kell 
tennie, miként azt sem tudja még, hogy a feloldozáshoz és az önmegváltáshoz 
nem elsősorban a két karjában rejlő „nagy erő”-re van szüksége. 

E – saját erőből szerzett – tapasztalatok és felismerések mentén Toldi egyre 
bonyolultabb érzelmi és intellektuális cselekvésekre képes. Már a farkasokkal 
való konfrontációt is egy – lelki pallérozatlansága mértékéhez képest – szokatlan 
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érzelmi azonosulás, az elhagyatott farkasfiak és önnön sorsa közötti hasonló-
ság felismerése, a kölykök megsimogatása váltja ki. Még fejlettebb szintet mutat 
szellemi érettsége a fiait sirató özveggyel való találkozáskor, akit először saját 
édesanyjának vél. Érzéki csalódása intenzív lelkiismereti tartalmakra mutat, nem 
véletlen, hogy ezen a ponton világosodik meg előtte, mit kell tennie: áldozatot 
kell hoznia – akár a saját élete árán is – másokért, mindenekelőtt családja és 
édesanyja lelki nyugalmáért („Özvegy édesanyám van nekem is otthon, / Tudom 
én sajnálni a jó özvegy asszonyt” – T. VII, 10), de egyúttal a közért is. A fiait 
sirató özvegy ugyanis elmondja, hogy a „kegyetlen cseh” (T. VII, 12) nemcsak 
istenkáromló, gonosz beszédű, hanem „a magyar nemzetet [is] csúfra emlege-
ti” (T. VII, 11) – a vele való konfliktus tehát elsősorban nemzeti karakterű; a 
hazájáért hoz áldozatot, aki legyőzi. 

Toldi idegenként érkezik Pestre („csak ődöngött, előre meg hátra” – T. VII, 
13), az elszabadult, dühöngő bika nem veszélyezteti közvetlenül sem őt, sem 
szeretteit, mégis gondolkodás nélkül avatkozik bele a történésekbe. Szilágyi 
Márton rámutat elemzésében, hogy ez az első eset, amikor rendkívüli erejét 
mások védelmére fordítja, amivel egyúttal legyőzi bűnbe taszító „állati” önma-
gát, a „komor biká”-t (Szilágyi 2007a, 293). A dühöngő bika megfékezése és 
vágóhídra vonszolása naturális képekkel nyomatékosított rituális cselekedet, 
lényegét tekintve megegyező a hím farkas–rókalelkű báty párhuzammal, illet-
ve azok felcserélésével; a bika elpusztításával egy időben saját vad indulatainak 
törlésére tesz kísérletet. Az áldozatvállalás nagyságához képest azonban igen-
csak ledorongoló a közösség részéről érkező visszajelzés: a mészároslegények 
nemcsak nem engedik, hogy megpihenjen a vágószínben, de megalázó alamizsnát 
vetve elébe („Ez hát a jutalma száz meg száz életnek…” – T. IX, 12), az „anyja 
keservébe” küldik a legényt; a lakosság is féli erejét, megjelenése riadalmat kelt. 

A sorsába avatkozó imaginárius hatalom – a remény és a kétségbeesés 
köztes lelkiállapotában tartva őt – még próbára teszi kiállását és hitét. Kétség-
beesik, amikor ráébred, hogy lezüllött társadalmi helyzetében, minden nemesi 
és lovagi rekvizitum (fegyverzet, ruha, ló) nélkül nincs esélye közösségi színté-
ren kiválóságát bizonyítani, s az özvegyasszony, akitől megkaphatná elhunyt fiai 
fegyverzetét, örökre eltűnt előle. Ugyanakkor reményét már az égre veti; nem 
kizárólagosan a nyers erőben, hanem az isteni kegyelemben is hisz: 

„Fölnézett az égre, az országútjára,
Keservesen gondolt bujdosó voltára;
S mint a mely madár van elröppenő félben,
Úgy tett a reménység hervatag szívében.”

(T. IX, 19.)
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A Gondviselés ekkor álmot küld rá, amellyel megerősíti hitét: bíznia kell 
Istenben. Nem véletlen, hogy ebből az álomból riasztja Bence érkezése, aki 
édesanyja üzenetét, bátorítását és az arannyal telt szelencét hozza. Toldi e világi 
szinten már elnyerte a hozzá legközelebb állók empátiáját és bizalmát, de még 
nem teljesen „kész” az isteni kegyelemre: duhaj, zabolázatlan hajlamai (pl. a 
fogadóbeli mulatozása során, amikor Bence hiába inti önmérsékletre) előtör-
nek; ideiglenesen visszaesik korábbi mentális állapotszintjére. Szerencsére ekkor 
már kétszeres (az édesanyja és az özvegyasszony előtt tett) fogadalom köti, amit 
Isten nevére mondott esküvel szentesített: 

„Toldi pedig monda: »Ne sírjon kegyelmed,
Csak nem támad már fel a két vitéz gyermek:
De ne legyen nekem az Isten Istenem,
Ha bosszút nem állok érettök a csehen.«”

(T. VII, 10.)

Nem véletlen az sem, hogy mire a hajnal megérkezik, Toldi lelki egyensú- 
lya visszaáll: a következő kép, ami elénk tárul, már a Dunán láttatja, amint szi- 
lárd meggyőződéssel és elhatározással célja (a fegyverzet megvásárlása és a bajví-
vásra való feltétlen kiállás) felé tart. Mind az új hajnal, mind a vízen, mint mi- 
tikus választóvonalon való átkelés (pl. vízválasztó, Léthé, vagy Sztüx vize példá-
ja) képe azt jelzi számunkra, hogy Toldi végképp maga mögött hagyta régi énjét 
és életét.

A bajvívó helyre a cseh vitéz hőzöngve, minden kimértséget, műveltségi 
és erkölcsi értéket nélkülöző magatartást reprezentálva érkezik („Táncol nagy 
lovával a korláton belől, / Káromkodik csúnyán, a magyart böcsmérli: / Hogy 
nincs, a ki merje magát vele mérni” – T. XI, 4). Ezzel szemben a fekete lován 
méltóságteljesen vágtató, leeresztett sisakellenzőjű Toldi a nagybetűs Halál lova-
sa/hírnöke asszociációt hozza be a képbe; elszántságát és a feltétlen életáldozatra 
való készségét a majdani halott számára feleslegessé váló csónak Dunába rúgá-
sával nyomatékosítja, amit ellenfele kérdésére szóban is kifejez: „Egyikünknek 
itt ma gyászos lesz a vége, / S nem lesz a halottnak hajóra szüksége” (T. XI, 14). 
Ezen a ponton már nem az a tét, hogy Toldi legyőzi-e a cseh vitézt, hanem hogy 
halálával vagy győzelmével méltóvá válik-e az isteni kegyelemre.

E nagyjeleneten belül is egymásra épülő fokozatokat figyelhetünk meg. A 
halálra szántság kinyilatkoztatását követően Toldi imára kulcsolt kézzel „Istent 
említette” (T. XI, 14), tehát egy hitében megszilárdult, felnőtt férfi áll előt-
tünk, aki kezet nyújtva fejezi ki tiszteletét és nagyvonalúságát az ellenfél irányá- 
ban, szóban is alátámasztva, hogy semmilyen ellenséges érzést nem táplál irán-
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ta.12 Hogy „gunnyasztó túzok” mivolta (T. III, 3) rég a múlté, s hogy kiváló intel-
lektuális képességekkel rendelkező hőssé vált, jól mutatja, nem sétál bele a cseh 
vitéz által előkészített csapdába, nem engedi meg, hogy az vaskesztyűs kézzel 
szétroppanthassa elővigyázatlanul odanyújtott kezét; a megleckéztetés fokozata 
is mértéktartó, épp csak addig megy el, míg amannak a bátorságát és önbizalmát 
össze nem töri. A narrátor itt az „elolvadt a teste” képpel (T. XI, 17) érzékelteti a 
cseh testi és szellemi összeomlását. Az Isten és a király által egyaránt méltányolt, 
kegyelemre és feloldozásra alkalmassá tevő győzelmét sem a cseh megölésével, 
hanem azt megelőzően, a megbékélés és a megbocsátás gesztusának gyakorlá-
sával éri el; más kérdés, hogy a cseh orv támadásával megsérti mind a vitézi, 
mind a keresztényi értékrend szabályait, gonosztevővé süllyedve kizárja magát 
a kegyelemre méltó ellenfél esélylehetőségei közül. 

A cseh felett aratott győzelem természetszerűleg mutat túl Toldi Miklós 
önmegváltás-történetén: Toldi vele egy avult magatartásmintát és embertípust, 
a lovageszmény előtti, nyers erőre alapozó hősképet helyezi hatályon kívülre. 
A világnak és a nemzetnek (s poétikai értelemben az irodalomnak sem) nincs 
többé szüksége a bornírt erőszakot (is) képviselő eposzi hősre.

Elmozdulás a scotti modelltől

Arany János a Toldi szerelme híres Előszavában nagyon pontosan leírja 
azokat a műfaji és világértési problémákat, amelyekkel a második rész megírása 
közben szembesülnie kellett: „De volna bár a tárgy akármilyen alkalmas eposzra 
(azaz epopeiára): még egy nagy nehézség maradt leküzdetlen. Toldit, a monda 
Toldiját, kiről a história éppen semmit nem tud, hogyan állítani oda, nyíltan, 
mint nagy szerepű vagy éppen fő hőst, a história világába, történeti nagy nevek 
és személyek mellé? Igen, ha mondai korban játszanék a cselekvény: de Lajos 
kora mondának már nagyon világos, történetnek pedig, az eposzíró kívánta 
részletekre, nem eléggé az” (Arany [1879] 2006, 255).

Fontos megfigyelni és értelmezni a király, I. (Nagy) Lajos szerepét, akit a 
narrátor a tizenkettedik énekben mint „zsenge korához ily ritka bölcsességet” 
(T. XII, 10) birtokló atyai királyt mutat be, aki az isteni bölcsesség és kegyelem 

12	 Toldi	Miklós	e	jelenetben	tökéletes	eposzi	hős;	nem	rajta	múlik,	hogy	párviadaluk	nem	jut	el	
hektori–patrokloszi	magasságokba.	Az	eposz	(pl.	Iliász)	és	archaizálódását	követően	a	karak-
terjegyeit	transzformáló	történelmi	regény	(pl.	Jókai	Mór	A kőszívű ember fiai című	művében	
Baradlay	Richárd	és	Palvicz	Ottó	„hősregék”	világát	reprodukáló	párviadala	[Bence	2011,	177])	
világában	elképzelhetetlen	az	ellenfél	testi	vagy	lelki	megalázása.	Jó	példa	erre	az	Iliászból	
Hektor	holttestének	Akhilleusz	általi	meggyalázása,	amit	végül	még	az	istenek	is	megelégelnek	
és	megtorolnak,	arra	kényszerítve	a	görög	hőst,	hogy	adja	meg	a	végtisztességet	legyőzött	ellen-
felének.	A	kérdésre	vonatkozó	kutatások:	Bényei	2010,	Nyilasy	2011.
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földi helytartója. E szerepére maga is reflektál, amikor Toldi Miklós számára 
kegyelmet ad:

„Én neked a földön ím kegyelmet adok;
Kérd Istent, remélem Isten is adni fog;”

 (T. XII, 11.)

Gyulai Pál (Gyulai 1908, 101) felfedezte Toldi Miklós jellemében az arche-
tipikus mozzanatot, de ugyanígy ráérzett annak a Toldi estéje világában való 
átalakulására, elidőszerűtlenedésére, ami a harmadiknak és évtizedek múltán 
elkészült Toldi szerelmében végképp működésképtelenné vált. Meglátásunk 
szerint Arany János több mint három évtizeden át tartó küzdelme az eposzi 
témával és a Toldi-trilógia befejezésével leginkább a világértési tendenciák és a 
műfajmodellek átalakulásával magyarázható13. Noha trilógiaként tartjuk számon 
a három művet, valójában csak formálisan összetartozó szerkezet, illetve legfel-
jebb főhőse, Toldi személyiségének, valamint a műfajra „ráíródás” modelljének 
transzformációi képeznek benne folytonosságot: az átalakulás és nem a hasonulás.

Toldi Miklós, aki kezdetben stilizált, azaz románchősként áll előttünk, a 
hétköznapi befogadó számára elérhető szintet képviseli: a világrend visszaállítá-
sáért küzdő hérosz, míg – a Walter Scott-i történelmi regény modellje szerint – a 
történelmileg hiteles, nagy eszméket és jelentéseket képviselő nagy formátumú 
hős (ez esetben Nagy Lajos király) a háttérben áll. A felvilágosodás eszménye 
életre hívta és a nagyromantika által is kultivált atyai bölcsességet képviseli; a 
trilógia első részében inaktív résztvevője a főcselekménynek. Azonban, miként 
maga a trilógia részei – a románc, illetve a funkcióit részben átvállaló történelmi 
elbeszélés (Imre 1996) –, Toldi személye is mind jobban eltávolodik az eposzi 
karaktertől, egyre bonyolultabb személyiséggé válik, immár egy modern, a 
népi eposztól nagyban különböző műfaj, a verses regény világértési tendenciái 
közepette. Tamás Attila Toldi estéje-értelmezésében olvashatjuk, miszerint: „Egy 
egész világ ért itt véget…”, azaz „A Toldi estéjében Arany homéroszian derűs 
világképét búcsúztatja” (Tamás 1998, 68).

„Toldi hős, sőt már ő az egyetlen igazi hős ebben a világban” – mondja róla 
Tamás Attila (Tamás 1998, 63). Mint a héroszi magatartás letéteményese, ideig-
óráig képes visszaállítani a világ organikus egységét, ahol minden a helyén van, de 
a hőstelenné válás világában bukásra ítéltettek törekvései. A Toldi estéje tragiko- 
mikus manifesztációjaként hat a saját sírját megásó és gyászbeszédét mondó Tol- 
di Miklós jelenléte. Meglátásom szerint ez, a frye-i értelemben vett kereső, s az 
elvesző hősiességet visszaállítani igyekvő héroszi kvalitású hős útja jelenti a 19. 

13	 E	kérdésre	vonatkozó	aktuális	kutatások:	ld.	Szilágyi	2017.
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századi történelmi elbeszélés teremtette műfajtípus, a – jobb híján – történelmi 
regénynek nevezhető forma legfontosabb műfajkonstruktív mozzanatát (Bence 
2011, 33). Toldi Miklós személyisége azonban már a trilógia első részében eltér 
az eposzi/románcos világkép konvencióitól, hiszen „problematikus” hős: lelki-
világa bonyolult és ellentmondásos, jelleme bűnbeesésre predesztináló szélső-
séges vonásokat rejt. A Toldi estéjében új típusú, feleslegessé vált ember. A Toldi 
szerelme e koncepció, azaz a trilógia keretein belül pontosan azt az utat jeleníti 
meg előttünk, amelynek során a héroszi kvalitásokat (is) magában rejtő és a világ-
rend visszaállítására kísérletet tevő hős eljut a „feleslegesség” konzekvenciájáig.

Hogy milyen nagyarányú világértési elmozdulások és műfajváltások játszanak 
közre a Toldi-trilógia középső részének létrejöttében, akkor válik igazán látható-
vá előttünk, amikor a Toldi szerelmét nem a másik két résszel, hanem megelőző 
elbeszélői hagyományával, a 19. század első felének történelmi narratíváival 
vetjük össze. Ez esetben közvetlen előzményének tekinthetjük a történelmi múlt 
azonos eseményeit (Nagy Lajos király első nápolyi hadjáratát) megjelenítő és 
a scotti értelemben vett történelmi regény műfajsorában értelmezett Tihamért 
(1825), Kisfaludy Károly lovagregényét. 

Jelen vizsgálataink szempontjából különösen a király szerepének megvál-
tozott karakterei érdemelnek figyelmet, ami többek között a Zách-történetben 
érintett Róza (a Kisfaludy-regényben), illetve a kobzos (a Toldi szerelmében) 
vérvád alóli felmentésének jeleneteiben figyelhető meg.

A Tihamér szereplői megformálása tekintetében teljes egészében megfelel 
a történelmi regény scotti modelljének: a történelmi eszmék hordozói, akiknek 
szerepe valamely közösség (nemzet, haza, társadalmi csoport etc.) szemszö-
géből értékelhető és jelentős, valós történelmi személyiségek (de: a regényben 
mellékalakok), míg az adott történelmi világállapot konzekvenciáinak, a korszak 
emberi viszonyait modelláló heroikus lényegű küzdelemnek a megszemélyesítői 
fiktív személyek. Northrop Frye (Frye 1998) a megjelenített hős szerepét műfaji 
kontextusban értelmezi; a románc műfaja és a történelmi regény összefüggéseire, 
egymásba való átfejlődéseire irányítja a figyelmet. A románc az ősibb, allegori-
kusabb forma, amelyet a romantikus kor, e világlátás tapasztalatai hívtak újból 
életre: lényege a hőskultusz. „A románc, amely hősökről szól, az emberekkel 
foglalkozó regény és az isteneket szerepeltető mítosz között helyezkedik el” 
(Frye 1998, 265). E szempont értelmében a Tihamér a szinkron műfajtörténeti 
pillanat értelmében fontos alakulásmozzanat, a megelőző történeti novellához 
képest az „átfejlődés” magasabb pontján áll, azaz románc. 

E modell értelmében I. (Nagy) Lajos király alakja az eszményi jelentéssíkot 
jelzi a Tihamér narratív szerkezetében; a fiatal kora – az első nápolyi hadjárat 
idején huszonnégy éves – ellenére „atyai” karakterű, a bűn és a jogtalanság 
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(mindenekelőtt testvéröccse, Endre herceg elveszejtése, és a Johanna gerjesz-
tette erkölcsi fertő) ellenében az isteni törvénynek érvényt szerző, ugyanakkor 
a vétlen bajbajutottnak (pl. Zách Felicián húga – a merénylet idején hatéves – 
leánygyermekének: Rózának) felmentést adó, bölcs és megbocsátó uralkodó 
eszményét testesíti meg. Az eszményi–erkölcsi–héroszi – a romantika világ-
értési kódjait prezentáló – értékskála érvényében megformált király szerepe a 
Tihamérban ezt az etikai imperativust képviseli, de majdnem végig e reflexív/
intonációs erejű – az elbeszélői beszédben élő – háttérben marad, s csak ritkán 
lép fel a lovagtörténetet dinamizáló cselekmény színpadára (Bence 2015, 27–28). 

A Tihamér elbeszélője műfajpoétikai utalást tesz, amikor kijelenti: „Nem lévén 
czélunk Lajos királynak tetteit s Durazzói Károly hercegen vett véres bosszúját 
leírni, csak azt adjuk elő, mi szorosan függ öszve történetünkkel” (Kisfaludy 
1908, 288) – vagyis a lovagregény szabályai, s nem a történelmi regény eljárásai 
formálják a szöveget. Ennek értelmében a nagylelkű, lovagias király elsősorban 
Tihamér lovagi érdemeiért és hűségéért cserébe menti fel a vérítélet alól Rózát 
– tettének nincsenek lelkiismereti vagy intellektuális mozzanatai. 

A Toldi szerelmének uralkodó-képe, illetve betöltött szerepe más műfaji 
szabályokhoz (a verses regény világba vetettség képzetéhez) igazodik: Nagy Lajos 
elsősorban azért vetteti tömlöcbe Barkóczot, a kobzost, Zách Felicián húgának 
sokat szenvedett fiát, mert az énekében (Arany János Zách Klára című balla-
dája) tiszteletlenül – Kázmér (a későbbi lengyel király) Klárát megbecstelenítő 
tettében tevékeny kerítőként mutatva be – szólt édesanyjáról, Lokietek Erzsébet-
ről. Majd az a király kegyelmez meg neki, aki túl van a Durazzói Károly értel-
metlen megöletése – hiszen a herceg nyilvánvalóan vétlen volt Endre herceg, a 
király öccse, a kétes erkölcsűnek tartott I. Johanna férje elveszejtésében – okozta 
lelkiismereti válságon, megértette az emberi cselekedetekben rejlő végzetsze-
rűség hatalmát. E tapasztalat nyomán mondhatja az elé vezetett Barkócznak: 
„Nagy bűn lehet itt, vagy nagy szerencsétlenség!” (TSZ. XII, 66), illetve ennek 
jegyében válik értelmezhetővé a „régi” ügyekre vonatkozó – de igazából a jelen 
válságaira kérdező – reflexiója („Sóhajtva király szól: »most is ez a régi!«”... 
[TSZ. XII, 73]). S ezért fontos számára a mindenkori törvényre való hivatko-
zás („»Birtokod’ elvette – nem Kolos: a törvény, / De kegyelmet adok, vétked 
letörölvén«” [TSZ. XII, 73]), mert ellenkező esetben vérbosszú árnyéka vetődne 
mind édesapja, Károly Róbert, mind saját – Durazzói Károly14 megöletésében 

14 A történeti források, de a modern történetírás is „második aversai tragédia”-ként tartja számon 
ezt az eseményt. Ettől „…kezdve a rettegés és gyanakvás jártak előtte, a hercegek számtalan híve 
kiengesztelhetetlen ellensége lett, és vádjait a pápa ellenvádakkal utasíthatta vissza”. Azaz: „a 
Nápolyért vívott harcot Lajos király erkölcsi és politikai tekintetben már Aversában elvesztette” 
(Bellér 1986, 106).
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vétkes – személyére15 (Bence 2015, 29). Nem véletlen mozzanat Arany János 
idézett előszavában az a minősítés sem, amellyel Toldi egyes cselekedeteit (pl. 
sírrablás) minősíti: „alávaló bűntény” (Arany 2006, 254). Egyértelműen jelzi, 
hogy verses regényének hőse igen távol került attól az archetipikus képzettől, 
amely a korai Toldi alakját meghatározza. A modern ember gyarlóságaira és 
kétségeire rávilágító „válságmodell”: inkább Bolond Istók (Hász-Fehér 2014, 
251), mintsem Akhilleusz rokona.
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Erika BENCE

TOLDIJINA TRILOGIJA: DISKURS ROMANSE, 
ISTORIJSKOG ROMANA I EPA

Nastanak događaja koji u Toldijinoj ljubavi (1879) obuhvata period od trideset 
godina, kritika obrazlaže Aranjevim insistiranjem na vernosti epskoj tradiciji, kao 
i situacijom stvorenom pripovedačkom refleksijom koju nalazimo u 12. pevanju 
Toldije o njegovom ličnom životu. Razlike u poimanju sveta u delovima trilogije, 
to jest, slika „promenjenog sveta“ daje objašnjenje zbog čega je delo Daliás idők 
(Herojska vremena) (1848) ostalo fragmentarno, odnosno zašto je nastavak, koji je 
iz nje nastao, Toldijina ljubav, podosta kasnije napisano. Na spori nastanak drugog 
dela trilogije uticale su i žanrovske promene u mađarskoj književnosti (arhaizovanje 
i preoblikovanje epskog shvatanja sveta itd.). Rad u Toldijinoj ljubavi sagledava 
narative upravo iz ovih aspekata žanrovskih promena.
Ključne reči: Toldijina trilogija, poimanje sveta, ep, roman, istorijski narativ.

Erika BENCE

THE TOLDI-TRILOGY: DISCOURSE IN ROMANCE, 
HISTORICAL AND VERSE NOVEL

The creation of the events in Toldi’s Love (1879) encompassing a period of thirty years 
are justified by the critics with Arany János’s insistence on loyalty to epic tradition, 
as well as to the situation created with narrative reflection found in the 12th canto 
of Toldi, about his private life. The differences in world views between the parts 
of the trilogy, the image of a “changed world” account for the circumstances why 
Daliás idők (Heroic Times) (1848) remains fragmentary, and why Toldi’s Love, the 
second part emerging from it, took so long to be written. Additionally, the lengthy 
creation of this part was also influenced by genre changes in Hungarian literature 
of the time (archaicizing and transforming epic world views etc.). The paper looks 
into the narrative in Toldi’s Love from these aspects of genre changes.
Keywords: Toldy-trilogy, world views, epic, novel, historical narrative.
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 „VÉGTELEN FÉNY-, HANG- ÉS KAPCSOLATÓCEÁN”
A digitális ismeretszerzés és felejtés irodalmi előképei

William Gibson Neurománc című cyberpunk regénye 1984-ben, vagyis évekkel a 
mai értelemben vett internet-szolgáltatás bevezetése előtt jelent meg. A mű esetében 
újdonságnak számított, hogy a számítógépek által meghatározott kommunikációs 
forradalomra, valamint hálózatokra irányította a figyelmet. Cybertér-ábrázolásai 
hitelességükből és szemléletességükből kifolyólag mind a mai napig meghatározóak.
A gibsoni cybertér-ábrázolásokban és az azokat továbbgondoló, Dan Simmons 
Hyperion-regényciklusában olvasható leírásokban meghatározó szerepet töltenek 
be a posztalfabetikus képek, továbbá az (élő)beszéd, a hangzóanyag és az egyéb 
hanghatások közvetítése. A cselekmények jelentős részének hátteréül szolgáló, 
egymással összefüggő említett elemek információközvetítő potenciáljukból kifo-
lyólag digitális ismeretszerzést tesznek lehetővé, eközben azonban a felejtés hatás-
mechanizmusának felerősítéséhez járulnak hozzá.
Kulcsszavak: cybertér-ábrázolások, posztalfabetikus képek, ismeretszerzés, felejtés, 
Gibson, Simmons.

1. Bevezető gondolatok

Az irodalom, természeténél fogva, lévén alapanyaga a nyelv, kitüntetett 
figyelemben részesíti szövegeinek megformáltságát, kommunikációs szövedékét 
és történetileg változó hordozó közegeit. Az irodalom ezenfelül hosszú történe-
te során rendre élénk érdeklődést tanúsított a mesterségbeli tudás és jártasság 
révén megvalósuló maradandó tárgyi alkotások és a tudományos felfedezések, 
ismeretek, káprázatos technikai újítások iránt.
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Elég Akhilleusz pajzsának monumentális leírására, továbbá az egyéb ókori 
fegyverek részletekbe menő ismertetésére gondolni Homérosz Iliász című eposzá-
ban, vagy pedig a harcosokat rejtő faló segítségével véghezvitt közismert csel 
elbeszélésére az Odüsszeiában. Utalhatunk továbbá Noé bárkájának az irodal-
mat különböző korszakokban és műfajokban egyaránt megtermékenyítő ószö-
vetségi történetére Mózes első könyvében. Honoré de Balzac és Charles Dickens 
regényirodalma a gyári termelésen alapuló ipari társadalom realista leírásaként 
olvasható. Ily módon bontakozik ki az Emberi színjáték, amelynek a korabeli, 19. 
századi tudományos szemléletmódon alapuló világlátása és az azzal összefüggő 
stílusa nemcsak az említett francia szerző regényeiben érhető tetten.

Az Émile Zola prózájára jellemző naturalista szenvtelenség és tárgyilagos-
ság modelljéül a természettudományok s különösképpen az orvostudomány 
szemléletmódja szolgált (Zola 2016, Hajós 2016). A 19. századi realizmus, majd 
pedig a naturalizmus mélyén egyaránt a világ valósághű, tudományos alapo-
kon nyugvó megismerésének és bemutatásának igénye húzódott meg. További 
fontos példa röntgenfelvétel szerepeltetése és az elbeszélés fő vonalához illesz-
kedő szövegkörnyezetbe ágyazása Thomas Mann Varázshegy (Der Zauberberg) 
című regényében. Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában (À la recherche du 
temps perdu) című regényfolyama pedig az emlékek felidéződésének alapjául 
szolgáló képzettársítások parttalan működésmódját tárta fel, a lelki jelenségek 
bonyolult összefüggéseire irányítva a figyelmet.

A tematizációra és a tudományos beszédmódra összpontosító sort termé-
szetesen vég nélkül lehetne folytatni, átívelve nemzeti irodalmakon, történeti 
korszakokon, fősodratú és alternatív kánonokon, műnemeken és műfajokon.

A film történetében sokkal rövidebb időre volt szükség ahhoz, hogy a korsze-
rű tudományos ismeretek eredményei a vásznon is megjelenjenek, és kitüntetett 
szerephez jussanak. Ebben közrejátszott az új művészeti ág alapvető technikai 
beágyazottsága, műszaki feltételeinek nélkülözhetetlensége. Az innovativitás 
szerkezeti és ábrázolási elemként egyaránt megjelent. A film közegének újsze-
rűsége a tárgyválasztásban is szükségképpen kifejezésre jutott. Árulkodó jel, 
hogy a filmtörténetben a tudományos-fantasztikus elemek és alkotások rövid 
idő alatt elfogadottá váltak, kanonizálódtak, és széles körben elterjedtek (Király 
2010, Kárpáti és Schreiber 2016).

A Lumière fivérek tartották az első nyilvános vetítést, 1895-ben, megteremtve 
ezzel a filmbefogadás máig ható kollektív élmény-jellegét. Nem véletlen, hogy 
A vonat érkezése (Arrivée d’un train á la Ciotat) című alkotásuk bemutatóját a 
közvélekedés tévesen az első vetítési naphoz köti, és csodás elemekkel kapcsol-
ja össze. A filmben megjelenő gőzmozdony ahhoz az első, a gépesítést magával 
hozó ipari forradalomhoz tartozott, amelynek hatása alatt születtek meg többek 
között Balzac és Dickens szövegei.
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Az említett világirodalmi példák széles körben ismertek, s a hagyomány 
elidegeníthetetlen részét képezik. Esetükben az ábrázolt technikai eszközök, 
emberkéz alkotta „csodák” az irodalmi világokon belül nem hoznak létre a 
szereplők számára önálló tevékenységi tereket. Az Akhilleusz pajzsán látható, 
részletekbe menő pontossággal kidolgozott képi ábrázolások a Homérosz kora-
beli mitologikus világot jelenítik meg, annak enciklopédikus összefoglalását 
hozva létre. Noé pedig Isten parancsára építette meg bárkáját, hogy megmentse 
a pusztulástól családját és az állatvilágot, a már létezőt. Története ennek megfe-
lelően rekonstrukció-történet.

A Balzac-, Dickens- és Zola-regények már közvetlenül az atomoknak a 
természettudomány törvényei által kormányzott világában (Csepeli és Prazsák 
2010, 14) játszódnak. Az irodalmi alkotások által is tematizált gépesítés az ipari 
termelés hatékonyságának növelését eredményezi, a valóság alapszerkezetét azon-
ban nem változtatja meg. Hovatovább, egyre több, emberhez méltatlan munka-
kört hoz létre (Flusser 1996). A termelési folyamatok mechanizációjának ez a 
19., sőt, 18. századi korai szakaszaiban a kifejlesztett és igénybe vett eszközök 
használatához szükséges gyakorlati jellegű tudás még nem távolodott el teljes 
mértékben az eszközök működésére vonatkozó általános, vagyis elméleti jelle-
gű ismeretektől. Ez a két tudásforma egyelőre közvetlen kapcsolatban maradt 
egymással (Derrida 2006, 88–89). Ebből a szempontból érdemes Balzac Goriot 
apójának jellegzetes vállalkozásaira, a tésztagyárakra gondolni, amelyek műkö-
dését a regényszöveg nem is mutatja be részletesen. Azt ugyanis már a korabeli 
olvasók is könnyűszerrel elképzelhették, előzetes ismereteikre támaszkodva.

Az irodalmi realizmus és naturalizmus témaválasztása és az azzal szorosan 
összefüggő ábrázolásmódja, stilisztikai és retorikai jellemvonásai, vagyis nyel-
vi jegyei könnyedén felismerhetők; azok alapjául mechanikus, zárt szerkezetű, 
megmásíthatatlan törvények, tények és következmények által meghatározott 
világkép szolgál.1 Ennek, a szabad szem számára nem látható, belső, vagyis 
„rejtőzködő” elemeit jelenítik meg azok az orvosi képalkotó eljárások és techni-
kák, amelyek közül az említett Mann-regény a radiológiai megoldásokat, vagyis 
a 20. század első évtizedeiben újdonságnak számító röntgenképeket szerepelteti. 
Az emlékezésnek a Proust-műben feltornyosuló hullámai szintén a létezés rejtett, 
ez esetben a pszichikumon belüli dimenzióira irányítja a figyelmet.

A fizikai és lelki világ lerázhatatlan kötelékeinek létét érzékeltető, tágabb ér- 
telemben vett ideológiai háttér az irodalmi ábrázolások részét képezi, s ily módon 
természetesen nem szolgálhat esztétikai értékítéletek alapjául.

1	 A	mágikus	realizmus	éppen	ettől	az	ok-okozati	viszonyokon	alapuló	világképtől	távolodik	el	
(Bényei	1997).
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Cervantes Don Quijotejének emberi tragédiája abban áll, hogy a lovagre-
gények alapján felépített fantáziavilágát valóban létezőnek és egyben modell 
értékűnek tekintette, s azt kiterjesztette hétköznapi cselekedeteire, kommuni-
kációs és közösségi aktusaira. Személyiségjegyeire támaszkodva, részben külső 
impulzusok révén, azonban „természetes” módon megalkotott képzeletvilágban 
létezett – a profán, kézzelfogható realitás keretei között. A szellem termékeit és 
képzelete szüleményeit valóban létezőként fogadta el, és akként is viszonyult 
hozzájuk.2 Látta őket, beszélt hozzájuk/róluk, és viaskodott velük. Ebből kifo-
lyólag vált komikus hőssé. Hasonló összefüggésben említhető Gustave Flaubert 
Bovarynéje. Esetében szintén az olvasmányélmények expanziója figyelhető meg.

A fentieknek megfelelően a képzeletvilág, intim személyességéből, belső 
megalkotottságából kifolyólag, nem teszi lehetővé saját sikeres kiterjesztését a 
személyközi relációk humán terébe és az abban történő teljes értékű aktivitást, 
tapasztalatszerzést. Így megkülönböztetendő a szűkebb értelemben vett, számí-
tógépes környezetben szerveződő virtuális valóságtól és tértől.

De vajon létezhetnek-e egyáltalán az általunk ismert világtól függetlenségre 
szert tevő terek? Olyan terek, amelyek különböző tevékenységeknek, a szórako-
zásnak, a munkavégzésnek, a közösségépítésnek, az ismeretátadásnak, a tanu-
lásnak egyaránt otthon adnak, miközben jó esetben, a szinergizmus hatására 
mindennek a hatékonysága növekszik? Elképzelhető-e ez?

Hol lehetne boldog Don Quijote és Bovaryné? Hol válthatnák valóra és él- 
hetnék át képzeletük világát?

A felvetett kérdések értelmezése és megválaszolása érdekében érdemes rövi-
den áttekinteni azokat a hiteles cybertér-ábrázolásokat, amelyeket még a digitális 
éra beköszönte előtt született irodalmi művek, digitális narratívák3 közvetíte-
nek. A szövegszerűen megjelenő médiaarcheológiai vonatkozások értelmezése 
és kontextusba ágyazása ugyanis nagyban hozzájárul a digitális térkonstrukci-
ókban zajló ismeretátadás jellegzetességeinek feltérképezéséhez.

2. Cybertér-ábrázolások: Gibson és Simmons

William Gibson Neurománc (Neuromancer) című regénye 1984-ben, vagy-
is évekkel a mai értelemben vett, szabad felhasználást/csatlakozást lehetővé 

2	 Ennek	a	hozzáállásnak	termékeny	megközelítésmódjául	szolgálhat	a	fiktív,	többek	között	irodalmi	
karakterek	ontológiája	(Zvolenszky	2015)	és	a	lehetséges	világok	elmélete	(Bernáth	1998).

3	 Brooks	Landon	főleg	a	tematikus	vonatkozások	értelemében	használja	a	digitális	narratívák	
kifejezést.	Interpretációja	szerint	ezek	a	narratívák	a	kulturális	jelenségek	széles	körét	érintő	
digitalizálódást	juttatják	kifejezésre,	ám	mint	szövegek	nem	médium-specifikusak,	vagyis	nem	
szükségszerű,	hogy	(csak)	online	vagy	nyomtatott	formában	jelenjenek	meg	(Landon	2001,	29).
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tevő világhálót (World Wide Webet) is magában foglaló internet-szolgáltatás 
bevezetése előtt jelent meg. A cybertérnek a szövegben olvasható leírásai a 
cselekmény jelentős részének hátterét alkotják, s különösképpen meghatározó 
jellegűnek, életképesnek bizonyultak. A Gibson-szöveg a számítógépes hálóza-
tok tematizációja szempontjából mind a mai napig komoly hatást gyakorol az 
irodalomra, a filmiparra és -művészetre, továbbá a közbeszédre és -gondolko-
dásra. Ily módon kiemelkedő jelentőségű médiaarcheológiai pretextussá vált.

Veronica Hollinger a cyberpunk alkotások, többek között a Neurománc 
kapcsán jegyzi meg, hogy ezekben a művekben a technológiai közvetítettség 
képzeletbeli, irodalmi ábrázolásainak pontossága, illetve hitelessége figyelhető 
meg (Hollinger 2005, 236). N. Katherine Hayles értelmezése szerint a Neurománc 
nyomtatott szövegként is „a kiborg szubjektivitás” (Hayles 2004, 166) irányá-
ban mozdul el.

Miként Vilém Flusser a filozófiai és elméleti gondolkodás, úgy Gibson az 
irodalom területén tett tanúbizonyságot prófétai látásmódról a digitális kommu-
nikációs formák és kultúra, illetve azok meghatározó jellegzetességeinek előreve-
títésében. A két szerző munkásságában megfigyelhető feltűnő időbeli egybeesés, 
hogy Flusser A fotográfia filozófiája című műve 1983-ban, vagyis egy évvel a 
Neurománc előtt jelent meg német nyelven (Für eine Philosophie der Fotografie), 
első alkalommal eredményezve a gondolkodó számára széles körű nemzetközi 
szakmai sikert.

A számítógépes hálózatok felhasználói lehetőségeiről és jellemvonásairól, 
megjelenési formáiról a Neurománc vonatkozó, közvetlenül a cselekményhez 
tartozó szövegrészei egységes és összefüggő képet festenek. Ebben kiemelke-
dő szerep jut a testetlenségnek, a hálózatiságnak, az írásbeliséget meghala-
dó képiségnek és a felhasználás, vagyis a számítógépes térben való elmerülés 
közben jelentkező, az addikció kialakulásának veszélyét rejtő eksztatikusságnak. 
A gibsoni cyberteret döntő mértékben meghatározó vizualitás és az annak befo-
gadása közben a szereplők által tapasztalt mámoros felszabadultság érzése indo-
kolja a hallucináció és az álomszerűség élményeinek rendszeres tematizációját 
a regényszövegben. Paul Virilio az internethasználók esetében a valóság és a 
képek határain történő túllépést, összekapcsolódásukat ironikusan „virtuális 
Paradicsom[ként]” (Virilio 2002 [2000], 46) említi.

Darren Harris-Fain meglátása szerint, habár a Neurománc a tudományos-
fantasztikum számos hagyományos témáját dolgozza fel részletesen, esetében 
újdonságnak számított, hogy a komputerek által meghatározott kommuniká-
ciós forradalomra, valamint hálózatokra irányította a figyelmet (Harris-Fain 
2005, 104). Tom Henthorne Gibson innovatív témaválasztásával kapcsolatban 
hasonló meglátásának adott hangot (HENTHORNE 2011: 4). Szűts Zoltán a 
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cyberpunkról és többek között természetesen a Neurománcról értekezve említi 
„a számítógépes hálózatok által létrehozott cybertérbe áthelyezett élet[nek]” 
(Szűts 2013, 134) az irányzaton belüli meghatározó erejű és funkciójú motívu-
mát. Ennek megfelelően értelmezhető az az Eric S. Rabkintól származó megál-
lapítás, amely szerint a cyberpunk regényekben „nincs tájleírás: az információs 
társadalom betüremkedik koponyánk mögé” (Rabkin 2001, 49). A cybertérben 
közvetített tartalmak szerepének a hivatkozott szakirodalom által is hangsúlyo-
zott fokozódása a medializáltság Dieter Mersch által bírált általánossá válását 
eredményezi (MERSCH 2004, 171).

A (számítás)technikai alapú alternatív térkonstrukció, mesterséges voltának 
és a fentebb említett további jellegzetességeinek, „belakhatóságának” következ-
tében sem azonosítható valós, fizikai párjával, illetve a fantáziavilággal, vagy 
pedig az emlékezés folyamata által létrehozott belső, személyes univerzummal. 
Különbözik tehát a korábban elképzelt irodalmi világoktól, továbbá azok szemé-
lyes és kollektív kivetüléseitől.

A cybertér mesterséges konstrukció. Az azt benépesítő képek és egyéb alak-
zatok alapjául a digitális kód működésmódja szolgál, annak hiányában nyomban 
eltűnnének. Ezek kivétel nélkül posztalfabetikus, vagyis írásbeliség utáni képek 
(Flusser 2011, 124–125), megjelenésük digitális alapfeltételeit tekintve ugyan-
is gyökeresen különböznek a hagyományos képektől, például az Akhilleusz 
pajzsán látható ábrázolások tartalmaitól. A cybertérben feltűnő képi informáci-
ók számítógépes adatok grafikus megnyilvánulásai (Gibson 1992 [1984], 73), s 
ezek még azokban az esetekben is írásbeliség utániak, amikor külső, referenciális 
minták alapján épülnek fel. Arthur Kroker érvelése szerint a digitális valóság 
fokozott sebességéből, azonnaliságából kifolyólag alapvetően és történetileg 
is posztalfabetikus: „Az írás nem tud lépést tartani az elektronikus társada-
lom sebességével. Az eredmény a Gutenberg-galaxis vége, és a Kép-millenium 
kezdete” (Kroker 2004, 11).

Dan Simmons 1989 és 1997 között megjelentetett Hyperion-regényciklusa 
gigantikus méretűvé duzzasztja a gibsoni cyberteret. A szöveg az űropera műfa-
jába tartozik (Sánta 2011, Reynolds 2012, 18–19), cselekményének csillagközi 
tere viszont a világhálóéhoz hasonló linkstruktúra alapján szerveződik (Simmons 
2010 [1989], 219, Luckhurst 2005, 225). Ennek megfelelően a tárgyak internete 
elképzelését vetítette előre. A medializálatlan, valós fizikai térben és a cybertérben 
megjelenő tárgyak bonyolult, a Hyperion-ciklusban ábrázolt összekapcsolódásai 
révén sajátos konglomerátum jön létre (Poster 2005, Meyrowitz 2005). Ebben a 
képlékeny természetű, folyamatosan átalakuló, többsíkú világban az emberi test 
státusa megváltozik, hipertextuális jellegűvé válik (Kroker és Weinstein 1994, 
Cavallaro 2000, 28–29).
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A simmonsi cybertér-ábrázolások a megnevezésbeli eltérések és méret-
aránybeli különbségek mellett is a Neurománcban megfogalmazott elgondolást 
veszik alapul. Simmonsnál az adat- és megaszféra, továbbá a Háló, valamint 
az internet és a Világháló főbb tulajdonságai azonosak a Gibson által ábrázolt 
cybertér jellegzetességeivel, illetve annak működésbeli következményeivel. Az 
eufória érzéséből következő addikció a Hyperionban is gyakori jelenséggé válik.

A Hyperion által leírt adatszféra és Világháló korában általános jelenség-
gé vált az írástudatlanság. Ennek oka a regényvilágban sem a nyomtatott vagy 
más formákban megjelenő szöveges dokumentumok hiánya, hanem a tökéle-
tesedés formáját öltő kommunikációtechnológiai fejlődés, és főleg a digitális 
képek dömpingje. A Simmons által már 1989-ben vizionált tömeges mértékű 
írástudatlanság hátterében azoknak a felhasználóbarát digitális eszközöknek 
a széles körű elterjedése húzódik meg, amelyeknek a működtetése nem teszi 
feltétlenül szükségessé az írás-olvasás tudást, illetve ezen készségek mozgó-
sítását, és amely eszközök nem minden esetben nyelvileg kódolt tartalmakat 
közvetítenek (Beke 2013).

Miként Gyarmathy Éva fogalmaz: „[a] mai világban, és az elkövetkezendők-
ben is egyre kevésbé szükséges az olvasási készség, mert a digitális-információs 
eszközök segítségével, képek által sokkal több információ elérhető” (Gyarmathy 
2013, 14). A Hyperion által előrevetített jövőt éppen ezen okokból kifolyólag 
széles körű írástudatlanság, továbbá súlyos olvasási problémák jellemzik.4 Ennek 
az írástudatlanságnak a hátterében olyan információtechnológiai fejlesztések 
rejlenek, amelyek a közvetített tartalomtípusok szerkezetét érintik, a nyelviek-
től való egyre határozottabb eltávolodást eredményezve (Enzensberger 2010). 
Ez tehát digitális alapú neo-analfabetizmus.

A Neurománc és a Hyperion által ábrázolt futurisztikus világban az ismeret-
szerzés főleg digitálisan megalkotott, konkrét szituációkban zajló multimediális 
tapasztalatszerzést jelent. Ebben az összefüggésben a gyakorlati tudás elsőbbsége 
a tematizált mediális környezet velejárója.5 Az ismeretek forráshelyéül szolgáló, 
digitálisan megalkotott és módosított (mozgó)képek özöne, továbbá azok kontex-
tusa azonban nagyban hozzájárul a külső, referenciális valóságtól elrugaszko-
dó látszatjelenségek önállóvá válásához és elhatalmasodásához (Debord 2006, 
Baudrillard 1996). Ennek magyarázata egyebek mellett abban rejlik, hogy „[a] 

4	 Az	online	tevékenységeknek	az	agyra	és	a	megismerőképességre	gyakorolt,	hosszú	távon	kife-
jezésre	jutó	negatív	hatásai	kapcsán	Nicholas	Carr	(2014)	sekélyességről,	Manfred	Spitzer	(2012)	
pedig	digitális	demenciáról	értekezik.

5	 „A	szöveg	rögzíti,	leírja tények	összefüggéseit;	a	kép	viszont	megmutathatja,	hogy	a	dolgokkal	
hogyan,	miképpen	bánjunk.”	(Nyíri	2003c,	424)	[A	kiemelések	az	idézett	forrásból	származnak.]	
–	Lásd	továbbá	Nyíri	2003b,	142.
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képek használata nem kedvez a kritikai gondolkodásnak: képekkel csak állítani 
tudunk, tagadni nem” (Ropolyi 2006, 46). A Neurománc és a Hyperion regény-
világa nagyszerűen példázza, hogy a cybertérben megjelenő posztalfabetikus 
tartalmak, képek a valóságszerűség látszatát keltik. „A technikai kép valódisága 
[…] nem függ eredetétől. Nincs minek megfelelnie. Digitális képalkotó eljárások 
segítségével bárki és bármi tökéletes elhihető erővel megjeleníthető” – fogalmaz 
Lányi András (Lányi 2004, 296). Flusser a technikai képek kapcsán hasonló 
elképzelésnek ad hangot (Flusser 1990, Flusser 2001 [1985]). A digitális képek 
tárgyalt tartalmi és formai variálhatóságának és a velük való visszaélések peda-
gógiai veszélyeire a Hyperion bukása is reflektál (Simmons 2011 [1990], 403).

A digitális (mozgó)képek jelzett, a referencialitástól független valóságszerű-
sége írásbeliség utáni jellegükkel kapcsolódik össze, s befogadásuk, szemlélésük, 
illetve a hozzájuk fűződő (inter)aktív viszony egyebek mellett ennek következté-
ben okoz függőséget. A digitális valóság sebesen terjedő képi információi ugyanis 
a határtalanság és szabadság érzésével kecsegtetnek. Virilio a Hyperion-ciklus 
záró, az Endymion felemelkedése című 1997-es darabjával megközelítőleg egy 
időben írt munkájában, Az információs bombában jelennek meg „a multimédia-
hálózatok drogosai, a net-kábítósok és egyéb kibernetikai punkok” (Virilio 2002 
[2000], 42). A Virilio által tematizált internetfüggőség és „a totalitárius tech-
no-kultusz[…]” (Virilio 2002 [2000], 43) a szóban forgó Gibson- és Simmons-
regények világaira teljes mértékben vonatkoztatható.

A digitalitás irodalmi előképeiben a tevékenységi terek szerkezeti és funkci-
onális határtalanságának illúziójával kecsegtető posztalfabetikus (mozgó)képek, 
„beszélő képek” (Flusser 1997b) és azok tapintható, ízlelhető stb. kontextusai 
a felhasználókból eksztatikus élményeket váltanak ki, s egyúttal az addikció 
veszélyét rejtik magukban. Ily módon alakul ki a hyperioni regényvilágában 
általános érvényűvé váló s a tanulmány címét alkotó „végtelen fény-, hang- és 
kapcsolatóceán” (Simmons 2011 [1990], 340).

A fentiekben leírtak összességükben nem azt jelentik, hogy a 19. századi rea- 
lista (regény)irodalom által megragadott avagy koncepciótól függően: létreho- 
zott realitás (Barthes 1996, 53) zárt szerkezetű, egysíkú és stabil, szemben a cyber- 
punk alternatív tereiben megnyíló virtuális valóság potenciális végtelenségével 
és gazdagságával. A tárgyalt Gibson-, Simmons-szövegekben megjelenő hibrid 
térkonstrukciók, konglomerátumok s az azokban zajló regénybeli események köz- 
vetve a balzaci-dickensi világkép belső szakadásaira, rejtőzködő vágásaira és egy-
úttal „a realista regény kasztrált objektivitásá[ra]” (Barthes 1996, 51) mutatnak rá.

A Hyperion-ciklusnak az a hangsúlyos narratív-tematikus szála, amelynek 
mentén az ábrázolt virtuális térben John Keatset mint a klasszikus irodalmi 
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hagyományhoz tartozó szerző-alakokat eleveníti meg, a medializálatlan, fizikai 
tér szerkezetének felülvizsgálataként, heterogén vonásainak felvillantásaként 
olvasható. Ebben az összefüggésben értelmezhető a regényfolyamnak a legkü-
lönfélébb kulturális regisztereken és történeti korokon egyaránt átívelő, pastiche-
ként működő interkanonikus tere is (Sánta 2011, 16). További fontos körülmény, 
hogy a szerző 2003-ban megjelent Ílion című műve Homérosz Iliászát, az eposz 
cselekményét és szereplőit is egyfajta virtuális valóságban mutatja be (Simmons 
2015 [2003]). Mindennek megfelelően a Bényei Tamás által az elbeszélő szövegek 
jellegzetességeként meghatározott „emlékező feltámasztás” (Bényei 2003, 54) 
Simmons műveiben a következetesen megjelenített és a cselekmények jelentős 
részének közegéül szolgáló virtuális térben zajlik.

Az értelmezett Gibson- és Simmons-szövegek által megjelenített virtuális 
tér és valóság lehetne Don Quijote és Bovaryné számára az ideális tevékenysé-
gi közeg. Annak interaktív viszonyra építő, azt előfeltételező, írásbeliség utáni 
képei „a megtestesült tapasztalás[t]”, a „szemnek, fülnek és izmoknak” szóló 
történeteket (Grodal 2008) nyújtanák számukra. Ott kiteljesíthetnék és valóra 
válthatnák fantáziavilágukat.

3. A felejtés hálójában

A tartalmukban gyakran módosított avagy mindenféle külső referenciát 
nélkülöző digitális (fény)képek6 kirajzása, az egyenes vonalú időfogalomra 
épülő történelemszemlélet eróziója és a digitalitás elősegítette írástudatlanság, 
neo-analfabetizmus, továbbá a különböző szintű olvasási nehézségek egymással 
szorosan összefüggő jelenségköröket alkotnak. Ezt tanúsítja a Neurománc és a 
Hyperion közös fogalmi keretben történő értelmezése is.

Brooks Landon a Neurománc kapcsán a kortárs irodalomnak az emberi 
emlékezet szerepét és jelentőségét leértékelő, úgynevezett poszt-mnemotech-
nikai hagyományáról értekezik. Ebben a tradícióban erőteljes kétely fejeződik 
ki a humán memóriának a fejlődő, egyre hatékonyabbá váló gépi adattárolás 
viszonyai közötti lehetőségeivel szemben. Landon szerint „Gibson fiktív vilá-
gaiban a számítógépek előállította fiktív világok – az emlékezet technológiai 
szimulákrumai – a valóság alternatívájává válnak, ami az emlékezet elektroni-
kus infláció általi leértékelését eredményezi” (Landon 2001, 31).

Flusser már 1985-ben, vagyis a Neurománc kiadása utáni évből szárma-
zó munkájában felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a (számítás)technikai 

6	 Flusser	érvelése	szerint	technikai	kép	esetében	–	a	megalkotása	folyamatában	meghatározó	szerepet	
játszó	technikai	apparátusok	működéséből	kifolyólag	–	a	dekódolást	lehetővé	tevő	szimbolikus	
jelleg,	illetve	referencialitás	puszta	illúzió	(Flusser	1990).
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környezetben létrehozott és tárolt információk befogadására és feldolgozására 
csillagászati mértéküknél fogva régóta képtelen az emberi emlékezet (Flusser 
2001 [1985]). Aleida Assmann az ismeretek felhalmozásának hatékonyságára, 
a megbízható és stabil keretek közötti tudás megteremthetőségére vonatkozó 
elképzelések történetiségét mutatta ki. Gondolatmenete szerint az elektronikus 
tömegmédiumok és a digitális írás(beliség) a felejtés működésmódját és kultú-
ráját juttatja meghatározó szerephez. (Assmann 2009, 156–159). A leírtaknak 
megfelelően egy olyan mediális-kulturális konstelláció alakult ki, amely „az 
ember természetes alaptulajdonságai” közé tartozó felejtés (Assmann 2004, 67, 
Nietzsche 1989) jelentőségére irányítja a figyelmet.

A digitalizációval kapcsolatos változások történelmi jelentőségűek és egyben 
strukturális jellegűek. Nem (csupán) a kulturális termékek közvetítésének megha-
tározó módjai alakultak át, illetve adták át helyüket az innovatív és az addi-
giaknál többnyire hatékonyabb technikai lehetőségeknek, megoldásoknak; a 
produktumok mediális felépítése újult meg. Ezek az alapvető és többszintű 
átszerveződések, továbbá azok előjelei szükségképpen megjelentek a nyolc-
vanas-kilencvenes évek irodalmi alkotásaiban, és az elméleti diskurzusban is 
szisztematikusan tematizálódtak. Ezáltal olyan kérdéskörök kerültek előtérbe, 
mint például a technikai fejlődés és különösképpen a gépi adattárolás és feldol-
gozás tökéletesedése közben kényszerűen jelentkező felejtés, illetve a különböző 
típusú memóriazavarok.

A Hyperion-ciklus ambivalens módon viszonyul a számítástechnikai fejlődés 
okozta felejtés jelenségköréhez, vagyis a techno-amnéziához. Ennek magyarázata 
a mű sajátos poszt-cyberpunk jellegében és bonyolult hagyományértelmezésé-
ben keresendő. A Hyperion-tetralógia a cyberpunk kánonra s különösképpen 
a Neurománcra mint pretextuális univerzumra tekint, s Gibson művét – többek 
között cybertér-ábrázolásait parafrazálva – szövegszerűen is megszólítja. A 
Hyperion emellett roppant gazdag és szerteágazó irodalom-, bölcselet-, egyház- 
és vallástörténeti hagyományokat, továbbá egzakt művészettörténeti, mitológi-
ai, matematikai, nyelvészeti és építészeti ismereteket mozgósít.7 Egyrészt tehát 
az emlékezés kultúrájára támaszkodik, másrészt viszont – a gibsoni cyberpunk 
tradíció folytatásaként, a Neurománcban olvasható cybertér-ábrázolások tovább-
gondolásaként – egy-egy élettörténeten belül a felejtést juttatja meghatározó 
szerephez.

7 A Hyperion szövegköziségének, a különböző területek iránti nyitottságának kapcsán érdemes 
idézni a Kömlődi Ferenc (2001) gondolatait összegző Fekete J. Józsefet: „a technokultúrában az új 
szupernyelvnek, a digitális adatrögzítésnek és az új szupermédiumnak, a hálónak köszönhetően 
szorosan összefonódik egymással a művészet, a tudomány, a vallás és a technika” (Fekete 2006, 
137).
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A felejtés motívuma természetesen gazdag irodalomtörténeti hagyomá-
nyokra tekint vissza.8 Az emberi memória deficitjének, működési zavarainak 
tematizációja azonban megkülönböztetendő a cyberpunk által kifejezésre jutatott 
techno-amnéziáétól. Ez utóbbi ugyanis a kurrens számítástechnikai fejlesztések 
folyománya, s azokkal párhuzamosan válik egyre hangsúlyosabbá.

Az emlékezetkultúra válságát kifejezésre juttató, Landon által kimutatott 
irodalmi hagyomány a cyberpunknál jelentősen korábbi szövegekben, Aldous 
Huxley Szép új világában (Brave New World) és George Orwell 1984-ében gyöke-
rezik. Amennyiben 1984-et tekintjük a cyberpunk kialakulása szempontjából 
döntő jelentőségű évnek, hiszen akkor jelent meg Gibson műfajteremtő alko-
tása, az említett előképek több mint öt, illetve három és fél évtizeddel előbbiek. 
Huxley műve 1932-ben, Orwellé pedig 1949-ben jelent meg. Aleida Assmann 
a technikai fejlődés s különösképpen a digitalizáció révén egyre nagyobb teret 
nyerő felejtés összefüggésében értelmezte Orwell szövegét (Assmann 2009, 
157–158). Landon a poszt-mnemotechnikai tradíció tárgyalásakor nem említi 
ezt a két pretextust, a Szép új világot és az 1984-et, hiszen figyelmét a nem közeg-
specifikus, hanem főleg a tematikus, illetve részben kompozicionális-szerkezeti 
vonatkozások értelmében vett digitális történetekre irányította.

Karácsony András a tömegmédiumok társadalmi hatásait Aleida Assmann-
hoz hasonló módon a felejtés lehetséges előretörésével és „az emlékezéskultúra 
veszély[ével]” (Karácsony 2006, 26) kapcsolja össze. Karácsony hivatkozik is 
az Aleida Assmann és Jan Assmann szerzőpáros által írt Das Gestern im Heute 
című szövegre (1994), valamint Jan Assmann A kulturális emlékezet című művére 
(2004). Karácsony gondolatmenete szerint, miközben a technológiai fejlődés a 
kulturális emlékezet gazdagodását eredményezi, a hírek világában tapasztalha-
tó erőteljes konkurenciaharc következtében sérül az események szisztematikus 
feldolgozásához szükséges és egyben az emlékezés alapjául szolgáló folytonos-
ság. Miként a szerző fogalmaz: „A tömegkommunikáció nemcsak a társadal-
mi emlékezet fenntartásához, hanem a felejtés előidézéséhez is hozzájárulhat” 
(Karácsony 2006, 26).

Phillip E. Wegner az új tömegmédiumok által meghatározott kulturális 
környezet Orwelltől származó ábrázolásának ismertetésekor szintén kitér az 
emlékezet regénybeli leépülésének, illetve megsemmisülésének folyamatára 
(Wegner 2002, 215). Az 1984 világában használatos – Csicsery-Ronay értelmezése 
szerint (Csicsery-Ronay 2008, 31) a tömegkommunikáció céljainak megfelelővé 

8 Érdemes kiemelni Patrick Süskind Amenzia in litteris című 1976-os szövegét. Az ugyanis közel 
egy évtizeddel a Neurománc megjelenése előtt „a teljes irodalmi emlékezetvesztés[t]” (Süskind 
2014 [1976], 95) öntötte narratív formába.
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váló – újbeszél nyelvet9 a regény rendszeresen a múlt megváltoztathatóságának, 
végső soron pedig megszüntethetőségének összefüggésében említi (Orwell 1989 
[1949], 33, 42, 62, 342). A regénybeli nyelv az emlékezés kanalizációjának és a 
felejtésnek a szolgálatában áll. Az orwelli regényvilágban a hivatalos ideológiát 
szövegszerűen közvetítő dokumentumok, újságcikkek digitalitást idéző, illetve 
azt előrevetítő jellemvonásai: lokalizálhatatlansága10 és variabilitása, frissíthe-
tősége, vagyis update-elhetősége11 szintén a felejtés hatásait erősíti.

Érdekes módon Orwellnek a tárgyalt regénynél négy évvel korábban, vagy-
is 1945-ben megjelent Állatfarm című művében a materialitással bíró szöveges 
dokumentumok esetében szintén történnek változtatások (Orwell 2000 [1945], 
87, 103, 126). A szövegek korrekciói az Állatfarmban azonban (még) nyomokat 
hagynak, ily módon a változtatások által érintett dokumentumok a strukturális 
és szemantikai állandóság képzetét sugalló dokumentumok körébe tartoznak.

Neil Postman érvelése szerint a 80-as évek televíziós kultúrája a szórakoz-
tatáson alapult, a híreket dekontextualizálta, dezinformációkat terjesztett, és 
mindennek megfelelően alapvető gondolkodásbeli inkoherenciát eredménye-
zett. A korabeli média vélelmezett működésmódja tekintetében Postman Huxley 
Szép új világát, nem pedig Orwell 1984-ét tartotta autentikusnak (Postman 2006, 
155–163). A 80-as évek ezen megközelítésmódja annál inkább releváns, hogy 
az akkori televíziózási szokások bizonyos szinten Gibson és részben Simmons 
regényirodalmára is hatást gyakoroltak. Huxley egyébként reflexív formában is 
tematizálta „az ember szórakozás utáni, szinte csillapíthatatlan vágyát” (Huxley 
2008, 45). Regényében az írásbeliséget teljes mértékben mellőző multimedialitás 
megfelelt az ábrázolt szórakoztatás céljainak. Orwell disztópiájában a szöveges 
dokumentumok és az audiovizuális üzenetek már ettől eltérő szerepet töltöttek be.

Huxley és Orwell regényének, a Szép új világnak és az 1984-nek a cselekmé-
nye egyaránt a valós fizikai, vagyis medializálatlan térben játszódik, s e tekin-

9 Az újbeszél nyelv grammatikai alaposságú leírása a regény függelékében olvasható (Orwell 1989 
[1949], 327–342). – Vesd össze (Reuland és Abraham 1993, Chilton 1988).

10 A papír alapú szöveges dokumentumok mindenkori változtathatóságának, illetve átszerkeszthető- 
ségének orwelli leírása a lokalizálhatatlanság ismérvét is magában foglalja. Habár ugyanis a szöveg 
az újságcikkek és könyvek újraírásának, az „eredeti” változat bezúzásának és a javított változat 
kinyomtatásának folyamatát konkrét tevékenységi terekhez köti, mindennek eredményét általános 
érvényűként írja le. A hatályon kívül helyezett szövegváltozatokat a regényben minden esetben, 
kivétel nélkül sikerül begyűjteni és megsemmisíteni, helyükre pedig korrigált nyomtatványt juttatni.

11 Az 1984-ben feltűnő nyomtatványok olyan szintű variabilitásról, szerkezeti nyitottságról tanúskod-
nak, mint a számítógépes szövegszerkesztő segítségével írt dokumentumok. Ez utóbbiak ugyanis 
szintén „folyamatos újraírásnak vannak kitéve, nemcsak jelentésük, de formájuk is korlátozott 
objektivitású. Amikor meditálunk fölöttük, nem annyira értelmezzük, mint inkább átírjuk őket. 
Gondolkodni felőlük annyit tesz, mint változtatásokat eszközölni rajtuk” (Nyíri 2003a, 263).
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tetben alapvetően különbözik Gibson szövegétől vagy akár a gibsoni cybertér-
ábrázolást továbbgondoló Simmons Hyperionjától. A Szép új világ és az 1984 
nem tekinthető szűkebb értelemben vett digitális narratívának, inkább a digitális 
narratívák irodalomtörténeti jelentőségű előképének.

A Szép új világban és az 1984-ben – a Neurománccal és a Hyperionnal ellen-
tétben – még nem jelenik meg a szereplők által belakható, illetve meghódítható, 
belső-interaktív viszonyok kialakulását lehetővé tevő virtuális tér12. Annak elkép-
zelését a Huxley és Orwell korabeli kommunikáció-technológia nem segítette elő. 
Az elrettentő erejű disztópikus képek kivetülnek a térbe, a medializálatlan fizikai 
valóságtól azonban, az arra gyakorolt hatásuk ellenére is mindvégig elválasztottak 
maradnak. A Szép új világ és az 1984 emiatt sem tekinthető cyberpunk alkotás-
nak, legfeljebb annak a pretextusa. Esetükben nincsenek cybertér-ábrázolások, 
amelyek a cselekmények egy-egy részletének közegéül szolgálnának.

Orwell művében a tévékészülékek által folyamatosan és megszakíthatatlanul 
sugárzott tartalmak a megjelenített hatalmi rendszer által elérni szorgalmazott 
és ennek érdekében a szereplőket befolyásoló, mindenki számára láthatóvá tett 
képzeletvilágot hoztak létre. Hasonlóképpen működnek a Szép új világban az 
érzékelés minden területére hatást gyakorló tapik (fejlett tévéműsorok), továb-
bá részben a hallás útján ható, alva tanítás közben sugárzott tartalmak. Rabkin 
az 1984 kapcsán „[a] modern technológia erőszakos betolakodását” (Rabkin 
2001, 49) említi. A Nagy Testvér Orwellnél annak a valóra vált rémálomnak 
kölcsönzött arcot és utasításokat, aktuális hírértelmezéseket közvetítő hangot, 
amely időnkénti változásai, sőt, gyökeres átalakulásai ellenére is modell érté-
kű maradt, és amely éppen alapvető variabilitásának megfelelően kárhoztatta 
felejtésre a szereplőket.

A felejtés a Szép új világ fenntartásában szintén meghatározó funkciót tölt 
be. A műben bemutatott sikeres „múltellenes kampány” (Huxley 1982 [1932], 
46) főleg a tárgyi világ avíttnak tekintett elemeit, többek között épületeit és intéz-
ményeit, valamint könyveit, vagyis a reprezentatív kordokumentumokat vette 
célba, azokat tüntette el, illetve tiltotta be. A felejtés kikényszerítésének ezen 
erőszakos műveletei a megsemmisítés, továbbá az elimináció formáját öltve tehát 
a medializálatlan térnek a múltról tanúskodó objektumai ellen irányultak, bele-

12 „Virtuality is the cultural perception that material objects are interpenetrated by information patterns. 
The definition plays off the duality at the heart of the condition of virtuality-materiality on the 
one hand, information on the other. Normally virtuality is associated with computer simulations 
that put the body into a feedback loop with a computer-generated image. […] Virtual reality 
technologies are fascinating because they make visually immediate the perception that a world 
of information exists parallel to the »real« world, the former intersecting the latter at many points 
and in many ways.” (Hayles 1999, 13–14.) [Kiemelés az idézett forrásból.] – Vesd össze (Mchale 
1992, 251). – Lásd továbbá (Carbonell 2015).
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értve a tárgyaknak ebbe a csoportjába a könyveket, vagyis a nyomtatványokat 
is. Ezen utóbbiak esetében ugyanis Huxley 1932-es művében – szemben Orwell 
1949-ben, vagyis több mint másfél évtizeddel később megjelent regényvilágá-
val – még fel sem merülhetett a módosítások, átírások nyomokat nem hagyó 
lehetősége. A Szép új világban az időbeliség kontextusát „már puszta fizikai 
jegyeivel is megteremt[ő]” (Nyíri 2006, 15) és a múltérzéket kifejezésre juttató 
könyvek (Nyíri 2001, 40, Nyíri 2007, 36) és egyéb változatlan formájú szöveges 
dokumentumok típusa szorult ki a forgalomból és a közhasználatból. Minden-
nek megfelelően a felejtés hatásmechanizmusa erősödött fel.

A Szép új világban a nyomtatványok formájában testet öltő szöveges doku-
mentumok még teljes mértékben állandóak voltak, vagyis nem tették lehető-
vé az olyan típusú utólagos változtatásokat, „korrekciókat”, amelyek Orwell 
regényvilágában már hétköznapi gyakorlatnak számítottak. A szöveges doku-
mentumok létmódjára vonatkozó ezen, Huxley és Orwell művéből kiolvasha-
tó elképzelések közötti különbségek azokat az eltéréseket juttatják kifejezésre, 
amelyek a nyomtatványok síkszerű, vagyis kétdimenziós és a kódok többszintű, 
összetettebb szerkezeti felépítése s ennek megfelelően dinamikus működésmód-
ja között tapasztalhatók.13

A Szép új világban és az 1984-ben a különböző multimediális tartalmak, 
továbbá részben szövegek formájában szisztematikusan megjelenített, látható-
vá, továbbá részben átélhetővé tett (gépi) fantáziavilág csupán felvillantotta az 
egyelőre még kialakulatlan alternatív tér jövőbeni lehetőségét. Az ebben a két 
regényben megjelenő gépi képzeletvilág a múlt század harmincas-negyvenes 
éveiben azonban már útjára indította a felejtést, a techno-amnéziát, hogy az a 
digitalitás megjelenésével és térnyerésével párhuzamosan teljesedjen ki. Huxley, 
Orwell majd pedig Gibson regényvilágában az elektronikus és a digitális tech-
nológiák, illetve azok előképei szövik a felejtés hálóját.

A képzeletvilág minél hitelesebb technikai megjelenítése, illetve kritikátlan 
elfogadása érdekében is szükség van az egyenes vonalú időtapasztalat és történe-
lemtudat, valamint az annak alapjául szolgáló emlékezet szerepének csökkenté-
sére, esetleg felfüggesztésére. Ha ugyanis ez elmarad, csorbát szenved a tartalmak 
közvetítése közbeni mediális perfekcionizmus illuzórikus hatásmechanizmusa 
(Mersch 2004, 176–177), ami – miként azt a poszt-mnemotechnikai tradíció 
elemzett alkotásai egyaránt szemléltetik – a cybertérbeli élményegyüttes megha-
tározó vonását alkotja. A felejtés médiatörténeti szükségszerűségként jelenik 
meg. A rendszer integer elemeként fejti ki hatását.

13 „A kódnak mindig maradnak olyan szintjei, melyeket a legtöbb használó nem érhet el és nem 
láthat. […] a nyomtatvány sík, a kód mély.” (Hayles 2004, 157)

Beke Ottó–Samu János: „Végtelen fény-, hang- és kapcsolatóceán”



127

4. Kitekintés az irodalmi szövegkorpuszból és összegzés

A vizsgált irodalmi szövegkorpuszból való kitekintésnek, a feltárt média-
archeológiai vonatkozások általános jellemzőinek a korabeli és kurrens infor-
máció- és kommunikációtechnológiai tendenciákakkal való összevetésével kell 
együttjárnia, különös tekintettel az ismeretszerzés és a felejtés kontextusára. 
Ezáltal válnak elemezhetővé a nyolcvanas évekből származó irodalmi jövővízi-
ók mind a mai napig ható, főbb vonásai tekintetében egységes média-koncep-
ciója, és a „mediális valóság” közötti strukturális és funkcionális megfelelések, 
valamint különbségek.

A Neurománc és a Hyperion által előrevetített jövőben egyaránt meghatáro-
zó szerep jut a különböző nevekkel illetett, azonban hasonló mintázat alapján 
felépülő alternatív térkonstrukcióknak. Ez a funkcionális relevancia a törté-
netvezetési módokban is megnyilvánul. Ami a Neurománc történetében igazán 
fontos, az a cybertérhez kapcsolódik. A Hyperionban pedig immár minden a 
gibsoni cybertér adaptációiban, illetve intergalaktikus kiterjesztésében zajlik. 
Simmons hyperioni regényvilága a maga teljességében linkstruktúrákban jele-
nik meg. Ily módon a gibsoni és simmonsi cybertér-ábrázolások esetében a 
nominális és dimenzionális eltéréseket a tematizáció szintjén megfigyelhető 
funkcionális és strukturális megfelelések ellensúlyozzák. Gibson és Simmons 
regényvilágában a hálózatiság, a mediatizáció, a virtuális valóság és az informá-
ciók immaterializációja konstitutív fontosságúak, és egymással szorosan össze-
függnek. Mindez a regényvilágok alapszerkezetéhez tartozik.

A vizsgálat homlokterében álló szövegek az általuk ábrázolt cybertér-
konstrukciókban kivétel nélkül meghatározó szereppel ruházzák fel a hang-
zóanyag közvetítése révén megvalósuló kommunikációs formákat, ezáltal a 
konvergenciák sorát gazdagítják. Az értelmezett (poszt)cyberpunk művek iroda-
lom- és műfajtörténeti jelentőségű pretextusaiban, Huxley Szép új világában 
és Orwell 1984-ében, szintén alapvető funkciót tölt be a fonikus szubsztancia 
mediatizációja. A gibsoni-simmonsi alternatív térkonstrukciókat, továbbá az 
azok előképeit jelentő, egyazon időben több szereplő által is megtapasztalható-
vá tett gépi képzeletvilágot a posztalfabetikus (mozgó)képek mellett egyaránt a 
technikai úton közvetített élőbeszéd hatja át. A nyelvi kapcsolattartás és isme-
retátadás hallhatósága és az annak közegéül szolgáló kommunikációs szituáció 
multimediális megtapasztalhatósága technikai kontextusban is egymásra épül 
(Benczik 2006, 25–27). A jelzett dimenziók együttes jelenléte a virtuális valóság 
autentikusságának biztosítása érdekében szükséges. Anélkül elképzelhetetlen 
lenne a telejelenlét (Flusser 1997a, 49–51).

1984 publikációs, informatikatörténeti évében és irodalmi fikciójában erőtel-
jes konjunktúra jellemezte a hangzóanyag közvetítését tematizáló, továbbá azt 
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a gyakorlatban megvalósító különböző alkotásokat. A koincidenciák sorában a 
Neurománc, az 1984 és az utóbbi mű Michael Anderson rendezte 1956-os, majd 
1984-es, Michael Radford-féle adaptációja említhető. A 2010 – A kapcsolat éve 
(2010: The Year We Made Contact) című 1984-ben bemutatott Peter Hyams-
filmalkotás szintén élénk érdeklődést tanúsított a hangzóanyag technikai úton 
megvalósuló közvetítése iránt, s annak mozgógépes kibővítését a személyközi 
kommunikáció paradigmatikus formájaként mutatta be. További fontos példa 
Steve Jobs 1984-es „számítógép-beszéltetése”, amikor is a Macintosh a számító-
gépek történetében első alkalommal szólalt meg, beszélt, saját gépies, ám érthető 
hangján mutatkozott be (Jobs 2009). Amennyiben pedig nem tévesztjük szem 
elől, hogy Simmons Hyperion-regényciklusa cybertér-ábrázolásai tekintetében 
az 1984-ben megjelent Neurománcra épül, az egybeesések sora tovább bővíthető. 
Simmons ugyanis a Hyperion-regényekben a fonikus szubsztancia közvetítésének 
szempontjából hasonló emancipatorikus tendenciát jelenített meg, mint 1984-
es előképe, a Neurománc és annak pretextusa, az 1984 Orwelltől.

Ami a vizsgált cyberterekben, továbbá az azok előképeit jelentő gépi képze-
letvilágokban megtanulható, az nagyobbrészt hallás és látás, ám kevésbé olvasás 
útján sajátítható el. Az írásban rögzített nyelvi közlemények ismeretközvetítő 
szerepe ugyanis Huxley, Orwell, Gibson és Simmons regényvilágában különbö-
ző mértékekben, ám egyaránt veszített jelentőségéből. A technikailag közvetí-
tett élőbeszéd és az írásbeliség utáni (mozgó)képek együttese vált meghatározó 
erejű információhordozóvá és paradox módon egyúttal a felejtés folyamatának 
gerjesztőjévé. A poszt-alfabetizmus a regényekben digitális amnéziát eredményez.

A korabeli regényírók nem számolhattak az írás váratlan diadalútjával (Ferra-
ris 2008, 120) és a textualitás további elmélyülésével (Ferraris 2008, 111).14 A 
technikai úton közvetített szituatív hangzóanyag és élőbeszéd tárgyalt relevan-
ciája a regényvilágokban a nyelvnek a szemiotikai rendszerek körében betöltött 
irányító szerepével, továbbá fonocentrizmussal (beszédközpontúsággal) magya-
rázható, ami a hatvanas-hetvenes évek elméleti diskurzusában is tematizálódott. 
E tekintetben Roland Barthes (1971 [1964]) szemiológiai munkássága és Jacques 
Derrida (1991 [1967]) dekonstruktív kritikája érdemel kitüntetett figyelmet. 
Fontos utalni továbbá Walter J. Ongnak (1977) az évekkel a Neurománc megjele-
nése előtt kidolgozott, másodlagos szóbeliségre vonatkozó elképzelésére. Annak 
alapjául ugyanis a közvetített hangzóanyagnak a Neurománcban és a Hyperionban 
egyaránt szisztematikusan tematizált jelenségköre szolgál.

14	 Umberto	Eco	egy	a	Maurizio	Ferrariséhez	hasonló	elképzelés	mellett	érvel,	mely	szerint	a	digi-
tális	kultúra	megjelenése	és	egyre	gyorsabb	ütemű	terjedése	nem	jelenti	az	írott	kommunikáció	
alkonyát,	hiszen	egyre	szélesebb	tömegek	válnak	általa	olvasóvá	(Eco	2008,	Eco	és	Carriére	
2010).
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Aczél Petra a vizuális retorikáról értekezve a képek retorikájának a Barthes 
által kidolgozott koncepciójára (Barthes 1977) hivatkozik (Aczél 2012, 45, 57). 
Rámutat arra, hogy az ikonikus fordulat következtében első alkalommal az 
1970-es években kellett a gyakorlatban is megnyilvánuló kritika tárgyává tenni 
a retorikának a nyelvi kódhoz fűződő „biztonságos, történetileg megalapozott és 
túlzottan is magától értetődő kötődés[ét]” (Aczél 2012, 39). A szerző által emlí-
tett időszak a Szép új világ és az 1984 megjelenése után, vagyis abban az erjedési 
folyamatban vette kezdetét, amelyben az irodalmi jövővíziók már megjelenítették 
a technikai képeket nagy mennyiségben kitermelő gépi fantáziavilágot. A vizu-
ális retorika területét Aczél Petra érvelése szerint nem a nyelvi kódra és annak 
lehetőségeire összpontosító klasszikus retorika módszertani kiterjesztéseként 
kell elgondolni. Meglátása szerint a képiség a retorikában nincs alárendelve a 
nyelvi kódnak (Aczél 2012, 41).

A vizsgált cybertér-ábrázolásokban és azok előképeiben meghatározó szerep 
jut a vizuális retorika birodalma előtt megnyíló írásbeliség utáni képeknek, 
továbbá az (élő)beszéd, a fonikus szubsztancia és az egyéb hanghatások közve-
títésének. Ezek a napjainkig ható tendenciák, erővonalak tartják mozgásban a 
regényvilágokban a digitális ismeret- és tapasztalatszerzést, tanulást, miközben 
a felejtés hatásmechanizmusát erősítik fel.
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Oto BEKE–Janoš ŠAMU

„NEPREKIDNI OKEAN SVETLOSTI, ZVUKA I KONTAKATA”
Uvodne književne slike sticanja i zaborava digitalnih saznanja

Sajberpank roman „Neuromanser” (Neuromancer) Vilijama Gibsona (William 
Gibson) objavljen je 1984. godine, dakle godinama pre uvođenja internet usluga u 
današnjem smislu. U ovom delu novost je predstavljalo ukazivanje na revoluciju u 
komunikacijama koju su određivali računari, kao i na računarske mreže. Njegovo 
prikazivanje sajber prostora zahvaljujući svojoj verodostojnosti i plastičnosti i dan 
danas je od osnovne važnosti. 
U Gibsonovom predstavljanju sajber prostora, kao i u ciklusu romana Hiperion 
Dena Simonsa (Dan Simmons), koji je dalje razvio Gibsonov pristup, od suštinske 
su važnosti postalfabetske slike, kao i prenos (živog) govora, zvučnih zapisa i ostalih 
zvučnih efekata. Međusobno povezani elementi koji pružaju pozadinu za većinu 
radnji, zahvaljujući svom potencijalu u prenosu informacija, omogućavaju sticanje 
digitalnih saznanja, a istovremeno doprinose i jačanju mehanizama zaboravnosti. 
Ključne reči: predstavljanje sajber prostora, postalfabetske slike, sticanje saznanja, 
Gibson, Simons

Ottó BEKE–János SAMU

“AN ENDLESS OCEAN OF IMAGES, SOUNDS, AND LINKS”
Literary archetypes of digital knowledge acquisition and forgetting

William Gibson’s cyberpunk novel Neuromancer was published in 1984, which places 
it, in the current sense, in the pre-Internet period. This work was revolutionary in 
terms of directing the readers’ focus on the communication revolution and networks 
defined by computers. The novelist provided a representation of cyberspace that is 
still considered as definitive due to its credibility and visual style.
The method of conveying the post-alphabetic images, live speech, audio material 
and other sound effects plays a crucial role in the cyberspace as seen in Gibson, as 
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well as continuing along the same line of thought, the descriptions in the Hyperion 
cycle by Dan Simmons. While these elements are an integral part of the plot’s 
background story, they also serve the purpose of digital knowledge acquisition 
due mainly to their huge potential for conveying information. Conversely, they 
also contribute to the process of forgetting.
Keywords: representation of cyberspace, post-alphabetic images, knowledge acqui-
sition, forgetting, Gibson, Simmons
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KASS JÁNOS DILEMMA C. ANIMÁCIÓS FILMJE 
ÉS AZ EMBER TRAGÉDIÁJA

 
A szegedi születésű Kass János Dilemma című animációs filmje (1980), melyet 
Madách Imre főműve, Az ember tragédiája inspirált, bár némileg elfelejtettnek tekint-
hető, mégis kitüntetett a filmtörténetben, mivel az első európai komputerrel készült 
animációs rajzfilm volt Kass több mint ezer fázisrajzából. Ennek a műalkotásnak 
az üzenete igen aktuális napjainkban, és hatványozott intermedialitása valamint 
filozofikus kultúrkritikája révén erőteljes hatással bír. A tanulmány elhelyezi ezt az 
egyszeriségében és műfajiságában kivételesnek tekinthető animációs rövidfilmet 
Kass János életművében; bemutatja intermedialitását, esztétikai minőségeit, alap-
szimbólumait és nyitottságát; részletezi a madáchi inspirációt az összehasonlítás 
keretében, valamint aktualitását értelmezve azt a modern tudományos-technikai 
haladás kritikájában jelöli meg. 
Kulcsszavak: művészetközi kapcsolatok, intermedialitás, animáció, inspiráció, 
összehasonlítás, kultúrkritika, Madách Imre, Kass János.

A szegedi születésű Kass János Dilemma című animációs filmjét Madách 
Imre főműve, Az ember tragédiája inspirálta. A grafikus és szobrászművész 
szerint ez a világirodalmi jelentőségű irodalmi mű egyfajta nyersanyag, amely-
ben „minden kor minden emberének tragédiája visszatükröződhet” (Kass 1994, 
10). A kortárs magyar képzőművészet legkiemelkedőbb illusztrátora először 
1957-ben készített sorozatot erről a drámai költeményről, majd ettől eltérőt (az 
úgynevezett keretezés révén) 1964-ben, a Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatára 
hozott létre, amely alkotás Madách Imre fő művével együtt először 1966-ban 
jelent meg (Madách 1966), majd egy évvel később (Kass 1967), és azóta számos 
alkalommal, hazánkban és külföldön egyaránt. A klasszikusnak tekinthető 
Kass-féle Tragédia-illusztrációsorozatot is magába foglaló, eddigi leggazdagabb 
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gyűjtemény 45 különböző illusztráció-sorozatával a Digitális Madách Archí-
vumban található (az SZTE Klebelsberg Könyvtárában is elérhető), s többek 
között Haranghy Jenő, Somogyi István, Kákonyi István, Fáy Dezső, Bartoniek 
Anna, Nagyajtay Teréz és Szinte Gábor alkotásait tartalmazza a 20. század első 
feléből. A hatvanas évek második feléből pedig Kondor Béla, Szántó Piroska, 
Würtz Ádám, Martyn Ferenc, Bálint Endre, Farkas András, Farkas Imre és Réti 
Zoltán Tragédia-illusztrációit közli. A munkák jelentős része egyúttal a Tragédia 
különböző kiadásainak a könyvillusztrációi – rézmetszetek, grafikák, tusrajzok, 
fametszetek, festmények (Blaskó 2010).

Kass János illusztrációsorozata alapvetően eltér valamennyi korábbi és későb-
bi Tragédia-illusztrációtól. Az 1966-os Tragédia-illusztrációsorozat azóta klasszi-
kussá vált képeinek fő témája mellett az úgynevezett keretezés (a főkép keretében 
több, kisebb méretű, egyszerűbb struktúrájú képi egység található még) nemcsak 
lehetővé teszi, hanem meghatványozza a sorozat önmagán belüli motívumgaz-
dagságát, a verbális és vizuális jelrendszer többszintű interreferenciáját, és ezen 
túl a vizuális jelrendszer narrativikusságát is többjelentésűvé teszi (Varga 2007, 
43–44, Máté 2013, 261–263). 

A madáchi inspiráció évtizedek múltával sem szakadt meg. Kass János így 
vallott erről a folyamatról: „a madáchi lángoló alkotóerő hatalmas energiája 
további művekre is ösz tönzött. Madách és a Tragédia ihlette az 1980-ban készült 
Dilemma című animációs filmemet is, amely az első európai komputerrel készült 
animációs rajzfilm volt. Ekkor is Madách látomása munkált bennem. A filmmel 
áttekintettem az emberiség történetét, a XX. században rá váró sorsig” (Kass 2006, 
29). S noha számtalan művészre volt nagy hatással Madách világirodalmi jelen-
tőségű alkotása, mégis Kass János volt azon kevesek egyike a vizuális művészet 
területén, aki a madáchi szöveg intertextuális kapcsolatára építő illusztrálásai 
után egy igen eredeti és korunk modern-posztmodern műfajú alkotásában, az 
animációs filmben is feltette azt a kérdést, amely Az ember tragédiájának is egyik 
alapgondolata: milyen az emberiség múltja, jelene s jövője, milyen a ’sorsa’? S 
ahogy Madách nem adott egyértelmű választ, úgy Kass János sem.

Kass János Dilemma című animációját, mely 11 díjat kapott, az animációs 
szakirodalom ugyan elhelyezi annak történetiségében, azonban nem értelmezi 
(Dizseri 2006). Az ismertség szempontjából akár elfeledettnek is tekinthető, 
annak ellenére, hogy ezt a közelmúltban egy rövid leíró jellegű (Képíró 2013, 
97–99) és egy esszéisztikusan elemző írás is oldotta (Németh 2015, 201–215). 
Kass elsőbbsége vitathatatlan az animációs film történetében, mivel Halász 
Jánossal – John Halasszal –, az akkor már világhírű rendezővel való együttmű-
ködés eredményeként és az amerikai filmipar termékeként jött létre Európa első 
számítógéppel készült animációs rajzfilmje, a Dilemma, melynek alapját Kass 
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János 1000–1200 fázisrajza képezte (Kass 2006, 29). A különböző, de mégis 
egymásba-formálódó Kass-rajzok statikusságát alakította át a számítógép prog-
ramja dinamikus, ritmusos mozgássá, változássá (Lindner 2009). 

A Dilemma animációs rövidfilmben, zenei aláfestéssel és szöveg nélkül, 
csupán Arisztotelész, Kopernikusz, Leonardo da Vinci neve jelenik meg a verba-
litás szintjén, és a news, a hírek betűi. A film a Kass-rajzok erőteljes stilizációja, 
a képek nyelvén elmondott történet és az animáció műfaja révén tud filozofi-
kus, intellektuális lenni. A képsorozatok átmenetet képeznek az animáció és 
a háromdimenziós grafikus szimuláció között, változva újjáalakulnak, hogy 
meghökkentő módon egy teljesen más képet, jelenetet mutassanak, néhol síkból 
a térbeliségbe, és fordítva; s van, amikor a tárgyak absztrakt formákat öltenek, 
hogy néhány másodperc múlva már szerves részévé váljanak az alaptörténet egy 
újabb jelenetének. A rövidfilm kohéziós eleme: a ritmusos ismétlődés, annak hol 
lassú, hol pergő mivolta tartja össze az egyes jelenet-egységeket, a film-narratíva 
egyes strukturális egységeit. Ez a majdnem 11 perces, 160 jelenettel bíró kisfilm, 
bár elvont szimbólum rendszerű, mégis közérthetően tárja a befogadó elé korunk 
egyetemes létkérdéseit. Rendkívül sűrített, mely nemcsak a fázisrajzok képeinek 
szimbólumhasználatából ered, hanem az animációs rövidfilm műfajiságából, 
annak intermedialitásából is. Kass János alkotása egy különleges státuszt adó, 
hatványozott intermedialitással bíró animációs film. Egyrészt a háromdimen-
zióssá szimulált grafika és az animáció közötti határmezsgyén van, minthogy 
maga az animáció is egy köztes műfaj, sőt, a képzőművészet és a film között 
létrejövő olyannyira önállósult műfaj, hogy a „hét és feledik” művészetnek is lehet 
nevezni, a filmművészet „kicsinyített” változatának (Margitházi 2002). Emellett 
a Dilemma, éppen filmszerűsége révén, kiválóan él azzal a típusú sűrítettséggel 
is, melyet a filmnyelv dinamikussága lehetőségként hordoz, a benne feltáruló 
események magával ragadó sodra révén (Bíró 2001). Ez a dinamikusság jobban 
megfelel a mai befogadók ízlésének, mint az ugyanezen alapkérdést megraga-
dó madáchi, 4141 sorból álló, nehéz nyelvezetű, terjedelmes mű. Ugyanakkor a 
Dilemma hatványozott intermedialitása éppen a madáchi inspirációból fakad, 
miáltal Az ember tragédiája, mint irodalmi mű és az animációs rövidfilm, szöveg 
és kép közöttiségében is megragadható.

Kass Dilemmájában, habár teljes mértékben autonóm műalkotás, Madách 
Az ember tragédiájával összehasonlítva e köztesség jól körvonalazható, mivel az 
inspiráció okán a két mű szinte párbeszédet folytat egymással. E köztesség funk-
cionalitása, hogy kölcsönösen felerősíti egymást a két alkotás. Ugyanakkor, ha 
nem ismerjük a drámai költeményt, és az összevetés a madáchi művel elmarad 
a befogadás folyamatában, ha a köztesség e terét nem alakítjuk ki, akkor is teljes 
értékű marad az animációs rövidfilm. Mindkét alkotás egyaránt felvonultatja a 
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múlt – jelen – jövő színeit, illetve a rövidfilm esetében annak jeleneteit. Mind-
két mű az emberiség pusztulására figyelmeztet, annak determinált eljövetelére, 
ebben a vonatkozásban értelmezhető akár apokaliptikusnak is (Németh 2015, 
201–202). A végső pusztulás jellege azonban más: Madáchnál a nap kihűlése 
okozza, Kassnál a fegyver, a folytonossá vált öldöklés és annak végpontja: az 
atomháború. A végső pusztulás előidézője is különböző a két alkotásban: Az 
ember tragédiájában egy külső, kozmikus meghatározottsági tényező, mintegy 
a teremtésbe kódoltan; míg a Dilemmában maga az ember lesz pusztulásának 
oka. Mindkét mű egyfajta szembesítés: Madách az emberi gyarlóságokkal és a 
„szent eszmék” eltorzulásával szembesít, Kass János pedig egy olyan globalizá-
ciós állapottal, melyet a manipuláció, az elidegenedés, az elszemélytelenedés, 
valamint az örökössé vált harc és pusztítás jellemez. Lényeges, hogy mindkét 
alkotó az ember lényegiségének elvesztésével szembesít, igaz, másképpen és mást 
értve e lényegiség alatt. A Tragédiában a 19. századi ember a szabadság – egyen-
lőség – testvériség, a szabad akarat és a haladás nagyszerű eszméibe helyezett 
lényegiségét veszíti el, míg a Dilemmában az ember lényegisége egyedi létezé-
sének autonomitása, és ennek elvesztése maga a manipuláció, az elidegenedés, 
az egyén illetve az emberiség elpusztításának folyamata. E műalkotások, ahogy 
az emberiség eszmei (Madách) és intellektuális (Kass), tudományos-technikai 
haladásának történeteit nyújtják, ugyanúgy a folytonossá tett harcot, pusztítást 
és pusztulást is; összességében az elembertelenedés történeteit is, az embernek 
önmaga lényegisége elleni ténykedéseit. A Tragédiában színről színre váltako-
zik a felépítés – lebontás elve az egyes eszmék ádámi megfogalmazása során, 
majd azok torz megvalósulása vagy megvalósíthatatlansága nyomán (Máté 
2013, 181–189), hogy a széthullás romjain ismét egy újabb eszme bukkanjon 
fel. Ugyanezen strukturális elv alapján építkeznek a Dilemma jelenetei is, a 
kialakulás, majd a szétesés, és azt követően az újjáalakulás képi megoldásainak 
ritmusában. A kialakulás, a szétesés és az újjáalakulás ritmusa érvényesül a 
különböző történelmi korokat jelképező portrék létrejöttében, majd egy vagy 
több harcoló emberre való szétbomlásának jeleneteiben. Hasonló strukturális 
megoldással bírnak a modern világot ábrázoló képsorok is: a „Kass-Fejek”-ben 
történő tudományos felfedezések pozitivitása utáni jelenetekben a tudomány 
eredményei mindig olyan technikai tudássá és eszközzé változnak át, amelyek 
valamilyen szempontból már súlyos kárt okoznak az embernek, az emberiségnek. 

Kass János Dilemma c. animációs filmjének első, bevezető filmkockáin a sötétből 
kivilágló sárga fény jelenik meg, mely átalakul ingává, miközben a háttér kivilá-
gosodik, majd a közeledő képen megjelenik a mű címe: DILEMMA. A világűrben 
lebegő inga sziluettje nyomán kirajzolódik a Földbolygó, amorf fehér anyaggá állva 
össze, mely talán az életet jelképezi a körülötte forgó kék színekkel egyetemben, 
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s mindez a sugárzás sárga jelképével pulzálva, világítva alakul át a vörös háttér 
előtt. Az anyagi világ, így a tér és az idő (az ingával jelképezve), ezáltal az élet 
létrejöttét sejtetik a képsorok. Arisztotelész nevének felbukkanása közben a háttér-
ben a kék föld áll a középpontban, majd a geocentrikus világkép heliocentrikussá 
alakul át, Kopernikusz nevének felbukkanásával. Végül mindez elemeire bomolva 
egy hatalmas fénnyé alakul át, ami egy először sötét színű, majd kivilágosodott 
„Kass-Fej”-ben fénylik tovább. A Naprendszer, a világűr kétfajta modellje és az 
értelemmel bíró ember jelenik meg ily módon a mű bevezető képsoraiban: összes-
ségében világunk teremtésére utal a tudomány nézőpontjából, másrészt az ezt a 
folyamatot felismerő vagy gondolataiban megkonstruáló emberre. 

A bevezető képkockákon két lényeges jelkép jelenik meg, amelyek az emberi-
ség létezésének is szervezőelvei, s egyben az elemzett rövidfilm vezérmotívumai, 
alapszimbólumai: az inga és az emberfej. Az inga egyszerre jelképezi az időt, 
ugyanakkor monoton mozgásával az időtlenséget, az örökkévalóságot is. Egysze-
rűnek tűnő, mégis igen összetett szimbólum. Az órának csak az inga részét mutat-
ják a filmbeli képek, a felfüggesztést és a mozgató szerkezetet már nem, miáltal 
a semmiben lóg, a semmi mozgatja, egy monoton örökmozgó. Éppen ezért nem 
csupán a múló idő szimbóluma, hanem tágabban magáé a teremtett és a létező 
világegyetemé, az anyagi és élő világé, így mindennek teremtettségére és örökké-
valóságára is utalhat az inga jelképisége. Az inga fenti kettős, filmbeli funkciója 
– az idő és az örökkévalóság jelzése – analógiát mutat a Tragédia első színének 
azokkal a soraival, melyekben Mihály főangyal az Úr egyik attribútumát, a terem-
tő Erőt leírja: „Ki az örökké változandót, / S a változatlant egyesíted, / Végetlent 
és időt alkotva”. Az inga az örökkévalóságra – a jelenetek strukturális azonossá-
gában és azokat összekötve – a ciklikusság révén utal. Mintha ebben az ingában 
egyesülne Madách Luciferje és az Úr, különösen, ha az első színben elhangzott 
teremtésbeli vitájukra, az „Együtt teremténk” és a „mivégre az egész teremtés?” 
luciferi érvrendszerére (Máté 2013, 189–206.) gondolunk. Ha felidézzük a luciferi 
kérdést, akkor az inga mögött magát az Urat sejthetjük, a teremtés eredményét, 
annak „rossz gépezet”-ét: „Aztán mivégre az egész teremtés? / Dicsőségedre 
írtál költeményt, / Beléhelyezted egy rossz gépezetbe, / És meg nem únod véges 
végtelen, / Hogy az a nóta mindig úgy megyen. / Méltó-e illyen aggastyánhoz e  
Játék, / melyen csak gyermekszív hevülhet?” Az inga, idő és örökkévalóság, válto-
zás és ciklikusság szimbóluma oda-vissza mozog két szélsőséges pólus között: 
ez a mozgás egyben szimbolizálja és sűríti is a különböző történelmi, kultúrtör-
téneti események változó jeleneteit, ám mégis struktúrájában hasonló, ciklikus 
ismétlődéseit, ezáltal az alakulás-szétesés és újraalakulás ismétlődő dinamikáját. 

A rövidfilm bevezető képsoraiban felbukkanó másik jelkép, az először sötét, 
majd a megvilágosodott „Kass-Fej”. Nemcsak jelkép, hanem a film keletkezéstör-
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téneti hátterére is utal a „Kass-Fej”, illetve magára a Fejek-sorozatra. Kass János 
életművében az 1971-ben Szombathelyen, a Savaria Múzeumban, majd 1973-
ban a Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezett, a kortárs modern művészet 
új törekvéseihez kapcsolódó Fejek című kiállítás anyaga állítható a háttérbe. 
A közel 60 db plexiből és polisztirolból kiöntött, stilizált, egyforma műanyag 
Fejek Kass János több művéhez is mintegy nyersanyagként szolgáltak. Faludy 
György Börtönversek c. kötetéhez készült illusztrációk formájában, a polisztirol 
Fejek „felékesítve a szenvedés stigmáival. Sorozatban gyártott fejek, megjelölve 
céltáblával, töviskoszorúval, börtönráccsal, Goya rémlátomásaival, a XX. század 
közhelyeivel (…) Faludy György verseihez az általam már korábban készített 
s a hetvenes évek óta szaporodó fejek sorából emeltem ki néhányat. E fejekkel 
követtem a verseket, mintegy kilométerköveket állítva a nyomtatott oldalak közé. 
Egyformák a fejek, csak a fájdalom attribútumai váltakoznak. A könnycsepp, 
a vérző száj, a tarkólövés, a szögesdrót: a céltáblaként használt, kiszolgáltatott, 
meggyötört és meggyalázott ember, emberiség egyezményes jelei! (…) Ezek 
a „fejek” tehát a tömeggyártás termékei. Maga a névtelen, szorongó, a jövőjét 
nem ismerő tömeg. Arctalan. A tömegnek nincs arca!” – írja Kass János (Kass 
1994, 15). Szinte ugyanezeket a (vérző, céltáblaként funkcionáló, könnycseppet 
hullató) Fejeket láthatjuk az animációs rövidfilmben is, szimbolikusságát a fenti 
idézetben maga az alkotó oldotta fel. 

Értelmezésemben az értelemmel bíró embert (a legelső felbukkanása a Fejnek 
a filmben), de ugyanakkor az egyfajta elszemélytelenedést, a „tömegembert” is 
szimbolizáló Kass-Fej lett a Dilemma történetének ’főszereplője’ a modernizáció 
két évszázados jelenében valamint a jövő képsorozataiban, mintegy szembeállítva 
ezt a sematizált, modernkori ’tömegterméket’, a Kass-Fejet – a múlt különböző 
kultúráinak egyéniesítettebb fejábrázolásaival. Azzal, hogy Kass János a (Leonar-
do portréja utáni) modern embert a filmben egyenfejként ábrázolja – minden 
arc ugyanolyan jellegtelen, mimikátlan, kopár, tehát arctalan –, erősen utal a 
modern ember elszemélytelenedésére és elgépiesedésére is, ekképpen ’tömeg-
gyártott’ mivoltára.

A múlt történelmi korszakait, kultúráit felvonultató, a rövidfilm első szerke-
zeti egységét képező jelenetsorban – a Húsvét-szigeti, az asszír, az egyiptomi, az 
azték, az afrikai, a görög, a római majd a középkori lovagi kultúrákat felvillantva 
– az inga mozgása érzékelteti azt a történelmi ciklikusságot, miszerint minden 
ritmusosan ismétlődik, a létrejövés és a – harc általi – széthullás pólusváltásai-
ban. A portrék önmagukban először nyugalmat és egyensúlyt sugároznak, majd 
a darabjaikból mozaikként épülő jelenetek erőszakos csatajeleneteket, halált és 
vérontást ábrázolnak: struktúrájukban ugyanazt az ellentételezésre építő logi-
kát követve. Az öldöklés történelmi változása a középkori lovagsisakok zártsá-
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gával, és ezáltal az ölés arctalanná válásával ér véget, illetve a mindent ellepő 
vértengerrel. Valójában itt válik érthetővé a kisfilm címe. Ez maga a dilemma, 
és egyben az emberiség tragédiája is. Az inga mozgása, az idő múlására épített 
ciklikus ismétlődés, keletkezés és – az ember által előidézett – pusztítás között, 
végül egy olyan befejezéssel zárul, mely majd megválaszolatlanul hagyja azt a 
kérdést, hogy egy totálisnak láttatott vég vajon lehet-e valami újnak a kezdete? 

A következő részben a múlt egy újabb jelenetsora kezdődik el, gyorsuló 
ritmusa nyomán kevesebb, mint két perc alatt eljutunk a jelenig. A középkori 
vértenger kifehéredik, és megjelenik az első modern gondolkodó, az alkotó poli-
hisztor arcképe, Leonardo da Vincié, fejében az erőátvivő szerkezet, végül a repülő 
ember víziója. A modernitás kezdetét a bevillanó Kass-Fej jelképezi számunkra, 
az értelemmel bíró, de egyben elszemélytelenedett és arctalan tömegembert állítva 
a középpontba. Elkezdődik az építészet fejlődésének a képsora, a Szent Péter Bazi-
lika tervrajzától a kupolák átváltozásával. A kupolák utalhatnak a „fej”-motívum 
folytonosságára is (kupola, mint az épület „feje”), átvitt értelemben kiemelve az 
értelem meghatározó, irányító szerepét, mely képsor végül a londoni Big Ben 
óratornyának óraművében ér véget. Ez az emberi értelem mozgatja a modernitás 
több mint két évszázadát. A képek pergőkké válnak, érzékeltetve a technikai és 
tudományos fejlődés hihetetlen dinamikáját, egészen napjainkig: az óramű átvált 
gőzgéppé, a manufaktúra orsói után a kémia, biológia (megjelenik a kis és nagy 
vérkör is), majd a számítástechnika szédületes fejlődését láthatjuk (lyukkártyák 
megjelenítése a fejben): mindennek folytonos átjátszását a Kass-Fejből a Kass-
Fejekbe, hogy az végül űrrakétává alakuljon, és elhagyja a bolygót. 

A Kass-Fejekből kiinduló és oda visszatérő folyamat, amely a további szer-
kezeti egységekben, jelenetekben is érvényesül, nemcsak azt jelképezi, hogy 
mindez az emberi értelem, lelemény eredménye, hanem azt is előrevetíti, hogy az 
ember maga is elgépiesedik ebben a felgyorsult, tudományos-technikai modern 
világban, s nem veszi észre, hogy közben a gépek uralják életét, tudatát. Leonardo 
portréja után a tudomány, a technika fejlődésének az emberiségre visszaható 
folyamata kerül a középpontba. Az a kérdés, hogy vajon milyen hatást gyako-
rolnak a tudomány fejlődése által a gyakorlatban létrehozott technikai, moder-
nizációs eszközök életünk minőségére, az emberiség létezésére?

Kass János művében nincsenek transzcendentális szereplők, az ember-
nek kell vállalnia minden felelősséget életteréért, a Föld bolygóért. A film 
űr-jelenetében egy (Marx metaforáját idéző) kishal-nagyhal epizóddal jeleníti 
meg a kapitalizmusra épülő tudományos-technikai világot. A multitőke (a 
kapitalizmus marxi) és a globalizáció metaforája ez, amely bekebelez mindent, 
mígnem olyan hatalmasra nő, hogy széthullik. A képi metafora űrben való 
elhelyezettsége révén utal e folyamat világméretűségére. Majd a Földre irányul 
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a figyelem, s a modern ember pusztulását, autonomitásának teljes megszűnését 
mutatja be: színes lapok röpülnek ki a nyomdagép hengerei közül, az informá-
cióáradat tengere árasztja el az egyént, megvakítja, elnémítja, hangsúlyozza az 
ember tehetetlenségét, kiszolgáltatottságát, hiszen az ember már nem ember, 
csupán a média manipulált áldozata. 

A továbbiakban jelenetsor-váltás következik a rövidfilmben: ha eddig csak 
sejtettük, hogy áldozat az ember, most igen konkrétan meg is bizonyosodha-
tunk felőle: célkeresztbe kerül a fej, céltáblává válik a Kass-Fej, és a pisztoly 
csöve feketén ránk mered, a nézőre. A szakócától a dárdáig, a kardon át, ebben 
a jelenetben eljutottunk a pisztolyig. Míg az ősi civilizációkban szemtől szemben 
harcoltak az ellenfelek, a középkorban már sisak takarja az emberi arcot, addig 
a modern időkben a gyilkos arctalan. Az első ’életjele’ a ’tömeggyártott’ Kass-
Fejnek paradox módon az, hogy a pisztolygolyó által ütött lyukból vér folyik, s 
a kiontott vér lassan elönti el a képet. Ez a film második vértengere. Egy teme-
tést szimbolizáló, vérvörös rózsát megjelenítő képsor után, hirtelen váltással, a 
világűrben vagyunk, ahol az inga átalakul a Föld bolygó kék sziluettjévé, majd az 
elemi részecskék, az atommag képévé minősülnek át, amit az atomhasadás jelen-
sége követ, s a helyszín végig a Kass-Fej. 

A zenei aláfestéssel kiemelt záró részben a drámai feszültséget tovább már 
nem lehet fokozni, egy végső és totális földi halált láthatunk, egy atomrobba-
nást, amelynek továbbra is az emberi fej szolgál színteréül. A film első részében 
az ősi civilizációk arcai ehhez hasonló módon hullottak darabjaikra, azonban 
a különbség ennél a záró jelenetsornál annyi, hogy az atombomba robbanást 
követően a Fej darabjai már nem állnak újra össze, s a robbanás a múlt épület-
kupáit, jelképességükben tárgyiasult „fejeit” is elsöpri, s mindennek helyébe a 
reménytelen sivárság és kopárság lép. Az ember által teremtett tudomány révén 
létrejött technikai ’fejlődés’ végpontján annak áldozatává válik az emberiség. A 
záró képen az ember szeméből kicsordul egy könnycsepp, ami lehet a megbánás, 
a gyász, de lehet a tehetetlenség szimbóluma is. Csak egy emberfej van, magá-
nyosan, a semmiben, a totális vég és pusztulás (önpusztítás) után. Talán ismét 
egyfajta kezdetben. A fekete háttér előtt megjelenő, szinte emlékmű-szerű Fej 
szeméből kicsorduló könnycsepp látványa katartikus hatással bír, elgondolkodásra 
készteti a nézőt, a zárás nyitottsága, sejtelmessége, az újrakezdés kérdésessége 
révén. Kass János alkotásában az ember, az emberiség tragédiájában a képi sűrítés, 
az egyszerűség, az érthetőség és a nagyszerűség találkozott. A keretes szerkezet, 
a szimbólumok, a kialakulás, a szétesés és az újjáalakulás dinamikája, a Kass-
Fejből induló és az abba visszatérő folyamatok bemutatása teszi drámaivá ezt a 
rövidfilmet. Bemutatja az ember tehetetlen sodródását a maga által kreált erők 
kiszolgáltatottságában, s egyben nyitva hagyja a jövő milyenségének a kérdését. 

Máté Zsuzsanna: Kass János Dilemma c. animációs filmje és Az ember tragédiája



145

Kass János animációs rövidfilmje az újkortól megjelenő tudományos-techni-
kai vívmányok haladásként való felfogásának a kultúrkritikája. Arra figyelmeztet, 
hogy ezek a vívmányok akár az emberiség önmegsemmisítésének az eszközei is 
lehetnek. Megsemmisíthetik az autonóm, szabad véleményalkotással bíró indivi-
duumot, emberi kapcsolatainkat és végül magát az emberiséget. Ez a műalkotás 
negatív katarzisa révén szembesítő, figyelmeztető jellegű: a modernizációnak, 
a tudományos-technikai eszközök által uralt világnak a bírálata, melyben az 
ember nem olyképpen jelenik meg, mint amire hivatott, nem autonóm, szabad 
individuumként, hanem arctalan és kiszolgáltatott tömegemberként egy globális 
egyformaságban. Az animációs rövidfilm drámai módon, egyre pergőbb jele-
netek sorozatában mutatja be a gyors változásokat, az el- és túlgépiesültséget, és 
vele együtt a már abszolút személytelen agresszió növekedését. Egyúttal azzal 
is szembesít, hogy mivé lesz az emberi kreativitás, hogy miképp válnak a nagy-
szerű felfedezések a morális deficitettel bíró egyének kezében az ember és az 
emberiség pusztításának az eszközévé. 
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Žužana MATE

FILM DILEMA JANOŠA KAŠA I ČOVEKOVA TRAGEDIJA
Animirani film autora Janoša Kaša, rodom iz Segedina, pod naslovom Dilema 
(1980) koji je inspirisan Čovekovom tragedijom, glavnim delom pisca Imrea 
Madača, iako se može smatrati pomalo zaboravljenim, ipak ima istaknuto mesto 
u istoriji kinematografije, pošto je bio prvi animirani crtani film u Evropi koji je 
napravljen pomoću kompjutera, upotrebom više od hiljadu faznih crteža Imrea 
Kaša. Poruka ovog umetničkog dela je aktuelna i danas, i usled svoje višestruke 
intermedijalnosti, kao i filozofske kulturne kritike deluje veoma intenzivno. Studija 
pozicionira ovaj kratkometražni animirani film koji se po svojoj jednokratnosti i 
žanrovskim osobenostima može smatrati izuzetnim, unutar životnog opusa Janoša 
Kaša, predstavlja njegovu intermedijalnost, njegove estetske kvalitete, osnovne 
simbole i otvorenost, zatim u komparativnom okviru analizira detalje njegove 
inspirisanosti Madačem, odnosno interpretirajući aktuelnost ovog kratkog filma, 
tu aktuelnost označava u kritici savremenog naučno tehničkog razvoja.
Ključne reči: veze među umetnostima, intermedijalnost, animacija, inspiracija, 
upoređivanje, kulturna kritika, Imre Madač, Janoš Kaš

Zsuzsanna MÁTÉ

JÁNOS KASS’S COMPUTER-ANIMATED FILM TITLED 
DILEMMA AND THE TRAGEDY OF MAN

Szeged-born János Kass’s animated film titled Dilemma (1980), inspired by Imre 
Madách’s masterpiece Az ember tragédiája (The Tragedy of Man), although some-
what forgotten, is nevertheless praised in the history of film being the first European 
computer-animated film, consisting of over a thousand frames drawn by Kass. The 
message sent by this artwork is very topical these days, and its pronounced inter-
mediality and philosophical criticism of culture have a powerful influence. The 
study views this short film exceptional in genre and uniqueness in Kass’s oeuvre; it 
presents its intermediality, esthetic quality, symbols and openness; it elaborates the 
Madach inspiration within comparison, and interpreting its timeliness it reviews it 
within the framework of contemporary scientific and technical progress.
Keywords: inter-art connections, intermediality, animation, inspiration, comparison, 
criticism of culture, Madách Imre, Kass János
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Kass János1

Kass János Dilemma2

1 Kass János 
2 Dillemma / nyitó kép

Tanulmányok, Újvidék, 2017/1. 54. füzet, 137–149



148

Az animációs film „a Fejek”-ről szól

Vérző „Fejek”

Máté Zsuzsanna: Kass János Dilemma c. animációs filmje és Az ember tragédiája
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Leonardo

(Az ősi kultúrák ciklikus széthullásából egy képsorozat) 

Tanulmányok, Újvidék, 2017/1. 54. füzet, 137–149



150



151

TANULMÁNYOK 2017/1. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék 
STUDIJE 2017/1. Filozofski fakultet, Novi Sad 
STUDIES 2017/1. Faculty of Philosophy, Novi Sad

UDC: 811.511.141-14Weöres S. ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER 
A kézirat leadásának időpontja: 2017. április 25. 
Az elfogadás időpontja: 2017. május 30.

MÁTÉ PETRIK Emese
Óvó- és Edzőképző Főiskola, Szabadka 

turulemese12@gmail.com

A TŰZKÚT HERMETIKUS VERSBESZÉDÉNEK 
WEöRESI SAJÁTOSSÁGA

A Tűzkút kötetben a költő szubjektumszemléletének szintetizáló jellege körvona-
lazódik. A versek közötti utalásos szerkezet, a motívumok oda-vissza olvasása lírai 
többletjelentéssel látja el a költői én hagyományosan megélt szerepkörét. Az inter-
textualitás által kiterjesztett szöveguniverzumban a klasszikus értelemben vett lírai 
„én” metafizikai síkban bontakozik ki, megteremtve az átjárhatóságot a metabeszéd 
retorikai figurativitásának. A befogadó szubjektuma összeérlelődik az olvasott 
költemény szubjektumával, gazdagítva az orpheuszi színezetet: az örök embert, a 
világ ősi alapformáját, az isteni származástudatot, a földi és égi világ közötti átjár-
hatóságot, az átlényegülést, a körkörösséget.
Kulcsszavak: a Magyar Műhely szellemi köre, Weöres-különszám, belső paradig-
maváltások, transzcendentalizmus, a szubjektum önreflexiójának metamorfózisa.

A XX. században 1963 volt a magyar művészértelmiség számára a Nyugat-
ra való kirajzás első komolyabb hulláma. Külföldi magyar, „ismeretlen” fiata-
lok támogatták sikerrel idősebb mestereiket. Az Új Látóhatár létezése irodalmi 
együttműködésre serkentette a lapalapítókat. Közös kezdeményezésre 1959 
tavaszától Harczy József, Ditrói Ákos, Nyéki Lajos, Szakál Imre, Sipos Gyula 
hétfőnként rendszeresen találkoztak. Kéziratokat olvastak, bírálták egymás írása-
it, és a felmerülő folyóiratcím javaslatokból (Európa, Új Hajtás, Nyugat, Műhely, 
Magyar Néző) már az első találkozásokat követően a Magyar Műhely név alakult 
ki. Németh László tanulmánykötete szolgálta az inspirációt. A „magyar” jelző 
a hazától elszakadva különös fontossággal bírt. A „műhely” az írói munkának 
a tehetségre és szorgalomra épülését hangsúlyozza, ellentétben a misztikus 
megnyilatkozással. 1960 nyarának elejétől, hétfőnként az ösztöndíjas egyetemi 
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hallgatók céltudatos szervezőmunkába lendültek. Előre megterveztek három 
számot, és folyamatosan gyűjtötték a közölhető írásokat, nyomdát kerestek, 
előfizetőket toboroztak. Lapalapítási engedélyre nem volt szükségük, a magyar-
országi szabályrendszerrel ellentétben. A megjelent számokból tizenhárom 
kötelespéldányt kellett küldeni négy különböző intézménynek, a Központi Bíró-
ságnak, a Külügyminisztériumnak, a Tájékoztatásügyi Minisztériumnak és a 
Nemzeti Könyvtárnak. A Franciaországban élő magyar fiatalok a Magyar Műhely 
megalapításával kulturális hiányt is pótoltak. A nagyobb európai városokban 
ugyanis a külföldön élő, tanuló vagy emigrációba kényszerülő szellemiségeket 
a bécsi Magyar Hírmondó, a római Katolikus Szemle, a müncheni Új Látóhatár 
és Nemzetőr valamint a londoni Irodalmi Újság tömörítette maga köré. 

 Weöres Sándor különszám a Magyar Műhely 
szellemi műhely kiadásában

Első irodalmi estjük 1962. április 14-én, szombaton volt: irodalmi, művészeti 
és kritikai folyóirat lévén, a Magyar Műhely május–júniusi számával nyílt meg a 
Párizsban élő magyarok szellemi fóruma. Évente hat alkalommal történő megje-
lenést terveztek. A szerkesztőbizottság tagjai Czudar D. (szül. Harczy) József, 
Márton László, Nagy Pál, Papp Tibor, Parancs János, Szakál Imre. A versek, az 
elbeszélések, a tanulmányok, a fordítások, a könyvismertetések, a képzőművészeti 
anyag és a visszaemlékezések magas irodalmi színvonalat képviselnek még ma 
is. Irodalomtörténeti adalékként tartható számon, hogy a lap hátsó borítóján a 
Jugoszláviában havonta megjelenő Híd irodalmi, művészeti és társadalomtudo-
mányi folyóiratot népszerűsítik. Négy laptársukat (a müncheni Új Látóhatárt, a 
brüsszeli Szemlét, az újvidéki Hidat1 és a budapesti Új Írást) nem a kiadók kéré-
sére közölték. Hornyik Miklós a Magyar Szó Folyóiratszemle című rovatában a 
folyóirat színvonalát emeli ki: „A külföldön megjelenő magyar nyelvű kiadványok 
közül a párizsi Magyar Műhely a legszínvonalasabb irodalmi-kritikai folyóirat. 
Öt évvel ezelőtt alapították a francia fővárosban élő magyar írók, s talán ez az 
egyetlen emigráns folyóirat, amelyet elsősorban nem emigráns volta jellemez” 
(Hornyik 1967, 14).

A Magyar Műhely kiadásában 1964. március 15-én megjelentetett Weöres 
Sándor-különszám (7–8) osztatlan sikert aratott. A magyar irodalom megújítá-
sának ezt a szellemi fórumát kedvező visszhangok fogadták térségünkben. 1965-
ben Jung Károly a Párizsban kiadott Tűzkút példányáért és a Magyar Műhely 

1 A vajdasági magyar sajtó válaszreakciói közül további utalást találunk e témakörben a Magyar 
Szó 1962. május 27-ei, 1967. június 18-ai és a Híd 1967. évi májusi számában. 
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egyik számáért cserébe az induló Új Symposion számait küldte el (Nagy 2002, 
145). Ebben az időszakban körülbelül harminc példányt küldött a szerkesztő-
ség a Vajdaságba. A Kölnische Rundfunk magyar adása 1964 augusztusában 
számol be az említett számról és a folyóiratról. Határ Győző megköszöni, hogy 
„avatottabbak is megpróbálják beverni e határon-túli süket kis ország fülébe, 
amit oly régóta kiáltozunk: hogy Sanyi egyszerűen felfalta szabványkliséinket, 
az »urbánusoknak« a legurbánusabb, a »népiesnek« a legnépiesebb, és költőnek 
a legnagyobb” (Nagy 2002, 145–146). Szente Imre 1964. április 30-án Lundból 
írt levelében kiemelkedőnek tartja ezt a különszámot: „itt csakugyan valami 
olyan nagyságról van szó, amely már nem is európai, hanem kozmikus. Micso-
da költő, »a Költő«! The father of the man – a csecsemő önfeledtségével játsza-
dozik a csillagokkal s a legkisebb erőlködés nélkül a mázsás szavakkal. Hogy 
így együtt lehet Csönge Babilonnal s a medveénekes osztjákok Gilgamessel!” 
(Nagy 2002, 146). 

Nagy Pált és Weöres Sándort Bajcsa András mutatta be egymásnak, kinek 
felesége Blaskovich Hana, Weöres unokahúga volt. Kibontakozó barátságuk 
három évvel előzte meg a párizsi vendéglátást. Az 1963 márciusában kihirde-
tett amnesztiát követően jelentek meg Párizsban az első magyar írók. Június 
28-án a franciák megrendezték az országukban élő magyar írók első francia-
országi irodalmi estjét. A Théậtre le Kaleidoscope színpadán vendégként jelen 
volt Weöres Sándor, Károlyi Amy, Pilinszky János, Kormos István és Tardos 
Tibor. Weöres ekkor adta át a Tűzkút kéziratát közlésre. 1963 decemberében, a 
hatodik számban bejelentik, hogy hónapokon át egy különszámmal készülnek 
az ötvenéves költő köszöntésére. Miután a szerkesztőség megértette Weöressel, 
hogy nem a magasztalás a céljuk, hanem életművének, pályájának a felrajzolá-
sa, a költő már nem ellenezte, hanem segítette munkájukat. A különszámokkal 
főként az akkori kortárs magyar irodalom szellemi nagyjait kívánták európai 
irodalmi színvonalon bemutatni, akiket elődüknek tekintettek, és a szülőföldjük 
politikai szemléletéből kifolyólag teljesen mellőzöttek voltak. A különszámok 
sorát Weöresé nyitotta meg, majd többek között követte a Kassák Lajosnak, a 
Füst Milánnak és a Szentkuthy Miklósnak szentelt szám. A Magyar Műhely 
szellemi köre támogatta Mándy Ivánt, Jékely Zoltánt, Tandori Dezsőt, Erdély 
Miklóst, Oravecz Imrét, Orbán Ottót, Eszterházy Pétert és Molnár Miklóst is.

Irodalomtörténeti érdekesség a különszám megjelenését megelőző doku-
mentáció, mely elsősorban Parancs Jánosnak, a párizsi Magyar Műhely alapító 
szerkesztőjének bölcsességét, előrelátását dicséri. Kihívó nyíltsággal és bátor-
sággal nézett szembe a korral. Közeli munkatársainak vallomása értelmében a 
„tudatfeletti szellemerőket megmutatja, és munkába fogja” a történelem folya-
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matainak őszinte megnevezése révén. A Weöres-különszám szerkesztését 1962 
végén és 1963 elején kezdték meg Bajcsa András segítségével. Weöres 50. szüle-
tésnapjára, 1963 júniusára szándékoztak megjelentetni. A történelmi és politi-
kai helyzetre való tekintettel Weöres Sándorral tiltakozó nyilatkozatot íratott a 
szerkesztőség: „Tiltakozás egy kalózkiadás ellen – Nyilatkozat – Meglepetéssel 
és megdöbbenéssel értesültem, hogy a párizsi és hollandiai fiatal magyar írók 
társasága, a Magyar Műhely kiadta új verseim gyűjteményét, anélkül, hogy 
szerződést kötöttünk volna. A könyvön nincs copyright jelzés, se a nyomda 
megnevezése, azt sem tudom, melyik országban készült és hány példányban. 
Minderre vonatkozólag semmiféle értesítést nem kaptam, se a könyv megjele-
nése előtt, se utána, mind ez ideig. – Tavaly nyáron Nyugat-Európába utaztam, 
és új verseim gépírásos gyűjteményét – a nálunk azóta sajtó alatt levővel telje-
sen azonos szövegű példányt – emlékül adtam párizsi kollégáimnak. Olvasásra, 
esetleg szemelvényes fordításra, de nem a magyar nyelvű kiadás céljából. Erre 
sem szóbeli megállapodás, sem írásbeli szerződés nem történt. – Lehet, hogy a 
kiadással örömöt és meglepetést akartak szerezni: talán úgy vélték, hogy a könyv 
itthon nem juthat nyilvánosság elé. Azonban a kötet sajtó alatt van a Magve-
tő Könyvkiadónál, szabályos szerződés alapján, melynek a jogtalan külföldi 
editio váratlan és törvénytelen konkurenciát jelent. Ez a szokatlan eljárás, mely 
a kiadónak és a szerzőnek egyaránt kínos, nem lehet akadálya annak, hogy én 
a Magvetőnél készült kiadványt tekintsem egyedül jogosnak, és munkámat 
ezúton igyekezzem az itthoni olvasóknak felajánlani. – Az üggyel kapcsolatban 
a Szerzői Jogvédő Hivatalnak is bejelentettem tiltakozásomat. – Budapest, 1964. 
március 14-én”(Domokos 1993, 179). Weöres Sándor Tűzkút című kötetét már 
csak akkor engedélyezte a párt, mikor az Párizsban napvilágot látott a Magyar 
Műhely kiadásában, avagy: a francia fővárosban jelent meg az otthon betiltott 
könyve. Senki sem méltatta otthon a kötetet, mert egyetlen sor se szól a szoci-
alista építésről – „csak költészet“ (Domokos 1993, 180). A Magyar Műhely-féle 
Tűzkút Joseph Deschler müncheni nyomdájában készült 1500 példányban, Jászi 
Géza művészettörténész segédletével, ki részidős gépszedő szakmunkásként 
dolgozott a nyomdában. A kiadás költségeinek egy részét a hollandiai Mikes 
Kelemen Kör biztosította, kisebb részben pedig Juhász Vilmos katolikus író, 
irodalomtörténész. A két Tűzkút szövege egyetlen szó kivételével teljes hason-
más. A kötet elején a Köszöntésben tapasztalható az eltérés:

„A negyven évnél hamarább elérkező III. évezrednek küldöm könyvemet, 
nem sejtve, meddig őrzi meg és kedvére való-e, de bizakodva, hogy rácáfol 
a Menschendämmerung próféciára; és remélve, hogy nem pesszimizmust és 
nihilizmust lát ez írásokban, inkább kacag a spiritusz – csempészeten, amit a 
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szellemi szesztilalomnak talán2 már véget ért időszakában űztem, s ugyanazzal 
a derűvel néz vissza öreg szemembe, mint én előre az ő kedves fiatal szemébe.” 
A két kiadás fedőlapterve is különbözik. A külhonit Babócsay Lajos, a hazait 
Illés Árpád készítette. A hazai kiadáson 4000-es példányszámot tüntettek fel. 
A kortársak vallomása szerint csak vidéken lehetett pár példányt venni, mert a 
zömét zúzdába küldték. A költő több kiadásra szánt kötetére volt jellemző még 
a mostoha sors. 1941-ben elvetették a Teomachiának az újrakiadását, 1958-ban 
a Bolond Istók ifjúsága újrakiadási tervét hiúsították meg, úgyszintén A holdbeli 
csónakosét is. 1962-ben a Bolond Istók vázlatkönyve című munkáját, illetve módo-
sított címén az Átváltozásokat, ugyancsak nem adták ki (Domokos 2002, 69).

A Tűzkút hermetikus versbeszéde

Weöres Sándor monográfusai, kritikusai szerint a hermetikus versbeszédmód 
a Tűzkút című kötetében mutatkozik meg legteljesebben. Költészete sokféle utat 
bontakoztat ki a határhelyzetekben. Ezek a különös határok szoros kapcsolatban 
állnak az irodalmi szöveg természetével, a modern irodalomtudomány alakulá-
sával, többszempontúságával, a korszakhatárokkal. Él-et – tört-én-elem – költ-
ész-et elemek és részelemek közötti folyamatos áramlás, interpretációs folyamat 
cirkuláltatja őket. A nyelv önreflexitása, a hangsúly, az értelem transzformáci-
ója, nyelvi játékok, antropologizáló olvasás Weöres költészetében az ember és 
a valóság viszonyát boncolgatják, értelmezik újra az idő folyamatában. Átvál-
tásaiban formálódik költeményeinek reneszánsz líraisága, kései romantikája, a 
mallarméi értelemben vett szóköltészete, a retorikai alakzatok láncolatában az 
avantgárd, a haszidizmus, a kabbala, az ősiség nyelve. A befogadó szubjektuma 
összeérlelődik az olvasott költemény szubjektumával. A költemény lényegisége 
többletfunkciót éltet: olvasható önmegszólításként, ill. egy másik olvasat szerint 
a hang valakihez, egy „te” alakhoz beszél. Mindkét alak, „én” és „te” számára 
ismert dolgot közöl, és a kollektív emlékezet által meghatározott eseménysor 
egyedi élményterét tárja föl. 

Weöres költészetének kezdeti meg nem értését a kritikaírás ellentmondá-
sossága is segítette. A kiteljesülés még folyamatban van. A recepció változása, 
az irodalomtudomány nyitása a transzcendentalizmus és a művelődéstörténeti 

2 A hazai kiadásból kimaradt a talán szó, ami a mondat értelmét teljesen megváltoztatta: „A negy-
ven évnél hamarább elérkező III. évezrednek küldöm könyvemet, nem sejtve, meddig őrzi meg és 
kedvérevaló-e, de bizakodva, hogy rácáfol a Menschendämmerung próféciára; és remélve, hogy 
nem pesszimizmust és nihilizmust lát ez írásokban, inkább kacag a spiritusz – csempészeten, amit 
a szellemi szesztilalomnak már véget ért időszakában űztem, s ugyanazzal a derűvel néz vissza 
öreg szemembe, mint én előre az ő kedves fiatal szemébe.”
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interdiszciplináris kérdések felé, illetve a belső paradigmaváltások sorozatának 
átváltásai a filológia, az elmélet, a hagyomány, az értelmezői demokrácia, a szöveg 
versus centrizmus mentén zajlott és zajlik. A felkínált perspektívák pluralizmu-
sa és az alternatívák jelenléte felkínálja a különböző módú versolvasatokat és 
befogadási módokat. A versek egyetemes értéke akkor marad meg és bontakozik 
tovább, ha a befogadók újabb és újabb értelmezői alternatívákkal gazdagítják 
a műalkotásokat, életben tartva a folytonosságot, megélve az attitűdváltások, 
az értő és érző egyénben zajló értelem transzformációja, az antropologizáló 
olvasás, a nyelvi játékok kínálta többletjelentést, többletérzetet. „A vers beszél 
– írja Derrida – még akkor is, ha semmilyen referencia nem ismerhető fel rajta, 
semmi olyan, mint a Másik, mint az a Másik, akihez beszél, semmi olyan, ahol 
azt mondja, hogy valakihez beszélne. A vers, ha nem éri el ezt a másikat, akkor 
is őhozzá beszél. A Másik valahogy mindig létrejön” (Derrida 1992, 64). A 
dialogikus recepcióban az intertextualitás, a kultúraközöttiség szerves része az 
értelmezői eszköztárnak a fogalmak új jelentéseket nyernek, új szempontokkal 
párosulnak. Az olvasó az általa nem ismert és/vagy egy jelentésformában iden-
tifikálható olvasási módot továbbépíti, mert Weöres költészetében a redukált 
szintaktikai eljárás és logikai formulái között nem ritkák a tételszerű, önreflexív 
mondatok, melyek a nyelv–metanyelv különbségéből építkeznek. Egy olyan 
mesterséges szubjektum aposztrofálódik, amely nem tud a másikkal dialógusba 
lépni. A grammatikában képzett, szerkezetileg megszokott értelmet retorikailag 
átformálják, a hétköznapi értelmet átcsúsztatják a metabeszédek formációi közé, 
a nyelv és a metanyelv közötti értelemalkotás különbségeinek elfedése által. A 
metabeszéd retorikája készteti az olvasót, hogy a mondatok értelmét éppen a 
hasonló figuratív játéktér területén keresse meg. 

A versek közötti utalásos szerkezet, a motívumok oda-vissza olvasása lírai 
többletjelentéssel látja el a költői én hagyományosan megélt szerepkörét. Az 
intertextualitás által kiterjesztett szöveguniverzumban a klasszikus értelemben 
vett lírai „én” metafizikai síkban bontakozik ki, és alakítja ki önmagát. 

A nyelv által kifejezett szélsőséges szubjektivitás belső mozgása nem korlá-
tozódik egyetlen szubjektumba, követhetővé válik a szubjektum önreflexiójá-
nak metamorfózisa. A Tűzkút különösen alkalmas e célra, mert „a szintézis 
verseskönyve, Weöres költői lehetőségeinek foglalata, költői geográfiájának 
teljes mappája: összefoglalója és értelmezése, költői eredményeinek »lezárása«, 
s egyben általánosítása is a megtett útnak” (Bori 1990, 351). A kötet szintézist 
bemutató sajátossága kínálja az egyedi alkalmat arra, hogy körvonalazódjon 
a költő szubjektumszemléletének szintetizáló jellege. A XX. század derekán a 
költészet szellemiségét a létteljesség határozza meg, és a kozmikus távlat felé 
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nyit. Einstein a föld törvényeinek relativitására, és az Egyben3 összpontosul-
ni vágyó sokféleségre mutat rá. Carl Jung a kollektív tudatalatti fogalma révén 
mérhetetlen távlatokat nyitott a lélektan számára, így a lírai szubjektum számára 
is. Várkonyi Nándor mitológiai4 előadásai Weöres világlátásának, költészetének 
orpheuszi színezetét adta meg: az érzékfeletti világ érzékeit, értékeit megnyil-
vánítani, átlényegíteni az érzékelhető anyagi világba. Megteremteni ezzel az 
átjárhatóságot! A két világ átjárhatóságának tulajdonságaival rendelkező lény a 
Nimfa, Loreley, melyek verscímet is jelölnek; az elvont fogalmat alkotó varázslás, 
mese és mesefigura (Varázs-virágok, Egérrágta mese, Zimzizim, A láthatatlan 
jelenlévőhöz, Az unikornis látogatása, A sötétségnek áldozás); az érzelmi átlénye-
gülést hordozó és közvetítő víz, álom és emberi arc (Át a vizen, Álmodott sor, 
Az arc); a belső átlényegülést képviselő szerelem női és férfi princípiumokhoz 
kötődve (Intimus, Fairy spring, Grancorn lovag). A kötetcím önmaga ellenté-
tében kettős átlényegülést jelképez. A földkérgen áthatoló, mély titkos tengert 
feltáró kút5, mely a földalatti vizek kékségét összeköti az ég kékjével egységes 

3 Az Egy fogalma Weöres Sándor sajátos szubjektumszemléletében meghatározó fogalommá vált. 
4 Várkonyi Nándor előadásai, baráti társalgásai korán avatottá tették Weörest a mitológiák terén. 

Várkonyi Sziriát oszlopai című kötetében összegezte mitológiai kutatásait, amit a költő nagy kedvvel 
olvasott. Alap- és középfokú iskoláit többnyire magántanulóként fejezte be, így belemélyedhetett 
hosszabb tanulmányokba.

5 A motívum jelen van a klasszikus lírában. Csokonai „klárisoldalú kútról” álmodik, „gyengén 
körülölelve / Rózsákkal és eperrel” (Álomlátás). Vörösmarty A romban ugyanezt az édeni kertet 
varázsolja a kút köré: „Kút csorgott tövinél gyéren, körülötte gyümölcsfák / A ligetek csendjét 
patakok csörgési vidíták”. Kosztolányinál az otthonosságot fejezi ki: „vadfű tenyész az udvaromba 
lent, / a kút körül nehány vad mályva leng”. Weöres Dob és tánc című versében a kút motívum teljes 
költészetéhez viszonyítva itt van jelen legkoncentráltabb jelentéstömörítő formájában. Célszerű-
nek mutatkozott, hogy képvers formátumban történjen a kiemelés:

kút csöndje fű
kútra hajló béke csönd

kút békéje inda
fű                                                                        inda                                                                        kő

lomb hintája kúton
fény ingája kútban

kút cseppje
cseppek csengő csöndje
kút habja kő lombja…

 A kút motívum szózenével ébresztett asszociációk láncolatává fűződött. Amikor a lenti határtalan 
tenger követeként a kút a fönti világ felszínére juttatja annak éltető erejét, a rügyfakasztó nedvek 
átáramlanak a fákon, virágokon. Mindig szem előtt van az élet vendég volta, a létáramlás ideig-
lenessége. A kút vize az élet vizeként a Tizedik szimfóniában, és a Csongor és Tündében is a múlt 
és az eljövendő titkok őrzője. Az idők feneketlen mélységének metaforája Thomas Man költői 
intonációjában is, a József és testvérei élén („Mélységes mély a múltnak kútja…”). A bibliai József-
történetben is, melynek gyűlölködő testvér-alakjai voltaképpen a mélyből fölbuzgó időfolyamba 
akarják visszagyömöszölni, s így meg nem születetté átváltani öccsüket kútba vetéskor. Az idő 
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egészként. Vize rendre életfakasztó forrásként, megtermékenyítő kiáradásként, 
s az örök létáram közvetítőjeként kerül szimfóniáiba. 

E zenei forma és az átlényegülések egyedi sajátossága a körkörösség. Az 
érzékfeletti és az érzékelhető világ közötti folyamatos kapcsolatéltetés során a 
szellemiség körforgásszerűen nemesíti az anyagot. Weöres Sándor a kör motí-
vumát helyezi a fókuszba. 

A Tűzkút kötet mottója egy méltatlanul elfeledett XIX. századi költőnek, 
Ungvárnémeti Tóth Lászlónak a verséből származik: „Körbe forognak mindenek 
az ember körül / És a vezérsugárokon folynak belénk...” (Domokos 1993, kötet-
mottó). E mottó szinte válasz A fogak tornáca című kötet címadó versére: „Ha 
pokolra jutsz, legmélyére térj: /az már menny. Mert minden körbe ér”. A kör a 
négy alapvető geometrikus szimbólum egyike, a középponttal, a kereszttel és 
a négyzettel egyetemben. Szimbolikája érintkezik a többi körkörös alakzattal. 
Mivel önmagába visszatérő jel, az egység, az abszolútum és az eredeti tökéletesség 
jelképe. A teljesség, az egy, az egész szimbóluma; mint végtelen vonal egyszerre 
az idő és a végtelenség, az örök és az Egy. Az örök visszatérés, a ciklikus világ-
szemlélet kifejezője. A kör mindig az isteni, az égi, a szellemi tartalom, szemben 
a négyzettel, amely az emberi, a földi és a testi jelképe. Mint napkorong, a napis-
tenek attribútuma, szoláris és maszkulin princípium, mint lélek vagy psziché, 
a lunáris, anyai elv megtestesítője. A prehisztorikus sírköveken a koncentrikus 
körök a halál vizein való elsüllyedést, ill. a belőlük való kiemelkedést: a halált 
és az újjászületést is jelenthetik. 

A Tűzkút szinte minden verse a körkörösségen alapul. A szerkezeti felépítés 
belső lélekkörből, a szellemiség anyagi formába öntésével kezdődik Intimus (Az 
asszonyszoba, A kerti szék, Az arc). A fénynélküliség „élettelen kertjét” megter-
mékenyíti a fénnyel telt „kertünk annyi szépe (…) s az űr, az ismeretlen, / kinek 
formája nincsen, / hadd járjon ki-be rajta és mindinkább emeljen szép rejtett 
szárnyaidra.” A földi, az anyagi dolgot, míg az égi, a szellemet nemesíti meg. A 
Nyolcadik szimfónia című vers három részes időkútjából három időkör idéző-
dik fel ciklikusan: múlt, jelen, jövő. Mindhárom időkút az emberré nemesedés 
három-három próbatételét eleveníti meg. Az öntudatra ébredést a múltba való 
visszaemlékezés révén, a jelen eseményeinek ok-okozati összefüggéseit és a jövő-
ben való érzelmi kiteljesedést. A múlt emlékeit idéző kút „Valaki ül a magasban 

azonban nem fordítható vissza, hirdeti Weöres szimfóniája, minthogy nem is mozog, s iránya 
sincs, mint hinnénk: egyszerre létezik minden metszete, s hullámai „el nem vesző hullámgyűrűk”, 
melyeket magunk is felismerhetünk, ha értelmünk korlátain túllépve keressük őket: Ifjú emlékezet, 
te lyukas tenyerű pazarló! Míg gondos gazdaként mindent betakar, megóv az ős feledés! Fukar 
jóságát – öröklétünkkel nem vesző hullámgyűrűit – értenénk szívünkben is, ha ott, ama kútban 
igére ige visszhangzana, vagy értelemnek értelme volna.
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(…) pamut-fonál fut kezében, / sok kis emléket gombolyít” az égi eredetre való 
visszaemlékezés megfakulásáról ad hírt. Az ókor aranyszálú Ariadné sorsfona-
la jelenünkben könnyen elszakadó pamutfonállá vált, de még segíti az emberi 
párok találkozását. A jelenben önmagunkban szakadozik a sorsfonal, akárcsak 
az embertársainkkal való kapcsolatkiépítés során: „idegenül, mondd, mért fogad-
tál, / hisz jöttödnek örültem én / míg ajtóm szinte feléd lépett / vele én nyíltam 
volna néked”. Ha jelenünk értékeit nem sikerül megélni, a jövőben való kitelje-
sedés sem várható „de aki a határon túlra látna, / itt nincs és nem is lehet soha; 
mert ha van: nem fönn-lebegőben, / már érkezéskor eltünőben.”. Az ok–okozati 
kapcsolatokat feltáró kút, a jelenben való megtorpanás fő gátját nevezi meg, a 
megélt érzelmekhez való ragaszkodást „a feltámadt álom ujja kószál / ernyedt 
húru hangszerén, lapoz árnyék-bibliában (…) régen meghalt ifju lány / bámul rája 
elhanyatlón / ingaóra homlokán”. A most pillanatának kapcsolatteremtő sikerte-
lenségeit a múltban való élés, a múlttól való elszakadás képtelensége blokkolja, „itt 
soká élek én / fecskefészek ereszén / pelyhek közt magányosan / kísértet-vadonban 
egymagam”. Megszületett a magány életérzése. A kapcsolatteremtés lehetetlen-
sége a belső érzelmi akadályokban nyugszik „(holdsütésre várnak) / égi meny-
asszonyokat (elmeszesítik a vágyat)”. Az égi szerelem nem tud megvalósulni a 
földön. Az égi fellegek buborékaiban marad: „ó te messzi pára-lány / és te kis 
arany köd-isten / ki a szégyen alkonyán / elolvadsz a fürdővízben!”. Az érzelmi 
kút az érzelmi fonalak szakadását, gyökértelenségét jelzi: „Habba fúlva fekszem 
itt / s kinn a kék légen keresztbe / ahol már a kora-este / gyökér nélkül szétültette 
/ fülemüle-bokrait, / lentről függenek az egekbe.”A jelen várakozással telik: „Két 
álom közt várok ébren, / pillantásom gömb-medrében / tó és part és ég forog / fogam 
közt kristály ropog”. „Hol van már a tavalyi hó” Villoni párhuzamaként jelent-
kezik a kérdés: „De te mikor jössz el értem?” Az érzelem a jövő időben, a még 
létre nem jöttben teljesedhet ki: „míg telt kristályon át / az ital vulkán-tüzében 
/ új szemem szemedbe lát –”. Az érzelmi átminősülés a szemek tükrében, azaz 
a lélekben való találkozás révén valósul meg. A verseskötet a sorsfonalvezetés 
drámai ciklikusságának középpontját nevezi meg a Fairy spring és a Grancorn 
lovag című versekkel. A szerelem létérzésében egy időben van jelen az önmeg-
semmisülés: „Ó a közös kétféle vágy / vakon egymás felé szalad / egyetlen cérna-
szál-hídon / és a híd mindig leszakad” (Fairy spring), és az újjászületés lehetősége: 
„Boldogok az összekulcsolódó szeretők: úgy kapnak, hogy adnak, s úgy adnak, hogy 
kapnak;” (Fairy spring). Felemelkedés vagy bukás?! A két kompozíció az egyén 
belső átváltozásának érzelmi ellentétpárjait tárja fel. Azt a kettősséget, melyet 
a szerelem bont ki a legszínesebb árnyalataiban. Felvillantja a választás lehe-
tőségét: hűség/düh, vígság/durcásság, mosolygás/kényesség, gyönyörűség/vad 
sihederség, összehajolás/veszekedés, ölelés/dulakodás, nevetés/sírás, könyörgés/
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fölény, simogatás/adás, fátyol-vékony/páncél-erős határ (Fairy spring); hírnév/
álmodozás, győzelem/áldozás, vágy/bűbáj (Grancorn lovag). A kötet szerkezeti 
felépítésének záró harmadában, a kör spirálmozgása révén, önmagát újítja meg. 
Az anyagi létminőséget ismét emlékezteti szellemi, égi eredetére, a felemelke-
dés lehetőségére. Az átlényegülést, az érzékfeletti monda- és mesevilág könnyed 
dalocskái, formajátékai tárják fel (Varázs-virágok, Lány és támadója, Át a vizen, 
Három dal női hangra, Loreley, Zimzizim, Nimfa, Egérrágta mese, Harminc baga-
tell, Álmodott sor). Az önmegújulás háromszoros körei szimbolizálják a múltat, 
a jelent és a jövőt; a föld, a levegő, a víz hármas szféráját; a Menny, a Föld és a 
Pokol világát; a Hold három fázisát; a felkelő, a delelő és a lemenő Napot, az 
ellentétek harmonikus átváltásainak dinamikáját, a szöveg három jelentésszint-
jét a szó szerintit, az allegorikust és a misztikust. Az ikerkörök a férfi és a nő, a 
tudás és a szeretet jelképei: „Ha szívemben tűzvész lenne, / hét fűvel oltanám”, 
„fagyökér rejteken / marék porból megterem”(Varázs-virágok); „ha felmérted e 
csodát / a hajnal útvesztőin át: / mellemből kelj és szememből tüzelj,” (Három dal 
női hangra); „a Rajna / hullámzik az égen át, / felhőn Loreley” (Loreley); „nem 
lehetnék sohasem / igaz szerető, / lennék sötét hátadon / sápadt lepedő.”; „Újuló 
/ tavasz, békés-szemérmes ágyat adtál / kardvirágok őrző rejtekén, / mely mint 
makacs szűz, tiszta és kegyetlen”, „s kettőző kút-tükör, elég vagyok magamnak, / 
mezítlen-párosan szunnyadok egyedül,”(Nimfa) „Eveztünk a Szerelem Tengerén, 
/ a Vak Vezér, a Sárkánycsont, meg én”(Harminc bagatell). 

A mitológia eszköztára Weöres Sándor költészetében csak kiindulópont az 
érzékfeletti belső zengetéséhez – amit Keats viewless wings-nek nevez –, hogy 
körív formájában visszatérhessen önmaga teljességében tündöklő abszolút léthez: 
„Úgy érzem, már nem vagyok, / és tudom, hiába érzem; / mint ültessem el a fény-
ben / összeláncolt keringésben / ezt az élő csont-magot / melynek feszítése láng / 
és hajtása e világ?”(Nyolcadik szimfónia). A megnevezett középpontú kör még 
hangsúlyosabban fejezi ki a tökéletesség önmagát folytonosan megújító eszmé-
jét, amely még kombinálódhat a másik három geometriai alapszimbólummal.

A weöresi szubjektum önreflexiójának szintézis jellege mutatkozik meg 
általuk. A kozmikus szemléletmóddal rendelkező szubjektum „Szívemből a Nap 
ragyog, / mellkasomból csillagok, / bizonyos a boldogságom;” (Nyolcadik szimfó-
nia) örök érvényű önmegújuló ereje a ciklikusságban rejlik. Az antropomorfi-
zált világmodell6, amely az egész emberiség prototípusát alkotja, a kozmikus 
szubjektum meghatározója is. E szemléletmód szerint, a kozmosz és az ember 
között alapvető analógia áll fenn: az ember mikrokozmoszként az őt körülvevő 
makrokozmosz tükörképe. A különböző mitológiák közös jellemzője, hogy az 

6 Várkonyi Nándor szellemi körének előadásai során alakult ki e világszemlélete.
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antropomorf világmodellben a hús vagy a csontváz jelenti a négy elem közül 
a földet/köveket, a fej a tüzet, a vér a vizet, a tüdő és a lélegzés pedig a levegőt. 
Leonardo da Vinci egy körbe és egy négyzetbe rajzolva ábrázolja az ember és a 
természet, a mikro- és a makrokozmosz összefüggéseit. Hamvas Béla A látha-
tatlan történet c. írásában így fogalmazza meg a kozmikus ember ősi hagyomá-
nyokban megjelenő szimbolikáját: „Az első ember a világ ősi alapformája volt. 
Kozmikus jelenség. Őslény, akiben az isteni származás világos tudata élt. Az ősi 
ember a homo aeternus, az örök ember” (Hamvas 1996, 75). Általa a költő az 
élet, a lét változatlan, örök értékeit tárja fel, megmentve a feledés homályától. 
Költői szókészletének csillagszerű gravitációjával az érzékelhető és az érzékek 
feletti világ, a szubjektumot tükröző világ és a kollektív tudat ősemlékezetének 
összefüggései rajzolódnak meg. A versek közötti utalásos szerkezet, a motívumok 
oda-vissza olvasása lírai többletjelentéssel látja el a költői én hagyományosan 
megélt szerepkörét. Az intertextualitás által kiterjesztett szöveguniverzumban a 
klasszikus értelemben vett lírai én metafizikai síkban bontakozik ki, és alakítja ki 
önmagát. A Tűzkút hét év költészetét méri fel. „Költészetem ne csak fordulatos 
legyen, hanem állandó forgás is, mindig új és más. (...) Állandó iránya ennek a 
forgásnak, azt hiszem, nincs – azon iparkodom, hogy költészetem, akárcsak az 
ember, mint az élőfa, növekedjék, gyökereivel a földnek, csúcsaival az égnek, 
ágaival a négy égtájnak...” (Domokos 1993, 53). A befogadó szubjektuma egybe-
esik az olvasott költemény szubjektumával, akár olyan metonimikus viszony 
keretében is, ahol a költészet és egy másik feltételezett „másik” között legyen 
az a Te névmás, szöveg, dátum, hely v. idő szerepkörében, mely nem dönti el 
végérvényesen a versbeli szerepüket, sem az allegória, sem a metafora irányvo-
nalába, de mégis erősen éltetve azt. Az intertextualitás által kiterjesztett szöveg-
univerzumban a lírai én – és általában a szubjektum – csak korlátozottan van 
jelen. Ennek Celan költészetében kettős jelentősége van: verseiben egy olyan 
mesterséges én aposztrofálódik, amely nem tud a másikkal dialógusba lépni, 
ezért nem is képes egy hagyományos lírai én szerepét betölteni. A én problémája 
úgy is megfogalmazódik, mint a lírai alany lehetetlensége. Az alakzatok mozgása 
feltételezi az idegen és a saját között fennálló rokonságot. A versek én-je is ilyen 
alakzat, vagyis olyan metonimikus viszony a költészet és egy másik feltételezett 
„másik” között, mely nem dönti el végérvényesen a versbeli szerepüket, sem az 
allegória, sem a metafora irányába. A cél tehát bennünk van, a hozzá vezető úttal 
együtt, egyfajta zárt, de „a határtalanba nyilalló belső végtelenben” – olvasható 
a Tűzkút szonettsorozatában (Domokos 2002, 149). 

A kozmikus szubjektumszemlélet „kivételes erejű csomósodása, sűrűsödése 
annak a pulzációnak, ami Weöres költészetében az elmúlónak és a keletkező-
nek az együtt játszásával az élet elvét jelenti” (Bori 1990, 351). A kötet versei 
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feltárják a kozmikus szubjektum jellemvonásait: „alakul naponként”, „téged 
felröpít magával”, „formája nincsen… mindinkább emeljen szép rejtett szár-
nyaidra” (Intimus); „ül magasban s nézi / az ítélet elfoszló képeit”, aki a határon 
túlra látna, / itt nincs és nem lehet soha; / mert ha van: nem fönn-lebegőben, / 
már érkezéskor eltünőben.”, szégyen alkonyán elolvadsz a fürdővízben!” (Nyol-
cadik szimfónia);„mint oldott gyöngysor szétgurúl” (Három dal női hangra). A 
kozmikus szubjektum Hamvas Béla értelmezésében az örök ember, a világ ősi 
alapformája. Gondolata Weöres költészetének szintetizáló jellegét jeleníti meg, 
azt a kozmikus szubjektumot, melyben isteni származásának tudata világosan 
él. Átlényegülése és körkörössége révén rendelkezik a két világ, a földi és égi 
világ közötti átjárhatóság képességével.
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Emeše MATE PETRIK

SPECIFIČNOST VEREŠEVOG HERMETIČKOG POETSKOG 
GOVORA U ZBIRCI TŰZKÚT (’VATRENI BUNAR’)

Zbirka Tűzkút ocrtava sintetizirajući karakter pesnikovog pristupa subjektu. 
Referentna međustruktura pesama, iščitavanje motiva u oba smera služi kao lirska 
konotacija uz tradicionalno doživljene uloge poetskog subjekta. U tekstualnom 
univerzumu proširenom putem intertekstualnosti lirsko „ja” se otkriva u metafizičkoj 
ravni, stvorivši tako prohodnost za figurativni vid retoričkog metadiskursa. Subjekat 
primaoca se sažima sa subjektom pročitane pesme, obogaćujući na taj način orfički 
kolorit: večnog čoveka, osnovni arhetip sveta, svest o božanskom poreklu, prohodnost 
između zemaljskog i nebeskog sveta, metamorfozu, cikličnost.
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Ključne reči: spiritualni krug radionice „Magyar Műhely” (’Mađarska radionica’), 
posebno izdanje posvećeno Šandoru Verešu, unutrašnje promene paradigmi, 
transcendentalizam, metamorfoza samorefleksije subjekta.

Emese MÁTÉ PETRIK

WEöRES’S CHARACTERISTICS OF HERMETIC POETIC 
NARRATION “FIRE WELLS”

The particular features of synthesis in the book „Tűzkút” outlines the synthetic nature 
of the poet’s subjective aspect. The interwoven structure between the songs, recursive 
reading motives, lyrical interpretive expressivenes supplies traditionally perceived 
sphere of poetic self. With all the intertextuality and the features of augmented 
textual universe classicists take the lyrical „ego” as they unravel the metaphysical 
level, creating mobility of rhetorical figurative meta-speech. Recipients of subjects 
graduate together with the subject read poems, enriching Orphic coloring: the 
humaness, ancient basic forms of the world, awareness of divine origin, permeability 
between the earthly and the heavenly world, the essence and cyclicality.
Keywords: Spiritual Circle magazine “Magyar Műhely” (Hungarian Workshop), 
a special edition dedicated to Sándor Weöres, interior changes paradigms, 
transcendentalism, metamorphosis of self-reflection subject.
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GYERMEK- ÉS FIATALSÁGSZEMLÉLET 
KOSZTA JÓZSEF 

LEÁNYGYERMEK-ÁBRÁZOLÁSAIN

A tanulmány Koszta József leánygyermek-ábrázolásainak ikonológiai elemzésére 
tesz kísérletet a gyermekszemlélet történeti kutatása felől közelítve. Kérdésfelveté-
seim a dualizmus válságperiódusának vidéki társadalmában kialakuló gyermek-
kép és gyermekfelfogás feltárását célozzák meg, a leánygyermeki élet olyan motí-
vumain, illetve létmetaforáin keresztül, mint amilyen a muskátli, a macska és az 
olvasás. Kutatási módszerem a képtudományi megközelítések megannyi formáját 
egyesíti, ám jelen áttekintésben pusztán a hermeneutikai szemléletmód kifejtésére 
van mód. A képek elemzése során – a szimbólumok, attribútumok értelmezésén 
és összehasonlító vizsgálatán túl – nagy hangsúlyt fektetek a társadalmi tudat- és 
tapasztalatformák feltárására is, mely vonatkozásában elsősorban Norbert Schneider 
és Hauser Arnold munkáiból indulok ki. Szemléim során következtetéseket vonok 
le az ún. expresszív realizmus és a népies festői szemlélet érvényesülése tekinteté-
ben, valamint az ábrázoltakon tükröződő szociokulturális jegyek és a viselkedé-
sükből kiolvasható, a leánygyermeki életre vonatkozó sztereotípiák, felfogásmódok 
vonatkozásában. Az antropológiai tér, a színszimbolika és a létmetaforák vizsgá-
lata nyomán elmondhatjuk, hogy Koszta József leányalakjai mintegy magukban 
hordozzák a vidéki leányélet szigorú rendjét, lényükben már előrevetül a későbbi 
érett asszony szemérmetessége, valamint alázatos beletörődése az osztályrészükül 
jutott „sorsba”, a „conditio humanába”.
Kulcsszavak: gyermekkortöréneti ikonográfia, hermeneutika, gyermekszemlélet, 
Koszta József, összehasonlító motívumvizsgálat, leánynevelés.
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A leánygyermekek nevelése Koszta József korában 
a vidéki középrétegek körében

Jól ismert tény, hogy Koszta József, a plebejus szemléletű festőművész leány- 
és nőportréit, portrééletképeit legtöbbször a közvetlen környezetében élőkről 
készítette; gyakori modellje volt nevelt lánya, Katóka és felesége, Annuska. 
Nőalakjai így a vidéki, közelebbről a tanyasi középrétegből kerültek ki, ám karak-
terükön – vélhetően a kor népies szemléletmódjának köszönhetően – határo-
zottan átérződik a paraszti életrend a falusi leány-, illetve majdani asszonyélet 
jellegzetességeivel. Etnográfiai értelemben – a ruházat és a hajviselet okán – 
ugyan parasztleányok ábrázolásáról nem beszélhetünk, ám az kétségtelen, hogy 
a tárgyalt képeket a paraszti életszemlélet járja át.

A vidéki társadalom legkülönbözőbb rétegeit minden ízében jellemezte, hogy 
a testi és a morális szféra egészen összefonódott egymással. Ez az összefonódás 
roppant látványosan jelent meg a nemi szerepek határozott elkülönülésében, mely 
aszimmetrikus, hierarchikus férfi-női kapcsolathoz, illetve a nemek „kiegészítő 
szembenállásához” vezetett (Jávor 1998, 155). A fiúk és a lányok más-más közeg-
ben mozogtak, hiszen míg a lányok a magánszférában teljesíthették ki magukat, 
addig a fiúkat már korán a nyilvános terekben történő boldoguláshoz szoktat-
ták. Ugyanakkor a két nemet elkülönítették egymástól az erkölcs és a magatar-
tás terén támasztott elvárások is, akárcsak az öltözködési szokások (Jávor 1998). 

A leányélet minden megnyilvánulása ritualizált volt. A lányok kútra, barátnő-
höz, sőt olykor még templomba is azért mentek, hogy előnyös módon felöltözve 
láttassák magukat. A leány fájdalmát nem mutatta, csendes volt, „szemérmes 
komoly menés” (Jávor 2000, 612), összehangolt arcjáték jellemezte. A lányok-
nak már kicsi koruk óta visszafogottaknak és hallgatagoknak kellett lenniük, 
rendkívül szemérmesnek és szinte észrevehetetlennek – ha nem ilyenek voltak, 
megkorholták őket. A „jó leány” ideálja esetében a „folytonos tevékenykedést”, a 
személyes felelősségérzet kifejlődését látták mérvadónak; életét kiszolgáltatottság 
és patriarchális alávetettség jellemezte (Nagy 1998). A leányok már gyermek-
korukban az asszonyi sorsra készültek, tudván, hogy egykor majd a háztartás-
vezetés teendői várnak rájuk, és az anyaság, az otthonteremtés feladata lesz az 
osztályrészük. Hasonlóképp volt ez a nyugati országokban is (P. Mckay – D. Hill 
– Buckler 1987; Pukánszky 2004). A leányoknak tehát arra az alapvető asszo-
nyi feladatra kellett felkészülniük, hogy megfelelő viselkedésükkel megőrizzék 
a család becsületét, jó hírnevét (Bourdieu 1965).

A rurális társadalomban működő elvárásokhoz hasonló patriarchális kép élt 
a leánygyermek és a nő viselkedésével kapcsolatban a hazai sajtóban is, hiszen a 
legjellemzőbb vélemény az volt, hogy a nők szerepe a háztartás vezetésében, az 
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anyaságban és a férfi kiszolgálásában ragadható meg. Veréczy Júlia, Beniczky Irma 
és Szabó Richárd is így vélekedett (Kéri 2008). A férfinak alávetett, rendszerető, 
gondoskodó, zárkózott, házias és erkölcsös nő képe jelenik meg a Keresztény 
Lexikonban (1932) is (Kéri 2008), Mayer Béla (1902) pedig szintén a családi 
szerepkör jelentőségét emeli ki (Kéri 2008).

Összességében elmondható, hogy a leánykákat a korabeli rurális társadalom 
középrétegében – akárcsak a paraszti társadalom legkülönbözőbb rétegeiben – 
önkontrollra, hallgatagságra és folytonos tevékenységre szoktatták, többek között 
a szégyenkeltés eszközével (Jávor 2000). A velük szembeni elvárások mindenek-
előtt a passzív erényekben (türelem, önkontroll, jó hír megőrzése) fogalmazódtak 
meg, miközben a fiúktól kezdeményezőkészséget, bátorságot, erőt és ügyességet 
vártak el (Jávor 1998). Így a lányok neveltetése kapcsán gyermekkor-történeti 
szempontból a „kiszolgáltatott, szófogadó, szemérmetes, hallgatag leánygyermek” 
narratívájáról beszélhetünk. 

Dolgozatunkban a gyermekkép fent vázolt elemeit kívánjuk feltárni Koszta 
József néhány festményének elemzésével, különös tekintettel a vidéki társadalom 
tudatformáinak a műalkotásokon keresztüli leképeződésére, interpretálásának 
módjaira. Kutatásaink során módszertanilag egyaránt törekedtünk az ikonográfia-
ikonológia (Panofsky 2011, 1955; Mietzner és Pilarczyk 2013), a társadalomtörté-
neti megközelítés (Hauser 1982; Schneider é. n.), a vizuális szociológia (Sztompka 
2009), a vizuális antropológia (Bán 2008) és a hermeneutika szempontjainak 
érvényesítésére. Terjedelmi okok miatt a jelen dolgozat a téma hermeneutikai 
megközelítésével foglalkozik. Ismerteti a művész leánygyermek-ábrázolásait, 
elemzi a muskátli, a macska és az olvasás motívumával operáló alkotásokat.

Hermeneutika – Bolyongás az igazság nyomában

Egy mű olvasása végtelen folyamat, melynek során a közös kultúrkincs együt-
tes értelmezésébe kapcsolódunk be, nemcsak szellemünkkel, de egész lényünkkel. 
Hiszen a műalkotásokban manifesztálódó „nagy elbeszélések” (Lyotard 1993, 8), 
mikrotörténetek, illetve a motívumok, szimbólumok értelmezésére való törekvés 
fontos része az önismeretnek, ugyanis az ember végső soron történetekből rakja 
össze identitását. Történeteken keresztül tanuljuk meg „önmagunkat”, nélkülük 
„dadogni kezdünk”, támaszok nélkül maradunk, hiszen ezek képezik az alapját 
az erényekbe nevelődésnek is (Macintyre 1999, 290). 

Miképp Ricoeur állítja, történetekből épülünk fel, nem pedig utólag beszél-
jük el magunkat, vagyis a történetszerűség konstitutív. Kérdés, hogy a történet-
szerűség szervezőereje járja-e át mindennapi tapasztalatainkat, vagy a világról 
alkotott benyomásaink csak töredékek, melyek a történetmondás során válnak 
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rendezetté. Mindenesetre a történeteket nemcsak kitaláljuk, hanem bennük 
létezünk. Idő és elbeszélés egymástól elválaszthatatlan. Az idő narratív módon 
artikulált, s a tapasztalat történetekben bontakozik ki (Ricoeur 1998). Narratív 
közvetítéseken keresztül nyílik mód az önértelmezésre, s az elbeszélés befoga-
dása teret ad az identifikációnak (Ricoeur 2001).

Minden mű része az emberiség történetfolyamának, melyre ráhangolódva 
történhet meg az önkeresés és az önmegismerés. Minden megértési folyamat része 
önmagunk megértésének (Heideggert kommentálja: Dávid 2002), melynek során a 
mű mintegy kikérdez bennünket, s beszélni tanít (Loboczky 2012; Gadamer 1997). 
Gadamer szerint a művészet tapasztalata az önmegértés egyik módja, melynek 
során igyekszünk meghallani a bennünk folytatódó másik világot. A cél nem a 
megértés, hanem a szüntelen megközelítés, hiszen voltaképpen ez az értelmezés. 
A mű tehát nem egy külön világ, nem egy idegen univerzum, ellenkezőleg: annak 
lehetőségét nyújtja, hogy megértsük önmagunkat általa, miközben létezésünkből 
igyekszünk kiiktatni a töréspontokat és a szakadásokat (Gadamer 1984).

Heidegger szerint a művészet lényege „a létező igazságának működésbe lépé-
sében” (Heidegger 1988, 61) ragadható meg, ennélfogva nem „az egyes létező”, 
hanem „a dolgok általános lényegének visszaadásán” (Heidegger 1988, 62) van 
a hangsúly. Heidegger szerint a „művészet lényege a költészet”, annak „lényege 
azonban az igazság megalapítása” (Heidegger 1988, 114). Szerinte a művészet 
az „alapító megőrzés” útján hozza létre „a műben létező igazságot” (Heidegger 
1988, 118).

Tanítványa, Gadamer szerint a művészet tapasztalatát (igazságtapasztalását) 
semmi nem képes felülmúlni vagy helyettesíteni (Gadamer 1984). Ugyanakkor 
általa nem valamiféle végérvényes igazságot tapasztalunk, nem dogmák megis-
merése és felállítása a cél, hanem a szüntelen tapasztalás, illetve a nyitottság, 
amely maga szüli a tapasztalatot (Loboczky 2012). Ez azt a szókratészi attitű-
döt igényli, amellyel képesekké válunk annak belátására, hogy valójában nem 
tudhatunk semmit, legfeljebb azt, hogy az emberi előrelátás korlátoltságából és 
terveink bizonytalanságából fakadóan nem juthatunk biztos ismeretek birto-
kába igazság dolgában (Gadamer 1984). A műalkotások megszólaltatásának 
garanciája éppen ebben az elvi nyitottságban rejlik (Gadamer 1984), mely azt 
jelenti: nem elfogadni végleges válaszként, amit „tudunk”, hiszen nincs végér-
vényes ismeret, csak végtelen bolyongás.

A műalkotásokban rejlő információk látószervünkön keresztül érkeznek 
hozzánk, ám az információk „felfogása”, „értelmezése”, „valamiképp látása” már 
nem empirikus módon történik, hanem ebben előzetes tapasztalataink játszanak 
döntő szerepet, pontosabban: az a mód, ahogyan tapasztalunk (vö. Loboczky 
2012). A műértelmezés során fontos szerepet játszik a mű motívumairól, szimbó-
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lumairól stb. szerzett előzetes kultúrtörténeti tudás is, de, hogy mindezt miképp 
használjuk fel az információk újrastrukturálása, a kép értelmének rekonstru-
álása során, már nem csak ismereteinken múlik – ez már sokkal inkább intu-
íció, érzékenység és kreativitás dolga is (Ricoeur 1998). A kép olvasása során 
mintegy feloldódunk a szemlélés aktusában (Dávid 2002), miközben a művel 
való interakciónk az önmegértés vizeire kalauzol bennünket. Ricoeur szerint 
az interpretáció az önértésben teljesedhet ki, Gadamer viszont kiemeli, hogy az 
önértés nem azonos az öntudat bizonyosságával, hiszen az embernek soha nem 
sikerül megértenie önmagát (Gadamert kommentálja: Dávid 2002). Kizáróla-
gos megértés nem létezik, hiszen az artikulációk végtelen sora lehetséges, tehát: 
„minden megértés másként értés” (Gadamert kommentálja: Dávid 2002, 20).

Gadamer tehát, a természettudomány kiüresítő objektivitás-eszményéből 
kiindulva, ráirányítja a figyelmet az igazság sokféleségére. A szubjektum és az 
objektum elkülönítésére épülő naturális-empirikus látványfelfogást szembeál-
lítja az Albertitől eredeztethető „ablak a világra” típusú képkoncepcióval. Létre-
hozza a hermeneutikai kör fogalmát, mely szerint az előítéleteinket működtető 
előzetes megértés („felvázolás”) feltétele a megértésnek és az önmegértésnek, 
ami nem képzelhető el az előfeltételezéseink által érvényesíthető hagyományhoz 
való hozzátartozás nélkül. A megértés második szakasza az értelmezés, s az azt 
követő alkalmazás az egész kört átjárja. A megértés lényege a játékban ragadható 
meg, melyben a szemlélő feloldódik, elfogadja azt, majd aláveti magát annak. 
A játékosság önfeledtté válik, ami nem hiányosság, hiszen a dolog felé fordulás 
képességéből fakad (Gadamer 1984). 

A játék „egyfajta önábrázolás”. Ebből fakad a művészet szimbolikussága is, 
melynek lényege abban ragadható meg, hogy a mű „nem egy értelmileg elérhető 
jelentéscélra vonatkozik, hanem önmagában tartalmazza jelentését” (Gadamer 
1994, 59). Amit a mű „mondani akar”, azt magában a műben találhatjuk meg, s 
ez a modern művészetnek a humanista-keresztény hagyománytól való eltávolo-
dásával s egyúttal nyitottabbá válásával lett világossá. Mindazonáltal a mű „nem 
csupán emlékeztetés, utalás egy jelenlétre, nem pusztán pótléka annak” (Gadamer 
1994, 56). A szimbolikus pedig nem csupán „utal a jelentésre, hanem jelenlévővé 
is teszi” (Gadamer 1994, 55). Tehát a mű nem egyszerűen közvetít, hanem, ami 
benne „ábrázolódik”, „elidőzésre” ösztönöz, s végső soron – a szemlélődés folya-
matában – felszabadít bennünket civilizációs sallangjainktól (Gadamer 1994).

Mint már vázoltuk, a művészet az igazság nyomában jár. Derrida szerint 
nem a műre, hanem azokra a motívumokra, szimbólumokra, allegóriákra kell 
összpontosítani, melyekből a mű megszerveződik. Nem lehet a képről, csak „a 
kép körül” beszélni, s a kép tárgyához sem juthatunk el, pusztán a peremen lévő 
dolgokról beszélhetünk (Lüdeking 1997). A nyelv pedig, amellyel a műalkotások 
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felé közelíthetünk, nem a világ megértését, hanem jelentésekkel való felruházá-
sát szolgálja, ennélfogva nem létezhet egyetlen érvényes interpretáció, hiszen 
minden befogadó más és más olvasatot hoz létre (Beke é. n.). Elemzéseink során 
tehát nem a művek „abszolút” jelentését fejtjük meg, hanem jelentéssel ruház-
zuk fel azokat. A jelentésadás hogyanjában pedig valamilyen mértékben mindig 
leképeződnek bizonyos társadalmi érdekek, hatalomgyakorlási motívumok, s 
ily módon az identitáskereséssel is összefügg. 

Ez a felfogás felhívja a figyelmet arra, hogy jelentésadásaink során legyünk 
körültekintőek, értelmezéseinket ne tekintsük az egyetlen érvényes értelmezé-
si lehetőségnek, mert ez csakhamar elfogult, társadalmi, intézményes érdeke-
ket tükröző, vagy akár egyenesen ideologizált értelmezéshez is vezethet. Szem 
előtt kell tartanunk azt is, hogy a művek a különböző történeti korokon átíve-
lő motívumok, szimbólumok, allegóriák értelmezése felől közelíthetőek meg, 
ezért amennyire lehetséges, még egy ilyen, feladatvállalását tekintve erőteljesen 
körülhatárolt, társadalomtudományi irányultságú kutatás keretein belül is érvé-
nyesíteni kell legalább a motívum- és szimbólumközpontú elemzés törekvését.

Az interpretátor feladata a történetek mögé látásban ragadható meg, a képol-
vasás pedig nem más, mint újraolvasás, újrastrukturálás. A kép témájának értel-
mezése tehát nem lehet a képen látható történések leírásával azonos, ehelyett a 
történetek mögött megbúvó mélyebb szerkezeti összefüggésekre kell rámutatni. 
Az értelmezőnek az idő illuzórikus szövetében kibontakozó történetek mögé kell 
látnia. Feladata tehát a kép mögött rejlő elbeszélések „másképp” történő kibon-
tása (Gadamert kommentálja: Dávid 2002, 20). Minden elbeszélés az idő mentén 
szerveződik, ami pusztán egy szemiotikai rendszer (már-már fikcionált, társa-
dalmi konstrukcióktól áthatott) elemeként létezik, pusztán az elbeszélés egyik 
meghatározó eszközeként, s hogy magát a képet megértsük, fel kell bontanunk 
a kép időrendiségét. Az időbeliség helyett a kép szerkezetére, rétegelemeire kell 
összpontosítanunk, hiszen az időproblematikát is elsősorban így ragadhatjuk 
meg. Nem az egymásutániságra kell tehát koncentrálnunk, hanem a narráció-
ban föllelhető rétegzettségre és oksági viszonyokra. Ennek a törekvésnek a során 
olyan szempontok válnak fontossá, mint a történetmondó (narrátor) helyzete, 
az elbeszélő (festő) nézőpontja, az aktor és aktusai, a történés maga, illetve a 
tér- és időszerkezetek (Thomka 1998).

Leánygyermekek egy „parasztszármazék” festészetében

Koszta József első önálló, gyűjteményes tárlatát 1917-ben az Ernst Múzeum-
ban rendezték meg (Ernst és Lázár 1917). A kiállítás egyik szeglete leányportréi, 
amelyek – Bényi László szerint – a honi gyermekábrázolás legigazabb darabjai 
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közül valók (Bényi 1959). Koszta „ezeken az arcképeken árulja el lelkének kisugár-
zó gyengédségét, de persze természetéhez híven, az édeskésség legkisebb nyoma 
nélkül” (Bényi 1959, 34–35). A tárlat sikerét az Alkotmány kritikusa, Márkus 
László a következőképp összegezte: „Egy pompás magyar művészt fedez föl ez a 
magyar kiállítás, Koszta Józsefet, akinek spanyolos viharzású ereje és borongós 
magyarsága egy poraiból megelevenedett Munkácsy és egy magyarrá lett Goya 
szenzációját idézik fel” (Márkus Lászlót idézi Lázár 1937, 80).

Leánygyermek-ábrázolásainak modellje többnyire ugyanaz a néhány személy 
volt, akik életében fontos szerepet töltöttek be. Gyakran megfestette feleségét, 
Annuskát (ld. Bényi 1959, 19–20) és Katókát, aki nem más volt, mint a házas-
pár állami gondozásból kivett neveltje. Gyakori modellje volt egy harmadik 
lány is, akinek a nevét nem ismerjük, de néha más kislányokat és asszonyokat 
is megfestett. Idővel a leányábrázolás vált Koszta egyik fő témájává. 

Többnyire sötét, semleges háttérrel megfestett portrékról van szó, melyek 
mögül, noha érződik a beállítás aktusa, a képek izzó felületének, a mélytűzű 
koloritnak, a ragyogó színfoltoknak, a vaskos anyagszerűségnek köszönhetően 
mégsem érezzük a műtermi festészet merevségét. Ezek a festmények a lélekáb-
rázolás mélységével és ösztönösségével képesek érzékeltetni a gyermekkor árny-
oldalait, miközben kifejezésre juttatják a vidéki asszonyélet tragédiáját is, ami 
mintegy az ábrázoltak bőre alatt feszül. Ezeket a képeket tekinthetjük a vidéki 
leánysorsot, létállapotot összegző már-már ikonikus műveknek is. Az ikonsze-
rűséget erősítik az ábrázolásokat egy csoportba rendező olyan motívumok (pl. 
kakas, váza, macska, virág, ábrándozás) is, amelyek – mivel egyik képről átke-
rülnek a többi képre – metaforává válnak (ld. Szívós Mihály meghatározását a 
metaforáról: Szívós 2015). Ezeket a műveket bizonyos mögöttes jelentéstartalmat 
reprezentáló, tovább konstruáló metaforák fűzik össze ciklussá.

A miniatűr gyermek képe és a visszafogott leánygyermek 
ideálja a Katóka-képeken

Kati vázával. Koszta József életművéből több képet ismerünk Katókáról, 
aki a művész és a feleség állami gondozásból kivett, cigány származású gyerme-
ke volt. Ezek közül a művek közül való a Kati vázával (1917 k.; 1.) is, amelyen 
egy nagy karosszékbe ültetett kislányt látunk, kezében vázával, arcán komoly, 
szemlélődő, elmélyült arckifejezéssel (Aradi 1965). A váza a nőiség, a termé-
kenység és a befogadás szimbólumaként (Pál és Újvári 2001) egyrészt a leányélet 
passzivitására, a patriarchális vidéki életrendnek való alávetettségre, másrészt a 
sorsba való beletörődés létmotívumára utal, ennélfogva a későbbi asszonysors 
előrevetülését konstatálhatjuk itt. A képen hatványozottan érződik – a gyer-
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meki arcvonásoknak, a gyermekien komoly arckifejezésnek és a kissé esetlen 
testtartásnak köszönhetően – a gyermekkor befejezetlensége és lírai természe-
te, ugyanakkor észlelhető a szereppredesztináció leplezhetetlen súlya is: a nagy 
karosszék, amiben a lányka ül, emlékeztet egy a felnőttekre méretezett világra, 
amelybe a kislány fokról fokra, szinte észrevétlenül nő bele. 

Bényi László elemzésében előtérbe helyezi a kép recepciótörténeti vonatkozá-
sait, kiemelve a koloritot, s túlzottan hangsúlyozva a modell társadalmi karakterét. 
„A bájos szertartásosságnak az a mozdulata, ahogyan Katóka hosszú szoknyáját 
fogja, s öltözékének pompás színgazdagsága a velazquezi infánsnők képbeállá-
sát, kis bábfiguráit is emlékezetünkbe idézi. De éppen e felületi visszhang révén 
döbbenünk rá a távolságra, amely e két világ: palota és putri – s a két művész 
gondolatvilága között tátong. Koszta elmondta magáról, hogy Velazquez is azok 
között volt, akik hatottak rá” (Bényi 1959, 35). Leírásunkban tehát analógiaként 
merül föl Velázquez Margarita Teresa infánső c. képe (1650 k.), s a párhuzam-
ba állítás alapja lehet a Camon Aznar által említett instantizmus is, mely festési 
modor jellegzetessége az „ecsetvonások szaggatottsága” (Sérullaz 1978, 7). Továb-
bá a művel rokon vonásokat mutatnak a Kati vázával olyan stílussajátosságai is, 
mint a reflexgazdagság, „a fénylő és dinamikus mozzanatok megragadása, vala-
mint az ecsetvonások szaggatottsága” (Sérullaz 1978, 7). Az ecsetvonások és a 
színfoltok, amelyekből ezek a képek felépülnek, ahelyett hogy pihenni hagynák 
a tekintetet, aktív nézői részvételre serkentenek, s ezáltal a képet élővé, a „világ 
húsának” részévé teszik, szemben az Alberti-féle képkoncepció mindent átlátni 
akarásával (Lüdeking 199), amely végső soron – Merleau-Ponty gondolatával 
élve – a természet matematizálására irányult (Merleau-Ponty 1998). 

A gyermekkép vonatkozásában – a szociokulturális kód már említett különb-
ségein túl („palota és putri” – Bényi 1959, 35) – elmondhatjuk, hogy míg Veláz-
quez Margarita infánsnőjén a védett, kímélt gyermekkor állapotát érezzük az 
udvari életmódnak való alárendeltséggel együtt, addig Katóka alakján a leány-
életet övező alázatos életrendnek történő alávetettség és kiszolgáltatottság jut 
kifejezésre. Mindazonáltal – a ruhadaraboknak, a kiegészítőknek, a bútorda-
raboknak és a drapériáknak (ld. nagyméretű szék Koszta művein, selyemfüg-
göny Velázquez képén), a tárgyaknak köszönhetően – a szereppredesztináció 
jelensége és a „kicsinyített felnőtt” képe mindkét festményről leolvasható, ezek 
különbsége (pl. a selyemfüggöny Margarita mögött és Katóka egyszerű szok-
nyája, mellénykéje) okán pedig érzékelhető a távolság az ábrázoltak társadalmi 
rangja között. Azonban érdemes megjegyezni, hogy a társadalmi különbségek 
ilyetén túlhangsúlyozása a szocialista retorika átszűrődésének a következmé-
nyeként nyugtázható. Katóka fogadó családját ismerve pedig tudjuk, hogy az 
ábrázolt nem a szegényparasztság legmélyebb bugyraiból (a „putrik” világából) 
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való. Ugyanakkor a népiesség retorikája és a paraszti életrend egyfajta lényegé-
nek érzékeltetésére (avagy a paraszti létállapotra vonatkozó művészi konstrukció 
megalkotására) való törekvés kétségtelenül meghatározza a kép karakterét, már 
csak a váza és a muskátli motívuma, illetve a paraszti lelkületet közvetítő kolorit 
és ecsetkezelés okán is. Mindenesetre az itt említett megállapítások megállják 
a helyüket a Kislány muskátlival című festménnyel történő összevetés során is, 
az instantizmussal való párhuzam és a gyermekkép vonatkozásában egyaránt.

   

 

               (1.) Koszta József:   (2.) Koszta József:  
             Kati vázával, 1917 k.            Kislány muskátlival, 1917 k.

Kislány muskátlival. A Kislány muskátlival (1917 k.; 2.) című kép – vagy 
ahogyan másképpen nevezik, ugyancsak a Velázquez-párhuzamot hangsú-
lyozva: a Paraszt-infánsnő – szentesi tanyavilágból való leánymodellje, a Kati 
vázával című kompozícióhoz hasonlóan, szintén egy nagy karosszékben ül, 
komoly tekintettel, merev tartással. „Komoly, barna gombszemei rebbenés nélkül 
figyelnek, ahogyan csak gyermekek tudnak figyelni, megfejthetetlenül” (Bényi 
1959, 35–36). Katóka ártatlanul, nagy nyugalommal, élénk érdeklődéssel néz 
ki a képből, akárha mesét hallgatna. Arcának vonásait nem modellálják még 
gondok, alakjában a fejlődés, a kíváncsiság, a gyermeki nyitottság érződik (Aradi 
1965; Hárs 1966). Öltözékéből és hajviseletéből, elvárt testtartásából azonban 
következtethetünk a későbbi asszony hallgatag sorsára. Az arcpír a leányideálra 
mutat előre; érződik a szófogadó, szemérmetes leánygyermek képe. A muskátli 
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a természetes növekedés, az ártatlanság vagy a védelemre szorulás szimbólu-
maként egyaránt értelmezhető, de megbújik benne a szépség jelentése is (Pál és 
Újvári 2001). Mindenesetre a paraszti élet jellegzetes motívumaként a parasz-
ti léthez köti a gyermekalakot – még akkor is, ha az ábrázolt leány társadalmi 
réteghelyzetét tekintve nem a parasztsághoz, hanem inkább a vidéki középréteg-
hez tartozott. Itt tehát szögezzük le: ezt a képet nagyfokú népiesség, folklorisz-
tikus irányultság jellemzi, hiszen a Kosztáéknál nevelkedő, cigány származású 
Katókát itt a népiesség, sőt, a paraszti élet jellemző attribútumával együtt, attól 
átlényegített módon ábrázolta Koszta. Mindemellett a kép – az előzővel együtt – 
majdnem frontális ábrázolást nyújt, amely ugyancsak a paraszti élet szertartásos 
hallgatagságát juttatja kifejezésre, ám az enyhén elforduló fej, s a nagy, barna, 
figyelő szemek révén mégis érzékelhetővé válik a gyermeki báj, sőt (éppen az 
oldalra fordított fej révén) szóhoz jut a vidéki középrétegek gyermekeire jellem-
ző viszonylagos fesztelenség, oldottabb légkör, megengedőbb nevelői közeg is.

Koszta ezen a képén „az őszinte gyermeki lélek finom rezdüléseit tolmá-
csolta” (Hárs 1966, 19). A kislány nagy, tágra nyitott szemeiben az érdeklődő 
figyelem komolysága köszön vissza. A kompozíció ereje egyszerűségében és 
őszinteségében rejlik. Az uralkodó színek a szoknya fehére, mely nem mentes 
a zöldek, sárgák és kékek játékától sem, illetve a muskátli tüzes pirosa, melynek 
reflexei rávetülnek a kislány arcára. „A lányka vállát simogató piros muskátli 
fénye visszatükröződik a gömbölyű arcocskán és a fitos orron, a kicsit nyitva 
felejtett ajkak a figyelő, nagy szemek kérdését hordozzák. A ruhácska zöldje s 
a virító pirosak között e két főszín számos árnyalata és reflexe ad átmenetet s 
teremt gazdagságot a kép színegyüttesében” (Hárs 1966, 19). Az égetett umbrá-
val és a vörös más árnyalataival megfestett sötét háttér, illetve a mély árnyékok 
együttesen nagymértékben hozzájárulnak a kép intenzivitásához, minek hatá-
saképpen a régi magyar cserepek tüzes színei juthatnak eszünkbe. Ezt a képet 
sokak szerint a spontán jellemzés szuggesztív ereje és a színek kiszámítottsá-
ga egyszerre teszi remekművé (Hárs 1966; Bényi 1959), s olyan vélemény is 
ismert, amely szerint a rideg, zsörtölődő művész saját érzelmeit rejtette el ebben 
a mélytüzűen megfestett, reflexekben gazdag gyermekportréban (Hárs 1966). 
Az mindenesetre bizonyos, hogy bár a fentebb elemzett képen némiképp átér-
ződnek a parasztság karakterjellemzői, ez javarészt Koszta „plebejus” alkatából, 
festészetének népies irányvonalából következik, s így nem tekinthetjük pusztán 
társadalomtörténeti érvényességű információnak mindazt, ami Katóka figurá-
jában parasztinak érződik.

Bényi László a mű szerkesztésbeli tudatosságát dicséri, mely a koloritban, 
a színek játékában és „a reflexek értékének biztos tudásában” mutatkozik meg: 
„Az ülő kislány zöld ruhájának villódzó színe ismétlődik az arcon és a homlo-
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kon; az ölében tartott cserép muskátlinak virága a vállnál pirosan virít és ráve-
títi reflexeit az arc kiugró részeire, a kipiruló orcákra és a gombóc-orr végére. 
A két főszínnek – a zöldnek és az égő pirosnak – kettős szerep jut e festményén 
azáltal, hogy megismétli őket az arcon, saját visszfényeikben. Egyrészt fokozza 
jelentőségüket, amennyiben kétszeresen fordulnak elő, s ezáltal úrrá lesznek 
a kép színhangulatán, másrészt mérsékli, differenciálja e két szín nyers, natu-
rális egymásmellettiségét azzal, hogy reflexeik színeiben fokozatos átmenetet 
teremt a két főszín felé” (Bényi 1959, 35–36). Bényi rámutat arra is, hogy a 
komor tónusú képeken megjelenő piros színfoltok ahelyett, hogy felvidítanák, 
még szomorúbb, mélyebb hangvételűvé teszik a képet (Bényi 1959). Így válik a 
festmény a paraszti létállapot érzékeltetésére alkalmas népies törekvés értékes 
dokumentumává, s modelljén keresztül – az etnográfiai hangsúlyeltolódások 
ellenére is – képes közvetíteni valami lényegit a paraszti lélekből. 

önkontroll és szeretetigény a „leány macskával” tematikájú 
ábrázolásokon

Koszta József leánygyermek-ábrázolásainak kisszámú, ám igen érdekes 
csoportját alkotják „leány macskával” típusú portréi. A macska motívumának 
hangsúlyos jelenléte az említett képeken kifejezetté teszi az ábrázolt nőiségét, 
hiszen ennek az állatnak nesztelen, puha járásán kívül rejtélyessége is hozzá-
járult ahhoz, hogy lényében mintegy formát öltsenek bizonyos feminin tartal-
mak, mint amilyen a szerelem, a termékenység és az anyaság. Ezek a jelentések 
– Básztet istennő képében – már az óegyiptomi mitológiában hozzákapcsolódtak 
a macska képzetéhez, akárcsak a védelem és az áldás. Később mind a macska, 
mind a nő iránti tisztelet háttérbe szorult, a középkori keresztény gondolkodás 
történetében pedig egyenesen megvetéssel illették: elítélték a macska kéjvágyát, 
szerencsétlenséget és halált hozó sátáni természetét (Pál és Újvári 2001), a nőket 
pedig, ugyancsak sátáninak vélt természetük miatt, alsóbbrendűnek gondolták 
(ld. Tertullianus – Pukánszky 2004). Az újkori műveltség forrásaiban az erotikus 
tartalmat rendre lustasággal és restséggel társították (Schneider é. n.), s ezek a 
jelentések a képzőművészetben is gyakorta megfogalmazódtak. 

Nicolas Maes A hallgatózó című festményén (1657) például a macska alakja révén 
a nőben munkálkodó érzéki örömök jelenítődnek meg, s egyúttal utalás történik a 
csábítás mozzanatára, melynek közvetlenül is szemtanúi lehetünk a képen. Ugyan-
akkor a fehér cica figurája nemcsak erotikus tartalmat hordoz magában, de utal a 
szexualitással és a kéjvággyal óhatatlanul összefonódó restségre is. Ily módon ez a 
mű a fáradhatatlan munkabírás erényére, a puritán-protestáns életideálra irányítja a 
figyelmet, hiszen csak ez a morál képes megvédeni attól, hogy magukkal sodorjanak 
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a bűnös élvezetek. Ugyancsak Maes festette A lusta szobalány című képet (1655), 

 melyen jól felfedezhetőek a restség (acedia) és a hanyagság (negligentia) jelei (pl. 
kézre támasztott fej), a tanulság pedig egyértelmű: a lustaság káoszhoz vezet, a 
restség és a felfordulás közötti összefüggést pedig a macska alakja világítja meg. 
Ez a mű ugyancsak afféle erkölcsi példázat, mely a korabeli, polgárosuló Hollan-
dia puritán-protestáns erkölcse vizuális tanítóanyagának részét képezte, a fárad-
hatatlan munkabírás erényének jelentőségét hirdetve (ld. még: Schneider é. n.; 
vö. Szabó 2014). 

Az általunk vizsgált két képen ugyancsak egyfajta puritán életideál jut kife-
jeződésre az ábrázolt leányalakok viselkedésformái mögött munkáló társadalmi 
tudatformákban, mégpedig a polgárosult vonásokat is magán hordozó korabeli 
vidéki középréteg gyermekszemléletének vonásaival összefüggésben. A vidéki 
középrétegek életét – a parasztságéhoz hasonlóan, bár kisebb mértékben – a 
rutinfeladatok megoldásának a kényszere határozta meg (Katona 2001; Jávor 
2000), s emiatt rendkívül fontos érték volt a szorgalom és a kitartás. A korabe-
li hazai rurális társadalomban a lustaságot, akárcsak Hollandiában (legalábbis 
a deklaráció szintjén), roppant nagy bűnnek tartották, s úgy vélték: „A lusta 
asszonynak macska mossa a tálját, kutya sepri a szobáját” (Vasas 1993, 78). Fontos 
érték volt továbbá az engedelmesség és a függőség, az önkontroll, az önfegye-
lem és a fáradhatatlan munkabírás (Balázs Kovács 2004). A fentiek ábrázolását 
figyelhetjük meg képeinken is, különös tekintettel a puritán életfelfogás felszíni 
elemeinek érvényesülésére. 

Leány macskával. A Leány macskával című kép (1920-as évek; 3.) kissé 
felülről ábrázolt modellje feltehetően Annuska volt, aki egy félhomályos szoba 
árnyékos szegletében lett megfestve, magányosan és csöndesen, leválva minden-
nemű társas közegről néhány pillanatra, míg nyugalmat meríthet saját magából 
(önmaga „autentikus énjéből” – Goffman 1956, 22–32). A szobába áramló tompa 
fény kissé életképszerűvé teszi a képet, az ölelésből szabadulni akaró fehér macs-
ka elevennek ható mozdulatai révén pedig már-már megmozdul a festmény. 

A leány törékeny kezei gyöngéden fogják közre a szeretett állatot, mégis 
elég erősen ahhoz, hogy ne kószáljon el ellenőrizetlen területekre. A kéztartás 
nemcsak kontrollról árulkodik, hanem gondoskodásról, odafigyelésről és oltal-
mazásról is. Ebben a gesztusban egyszersmind a modell szeretet- és biztonságigé-
nye is kifejeződik, de esetünkben nem ez az igazán hangsúlyos jelentéstartalom. 
Az ábrázolt leány fegyelmezetten összezárt ajkai hallgatagságra és önuralomra 
utalnak, arcáról mély érzelmek olvashatóak le. Hajának kettéválasztott, rende-
zett felülete első ránézésre ugyancsak az önuralom érzését sugallja, ám lazán 
összefogott kontya némi fesztelenséget, gondtalanságot visz az önfegyelembe, 
arcának határozott élei ellenére is. Ugyanakkor érződik a kép mögül a folytonos 
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munkavégzés fáradalma is, az az életbölcselet, amely képessé teszi őt arra, hogy 
beletörődjön az asszonynak szánt élet rendjébe.

Az az összpontosítás, amely arra irányul, hogy a macska – mint a lustaság, 
a szabadosság, a kéjvágy, a „démoni”, a „bestiális” asszonyi természet megtes-
tesítője – ne szabadulhasson gazdája gyöngéd szorításából, már önmagában az 
önuralom gyakorlását jelenti. Ugyanis ez a gesztus nem másra utal, mint a leány 
saját érzéki vágyai, individuális megnyilvánulásai, „öncélú” (a rurális, földművelő 
vagy éppen paraszti társadalom szemében még gyermeki fejletlenségét igazoló) 
késztetései fölötti kontroll szüntelen működtetésére, mely, mint tudjuk, roppant 
nagy jelentőséggel bírt a vidéki női életideál és életgyakorlat szempontjából. Az 
önuralom képességének jelenléte igazolja, hogy e leány már-már komoly nővé 
érett, felkészült az asszonyi sors vállalására, ami beletörődéstől és magánytól 
terhes. Ezen a képen tehát a korabeli vidéki társadalomban működő hatalom-
gyakorlási mechanizmusok egyikének leképeződését fedezhetjük föl, méghozzá 
interiorizált, a leány magatartásrepertoárjába szervesült formában. 

Végül érdekes megjegyezni, hogy a leány arcán érződő melankólia mintha 
Koszta borongó lelkének mélységeit tükrözné, sőt, Annuska mintha átérezné azt 
a művészi melankóliát, amely a szeretett férfi lényét járja át. Ha az utóbbi felté-
telezés mellett tartanánk ki, a képet a pár összetartozásának dokumentumaként 
is értékelhetnénk. Feminista nézőpontból ezt a mozzanatot a női alávetettség 
bizonyítékaként értelmezhetnénk.

                (3.) Koszta József:   (4.) Koszta József: 
     Leány macskával, 1920-as évek             Annuska a cicával, é. n.
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Annuska a cicával. Hasonló témát dolgoz föl a népiességtől áthatott Annuska 
a cicával (é. n.; olaj, vászon; 60,5x50 cm; 4.), melynek szemmagasságból ábrázolt 
modellje feltehetően ugyancsak Annuska volt, aki szemlátomást még a serdü-
lőkorból sem nőtt ki a portré keletkezésekor. Ezt mutatja fitos orra, a szégyen-
lősségre és szemérmességre utaló arcpír. Kontyba fogott haja és vállkendője a 
visszafogottság és az engedelmesség ideálját közvetíti, ugyanakkor ruhájának 
pirosa kifejezésre juttatja mindazt a fojtott szenvedélyt, amely az ösztöncselek-
vésektől telített vidéki élet felszíne alatt feszült. A piros a nemiségre, a leány 
szexuális érésére, a nő fajreprodukciós funkciójára is utalhat, figyelmeztetve az 
asszonyiság passzív-befogadó szerepére. 

Mint látható, az első antropológiai tér tekintetében minden a felnőtt életideál 
irányába mutat, ám a macska alakja révén, amit a leány féltően és szorosan ölel 
kebléhez, az ábrázolt gyermek volta válik hangsúlyossá. A két test – a leány és 
a kezében dédelgetett állat teste – itt még elválaszthatatlanabbul fonódik össze 
egymással, mint a Leány macskával című képen. Míg ezen a képen a macska – 
mint a leányban szunnyadó „démoni” természet megtestesítője – mintha szök-
ni akarna asszonyosodó gazdája szorító karjaiból, addig az Annuska a cicával 
című képen hozzásimul a leányhoz, olyan ösztönösséggel és otthonossággal, 
mintha csak egy csecsemő bújna biztonságot, kényelmet és meleg szeretet adó 
anyja testéhez. Így a cica alakja révén a gyermekkor szeretetet, gondoskodást és 
biztonságot igénylő életszakaszként jelenik meg, ugyanakkor a bújás, az ölben 
tartás a gyengédség mozzanata következtében előrevetül az anyai szerep is. A 
semleges háttér zöldjei a fiatalságra utalnak (Király 1994), kifejezve a gyermekkor 
átmenetinek tartott voltát, ugyanakkor a zöld adott esetben jólétre és társadalmi 
büszkeségre is asszociálhat (vö. Fényes Adolf: Fiúcska, é. n.).

Mindezen túl a női lélek jelképeként megjelenő macska olyan tulajdonságo-
kat hordoz magában, mint a rejtélyesség és a kiszámíthatatlanság (Pál és Újvári 
2001), így a leány macskával történő ábrázolása a művész azon felismerésére 
utal, miszerint a női természet megismerhetetlen, rejtélyei feltárhatatlanok a 
férfi számára. A női lélek teljes birtokba vétele kudarcra ítélt törekvés, a nő 
intimszférájának korlátai áthatolhatatlanok. Ha ezt az értelmezést elfogadjuk, a 
tárgyalt képeken kifejeződésre jut a művész választottjához fűződő viszonya is: 
személyét elfogadja és tiszteletben tartja, annak minden misztériumával együtt. 

Érdemes összevetni a fenti képeket a „leány kakassal” típusú ábrázolásokkal. 
Míg ezeken a műveken mindenekelőtt a szorgalom, a visszafogottság és a szégyen-
lősség erénye, a szereppredesztináció jelensége ismerhető fel, addig a macska-
motívummal hangsúlyosabbá válik a szeretet- és a biztonságigény motívuma.

Végül jegyezzük meg, hogy a tárgyalt képek modelljei – Koszta feleségéről 
van szó – a vidéki polgári középréteg vonásait viselik magukon, ám a művész 
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plebejus alkatának, a paraszti társadalom problémái iránti érzékenységének 
köszönhetően műveit ezúttal is erőteljesen átjárják a népiesség vonásai. Az 
első antropológiai tér (ruházat, hajviselet stb.) elemeiből kitűnik ugyan, hogy 
a „leány macskával” (és a dolgozatban tárgyalt más ábrázolásokon is) az archa-
ikus paraszti létformától és mentalitástól, a szegényparaszti életrend rituális 
jellegétől távollévő, „modernebb”, „öntudatosabb” létforma köszön itt vissza, 
ám a művész mégis a népiesség, a parasztság ismérveivel itatja át leányalakja-
it, ha oldottabb formában is. Mindazonáltal az olyan erények, mint amilyen az 
önkontroll, önfegyelem, szorgalom, függőség és engedelmesség a Koszta által 
ábrázolt társadalmi réteg leányaira is jellemző volt, így jelentős tárgyi hangsúly-
eltolódást nem tapasztalunk. 

Párhuzamok. A vizsgált képeket összevethetjük Pierre-Auguste Renoir 
(1841–1919) Mademoiselle Juliet Manet portréja macskával (Gyermek macská-
val) című művével (1887). A Renoir-kép modellje (Berthe Morisot és Eugéne 
Manet lánya) a szeretet és a kényeztetés tárgyaként tartja ölében a macskát, 
egyszerre fejezve ki ezáltal a gyermekszeretet és odafigyelés iránti igényét, illetve 
a gyermekkor védett állapotát. A Koszta-képeken a macska a közösségi kontroll 
jelképes „alanyaként” jelenik meg. Renoir képén, amely még magán viseli Ingres 
hatását, a szeretet atmoszféráját a finom, puha körvonalak és a halk, de eleven 
színek emelik ki. A lágy, enyhén hajlott ívek feminin tartalmakat közvetítenek, 
akárcsak a kerekded arc, s rajta az arcpír, ami visszafogottságra és kifinomult-
ságra utal. Ezzel szemben Koszta művein szó sincs a gyengédség efféle megnyil-
vánulásairól vagy a védett gyermekkor állapotáról, sokkal inkább a korabeli 
rurális társadalom erkölcsének olyan elemeit konstatálhatjuk, mint amilyen az 
alázatosság és az engedelmesség eszménye, illetve a visszafogottság, a szégyen-
lősség és a kitartás. Koszta leányalakjainak „erkölcsi tisztasága”, kontrolláltsága, 
„világiatlansága”, illetve az individuum feloldódása a kollektívumban tükröződik 
a profil beállításában is (vö. Hans Tietzét kommentálja: Bacsó 2012, 136), ami 
hangsúlyozza a vidéki élet szertartásos-népies jellegét Renoir képeinek városi 
individualizmusával, világiasságával szemben. Továbbá, míg Renoir képén a 
gyermekkort védettség övezi, s a macska is a védettség szimbólumaként jelenik 
meg, addig Koszta képein a közösségi kontroll jelképes alanyaként tűnik elő, 
nem ágyazódik a védett gyermekkor kontextusába. 

Gergely Imre (1868–1957) Kislány macskával című festményén (é. 
n.) is a játékosság, a védettség, a jóllét, a kényelem és az ártatlanság létmo-
tívumai jelennek meg a macskán keresztül. A kép a városi létmód kontex-
tusában érzékelteti a gyermekközpontúságot, amiről Koszta leányalakjai 
kapcsán nem beszélhetünk. Eszünkbe juthat Wilhelm Schütze Legjobb bará-
tok című képe is, amelyen a macska alakja révén szintén a szeretetigény válik 
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kifejezetté. Egészen más benyomásunk támad Peske Géza Lány macskával 

 című képe kapcsán, amelyen a macska már nem a gyermeki szeretetigény, hanem 
a játékosság motívumaként jelenik meg, s már csak ennek okán is hiányzik a 
képből a gyermekkor elmélyült megfigyelésének igénye.

A macska alakjával találkozunk Édouard Manet Olympia című képén (1863) 
is. Fekete figurája a kéjjel és a szexualitással áll összefüggésben. Kissé fenyege-
tőnek ható jelenléte a fásult kurtizánnal együtt a kicsapongó életmód lélektani 
következményeire figyelmeztet (ld. Tuffelli 2001), hogy ezzel mintegy a klasz-
szikus szépségideálok felől a kor társadalmi valósága és dekadens életérzése felé 
irányítsa a befogadó figyelmét. Manet korszakos képével szembeállítva Koszta 
képeit elmondhatjuk, hogy, noha a parasztfestő művei fél évszázaddal később 
készültek, mint az „ágyban fekvő majom” aktja, mégsem látjuk nyomát az 
olympiai feslettségnek. Itt még változatlanul érződik a korabeli vidéki létállapot 
szertartásos merevsége és nagyfokú kontrollja, illetve az abból fakadó szigorú 
nőideál előrevetülése. 

(5.) Koszta József: „Olvasó leány”

Olvasó leány. A századforduló tájékának európai festészetében – a női 
emancipáció törekvéseinek dokumentumaként – mind elterjedtebbé vált 
az olvasó nő ábrázolása, s egy ízben – bár az európai polgári létmód mintá-
zataitól eltérő jelentéstartalommal – Koszta József festészetében is talál-
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kozhatunk ezzel a témával. Az Olvasó leány (é. n.; olaj, fa; 60 x 45 cm; 5.) 

 című kép feltehetően ugyancsak Annuskát ábrázolja sötétszürkés és barnásvö-
röses, vaskos, borongós színfoltokkal felrakott háttér előtt, ami a szűk képkivá-
gással együtt az elszigeteltség érzését kelti. Nyers, szaggatott ecsetkezelés, durva 
felület uralja ezt a mélytüzű kompozíciót, s a háttér sötét tónusaiból „fokoz-
hatatlan mélységgel rínak ki a szemüregek, a pofacsontok és széles orrtövek” 
(Bényi 1959, 26). A leány szürkés öltözéke szerény, visszafogott jellemre utal, 
akárcsak középen kettéválasztott, sima felületű haja (ld. Jávor 2000), melynek 
áttekinthető szerkezete a népiességtől sem mentes vidéki leányéletet átható 
közösségi kontrollra, a „puritán” életgyakorlatra, az egyszerűség és az átlagos-
ság eszményére asszociál. Az arcpír a „kicsipkedés” eredménye: régen vidéken 
a leányok kicsipkedték az arcukat, különösen templomba menet (Jávor 2000), 
hogy szégyenlősnek, szemérmesnek tűnjenek az „anonim tömeg” szemében, 
mely lépten-nyomon osztotta szigorú ítéleteit (Balázs Kovács 2004).

Mivel az olvasás – pl. a már-már lehunyt szemhéj okán – rutinszerűnek hat, 
feltételezhetően imakönyvet (ld. kis formátum, rózsaszínű lapok) látunk a leány 
kezében, így az aktus vallásos éberségről tesz tanúbizonyságot, de áhítatosságot 
fejez ki a leszegett fej és a vállak lefelé irányuló íve is. Az olvasás itt már nem 
magántermészetű folyamat, mint pl. a holland zsánerfestészetben (Vermeer: 
Levelet olvasó nő nyitott ablaknál, 1657 – Bode 2007, 71), hanem a közösségbe 
való beletagolódást segíti (Deáky 2011, 211–214). Szó sincs itt a fények és távlatok 
Vermeernél tapasztalt finom gondolati játékáról, harmonikus színvilágáról sem. 
Ezzel szemben ösztönös, durva festői modorral, plebejus szemlélettel találko-
zunk, melyen keresztül lehetővé vált a kevés szavú, rideg parasztember magányos 
mikrokozmoszának kifejezése, a parasztlélek mélyén forrongva munkáló őserő 
felszínre hozása. Etnográfiai értelemben itt sem parasztleány-reprezentációról 
van szó, ám a néplélek esszenciális érzékeltetésére való törekvés itt is jelen van, 
akárcsak Koszta sok más művén.

A könyv a festészetben általában az univerzum, illetve a tudás szimbólu-
maként jelenik meg, az Istennel való kapcsolat közvetítő médiumaként. Peter 
Ilsted dán festőművész (1861–1933) hasonló tárgyú festményén (Olvasó lány 
szobabelsőben, 1908) egy tágas szobában helyezte el fénnyel elárasztott leány-
alakját (Nagy 2014). Koszta képén a leány egy fénytelen szoba sötét szegletében 
olvas, ami elszigeteli a külvilágtól. A könyvön kívül nem utal semmi más a tudás 
áradására, nem ragyogja be fény a lány arcát, nem járja át lényét az „Ige”. Az 
olvasás itt nem örömforrás, mint Ilsted polgárleányánál, sőt, talán még csak nem 
is az „Ige” befogadásának, átélésének aktusa, hanem monoton szertartás, amely 
a vidéki közösséghez és annak kérlelhetetlenül ritualista (vö. Robert Merton a 
ritualizmusról – ld. Merton 1980) életrendjéhez kapcsolja a leányt. 
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összegzés

Koszta mestere volt a melankolikus atmoszférateremtésnek, hiszen élete 
végéig mintegy belülről átélten festette az alföldi létállapotot. Képei a paraszt-
ság és általában a vidéki élet rendjéből szólaltatnak meg valami lényegit, s ez 
alól nem kivételek leánygyermek-ábrázolásai sem. Dolgozatunkban tárgyalt 
képeinek modelljei ugyan – a hajviselet, a ruházat és a testtartásból következ-
tethetően – a rurális társadalom középrétegeiből valóak, ám mégis számos, a 
paraszti gyermekszemléletre jellemző vonást lelhetünk fel az itt megjelenő gyer-
mekreprezentációkon. Ezeken a képeken a művész nem azt mutatja meg, ami a 
gyermekkorban pillanatnyi és önfeledt, hanem azt, ami a leánygyermeket észre-
vétlenül vezeti a hallgatag, csendes női sors felé. Koszta már-már típusossá mere-
vített, mélytüzűen és indulatosan megfestett portréin a puszta megjelenésében 
kedves, még befejezetlen gyermek lényén óhatatlanul érződik a vidéki leányélet 
szigorú rendje, s már előrevetül a későbbi érett asszony szemérmetessége, illetve 
alázatos beletörődése az osztályrészéül jutott „sorsba”. Ezt a „sorsot” („conditio 
humanát”) sejtetik az olyan attribútumok is, mint amilyen a muskátli vagy a 
váza, a felnőtt világra méretezett karosszék, de érzékelhető mindez a gyermek 
testtartásából, tekintetéből, taglejtéseiből, illetve a háttér és az alak viszonyából. 
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Renato TAMBA

DEČJA I MLADALAČKA PERSPEKTIVA U PREDSTAVLJANJU 
INFANTKINJA JOŽEFA KOSTE

Studija je pokušaj ikonološke analize predstavljanja infantkinja Jožefa Koste iz 
aspekta istorijskog istraživanja koncepcije detinjstva. Orijentacije pitanja postavljaju 
za cilj otkrivanje ideje i koncepta deteta koji karakterišu provincijalno društvo u 
kriznom periodu dualizma, kroz motive i ontološke metafore života ženskog deteta, 
kao što su muškatle, mačka i čitanje. Metode istraživanja objedinjuju više formi 
ikonoloških pristupa, međutim u aktuelnom prikazu postoji mogućnost samo za 
izlaganje hermeneutičkog vida posmatranja. U toku analize slika – osim interpretacije 
i komparativnog ispitivanja simbola i atributa – značajan akcenat se stavlja i na 
otkrivanje formi društvene svesti i društvenih iskustava, u čijim relacijama se polazi 
prvenstveno od radova Norberta Šnajdera i Arnolda Hauzera. U toku autorskih 
prikaza se izvlače zaključci o afirmaciji vida tzv. ekspresivnog realizma i narodnog 
slikarstva, o sociokulturnim karakteristikama, odnosno stereotipima i načinima 
shvatanja života ženske dece koji se odražavaju u ponašanju prikazanih infantkinja. 
Na osnovu istraživanja antropološkog prostora, simbolike boja i ontoloških meta-
fora može se zaključiti da infantkinje Jožefa Koste kao da nose u sebi strogi red 
provincijskog života ženske dece u čijem biću se već nazire skromnost buduće zrele 
žene, odnosno ponizno pomirenje sa „sudbinom” („conditio humana”-om) koja 
joj je data u amanet.
Ključne reči: ikonografija istorije detinjstva, hermeneutika, koncepcija detinjstva, 
Jožef Kosta, komparativno istraživanje motiva, vaspitavaje ženske dece

Renáto TÁMBA

THE IMAGERY OF CHILDREN AND YOUTH IN JÓZSEF 
KOSZTA’S VISUAL PRESENTATION OF GIRLS

In this paper, I attempt to give an iconological analysis of the visual presentation of 
girls from the standpoint of historical research of children imagery. My objective 
is to look into the visual and notional imagery of children in the period of crisis of 
dualism present in small-town environment, through the motifs of young girls’ lives 
and metaphors of existence such as geraniums, cats and reading. My methods of 
research combine several forms of visual approach, however in the present review 
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only the hermeneutical approach was possible. On course of paintings analysis – 
beyond interpreting and comparing symbols and attributes – I emphasize the forms 
of social consciousness and experience, for which my starting points are the works 
of Norbert Schneider and Arnold Hauser. I draw conclusions on the realization of 
the so-called expressive realism and folk painting, the social-cultural features present 
in the visuals, as well as the stereotypes and perceptions regarding young girls’ lives. 
The given anthropological space, symbolism of colours and metaphors of existence 
allow us to say that Koszta’s girl characters carry the stern ways of small-town life; 
their being projects ahead the mature women’s shyness and humble obedience to 
“fate”, or conditio humana, ruled out for their social class.
Key words: childhood iconography, hermeneutics, children imagery, Koszta József, 
comparative study of motifs, upbringing for girls

Támba Renátó: Gyermek- és fiatalságszemlélet Koszta József leánygyermek-ábrázolásain



187

TÖRTÉnElEm



188



189

TANULMÁNYOK 2017/1. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék 
STUDIJE 2017/1. Filozofski fakultet, Novi Sad 
STUDIES 2017/1. Faculty of Philosophy, Novi Sad

UDC: 943.9”1526” ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER 
355.48(439 Mohács) 
A kézirat leadásának időpontja: 2017. május 25. 
Az elfogadás időpontja: 2017. július 26.

GYÖRE Zoltán–PFEIFFER Attila
Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Történelem Tanszék 
zoltan.gyore1@gmail.com 
attilapfeiffer88@gmail.com 

„NEMZETI NAGYLÉTüNK NAGY TEMETŐJE, 
MOHÁcS!”

A mohácsi csata és következményei

A mohácsi csatának – melyben a magyar és az oszmán-török főseregek ütköztek 
meg – súlyos következményei voltak a Magyar Királyságra, illetve a néhai Bács és 
Bodrog vármegyékre nézve egyaránt. Nemzeti katasztrófa következett be: a középkori 
magyar állam, mint regionális hatalom megszűnt létezni, a Közép-Európa történetét 
addig jelentős mértékben meghatározó magyar nép pedig négyszáz évre elveszítet-
te politikai függetlenségét. A magyarság a csata utáni évszázadokban ki volt téve a 
bécsi udvar és Oszmán Birodalom nyomásának – mégis, hála a kitartó politikai és 
fegyveres küzdelemnek, sikerült megőrizni Magyarország államiságát, illetve vallási 
és társadalmi sajátosságainak jó részét. A vesztes ütközet következményei egészen 
a mai napig meghatározták a magyar történelem alakulását.
Kulcsszavak: mohácsi csata, Magyarország, Bács és Bodrog vármegyék, Habsburg 
Monarchia, Oszmán Birodalom, hadtörténelem, újkori történelem.
 

A közel ötszáz éve lezajlott Mohácsi csata döntő fordulatot hozott az addigi 
magyar-török háborúk sorában, és egyúttal megpecsételte a Magyar Királyság és 
Közép-Európa nagyobb részének történetét. Kisfaludy Károly a mohácsi vészt 
így jellemezte: „Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács!”. Sorsforduló volt 
ez a szűkebb pátriánk, az egykori Bács és Bodrog vármegye magyar lakosságá-
nak is. Célunk e tanulmánnyal mindössze annyi volt, hogy a délvidéki magyar-
ság figyelmét felhívjuk nemzeti történelmünk e messzemenően meghatározó 
eseményére, és hogy ismertessük az eddigi, többé-kevésbé általánosan elfogadott 
nézeteket az események okai és következményei kapcsán. A bemutatott törté-
nésekből talán az olvasó is levonhat bizonyos következtetéseket. 
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Az oszmán-török hódítások

Az oszmán-törökök európai hódításai 1354 tavaszán kezdődtek. Igaz, a törö-
kök előtte is jártak már Európában, a Balkánon. A dél-európai államok, illetve 
nemesi csoportjaik előszeretettel fogadták a török zsoldosokat az egymás elleni 
küzdelmeikben. Segítségül hívták őket a bizánci birodalom belharcaiba, a többi 
között a szerb uralkodó, Dušan István (1332–1355) elleni csatákba is bevetet-
ték őket (1344-ben). Ezek a zsoldos egységek aztán lassanként már nemcsak 
katonai erőt képviseltek, hanem egyre inkább politikai befolyásra is szert tettek 
(Inaldžik 2003, 14; Bánlaky 1929, 43).

A magyar királyok csaknem az európai megjelenésükkel egyidejűleg harcol-
ni kényszerültek a törökökkel. I. Lajostól (1342–1382) II. Lajosig (1516–1526) 
százhatvanegy éven keresztül háborúztak ellenük váltakozó sikerrel. Az évek 
során azonban a törökök fölénye egyre inkább nőtt, s a szélesebb körű keresz-
tény katonai szövetségek sem tudták már megfékezni hódításaikat (Szakály 
1990, 35–53).

Az Oszmán Birodalom a 16. század első évtizedeire már hatalmas terüle-
teket foglalt el Európában, a Balkán-félszigeten, Kis-Ázsiában és Afrikában is, 
s gondosan kidolgozott eszmei, politikai és katonai tervek szerint uralkodott. 
Miután az oszmán szultánok meghódították az iszlám szent helyeket (Mekka, 
Medina, Jeruzsálem), valamint Bizánc fővárosát, Konstantinápolyt, egyszerre 
tekintették magukat a római császárok utódainak, a muzulmánok védelmező-
inek és iszlám harcosoknak, akik a hitetlenek ellen küzdenek. Gyökeret vert 
és egyre jobban elterjedt az a nézet, hogy az egyetemes muszlim szultánság fő 
ideológiai és politikai ellensége a Német-római Birodalom császára, akinek a 
hatalmát mindenképpen meg kell dönteni (Inaldžik 2003, 49–52).

A növekvő félhold birodalmának hatalmas emberi, pénzügyi, gazdasági és 
ideológiai fölényét felhasználta a nagy ambíciókkal rendelkező fiatal Szulejmán 
szultán (1520–1566). Két évtizednyi békésebb időszak után újból a keresztény 
Nyugat felé fordította az oszmán fegyvereket. Több lehetséges célpontja is akadt: 
Moldova, Lengyelország, Rodosz, Itália és Magyarország (Faroqhi–Fleet 2013, 
51; B. Szabó 2006, 21.). A legjobb választásnak az a Magyarország tűnt, amely 
évszázadok óta az oszmán-törökök ellensége volt, és amellyel mindenáron igye-
kezett leszámolni. Mindezeken kívül stratégiailag is ez a hadjárat bizonyult a 
legkívánatosabb lépésnek, hiszen Magyarország területén keresztül vezetett az 
út a keresztény császárság egyik legfontosabb központjába, Bécsbe. A törökök 
tudták, hogy Magyarország már nem az az erős állam, ami Hunyadi Mátyás 
(1458–1490) uralkodása idejében volt, gazdasági, pénzügyi, politikai, valamint 
katonai tekintetben is igen sokat veszített egykori erejéből. A fiatal II. Lajos 
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még ürügyet is szolgáltatott a támadásra azzal, hogy hosszan megvárakoztatta 
a szultán követét, aki fegyverszüneti ajánlattal érkezett hozzá.1 (Pállfy 2009, 5).

Azon kívül, hogy az Oszmán Birodalom Szulejmán szultán idejében élte 
fénykorát, más, nemzetközi körülmények is közrejátszottak abban, hogy a 
török hódítások ilyen eredményesek legyenek. Franciaország ekkor próbálta 
kiterjeszteni a hatalmát Itáliára, ebből bontakoztak ki a Habsburg–Valois ellen-
tétek, és torkollottak háborúkba. Nagyban rontott a helyzeten a katolikusok és 
a protestánsok közötti vallásszakadás is, amely alapjaiban rengette meg Euró-
pát. Az oszmán-törököket csábította az óriási lehetőség, hogy még nagyobb 
területeket foglaljanak el Közép-Európában. Ha közvetlen hatással nem is volt 
a Mohácsi csatára, talán mégsem mellékes körülmény, hogy a francia király, I. 
Ferenc (1515–1547) az Oszmán birodalmat potenciális partnerének tekinthette 
a Habsburgok ellen vívott kemény háborúja során – amire vannak utalások e 
korból (Jelavich 1996, 39; Györe 2014, 86, 109; Inaldžik 2003, 47–48, 53). 

Az Oszmán Birodalom I. Szulejmán szultán uralkodása előtt már meghó-
dította szinte az egész Balkán-félszigetet. Az ifjú szultán pedig egy olyan hatal-
mas hadjáratot indított a keresztények ellen, melyre a 15. század második felé-
től kezdve nem volt példa. 1521-ben sorra estek el a magyar végvári rendszer 
legfontosabb várai: Nándorfehérvár, Szabács, Zimony, Orsava és Szörényvár, 
ami a magyar végvári rendszer első vonalának megsemmisülésével járt. Ezt 
szakította félbe Tomori Pál kalocsa-bácsi érseknek a Ferhád pasa csapatai felett 
aratott nagyolaszi (szávaszentdemeteri) győzelme 1523-ban, de a török előrenyo-
mulást már ez sem tudta megállítani. A szultán alaposan felkészült a következő 
nagy hadjáratra: az állandó katonai nyomással párhuzamosan folyt az anyagi-
ak, a felszerelés és a fegyverek felhalmozása, amire fényt vet az is, hogy hogy 
az isztambuli ágyúkészítők 1522 és 1526 között 1027 különféle kaliberű ágyút 
öntöttek (Uyar–Erickson 2009, 50, 73; Ágoston 1992, 63). 

Az ellenfelek

A 16. század előtti években a magyarok és a törökök többnyire a Magyar 
Királyság határain kívül csaptak össze. 1526-ban Mohácsnál tudták először 
magyar területen és nyílt terepen összemérni erejüket. 

Vajon milyen lehetett az összecsapó felek erőviszonya? 

1 A magyar uralkodó ugyanis – már hagyományos módon – a keresztény érdekeket szem előtt tart-
va, a török követek megérkezése után elküldte a maga követeit a keresztény fővárosokba azzal a 
feladattal, hogy megérdeklődjék, vajon háború- vagy békepártiak-e. Tehát II. Lajos nem küldött 
rögtön választ Szulejmánnak. 
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1500 körül a nyugat-európai országok gazdag államnak tekintették Magyar-
országot, és jelentős katonai erőt tulajdonítottak neki. Így jogosan hitték azt, 
hogy a Magyar Királyság délkeleten a nyugati kereszténység bástyája (Pálffy 2016, 
21). A valóság azonban más képet mutat. Ha megvizsgáljuk Magyarország 1526 
előtti állapotát, akkor világossá válik, hogy a Jagelló királyok idején az ország 
igencsak meggyengült. A dinasztia kísérletet tett ugyan arra, hogy valamikép-
pen fellendítse az állam gazdaságát, de a belső nehézségek és az állandó külső 
támadások minden igyekezetét ellehetetlenítették. 

Ezzel szemben az oszmán állam területei kiterjedtsége, anyagi és emberi 
erőforrásai valamint gazdasági és pénzügyi teljesítőképessége tekintetében is 
többszörös fölényben volt. Az államigazgatás jó szervezettsége és központosí-
tott jellege, illetve a szultán teljhatalma lehetővé tette az ország erőforrásainak 
irigylésre méltó mozgósítását – ami Törökországot politikailag és katonailag is 
jóval hatékonyabbá és ütőképesebbé tette. Tegyük hozzá, hogy a muszlim hadse-
reget harcedzett, nagy tapasztalatú hadvezérek irányították. 

A török hadseregnek mindezeken kívül még egy hatalmas előnye volt, ami 
szinte felülmúlhatatlanná tette: a biztos pénzügyi rendszerre és a katonai beren-
dezkedésre támaszkodva a hadjáratokat már egy évvel korábban megszervezték, 
így a hadjárat évében nem függtek az aratástól és a beszedett adó mennyiségé-
től, mint a keresztény államok. Ez lehetővé tette, hogy a török hadsereg kétszer, 
sőt háromszor annyi katonát tudott toborozni sokkal rövidebb idő alatt, mint 
a keresztény ellenfelei és hogy a hadszíntéren is európai ellenfeleitől jelentősen 
korábban tudott megjelenni (B. Szabó 2016, 16–18, 29–31).

 Oszmán Birodalom Magyar Királyság

Terület (km2) 1 500 000 325 000

Lakosság száma 12 000 000–13 000 000 3 300 000

Évi adóbevétel 
(aranyforintokban) 4 000 000–5 000 000 250 000–260 000

Hadsereg létszáma 100 000–120 000 30 000–40 000

A szemben álló felek statisztikai adatai 
(B. Szabó János és Pálffy Géza táblázatai alapján)

II. Lajos lényegesen kisebb hadsereggel rendelkezett a török haderőtől. 
Mintegy 10 000 katonája volt állandó készenlétben (végvári katonaság, sajká-
sok, királyi csapatok). A világi és az egyházi főnemesek abban az esetben, ha 
külső ellenség fenyegette az országot, a király rendelkezésére bocsátották az ún. 
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banderiális katonaságot is. 1526-ban azonban végtelenül lassan gyülekeztek, és 
álltak össze ezek a csapatok. Rajtuk kívül kritikus helyzetekben verbuváltak még 
cseh, morva, lengyel, német és más zsoldos katonákat, vagy más európai orszá-
gok küldtek pénzsegélyt katonaság toborzására, esetleg a végvárak felszerelésére. 
A végvári katonaság fenntartásának évi költsége 130 000 aranyforint volt. Ez 
óriási megterhelést okozott az udvar számára, amiről Antonio da Burgio pápai 
nunciusnak a leveleiből értesülünk. A nuncius szerint, aki a mohácsi csata előtti 
hónapokban tudósította Rómát, az oszmánok taktikájához az is hozzátartozott, 
hogy a főbb hadjáratok előtt félkatonai, rabló alakulatok betöréseivel igyekez-
tek legyengíteni a magyar gazdaságot. Ha nem is teljes, de részsikereket elértek 
ezekkel a betörésekkel. II. Ulászlónak ugyan még sikerült valahogy karbantar-
tania a végvári rendszert, sőt kisebb támadásokat is végrehajtani a Balkánon, 
viszont a mohácsi csata előtt a királyi kincstár üres volt, a végvári katonaság 
fizetése pedig hónapokon át elmaradt (Bruckner 1926, 16–18, 24–26, B. Szabó 
2016, 40–41, 89).

Jelentős külföldi segítségre sajnos nem lehetett számítani, mivel V. Károly 
és öccse, Ferdinánd a hatalmas cognaci ligával hadakoztak Észak-Itáliában, így 
Németországból és Ausztriából már nem érkezett segítség. VII. Kelemen pápa 
azonban jelentős pénzsegélyt, 25 000 aranyforintot küldött. VIII. Henrik angol 
király és III. Mánuel portugál király pénzküldeményei sajnos nem érkeztek meg 
idejében, csakúgy, mint azok a cseh és lengyel segédhadak sem, amelyek kb. 
14 000 főt számláltak. Tovább nehezítette a magyarok helyzetét, hogy a legki-
emelkedőbb, tapasztalt magyar hadvezérek: Frangepán Kristóf és Szapolyai János 
(akinek kb. 15 000 katonája volt) nem értek oda idejében a csatába. Az ütközet 
előestéjén érkezett meg a horvát bán, Batthyány Ferenc 2000 lovasával és 3000 
gyalogosával, akárcsak a pápai zsoldban álló morvaországi (4000) és lengyel 
(1000) vitézek is (B. Szabó 2016, 62–71, 82).

A korabeli beszámolók és a mai történészek egyetértenek abban, hogy 1526. 
augusztus 29-én, a mohácsi csatatéren 25 000–30 000 keresztény katona állt 
szemben az ellenséggel. Rajtuk kívül a csatatéren voltak még a kisegítők, a kocsi-
sok, iparosok, kereskedők és a szolgák is. A keresztények serege 85 ágyúval és 
500 prágai szakállas puskával (arkebúz) rendelkezett, valamint volt még 5000 
kisebb hajójuk (Kasza–Pállfy 2011, 8). 

Vajon kellően volt-e fölszerelve a hadsereg?
Ha összehasonlítjuk a korabeli európai országok hadseregeivel, akkor elmond-

hatjuk, hogy semmivel sem maradt el a nyugat-európai országok haderejétől, 
felszerelés és taktika szempontjából is megütötte a korabeli európai mércét. Azon-
ban az oszmán-török hadsereg létszámával, a parancsnokok felkészültségével 
és tapasztalatával, a szervezéssel, a fegyelemmel, az utánpótlással és a technikai 
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felszereléssel összevetve szembetűnő a különbség. Az oszmánok többszörösen 
felülmúlták a magyar hadsereget, és ezzel a magyar vezetők is tisztában voltak 
(Kasza–Pállfy 2011, 8, Pálffy 2016, 20).

A szultán az oszmán haderő legjobbjaival indult el a hadjáratra: a szultáni 
haderővel, valamint az anatóliai és a ruméliai hadseregekkel. Az legkeletebben 
fekvő anatóliai és ruméliai szandzsákok voltak az egyedüliek, amelyek nem 
tudtak hadsereget küldeni védelmi okok miatt. A törökök azt híresztelték, hogy 
300 000 katonával rendelkeznek, de szinte biztosra vehető, hogy a valódi számuk 
csupán 65 000–70 000 lehetett. Közülük: legtöbb 12 000 janicsár, 5000 testőr 
lovas, 27 000 ruméliai és 24 000 anatóliai lovas volt. Ehhez természetesen hozzá 
kell számolnunk az akindzsikat, a szolgákat, a balkáni segédhadakat, melyek 
többsége parasztokból állott, az azapokat, akiket a török krónikák a török flot-
tával együtt említenek, amely 800 hajóból, valamint kisebb tengeri gályákból és 
csónakokból tevődött össze. Ha azokat az egységeket vesszük tehát számításba, 
amelyek fegyverben voltak, akkor ez a szám minden bizonnyal 90 000 körül 
mozoghatott. A korabeli török források szerint a törököknek 300 ágyújuk volt, 
ellentétben a keresztény szökevény rabok állításával, amely szerint a törökök 
600 különféle kaliberű ágyúval rendelkeztek. A magyar források 400 ágyúról 
számolnak be (Bánlaky 1929, 90, Kasza–Pállfy 2011, 8–9).

Azokról a magyar hadvezérekről, akik részt vettek a mohácsi csatában, a 
kortársak nem sok jót mondtak. A számos fiatal vitéz nem gyűjtött kellő kato-
nai tapasztalatot ahhoz, hogy egy ekkora sereget irányítson, azok viszont, akik 
megszerezték ezt a tapasztalatot, már mind öregek és betegek voltak. Mivel 
Frangepán Kristóf és Szapolyai János nem érkeztek meg a csata előestéjére, ezért 
az erdélyi vajda testvérét, Szapolyai Györgyöt és a kalocsa–bácsi érseket, Tomori 
Pált bízták meg a hadseregek irányításával. A pápai nuncius, Burgio 1526 márci-
usában kelt levelében a következőket írta a magyarok előkészületeiről: „Ezek 
a magyar urak készek… nagy lelkesedéssel háborúba vonulni és megütközni az 
ellenséggel. Vagyis megvan a harci szándék és a bátorság de – Isten segítsen nekik 
–, mert tüzérségük, parancsnokaik, hajóik és élelmiszer utánpótlásuk nincs, és 
nincsenek azzal tisztában, hogy mivel kell szembenézniük, hogy hogyan védekezze-
nek, és eszük ágában sincs mindezekről gondolkodni” (Pálffy 2009, 16). Brodarics 
István leveléből megtudjuk: az ország vezetői tudták, hogy augusztus végére, 
illetve szeptember elejére biztosan nem sikerül akkora hadsereget verbuválniuk, 
amellyel szembenézhetnének a török fősereggel. Ugyanakkor visszavonulni már 
nem volt lehetőségük, mivel augusztus 28-ára a két sereg között már nagyon 
csekély volt a távolság, ezenkívül pedig a fiatal magyar vitézek mindenképpen 
meg akartak ütközni a törökökkel (Katona 1976, 24; B. Szabó 2016, 80, 110–115, 
Ortvay 1910, 1–15).
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Az ütközet lefolyása

Amikor a mohácsi csatát felvállalta a magyar hadvezetés, úgy gondolta, 
hogy a támadást akkor kell elindítani, amikor az oszmán hadsereg még nem 
rendeződik teljes alakzatba, és nem érkeznek még meg az anatóliai seregek. 
Arról is gondolkodtak, hogy esetleg védekező állásból kellene bevárni az ütkö-
zetet, szekerekből és kocsikból emelve falat. A csata azonban más formát öltött, 
mint gondolták. A források szerint a magyar hadvezérek azt hitték, hogy csak 
a ruméliai hadsereg érkezett meg a támadás megkezdésekor. Nagyot tévedtek. 
Igaz, a török hadsereg még mozgásban volt, de már csaknem az egész hadsereg 
Mohács köré gyűlve várta a harc kezdetét. Az oszmán hadsereg egy része Ibrahim 
nagyvezírrel az élén már felkészült a támadásra, a másik része pedig a szendrői 
szandzsákbég, Bali vezetésével a magyar jobbszárny mögé kerülve igyekezett 
bekeríteni a keresztény sereget. A török hadvezetés csak a csata második felé-
ben adott jelt Bali bégnek a támadásra. Bali hadseregének támadásához csatla-
kozott még a boszniai szandzsákbég Husrev is (B. Szabó 2016, 130, 140; Ивић 
1929, 476–478; Поповић, 2008, 237–238, Hóman–Szekfű 1942, 2000–2010). 

A bekerítéstől tartva, és abban reménykedve, hogy nem érkezett még meg a 
teljes török hadsereg, Tomori Pál elrendelte a jobbszárny támadását a Batthyá-
ny Ferenc vezette horvát csapatokkal. A török lovasság is ekkor lendült táma-
dásba. A horvát bán egységei visszaszorították a többszörös fölényben levő 
ruméliai lovasságot. Az oszmán tüzérséget meglepte a magyar lovasság gyors 
előrenyomulása, és pontatlanul tüzelt a magyar csapatokra, amelyek eljutot-
tak a ruméliaiak táboráig, s fosztogatni kezdték azt. A magyar király, II. Lajos 
közben azt a hírt kapta, hogy a győzelem már csak egy karnyújtásnyira van. 
Ebben reménykedve támadást rendelt el a királyi lovasság számára, hogy segítse 
a jobbszárny előrenyomulását. A török katonák, akik a balszárnyon menekültek, 
már a vereség hírét vitték a szultánnak. A szpáhik azonban gyorsan rendezték 
a soraikat, és körülfogták a magyar jobbszárnyat, amely már kezdett szétesni. 
A jobbszárny megingása miatt egyes csapatok menekülni kezdtek, így a roha-
mozó királyi lovasság már csak a visszavonuló magyar jobbszárnnyal, valamint 
a török lovassággal és a pusztító erejű török tüzérséggel találkozott (Gyalókay 
1926, 216-226, Horváth 1873, 415–422). Időközben Bali és Huszrev bégek 
megtámadták a magyar tábort. Kjátib Mehmed Záim szerint a török támadás 
éppen idejében kezdődött, mert a török katonaság vesztésre állt. „Éppen abban a 
percben, mikor a ruméliai hadtest már-már vereséget szenvedett, isten őfelségének 
kegyelme segítségére jövén az iszlám hitének, Szemendire és Belgirád szandzsák-
bégje… hátbafogta a gonosz mívű király gyalogságát, és aprítani kezdte” (Katona 
1976, 242; B. Szabó 2016, 124, 142–152).
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A csatába fokozatosan bekapcsolódott az anatóliai és a szultáni hadsereg is, 
segítséget nyújtva a megtépázott ruméliai hadseregnek. A török ágyúk és puskák 
folyamatos tüzelése megtizedelte a magyar királyi lovasságot, amely a balszárny 
felé vonult vissza. A magyar jobbszárnyon legtovább a gyalogság tartott ki, mert 
az egyes csapatok, ha meg is futamodtak, újraszerveződtek, és újból csatasorba 
álltak. Ekkor érkezett a harcmezőre a magyar hadsereg balszárnya a temesi ispán, 
Perényi Péter vezetésével, s rárohant az anatóliai seregre. A török történetíró, 
Lufti szerint a keresztények eleinte legyőzték a szpáhi csapatokat, ám a törökök-
nek végül sikerült fokozatosan visszaszorítaniuk a ,,hitetlenek” egységeit. Egy 
cseh katona a következőképpen emlékezett vissza a csatára: „ A törökök három 
hadseregben álltak, mindegyik kimondhatatlanul hatalmas volt. Királyunk az első 
kettőt megfutamította, s fegyvereseivel utánuk nyomulva nagy károkat okozott 
bennük, és sok menekülő törököt levágott. De a gaz törökök menekülésükkel maguk 
után csalták a gyalogság csapatait, és mivel a keresztények hátrahagyták az ágyú-
ikat, a menekülő törökök éppen saját ágyúik elé csalták őket. Itt aztán a törökök 
először is felsorakoztatták ágyúikat… Ezekkel az ágyúkkal aztán a király seregébe 
lőttek…Akkora károkat okoztak, hogy a keresztényeknek menekülniük kellett.” (B. 
Szabó 2006, 123–124). Az akkor még életben levő Tomori azt ajánlotta a király-
nak, hogy vonuljon vissza, de II. Lajos újjászervezte a menekülő csapatokat és 
a balszárnyat, ezután pedig újra támadásba lendült, állítólag azzal a céllal, hogy 
Szulejmán szultán felé nyomuljon előre. „A gonosz király nyomorult katonasá-
gával megtámadta a fenséges uralkodót és az anatóliai egységeket” (Katona 1976, 
164–166). Úgy tűnik, ebben a támadásban „… a rosszakaratú király komoly sebet 
kapott…” (Katona 1976, 215–216). „Két helyen sebet kapván, szűk lett neki a világ, 
szeme előtt a fényes nappal sötét éjszakára változott, s a világnak kellemes rózsa-
ligete tövises lőn neki. Nem bírván többé megállni a helyén, szorult helyzetében 
megfutott, és elmenekült a reá nézve veszélyes harctértől” (Katona 1976, 229–232). 
Nem világos azonban, hogy az események a csatatér mely részén zajlottak le. 
Több történelmi forrás is megemlíti, hogy Szulejmán szultán élete egy kis ideig 
valóban veszélyben forgott, ugyanis a magyar vitézek egy részének sikerült eljut-
nia egészen a szultáni testőrségig. Kemálpasazáde és Istvánffy Miklós szerint 
a janicsárok puskáikkal hiába ölték halomra a magyar vitézeket, egy részük 
áttört rajtuk, három vitéznek pedig „félelmetes módon” harcolva már csaknem 
a szultáni sátor elé sikerült eljutnia. Őket a szultán legközelebbi testőrei, az ún. 
szolakok végezték ki: „A király…amily gyorsan csak tudott, csatasorból előrefut, 
s övéinek siet segít vinni. És az első csatasor, a lovasság megfutamítása után, már 
a janicsárokat is kimozdította helyükből, s már nem messze harcoltak attól a hely-
től, ahol Szulejmán állott, a király odafutásával pedig mind jobban felújult a harc, 
de meg a szultán testőrei közül is néhányat, kiket zulakoknak neveznek, ugyanott 
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lekaszaboltak…”(Benits 2001, 185). E sikertelen kísérlet után általánossá vált a 
menekülés. Dzelálzáde Musztafa és Lufti beszámolói szerint a szultán katona-
ságát elkerülte egy magyar egység, amely sokáig vitézül küzdött, és az anatóliai 
hadsereget is többször megtámadta: „De a nyomorultnak a bal szárnyon levő 
nagy csapata, mely az anatóliai hadosztályt támadta meg, rettenthetetlen vitéz-
séggel harcolt.” A balszárnyon harcoló keresztény gyalogságról keveset tudunk. 
A báni hadsereg katonája azt állítja, hogy a zsoldos hadsereg katonái egy nagy 
négyszöget alkotva sokáig védték magukat, mígnem a janicsárok lekaszabolták 
őket. Úgy tűnik, hogy a csata hatalmas mészárlással fejeződött be: a török szul-
tán másnap „ünnepélyesen” kivégeztetett 1500–2000 foglyot. A törökök, további 
támadásoktól tartva, még egy teljes napig éberen várták az ellenséget (B. Szabó 
2016, 150–152, Szalay 1853, 590–610). „Másnap a törökök Mohács mezővárosra 
támadtak és elpusztították a várost” (Katona 1976, 146–148).

A következmények

Brodarics István a következőt írta a mohácsi csata kimeneteléről: „…a 
király megütközött a törökökkel, és a csata a mieink teljes vereségével ért véget” 
(Katona 1976, 148–149). Az elesettek számát nem lehet pontosan megállapíta-
ni. Brodarics kancellár szerint 10 000 gyalogos, 3000–4000 lovas, 500 előkelő 
nemes és maga a király is elesett az ütközetben. Oszmán források 24 000 főre 
becsülik a keresztényekét, de ebbe biztosan beleértik a magyar táborban és a 
környéken legyilkolt embereket is. A jelenkori történészek szerint a halottak 
száma mintegy 16 000-re tehető. 

A mohácsi vereség azonban önmagában még nem járt volna végzetes kataszt-
rófával. Ami Magyarország pusztulását okozta, az csak a csata után vált nyil-
vánvalóvá (Pálffy 2016, 21; Ивић 1929, 489).

Az ország további történetére nézve hatalmas érvágás a világi és az egyházi 
vezetők elvesztése. Hét prelátus (mindkét érsek, valamint a váradi, pécsi, győri, 
csanádi és boszniai püspök) életét vesztette, ezenkívül az országbíró Dragfi János, 
valamint huszonhét báró és több száz előkelő nemes halt hősi halált a csatatéren. 
Rajtuk kívül elesett sok ispán és alispán, katonai vezér, szerzetes és pap, valamint 
kisegítő is, akik a hadsereg utánpótlását látták el. A felsorolt személyek elvesz-
tésével lényegében megbénult a magyar államapparátus, mert a legfontosabb 
belügyi, katonai és egyházi tisztségek egy-két hónapig betöltetlenek maradtak 
(Szakály 1990, 562; Ивић 1929, 476–478).

A legnagyobb veszteséget mindenképpen a király halála okozta, hiszen II. 
Lajosnak még nem volt örököse. Az ő halálával megváltoztak az erőviszonyok 
Közép-Európában. A történelem színpadáról eltűnt az a Magyarország, amely 
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a középkorban gazdasági és katonai szempontból a térség vezető államának 
számított. A Jagelló dinasztia 1526 után már csak Lengyelországban uralkodott 
(I. Zsigmond 1548-ig, majd II. Zsigmond Ágost 1548-tól 1572-ig). A Habs-
burg dinasztia váratlanul, az előnyös házassági szerződéseinek köszönhetően 
Csehország és Magyarország élére került. Így született meg az új közép-európai 
nagyhatalom. A monarchia, amelynek 450 000 km2-nyi területe és 6–7 millió 
lakosa volt, nagy hatást gyakorolt a közép-európai és a Balkánon élő népcsopor-
tok újkori történelmére. Viszont az is megmutatkozott, hogy gyengébb ország 
az Oszmán Birodalomnál, hiszen csak 1718-ra tudta kiszorítani a törököket 
Közép- Európából (Pálffy 2016, 22–25; Györe 2014, 398).

Míg a Habsburgok trónra jutása Csehországban szinte zökkenőmentesen ment 
végbe, addig Magyarország esetében bonyodalmak léptek föl, hiszen az ország-
nak, történetében először, egyszerre két törvényes királya is volt: az egyik Habs-
burg Ferdinánd, a másik pedig Szapolyai János. A két uralkodó között belháború 
robbant ki, ami egészen 1538-ig tartott, megkönnyítve a törökök előrenyomulá- 
sát. Buda elfoglalásával (1541-ben) három részre szakadt az ország. A királyi Ma- 
gyarország nyugaton és az északi területeken a Habsburgok uralma alá került, a 
középső országrészt a törökök irányították, Erdély és a Partium pedig az újonnan 
alakult Erdélyi Fejedelemség részévé vált (Rokai et al. 2002, 181; Pálffy 2016, 27). 

Az oszmán-törökök meglepődtek Magyarország gyors összeomlásán. Hirte-
len a Habsburgok váltak a legfőbb ellenségeikké, miután a magyarok királlyá 
koronázták I. Ferdinándot. Hiába élte az Oszmán Birodalom fénykorát Szulejmán 
idejében, a keresztény koalíciókkal, amelyeket a spanyol és osztrák Habsburgok 
szerveztek a római pápával együtt, nem sikerült elfoglalniuk sem Bécset, sem 
Magyarország nagyobb részét. 

Magyarország a következő százötven évben hadszíntérré változott, ahol a 
Habsburgok és az oszmánok hadakoztak, legfőképp kisebb, határ menti összecsa- 
pásokban. Ezek során hatalmas méreteket öltött a népesség csökkenése, illetve 
pótolhatatlan károk keletkeztek anyagi és kulturális téren. Egyes vidékeken a 
településhálózat 60–90%-a elpusztult. A népességpusztulás arányát szinte nem 
is tudjuk pontosan meghatározni. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy Magyar-
ország lakossága 1526 és 1715 között a legjobb esetben is csak stagnált, jóllehet 
állandósult a beköltözés az ország területére a környező országokból. A korabeli 
Európa lakossága ez idő alatt kb. 60 %-kal növekedett. Ebben a háborús időszak-
ban, amely a karlócai békéig tartott, főleg a magyar lakosság szenvedett el jelentős 
veszteségeket, igencsak megváltoztatva ezzel az ország etnikai térképét, hiszen 
a magyarok száma ekkor alig érte el az 50%-ot, a középkor végi 80%-kal szem-
ben. Ezek a változások azoknak a vándorlásoknak a következményei is, amelyek 
1526 után zajlottak le (Ђере 2014, 120; Pálffy 2016, 29; Györe 2004, 101–125). 
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A mohácsi csata meggyengítette a kapcsolatokat Magyarország és a horvát 
földek között. A horvát–magyar kapcsolatok a korbávmezei csata után (1493) 
kezdtek elhidegülni, amikor kiderült, hogy a horvát nemesség nem tudja megvé-
deni Horvátország területét a török hódítókkal szemben, II. Ulászló magyar király 
pedig nem tud segítséget küldeni nekik. Sőt ilyen okokból a horvát száboron 
1525-ben arról is tanácskoztak a nemesek, hogy Horvátország felmondja a II. 
Lajosnak tett hűségesküjét, és Habsburg Ferdinánd osztrák főhercegnek ajánlja 
fel a horvát koronát (Steindorff 2006, 62–64).

A mohácsi csata kihatott a szerb nép történetére is. A szerbek, miután 1459-
ben megszűnt államuk, 1526 és 1541 között az Oszmán Birodalom északi hatá-
rain éltek, és jelentős kiváltságokkal rendelkeztek: a szerb nemesség nem lett 
felszámolva, a falvak pedig szintén kisebb-nagyobb kiváltságokat élveztek, és 
a fegyvertartás sem volt megtiltva számukra. A mohácsi csatát követően Szer-
bia, többé már nem határ menti terület lévén, elvesztette kiváltságait. Ekkor a 
szerbek Horvátország, Bosznia és Magyarország területére vándoroltak, ahol a 
sok lakatlan terület új otthonul szolgált számukra. A mohácsi csata következ-
tében tehát a szerbek más országok területére vándoroltak, ott telepedtek le, a 
Habsburgoktól újabb kiváltságokat kaptak, amelyek elsősorban a szerb ortodox 
egyház erősödését vonták maguk után. 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a mohácsi vereség hatalmas és fájdal-
mas fordulópont a magyar nemzet és állam történetében. Ezért nem csoda, hogy 
a népi emlékezetbe nemzeti katasztrófával egyenértékű eseményként vésődött 
be, amely véget vetett a középkori Magyar Királyság tündöklésének és napja-
inkig hullámzó negatív következményeket okozott. 

A vereség hatása a mai Bácskára

A mohácsi csatát követően Szulejmán (1520–1566) pár nap pihenőt adott 
az oszmán katonaságnak, majd pedig Buda felé vette az irányt (Katona 1976, 
167). Szeptember 9-én vonult be a magyar székvárosba (Szakály 1990, 114), 
amelyet ellenállás nélkül sikerült elfoglalnia, ugyanis a magyar udvar, Mária 
királynővel együtt Pozsonyba menekült (B. Szabó 2006, 93). Szeptember 25-én 
Szulejmán felgyújtotta Pestet, majd kettéosztva seregét, délnek indult. Ő maga 
a Duna mellett haladt katonáival, Ibrahim2 nagyvezír pedig erős lovasságával 

2 Pargali Ibrahim törökül Pargali Damat Ibrahim Paşa. Paragen született 1493-ban. 1536. március 
15-én halt meg Isztambulban. I. Szulejmán uralkodása alatt 1523 és 1536 között volt nagyvezír. A 
szultán sógora lett, miután feleségül vette annak húgát, az özvegy Hatidzsét. Szulejmán uralkodá-
sa idején számos hódító hadjáratának volt a főparancsnoka. Jelentős szerepet játszott Rodosz és 
Belgrád bevételében, valamint Mohácsnál a magyarok felett aratott török diadalban. Tizenhárom
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Szegednek fordult. A terv szerint Péterváradnál kellett találkoznia ismét a két 
seregnek. Ibrahim hada szeptember 27-én kirabolta és felgyújtotta Kecskemétet, 
azután továbbhaladt Szeged irányába. A nagyvezír Szegednél Szapolyai János 
seregével szeretett volna megütközni, de a várost üresen találta (Рокаи et al. 
2002, 163). Szapolyai hadainak és a lakosságnak híre-hamva sem volt. A török 
hadsereg feldúlta a várost és környékét, azután pedig a parancs szerint délnek 
indult (Barta 1983, 16). Egy martalóccsapat Szabadkát vette ostrom alá, melyet 
az odamenekült nemesség és a környékbeli nép a sebtében összetákolt sáncok 
mögül bátran védelmezett (Reiszeg 1909, 91). Ezúttal a törökök nem tudtak 
segítséget kérni a főseregtől, az időjárás is egyre rosszabbra fordult, ráadásul 
Szapolyai seregei is a közelben tartózkodtak. A szabadkaiak megmenekültek, 
de Zenta, Perlek, Pacsér, Ókanizsa nem tudták elkerülni a török pusztítását 
(Barta 1983, 16–17).

A Duna–Tisza közének lakossága valamivel többet tudott már a török harc-
modorról, mint a dunántúli sorstársaik, éppen ezért aki csak tehette, még idejében 
elmenekült. Bácska népét azonban körülzárták a török seregek. A déli várfoko-
kon már ott lobogott a lófarkas zászló, északról pedig a szultán és a nagyve-
zír seregei közeledtek. Ez a kelepce kényszerítette rá az embereket arra, hogy 
megkíséreljék az ellenállást először Bácsott, majd attól délre egy névtelen sánc-
ban (Reiszeg 1909, 92). Ibrahim, akit a török martalóc csapatok folyamatosan 
tudósítottak Szulejmán seregének hadmozdulatairól, Szegednél értesült arról, 
hogy a szultán már Bács vára alá érkezett, így aztán csakhamar felkerekedett, és 
a Tisza jobb partján Titel3 felé vonult. Eközben Szulejmán hada, miután feldúlta 
Baját, a ferencesek monostorát is megsemmisítve, Bodrogmonostor4 felé vette 
az útját, s azt is elpusztította. Innen a szultán Bács alá vezette seregét. A város 
lakossága már a mohácsi csata előtt is szembeszállt a törökökkel. Egy martalóc-
csapat Pétervárad eleste után Bácsra ment „nyelvet fogni”5 (Sekulić 1978, 45). 

	 éves nagyvezírsége alatt nagy gazdagságra és jelentős befolyásra tett szert, amit a korabeli Oszmán 
Birodalomban nem mindenki nézett jó szemmel. Végül halálát is felemelkedése okozta, hiszen 
kegyvesztését a hozzá hasonlóan rabszolgaként Isztambulba kerülő, majd szintén jelentős politikai 
befolyásra szert tevő Hürrem szultána cselszövései okozták.

3 Titel városa és vára a Titeli-fennsík lábánál fekszik Bácska délkeleti csücskében, a Tisza jobb part-
ján. A várossal átellenben, a bánáti oldalon ömlik a Béga a Tiszába, pár kilométerre délre pedig a 
Tisza torkollik a Dunába.

4 A mai Monostorszeg (Bački Monoštor, Szerbia) Zombortól 10 km-re található a Dunától nem 
messze.

5 „Nyelvet fogni” annyit jelentett a török hódoltság korában, mint később: hadifoglyot ejteni. A 
várak kapitányai állandóan arra törekedtek, hogy „nyelvet” fogjanak. A „száguldók” addig nyar-
galásztak szanaszét, amíg nyelvet nem fogtak. A nyelv lehetett ellenséges katona vagy hódoltsági 
lakó. A nyelvet azután arra kényszerítették, hogy „nyelvet mondjon”, azaz hírekkel szolgáljon. Ha 
az ilyen nyelv jószántából nem vallott, akkor kínzás alá vetették.

Györe Zoltán–Pfeiffer Attila: „Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács!” 



201

Habár Bács lakosai – mint az egykorú török történetírók is kiemelik – kemény 
ellenállást fejtettek ki, a törökök mégis elfoglalták a várost. Ekkor a lakosság egy 
része a ferencesek templomába menekült, amely Dszelálzáde Musztafa6 török 
történetíró leírása szerint akkora volt, mint egy vár. A templomba menekültek 
puskákkal és elegendő lőszerrel rendelkeztek, és így hosszabb ideig sikeresen 
ellenálltak, de a török had ágyúi hamarosan rommá lőtték a templomot, s védői 
mind egy szálig a romok között lelték halálukat. A török had a városban nagy-
számú foglyot ejtett, és gazdag zsákmányra tett szert. A város környékén talált 
juhok közül 50 000 darabot a pasa, 20 000-et pedig Iszkender Cselebi török 
defterdár (adószedő) számára hajtottak el. Az eseményről Dszelálzáde Musz-
tafa a következőképpen számol be: „A Tuna partjához közel volt egy Bads néven 
ismeretes város, mely a vereséget szenvedett királynak nagy városa vala; volt egy 
nagy temploma az ördögök imádására, telve a gyehennára valók bálványaival. A 
szerencsés hadsereg ezt, a pokollal egy helyen álló várost kirabolta, lakosai közül 
a férfiakat leölte, a nőkből számtalan sokat kézre kerített s egyéb zsákmánynak is 
nem volt száma és határa. A lakosok színe-java ama templomba zárkózott, mely 
akkora volt, mint egy vár. A bezárkózott kutyák ikindiig7 harcoltak a győzelmes 
sereggel s mivel az átkozottaknak puskáik voltak, belülről igen sok müszülmánt 
vértanúvá tettek, ikindi után megnyílt a győzelem kapuja: a hit harcosai ezt a 
templomot is szétrombolták s számtalan foglyot ejtettek és határtalan zsákmányt 
nyertek” (Thúry 1893, 170).

Bács várának és városának elfoglalásáról, illetve feldúlásáról Kemálpasazáde8 
török történetíró is beszámolt. Az ő munkájában a következőket olvashatjuk: 
„Az útjában eső vidéken, hegyen és völgyben, kertekben és szállásokon, a hara-
pós kutyákhoz és farkasokhoz hasonló, ördögi fajzatú hitványokat oroszlánként 
vadászva, a gonosz természetű ellenségnek sem síkon, sem hegyen házat és szán-
tóföldet nem hagyva, az életük fenntartására szükséges gabonát és egyéb javaikat 
kíméletlenül megsemmisítve, egy erős várhoz érkezett, melynek tornyai szembe 

6 Dzselálzáde Musztafa (Musztafa bin Dzelál) a 15. század utolsó felében született Kis-Ázsiában. 
Már 1520 előtt a diván egyik jegyzője, 1521 és 1525 között a nagyvezír titkára, 1525-től 1534-ig 
rejsz-efendi, 1534 és 1557, majd 1566 és 1567 között nisándzsi. 1567-ben halt meg. Hivatalánál 
fogva részt vett valamennyi hadjáratban, sőt az események mozgatórugóit is pontosan ismerhette. 
Kiváló ismerője és összefoglalója volt az oszmán törvényeknek. Legfontosabb munkája a Tabak 
át-ül- memálik ve deredzsát- ül- meszálik (Az országok osztályai és az utak felsorolása). 

7 A dél és napnyugta közti időszak, a délutáni (harmadik) ima ideje.
8 Kemálpasazáde, teljes nevén Ahmed Semszeddin bin Szulejmán ibn Kemál pasa 1483 körül 

született Drinápolyban, a mai Edirnében, Törökországban. Katonai pályára készült, de aztán a 
tudományoknak szentelte életét. 1526-tól ő volt a török birodalomban a sejh-ül-iszlám, a legfőbb 
vallási méltóság, tehát a törvénytudók, bírák, papok, tanárok testületének feje. 1524-ben hunyt 
el. Egyik legfontosabb műve, a Mohácsnáme az 1526. évi hadjáratról szól. 
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néztek a nappal, bástyái az égboltig nyúltak s melyet a nép Bács néven ismert. E 
kő-alapra épített, szilárd erődbe zárkózott gonoszok a kifosztatástól teljes biztos-
ságban érezték magokat s nem féltek attól, hogy bármely ellenség meggyőzhesse 
őket. Alapja a vizek fenekén nyugodott. Bástyái a felhőkben vesztek el. A szultán 
a háborgó tengerhez hasonló csapatokkal ide érkezvén, megszállott közelében… A 
mint a győzhetetlen sereg körülfogta a magas falat, a vár parancsnoka s e tarto-
mány válija9 és a város többi lakói – hogy a hatalmas szultán haragjának árja 
el ne borítsa életüket, házaikat, javaikat és családjaikat s hogy a pusztító tűz föl 
ne égesse élelmi szereiket – e végső szükségükben kegyelemért esedeztek, hogy 
megmentsék életüket. Így ők magok megmenekültek attól, hogy a kard és rablánc 
martalékai legyenek. Miután a várat, a hitetlenségnek e régi tanyáját, a benne levő 
fegyverekkel és egyéb hadi szerekkel együtt átadták a hatalmas szultán szolgáinak, 
ők magok könnyes szemekkel, hajadon fővel s csupán a rajtok levő ruhával kivo-
nultak, minden málháikat, javaikat a hódítónak hagyva. A hátrahagyott ágyuk 
és egyéb hadi eszközök a fegyvertár részére lefoglaltattak. Ezután kifosztották a 
piacokat és utcákat. Miután letépték e virágos kertnek virágait, lombjait és gyümöl-
cseit, fölgyújtották a házakat. E város, mely még az imént pompás rózsaligethez 
hasonlított, most égő kemencévé lett, melynek füstje fellegekben szállt föl a kék ég 
boltozata felé” (Thúry 1893, 272–273). 

Miután Szulejmán elfoglalta és kifosztotta Bácsot, a város füstölgő romjai 
alól elvonulva csakhamar új, nem várt ellenállásra talált. A Bács és Futak közötti 
Plávna (Palona) közelében egy mocsarakkal is védett szekértábor ellen vívott 
újabb nehéz harcot seregével. Ebben a táborban tömérdek ember keresett mene-
déket a török elől, s a nagy szultán csak számos emberének halála árán tudta 
bevenni (október 6-án). A magyarság végső kétségbeesésében a legvitézebb 
elszántsággal és bátorsággal védte magát. Még akkor sem adva fel a küzdelmet, 
amikor az ellenség már behatolt a táborba. A „gyaurokról” megvetéssel író 
török krónikás sem hallgatta el, hogy a táborbeliek milyen „elszántan harcoltak 
feleségükért és gyermekeikért” (Thúry 1893, 268). A támadók nemcsak közka-
tonákat veszítettek, hanem elesett a janicsáraga, valamint több tiszt és szpáhi is 
(Várkonyi 1987, 153). A szultán a nem várt ellenálláson felbőszülve a táborban 
levő népet mind felkoncoltatta, majd továbbindult Vásáros-Várad10 felé. Októ-
ber 8-án ért oda (Barta 1983, 18–19). 

Időközben Ibrahim nagyvezír serege október 2-án a titeli vár alá érkezett, 
amely bőven el volt látva hadfelszereléssel és élelmiszerrel. Az őrség azonban 
a török had közeledtére elmenekült a várat üresen hagyva, úgyhogy Ibrahim 

  9 Török elnevezés, magyar megfelelője a kormányzó.
10 A mai Újvidék városa.
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serege október 2-án ellenállás nélkül elfoglalhatta. Titel bevétele magát Szulej-
mánt is meglepte, mert a török hadvezérek jól ismerték ezt a nagyszerű erődít-
ményt, és hosszabb ostromra készültek fel (Reiszeg 1909, 92). A korabeli török 
történetírók kiemelik a vár előnyös, védett fekvését. Ferdi11 szerint a vár falai 
kemény kőhöz, bástyái pedig vasszekrényekhez hasonlítottak: „Ez alatt a Tetei 
nevű erős várnak – mely a Tisza vizének a Tuna folyóba ömlésénél fekszik s falai 
kemény kőhöz, bástyái pedig vasszekrényekhez hasonlók — valamint a Tuna part-
ján levő Bads nevű erős várnak hitetlen lakói is a kétségbe-esés kezével a kegyelem 
ruhájának szegélyébe kapaszkodva feladták a nevezett várakat”(Thúry 1896, 73).

A törökök öröme azonban nem lehetett teljes, mivel az utóvédet a királyi 
naszádosok egyik osztaga Radić Božić (Radics Bosics) vezetésével tőrbe csalta, 
és a török források szerint 500 embert megölt, 400-at pedig elfogott (Barta 1983, 
19). Miután Ibrahim Titelt őrséggel megrakta, rövid pihenőt tartott, majd másnap 
már fel is kerekedett, és Pétervárad felé vette útját. Október 3-án estefelé érkezett 
meg seregével a mai Péterváraddal szemben fekvő Újvidék területére, az egyko-
ri Vásáros-Váradra, s tábort ütött. Itt várta be Szulejmán szultánnak a seregét, 
mely Bács felől közeledett (Érdújhelyi 1909, 238–239). Amerre csak elvonult a 
török, a megrémült nép mindenfelé elmenekült előle. Maguk az egykorú török 
történetírók is megjegyzik, hogy a sereg útja néptelen vidéken, üresen hagyott 
falvakon és pusztákon vezetett keresztül. Szabadkát, Bácsot és Plávnát leszámítva 
sehol sem találtak ellenállásra a hódítók (Reiszeg 1909, 92–93).

Ibrahim nagyvezír már várta az uralkodóját. Szulejmán két napig tartózko-
dott Ibrahim táborában, s miután időközben elkészült a híd, október 9-én serege 
megkezdte az átkelést a Dunán. Másnap a szultán is bevonult Péterváradra. Kita-
taroztatta a várat, nagyobb létszámú őrséget helyezett el benne, majd tovább foly-
tatta útját Nándorfehérvár felé. A hónap első felében a török csapatok elhagyták 
Magyarországot, s csak az előző nyáron elfoglalt Duna menti várakban maradt 
török őrség. Szerémség nagy része véglegesen török uralom alá került. Ezzel 
Magyarország déli védvonala jórészt megsemmisült, s nyitva állt az ország az 
ellenség előtt (Várkonyi 1987, 155). A török had október 11-én érkezett Nándor-
fehérvárra, s megkezdődött a foglyok eladása. A szultán csak az értékesebb 
zsákmánnyal sietett Isztambulba, november 22-én érkezett oda (Barta 1983, 
19). Mint fentebb megjegyeztük, Péterváradnál azt parancsolta, hogy jelentős 
erőket hagyjanak ott és Szerémújlakon12. Érdekes azonban, hogy nem hagy-

11 Ferdi efendi személyéről jóformán csak annyit tudunk, amennyit munkájából kikövetkeztethe-
tünk. Nagy Szulejmán idejében élt, verseket is írt, valószínűleg a díván hivatalnoka volt. Munká-
ja, a Tárkih-i- száhib-i- kánun szultán Szulejmán (A törvényhozó Szulejmán szultán története), 
1520-tól 1542-ig írja le az eseményeket. 

12 Ma Ilok városa Horvátországban.
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tak török helyőrséget például Szalánkeménben, Zimonyban, Bácsott, Eszéken, 
Valkóváron, Erdődön. A magyar katonaság azonban csak Bácsba merészkedett 
vissza, a többi erődítmény még 1527 tavaszán is üresen állott (Barta 1983, 19–20).

Zárszó helyett: visszatekintések

A mohácsi vereség okait természetesen már rögtön a csata után kutatni kezd-
ték, s a mai napig feszegetik a szakemberek. Sokan elmondták a véleményüket. 
Olyanok is, akik részt vettek az ütközetben, továbbá történetírók, írók és sokan 
mások. A történelmi krónikákon kívül több művészeti ág is foglalkozott a csata 
témájával, többek között a költészet, a festészet és a színház is. A kortársak első-
sorban Isten büntetésének tekintették a vereséget, valamint pártoskodással és a 
szociális igazságtalanságokkal magyarázták. 

Az évszázadok során nagyon sok szempontból született visszatekintés a 
mohácsi vészre. Magyarázták ezt a sorsdöntő tragédiát a török seregek számbeli 
fölényével, a magyar sereg főparancsnokainak tapasztalatlanságával, a seregbeli 
széthúzással, a király gyengekezűségével, a nemesség gyáva és áruló magatartá-
sával, a katolikus papság kicsapongó életével és így tovább. Voltak, akik a Jagelló 
dinasztia tehetetlenségében látták az okot: tagjai nem törődtek az ország érdeké-
vel, nem voltak képesek megvédeni Magyarország határait. Mások nézete szerint 
a protestánsok vonták magukra Isten haragját, ezért következett be a mohácsi 
szerencsétlenség. Megint mások úgy vélték, a protestánsok üldözése és a rene-
szánsz kultúra hanyatlása okozta Magyarország bukását. A romantika képviselői 
a hazafias harc reménytelenségét ecsetelték ennek kapcsán. A két világháború 
között a történészek úgy gondolták, hogy a katolikus papság, a pápa, valamint a 
keresztény Nyugat vonható felelősségre a történtekért. A magyar vezetői réteget 
is bírálták, amiért gyáva módon viselkedett, és nem mutatott kellő elszántságot, 
amely nélkülözhetetlen lett volna. (Rappai 1980, 7; 81–99; Katona 1976, 44–47; 
Vajthó, Caspar 1931, 53; Romsics 2014, 74–75). A második világháború után a 
marxista történetírók más mederbe terelték a csata kimenetelének okait. Ősze-
rintük a hűbéri társadalom és a parasztság ellentéteiben kell keresni a vereség 
valódi okát, a Dózsa-féle parasztlázadást követően a parasztság passzív hozzá-
állása miatt következett be Mohácsi tragédiája (Romsics 2014, 78–79). 

Valójában a felsorolt okok mindegyike közrejátszott a katonai vereségben, 
amit a német, osztrák, pápai, magyar és török forrásokból is látunk. A mai törté-
netírás álláspontja szerint a Magyar Királyság semmiképpen sem tudott volna 
hosszabb távon ellenállni a török hódításnak, a mohácsi vereség elkerülhetet-
len volt. Arról azonban eltérő vélemények vannak, hogy a gyorsabb előkészü-
letek, az államvezető férfiak nagyobb mértékű egyetértése és cselekvőképessége 
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mérsékelhette volna-e a vereség mértékét. Esetleg a végvárrendszer erősítése és 
alaposabb karbantartása, a stratégiai pontok gondosabb megerősítése bizton-
ságosabbá tehette volna-e a határokat? Szapolyai János erdélyi vajda szándékos 
késését a csatából és a király elleni merényletet a mai történetírás elveti (Perjés 
1979, 5–40; Szakály 1990, 560–567; Benda–Hanák 1986, 73). 
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Zoltán GYÖRE–Attila PFEIFFER

„MOHÁCS, THE GREAT CEMETERY OF HUNGARIAN 
NATIONAL PRIDE”
The battle of Mohács and its consequences 

The battle of Mohacs took place before 491 years in 1526 between the Kingdom 
of Hungary and the Ottoman Empire, which was crucial not for the Kingdom for 
Hungary, but also for the history of Central Europe, moreover it had effects on 
the counties of Bács and Bodrog. This direct confrontation with the overwhelmed 
Ottoman Empire ended catastrophic for the Hungarian Kingdom. Generally, the 
defeat and its consequences were a national catastrophe, because this was the end 
of the independence and glorious being of Hungary and for the Hungarian nation. 
The Kingdom of Hungary was destroyed eternally. After this battle followed a time of 
crippled society and economy under the pressure of the Habsburg and the Ottoman 
Empire. For many years the Hungarians lost the possibility for leading free foreign 
policy and leading home affairs for a while. The battles long- term consequences 
were determinatives in Hungarian history until the 20th century.
Keywords: battle of Mohacs, Hungary, counties of Bács and Bodrog, Habsburg 
Empire, Ottoman Empire, military history, early modern history

Zoltan Đere–Atila PFEJFER

„VELIKA GROBNICA MAĐARSKOG NACIONALNOG SJAJA, 
MOHAČ“
Mohačka bitka i njene posledice

Pre 491. godine odigrala se Mohačka bitka, oružani sukob između Kraljevine 
Mađarske i Osmanske carevine od sudbonosnog značaja ne samo za Kraljevinu 
Mađarsku, već i za istoriju Srednje Evrope u novom veku, a svoje reperkusije imao 
je i na istoriju bivše Bačke i Bodroške županije. Ova bitka, koja je bila otvoreni 
okršaj između glavnih snaga Ugarske kraljevine i Osmanskog carstva, završila se 
katastrofalno za mađarsku državu. Poraz je bio nacionalni poraz, jer je Ugarska 
izgubila svoju nezavisnost i njenu ulogu na istoriju Srednje Evrope. Kraljevina 
Ugarska je nestala zauvek. Posle bitke je osakaćen društvo, privreda i kultura zemlje 
je bio stalno potisnut od strane Habsburške monarhije i Osmanskog carstva. Država 
je na vekove izgubila svoj pravo na vođenje spoljne politike i na mnoge godine za 
unutrašnju politiku. Dugoročne posledice su bile osetne u mađarskoj istoriji sve 
do početka 20. veka.
Ključne reči: Mohačka bitka, Ugarska, županije Bač i Bodrog, Habsburška monarhija, 
Osmansko carstvo, vojna istorija, rana moderna istorija
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Szegedi Tudományegyetem, BTK 

Modernkori Magyar Történeti Tanszék

DEMOKRATÁK ÉS A NYUGAT 
JUGOSZLÁV ÉS MAGYAR KARIKATÚRÁKON 

(1945–1947)1

A tanulmány elemzi, milyen képet festettek a korszak jugoszláv (Jež) és magyar 
(Ludas Matyi, Szabad száj, Pesti izé, Új szó) vicclapjai2 a demokráciáról, a nyugati 
értékekről és világról, s hogy a legyőzött Magyarország vicclapjaiban a győztesek 
ellenségként bukkantak-e föl, vagy csupán a háborúért felelőssé tett németek és más 
jobboldali rezsimek jelentek így meg. A vizsgálódás további tárgya a párizsi béke 
megjelenítési módja. A munka korábbi kutatásaimhoz kapcsolódva (Tamás 2015) 
rámutat arra, hogyan ábrázolta a kommunista sajtó a nyugati nagyhatalmakat a 
békekötés elhúzódásának a vonatkozásában, miként vizionált egy a közeljövőben 
bekövetkező esetleges háborút, végül hogyan reagáltak a magyar humoros sajtó-
termékek arra, hogy a trianoni békekötés során kijelölt határok megváltoztatása 
idővel egyre kevésbé tűnik valószínűnek.
Kulcsszavak: karikatúrák, propaganda, Marshall-segély, görög polgárháború, Fran-
co, kitelepítések, párizsi béke.

Demokrácia- és nyugat-percepciók

Az egyház és a vallásos eszmék negatív megítéléséhez nagyon hasonló a 
demokráciáról, a nyugati demokráciát megtestesítő országokról – elsősorban 
Nagy-Britanniáról és az Amerikai Egyesült Államokról – alkotott vélemény, 
melyeket a kommunista lapok ugyancsak olyan módon tüntetnek fel rossz szín-
ben, hogy ezek az államok – a karikatúrák szerint – szélsőjobboldali kormá-

1	 A	tanulmány	az	Országos	Tudományos	Kutatási	Alapprogramok	–	OTKA	PD	109069	számú	
pályázata	keretében	készült.	Ezúton	szeretném	megköszönni	az	újvidéki	Szerb	Matica	Könyv-
tára	munkatársának,	Heinermann	Péternek	a	segítségét	és	Szőcs	Arnold	közreműködését	a	szerb	
nyelvű	képaláírások	fordításában.

2 Az elemzett lapokról részletesebben lásd: Tamás 2016.
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nyokat támogattak, sőt támogatják ezeket az erőket a második világháborút 
követően is. A megszállt Németországban Uncle Sam, az amerikaiakat megtes-
tesítő figura és John Bull, a briteket szimbolizáló alak számos rajz szerint elné-
zi, hogy az általuk ellenőrzött német megszállási zónákban a nácik továbbra is 
terjesztik eszméiket, nem vonják őket felelősségre, tehát esetükben a meghir-
detett denácifikáció csak propaganda, nem a valóság. Ezt a nézetet összegzi az 
Átnevelés című belgrádi karikatúra 1946 tavaszán, melyen a „Nyugati blokk” 
trónján Churchill ül, de bepillanthatunk a volt brit miniszterelnök széke alatt 
lévő világba is, ahol atomtöltetet, nácikat, usztasa és csetnik katonákat, feketé-
ket, sírokat, halottakat, koponyákat láthatunk, ami nem egy boldog világ képét 
vetíti elénk.3 Churchill elrejti a fenti figurákat, Uncle Sam pedig támogatja a 
németeket, pénzt vagy ajándékot ad a náciknak vagy Germániának, amely alak 
Németországot testesíti meg, miközben a többi nyugat-európai ország csalódot-
tan áll sorba, hátha ők is kapnak valamit az Amerikai Egyesült Államoktól. Ezzel 
szemben a Ludas és a Jež azt propagálják, hogy a kommunista országok szigorúan 
megbüntetik azokat, akik erre rászolgáltak. A Németországban zajlott nürnber-
gi perről azonban nem találhatunk túl sok gúnyrajzot a kommunista lapokban, 
csupán egy-egy említést. A magyar lapban általában azzal összefüggésben, hogy 
Horthyt – csak tanúként – kihallgatták a per során. A denácifikáció sikertelen-
ségét sugallja az is, hogy a Mein Kampf kedvelt olvasmányként, sőt „Biblia”-ként 
bukkan föl több magyar és jugoszláv képen, másutt kisgyermekként megjelení-
tett SS-katonák vagy egykori SS-katonák ártatlan gyermek képében játszanak 
tovább békésen a karikatúrákon. A gyermekként történő ábrázolás elsősorban 
a hamisan megítélt ártatlanságon gúnyolódik. A Jež torzrajzán óvodában játszó 
SS-katonákat láthatunk, egyiküket kislányruhába öltöztette a rajzoló, s kezébe 
ostort adott, másikuk egy koponyával „labdázik”, a harmadik pedig léggömb 
helyett bombát tart a levegőben a dachaui tábor felett. A képaláírás szerint így 
látják az amerikai tábornokok „az ártatlan SS-eseket” az általuk megszállt terü-
leteken. A Ludasban pedig nyilasok bukkannak fel játszadozó óvodásként, akik 
Braunauban kisvasutaznak és ólomkatonákat rakosgatnak.4

A kommunista pártok lapjai nemcsak azt közvetítik olvasóik felé, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia szemet hunynak a nácik németor-

3 A karikatúra Churchill fultoni beszéde után látott napvilágot, ezért és ismertsége miatt kerülhetett 
ő a trónra, s nem az akkor regnáló brit miniszterelnök, Clement Attlee. 

4 Jež, 1946. máj. 18. 2., Jež, 1947. aug. 9. 4., Jež, 1947. ápr. 12. 4., Ludas Matyi, 1945. jún. 14. 5. 
 Beregfy Károly, a Szálasi-kormány vezérkari főnöke és Kovaracz Emil, a Nyilaskeresztes Párt veze-

tője, a nyilas puccs egyik szervezője, a Szálasi-kormány mozgósításért felelős tárca nélküli minisz-
tere egyértelműen felismerhető. Mindketten Braunauba szöktek, hogy ne a szovjet hadseregnek, 
hanem az amerikainak adhassák meg magukat. Mindkettőjüket 1946 tavaszán akasztották föl.

Tamás Ágnes: Demokraták és a Nyugat jugoszláv és magyar karikatúrákon (1945–1947)
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szági tevékenykedése felett, hanem azt is, hogy segítik Európában a háború után 
a szélsőjobboldali ideológiákat hirdető rendszerek felülkerekedését, továbbélését. 
Elsősorban Francisco Franco fordul elő ilyen szerepben: a spanyol államfő álta-
lában pénzt kap valamelyik nagyhatalomtól, amely nem veszi tudomásul, hogy 
a spanyol diktátor mellett a képeken hány akasztófa, felakasztott, meggyilkolt 
ember látható. Francónak sem szánnak különb szerepet a fenti gúnyrajzok alko-
tói, mint bármely más háborús bűnösnek, annak ellenére, hogy Spanyolország 
semleges maradt a második világháborúban. Franco a Ježben olyan szimbólu-
mokon keresztül tűnik föl, amelyekkel a második világháború alatt Sztálint és a 
Szovjetuniót jelenítik meg a magyar vagy a német vicclapokban. A Ludasra ez 
nem jellemző, noha a magyar alkotók például megvadult bikaként ábrázolják 
őt5. A második világháborús karikatúrák esetében a szovjet diktátort jellemzi a 
féktelen erőszak, a háború utána a belgrádi lap képein a külföldi vezetők közül 
Francót. A rajzokon akár afféle vizuális „állandó jelzőkként” is értelmezhetők az 
akasztófák, illetve számtalan karikatúrán a spanyol diktátor csontokból, kopo-
nyákból álló halmok tetején látható.

1. kép. Franco a Ježben

5 Ludas Matyi, 1946. ápr. 28. 8.
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Az egyik alkotáson – ahol a csonthalmok ugyan hiányoznak – a háttérben 
jezsuita szerzetesek is felbukkannak, s Franco jelenlétükben közli, hogy „Ezek-
nek az embereknek a haláláért nem én vagyok a felelős, hanem azok, akik ezt 
nekem megengedik.”6 A torzrajz vizualitása közvetlenül utal arra, hogy nem 
csupán a horvát katolikus egyház támogat egy szélsőjobboldali diktatúrát, hanem 
a spanyol is, a szöveg pedig arra, hogy a nyugati hatalmak sem állítják meg a 
kegyetlenkedő Francót.7 Francót a Jež azzal is vádolja, hogy „palástja alatt” 
„fasiszta rezsimeket” és bűnös egyházi személyeket rejteget. A Caudillót az Új 
szó is többször ábrázolja effajta kontextusban utalva arra, hogy a spanyol diktá-
tort támogatja az egyház, illetve szoros kapcsolatokat ápol a nácikkal. Másik 
karikatúráján pedig menekülő európai uralkodókat (Habsburg Ottó és Zita, II. 
Péter jugoszláv és Zogu albán király, III. Lipót belga és Umberto olasz uralkodó, 
II. Simeon bolgár cár) fogad be a spanyol vezér olyan országokból, melyekben 
a monarchiát felváltotta a köztársaság államformája.8

A másik, náciként megjelenített csoport, amely a Ježben igen gyakran, a 
Ludasban jóval ritkábban kap teret, a görög polgárháborúban (1943–1949) 
szerepelő jobboldali, monarchista csoport, amelynek tagjai a jugoszláv partizá-
nok támogatását élvező kommunisták ellen fogtak fegyvert.9 A Jež felhasználja 
a görög polgárháborút arra, hogy a demokrácia szülőföldjén magán az eszmén 
és a görög kommunistaellenes erőkön egyszerre gúnyolódjon, azokat – és a többi 
nyugat-európai országot – fasisztaként ábrázolja. A Jež és a Ludas is közöl egy-
egy karikatúrát, melyek között csak apró eltéréseket találhatunk, azonban mind-
két újságban szignó nélkül szerepelnek. A karikatúrákon két-két görög katona 
látható, amint egy táblára azt írják föl szerbül és magyarul is: „Éljen a fasizmus!”. 
Azonban helyesírási vétséget követnek el. A képaláírások tartalmilag azonosak: 
a magyar változat szerint a feliratot készítő katona nem tudja, hány „s”-sel kell 
írni a fasizmus szót, a szerb verzió szerint pedig azt nem tudja, hogy egyáltalán 
hogyan kell leírni. Társa, aki ugyancsak nem rendelkezik a szükséges készséggel, 
arra buzdítja, hogy írja inkább azt: „Éljen a nyugati demokrácia.”10 A vizsgált 

6 Jež,	1946.	márc.	2.	1.,	Jež,	1946.	ápr.	20.	2.
7 Az ENSZ elítélte Francót és rendszerét, de a kialakuló hidegháborús helyzet a kezdeti elhatáro-

lódást gyorsan megváltoztatta. A nyugati nagyhatalmak, cégek korábban is rendelkeztek gazda-
sági érdekeltségekkel az országban, de szükségük volt arra, hogy egy új háború esetén Gibraltárt 
háborítatlanul használhassák. Franco rendszere – a terjeszkedő kommunizmussal szemben – egyre 
inkább a „kisebbik rossznak” tűnt (Harsányi 2001, 292–299).

8 Jež, 1946. márc. 9. 4., Új szó, 1946. márc. 5. 6., Új szó, 1946. ápr. 27. 6., Jež, 1947. ápr. 12. 2.
9 Balogh Ádám periodizációja alapján ez az időszak a görög polgárháború utolsó szakasza, az elemzés 

időintervallumából adódóan nem kerülhetett említésre a két korábbi periódus (1943, 1944–1945) 
(Balogh 2013, 89–90). A görög polgárháború gyakori szerepeltetését magyarázza, hogy Moszkva 
nem támogatta érdemben a görögöket, míg Jugoszlávia komoly erőfeszítéseket tett.

10 Ludas Matyi,	1947.	márc.	21.	2.,	Jež,	1947.	febr.	15.	3.
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karikatúra azonos értékrend mentén kezeli a demokráciát és a fasizmust, így a 
kettő akár föl is cserélhető. A görög polgárháborúhoz kapcsolódó karikatúrák 
azt üzenik, hogy Uncle Sam és John Bull anyagi támogatása és fegyverszállítá-
saik nem önzetlen segítség a görögöknek, hanem a politikai, gazdasági hatalom 
kiterjesztésére szolgál, s ez az újfasiszta értékrend teljesen szemben áll a jugoszláv 
és magyar törekvésekkel. A külpolitikai kérdések azért hangsúlyosabbak a Jež 
lapjain, mert Jugoszlávia tevékenyen részt vesz a görögországi eseményekben, 
ami Magyarországról nem mondható el, de a nyugati országokról propagált kép 
természetesen azonos irányba változik a két kommunista lapban. Nagy-Britannia 
megítélése Churchill fultoni beszéde (1946. március 5.) után válik igazán nega-
tívvá, mégis a demokráciát és a kapitalizmust – akár erőszakkal is – terjeszteni 
kívánó Amerikai Egyesült Államokról alkotott kép lesz az ellenségesebb. Az 
egyik legtöbbet szerepeltetett tematika a tengerentúli országgal kapcsolatban a 
Marshall-segély, miután azt George Marshall amerikai külügyminiszter 1947 
júniusában meghirdette. Ekkortól a Ludas is jóval aktívabb külpolitikai propa-
gandát folytat. A Marshall-terv első említése a jugoszláv lapban, a Marshall tábor-
nok »lőszere« című karikatúra, amely már jelzi, hogy a későbbi képeken milyen 
kontextusban fog újra meg újra felbukkanni a pénzügyi segítség: az amerikai 
politikusnál dollárjellel, „nemzetbiztonság” és „gazdasági segítség” feliratokkal 
ellátott atomtöltetek vannak, melyek egy újabb háborút sejtetnek. A pénzügyi 
mentőcsomag felvétele egyben bizonyos feltételek teljesítését is jelenti a rajzok 
szerint. Az európai országoknak engedelmeskedniük kell Uncle Sam akaratának 
a pénzért cserébe, s Uncle Sam inkább elnyomóként viselkedik, mint korrekt 
hitelezőként. A Jež egyik karikatúráján Uncle Sam ledobja ugyan a „segítség”- 
zsákot egy erkélyről, aminek a görög, a török és az olasz alak nagyon megörül, 
de pillanatok alatt a zsák után ugrik ő maga is, s a mediterrán „népek” hirtelen 
Uncle Sam zsákjában találják magukat. Egy másik belgrádi karikatúrán egy 
amerikai zászlóval díszített cilinderes boszorkány egy „terv”-almát nyújt át 
Európának, de a fiatal lány, Európa ezt visszautasítja.11 Az Új szó is becsmérli 
a Marshall-segély jelentőségét. Az egyik rajzon Marshall például fityiszt mutat 

11 Jež, 1947. aug. 30. 2. 
 Nemcsak a belgrádi lapban találhatunk Grimm-mesékre tett utalást, azok megrajzolását, hanem 

a Ludasban is (Hófehérke és a hét törpe, Piroska és a farkas [1946. máj. 19. 5, 1946. máj. 26. 5.]). 
Azonban azt is érdemes megjegyezni, hogy a korábbi évtizedek antik allegóriái, motívumai és 
szimbólumai sokkal kevésbé hangsúlyosak a kommunista lapok hasábjain. Mars és Pax azok, akik 
többször felbukkantak, illetve a Ludasban egy-egy alkalommal általában belpolitikai eseményekhez 
köthetően tűnik fel néhány ókori szereplő (például: Horthy faunként [1947. jún. 25. 2.], tanako-
dó istenek az Olümposzon [1947. okt. 15. 4.] vagy a kisgazdapárti trójai faló [1946. jún. 30. 1.]). 
Ezzel szemben a belgrádi lapban fellelhető példák a görögországi polgárháborúhoz kapcsolódnak 
(istenek tekintenek le az Olümposzról, megelevenedik a Laokoón-szoborcsoport és Odüsszeusz 
is: Jež, 1946. aug. 10. 3., 1946. ápr. 6., 1946. nov. 30. 1.).
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Európának, míg egy másikon Amerika a táplálékként megjelenített Marshall-
tervvel egy új Hitlert nevel föl. Az Amerika-ellenes vádakat összegzi az 1947 
októberében publikált Mr. Dollár nem bűnös című belgrádi gúnyrajz, amelyen az 
Amerikai Egyesült Államok szörnyként tűnik föl, amely a körülötte lévő világot 
lerombolja. Kezében fegyver, lába mellett emberi koponya és csontok, ujjából 
vér csepeg, cilinderén pedig dollár-jel látható. A képaláírás arról tanúskodik, 
hogy nem vallja magát bűnösnek a pusztításért, tetteiért nem vállalja a felelős-
séget, azt igyekszik másra hárítani, s mindez alantas szándékról árulkodik.12 
Az Amerikai Egyesül Államok „állandó jelzőjévé” a pénz és az (atom)fegyver. 
Mind a pesti, mind pedig a belgrádi lap (ugyanazzal a szójátékkal) arra emlé-
keztet, hogy Amerika száz évvel korábban az indiánokat irtotta ki, most pedig 
a kommunistákkal szeretné ugyanezt tenni. Mind a visszatekintésben, mind 
pedig a „jelenben” a megsemmisítendő csoportot „vörösök”-nek nevezték a 
szerzők.13 A karikatúrákon csak a szójáték a hasonlóság, vizuálisan más megje-
lenítési módszert alkalmaznak: a Ludasban Harry Truman elnök húzza át vörös 
festékkel a „A vörösök joga az élethez és a szabadsághoz elidegeníthetetlen!” 
jelszót, melynek értelmében a jog Truman szerint „elidegeníthető”. Ugyanakkor 
Truman megnyugtatja a kép alján álldogáló indiánokat, hogy most nem róluk, 
hanem a kommunistákról – akik a képen vizuálisan meg sem jelennek – van. 
szó. A belgrádi karikatúrán azonban Uncle Sam tűnik föl, aki először az indi-
ánokra fog fegyvert, majd pedig a munkásokat nézi gyanakvóan. Amerika ezt 
követően nem csupán gonosz kapitalista, fasizálódó nagyhatalomként látha-
tó, amely pókként hálót fon Európa köré, hanem rossz szövetségesként is, aki 
cserben hagyja legközelebbi bajtársát, John Bullt is, ami azt üzenhette a kelet-
európai országoknak, hogy ez velük sem lenne másként, ha részesülhetnének 
a Marshall-segélyből.14 A Ludasban megjelenik egy karikatúra Tűz Londonban 
címmel, amelyen John Bullnak kellene kiugrania az égő Big Ben óratornyából. 
Uncle Sam biztatja a britet, hogy „Maga csak ugorjon, a többi a mi dolgunk!”, 
de az amerikaiak csak egy lyukas zászlót tartanak alá, így nem biztos, hogy a 
brit túléli az ugrást. A Jež átveszi a karikatúrát, de megváltoztatja a szöveget. A 
kép címe Segítség! lett, a képaláírás pedig „Parancsoljon, mentse magát!”, s így 

12 Jež, 1947. márc. 22. 5., Jež, 1947. júl. 26. 6., Jež, 1947. aug. 30. 2., Új szó, 1947. júl. 16. 2., Új szó, 
1947. aug. 3. 8., Jež, 1947. okt. 18. 1.

13 Ludas Matyi, 1947. ápr. 30. 4., Jež, 1947. jún. 28. 8. 
 A Jež rendszeresen emlékeztet arra is, hogy Amerikában a jogfosztott afro-amerikaiakat bántal-

mazzák, az országban a Ku-Klux-Klan tevékenykedik. Például: Jež, 1947. jún. 14. 2. 
14 Csupán néhány képen, de a Marshall-tervet megelőző pénzügyi segítség is feltűnik a viccla-

pokban, megítélése messze nem volt annyira elmarasztaló a propagandakarikatúrákon, mint a 
Marshall-segélyé.
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a belgrádi változat talán még rosszabb színben tünteti fel az Amerikai Egyesült 
Államokat, mint a magyar.15 Nemcsak rossz szövetségesként, de fölös teherként, 
ballasztként is ábrázolják Uncle Samet (például: John Bull eleve nehéz súlyokat 
húz a szekerén („gazdasági válság, kolóniák, hátralék, munkanélküliség”), s ő 
mégis úgy nyújt neki segítséget, hogy a brit nyakába ül).16

A magyar lapokra nem jellemző, de a Jež olyan országokról (például Spanyol-
ország) is tudni véli, hogy részesültek az amerikai pénzügyi segélyből, amelyekről 
ez nem állítható. Kevésbé propagálja viszont azt, hogy Jugoszlávia sem csupán 
a háborús jóvátételekből részesült, hanem az UNRRA-támogatásból is. A pénz-
ügyi segélyek felhasználását olyan színben tüntetik föl a vicclapok, mintha az 
elítélendő lenne, s azt jósolják, hogy az az ország, amely él vele, ugyanúgy fasi-
zálódni fog, mint a – néhány kép tanúsága szerint már a fajelméletet is magáé-
nak valló – Amerikai Egyesült Államok. A Jež karikatúrái – igen leegyszerűsítő 
módon – egyenlőségjelet tesznek a demokrácia mint megvetendő, államokat 
működtetni nem tudó eszme és a kapitalizmus közé, s az Új szó is erre utal, 
amikor a „dollárdemokraták” szófordulatot használja.17

Demokraták és ellenségek az országhatárokon belül

A Ježzsel ellentétben a Ludas Matyi külföldi témák helyett inkább a magyar-
országi demokrata pártok ellen fordítja tollát. A fenti pártok tagjait teszi meg 
karikatúráin nácikká, nyilasokká, a külföldi ellenségek esetében alkalmazott 
módszerekkel élve. Általánosságban véve bírálja a demokrata erőket az a kari-
katúra, melyen egy „demokrata” férfit röntgeneznek meg a Ludas Matyi orvo-
sai. Az átvilágítás eredménye, hogy noha demokratának vallja magát, mégis a 
röntgenfelvételen a szíve helyén egy nyilaskereszt látható, arcvonásai Hitleréhez 
hasonlóak, s további szimbólumok és szélsőjobboldali szervezetek neveinek a 
rövidítései olvashatóak a felvételen (horogkereszt, ÉME, Turul).18 Más éllel, de 
a magyarországi demokráciát vonja kétségbe a Szabad Száj vicclap Rembrandt 
után szabadon című képe is, melyen a koalíciót megszemélyesítő férfi fekszik 

15 Ludas Matyi, 1947. máj. 14. 1., Jež, 1947. máj. 24. 8.
16 Jež, 1947. aug. 16. 3.
17 Jež, 1947. nov. 22. 4. 
 „A nyugati demokrácia” csupán fegyverek és pénz terjesztését jelentik a kép szerint. Jež, 1946. 

dec. 28. 8., Új szó, 1947. jún. 12. 2.
18 Ludas Matyi, 1946. máj. 5. 2.
 ÉME: Ébredő Magyarok Egyesülete, a Tanácsköztársaság után alakult magyar fajvédő szervezet. 
 Turul: Turul Szövetség, egyetemi ifjúsági szervezet a Horthy-korban, radikális, szélsőjobboldali, 

fajvédő eszméket hirdetett (részletesen lásd: Kerepeszki 2012).
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a „demokrácia” boncasztalán, körülötte a koalíciós kormány prominens tagjai 
(Rákosi Mátyás, Sulyok Dezső, Nagy Ferenc, Szakasits Árpád, Veres Péter) állnak. 
A karikatúra Rembrandt Dr. Tulp anatómiája című festményét imitálja, mely 
esetben az orvosok előadást hallgatnak, és a kéz boncolását, annak felépítését 
figyelik meg. A karikatúrán Nagy Ferenc tartja a kezében a még élő „halott” 
analízisre, boncolásra kerülő öklét, a képaláírás szerint pedig a „A demokrácia 
ökle az MKP”. A festmény megihlette a Ludas rajzolóját is (Tildy doktor anatómiai 
előadása). A képen Tildy Zoltán kisgazdapárti miniszterelnök készül megműteni 
a még élő Hungáriát. Az operációt figyelemmel kíséri Rákosi Mátyás, Szakasits 
Árpád, Ries István, Gerő Ernő és Dobi István.19

2. kép. Tildy doktor anatómiai előadása a Ludasból

19 Szabad száj, 1946. okt. 5. 3., Ludas Matyi, 1945. nov. 25. 1. Festményutánzat máskor is előfordult 
a Ludas Matyiban. A „Siralomház” (Munkácsy Mihály) című képen Szálasit láthatjuk a közép-
pontban, akit nyilas- és horogkeresztes tárgyak, ruhák vesznek körül, eldobva pedig „Bibliáját”, a 
Mein Kampfot láthatjuk (1945. okt. 28. 1.).
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A Ludas karikatúrái azokkal a vezető politikusokkal szállnak szembe, azokat 
igyekszenek lejáratni, akik később áldozatul esnek a kommunista párt „szalámi 
taktikájá”-nak (például: Tildy Zoltán, Nagy Ferenc).20 Közülük egyedül Nagy 
Ferenc volt miniszterelnök tűnik föl a Jež hasábjain is, amint huszáröltözet-
ben beszélget Uncle Sammel. A belgrádi lap azzal vádolja meg a kisgazdapár-
ti kormányfőt, hogy el akarja adni Magyarországot, ami egybevág Uncle Sam 
szándékával is, hiszen ő ezért „jól megfizetné” az ország első emberét.21

A magyar lapok további sajátossága, hogy feltűnnek a kollektív bűnösség 
vádjával terhelt magyarországi németek is, akik a gúnyos karikatúrák üzenete 
szerint megérdemlik kitelepítésüket, az országnak csak a javára válik, hogy azt 
nekik el kell hagyniuk. A képek vizuális megformáltsága, logikája a nácik ábrá-
zolásmódjához hasonló. A magyarországi német figura a németek 19. század-
ban elterjedt nemzeti attribútumaival látható: hálósipkában, sokszor térdnad-
rágban és papucsban, s a Ludasban gonosz tekintettel. Az egyik karikatúrán a 
sváb szobájában ülve büszkén nézi a falán lógó képeket, melyeken a Szálasi-
kormány vezető személyiségei ismerhetők fel – középen Szálasival, aki némi-
leg Hitlerre emlékeztet. Magyarországi német politikusokat is hasonló módon 
ábrázolnak (például: Keck Antal22), ráadásként nyilaskeresztes ruházatban. 
A svábok a magyarok gyilkosaiként is felbukkannak. Az egyik rajz tanúsága 
szerint magyar telepeseket ölnek meg, akik a lakosságcsere keretében érkeztek 
Magyarországra. Az utolsó németellenes hangvételű képen a svábok család-
jukkal egy vonat mellett várakozva láthatóak, miközben egyikük arra panasz-
kodik, hogy alig volt ideje lelőni a kitelepítő bizottság elnökét. Annak ellenére, 
hogy a képen csomagok láthatóak a svábok mellett, a rajz a mai szemlélőben 
a kitelepítés embertelen körülményeire utaló asszociációkat kelthet, miközben 
a Ludas alkotója ezt igyekszik kétségbe vonni. Az újabb gyilkossággal – a sváb 
fegyvere füstöl, tehát elsütötte – megerősíti a németek gonoszságát, a kitelepítés 
jogosságát, s nem ad helyet azon sérelmüknek, hogy még összepakolni sem volt 
idejük. A második világháború alatt megszállt Jugoszlávia német ajkú lakossá-
ga nem látható háborús bűnösként vagy kollaboránsként, a német nemzetiségű 
kisebbség nem kap teret a belgrádi lapban.23 Mindez azzal magyarázható, hogy 

20 Például: Ludas Matyi, 1946. máj. 5. 1.
21 Jež, 1947. jún. 14. 5. A karikatúra azután jelent meg, hogy Nagy Ferencet emigrációba kényszerí-

tették, mivel megvádolták, hogy ő is részt vett a köztársaság-ellenes összeesküvésben (1946. febr. 
4. – 1947. máj. 31-ig volt hivatalban).

22 Keck Antal siklósi ügyvéd, Baranya megyei sváb, a Nyilaskeresztes Párt tagja, országgyűlési képvi-
selő (Szöllösi-Janze 1989, 252).

23 Ludas Matyi, 1945. júl. 1. 6., Ludas Matyi, 1947. febr. 28. 6., Ludas Matyi, 1947. júl. 23. 2. Egy má-
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itt a németeket már 1944. november 21-én kollektív bűnössé nyilvánították, és 
döntöttek internálásukról, deportálásukról, koncentrációs táborokba kerültek, 
illetve vagyonukat, házaikat elkobozták, s ezeket montenegrói és boszniai új 
betelepülőknek juttatták (Ramet 2011, 225). 

Nyugat: a béke(kötés) szabotálója

A második világháborút lezáró párizsi békeszerződés későn született meg, 
1947 februárjára a harci cselekmények Európában már majdnem két éve véget 
értek, s a hidegháború új frontvonalai megszilárdulni látszottak. Ezt szemlélteti 
a Ludas Matyi, amikor a békegalamb atombombát húz a „béke” irányába. A kép 
megpillantásakor első asszociációnk a csiga lehet, amelyen – az atombombán 
ülve – még egy katonai sisakos csontvázat is láthatunk. Egy másik alkotáson 
a békekongresszus résztvevői egymással táncolnak (magyar–cseh, jugoszláv–
görög, román–olasz és brit–amerikai párok ropják), de Pax kisasszony egyedül 
búslakodik egy széken, őt nem kérték fel a nemzeteket szimbolizáló férfiak, 
tehát a megbékélés bizonyos nemzetek között már kezdetét vette, de a béke 
ideje még nem jött el.24 A Pesti izé 1947. évi első számában azt reméli, hogy a 
béke az „Idő Szállóban” végre otthonra talál, hosszú távon rendeződhetnek a 
nemzetközi viszonyok. Paxot és kedvesét Kron Oszkár szobafőnök fogadja, kinek 
neve szójáték (Kronosz, az idő múlását megszemélyesítő titán).25 A Ludasban 
– ugyancsak még a békeszerződés aláírása előtt – a békeangyal bekötözi a Föld 
sebeit, egy másik képen Pax legyőzi Marsot, de ruhája elszakad és sok horzso-
lást, zúzódást szerez, melyeket sminktükrében nézeget, s elhatározza, hogy végre 
„rendbe szedi” magát.

 sik, a csehszlovák–magyar lakosságcsere témája ritkábban lát napvilágot, mint a svábok kitelepí-
tése, azonban annak ellenére, hogy a csehszlovák–magyar viszony javítását propagáló karikatúrák 
is szép számban jelennek meg a kommunista ideológiának megfelelően, a magyarok kitelepítését 
Csehszlovákiából a Ludas és a Szabad száj élesen elítéli. Kifejezik azt is, hogy igazságtalan és jogel-
lenes a magyarok kollektív bűnössé nyilvánítása, s azt, hogy emberhez nem méltó körülmények 
között kell elhagyniuk otthonaikat. Ludas Matyi, 1946. máj. 5. 5., Ludas Matyi, 1946. szept. 22. 
8., Szabad száj, 1946. júl. 27. 4.

24 Ludas Matyi, 1947. jan. 17. 2., Ludas Matyi, 1946. aug. 18. 4–5.
25 Pesti izé, 1947. jan. 5. 1.
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3. kép. Pax legyőzi Marsot a Ludasból

A háború lezárására való várakozást mutatja az az esemény, amikor 1946 
tavaszán szerenádot adnak a nemzetek – román, magyar, szovjet, brit, bolgár, 
jugoszláv, finn, olasz, amerikai, ausztriai – Pax balkonja alatt, de egy diploma-
ta még visszarántja a fiatal nőt, mert célja, hogy minél később köszöntsön be 
a béke.26 A számos békekötést lassító folyamatra, a vitatémák egyikére, Trieszt 
kérdésére utal a Jež, amikor A Luxembourg palota küszöbén áll Pax, s közli John 
Bull-lal, „Hogyha velem szeretne beszélgetni, hagyja kint a bőröndjét!”. A brit 
csomagján a „Trieszt nemzetközivé tétele” felirat olvasható, tehát a jugoszláv lap 
a békekötés feltételéül szabta, hogy Trieszt városa – melyre Olaszország is igényt 
tartott – ne nemzetközileg ellenőrzött szabad terület legyen, hanem jugoszláv. 
Mindemellett az olasz is azt hirdeti, hogy a kikötőváros az övé, Uncle Sam kezé-
ben pedig ismét atombombát láthatunk.27 A magyar lapokban hasonló igényekre, 
békefeltételekre nem bukkanhatunk. Már a békeszerződés aláírása után a Pesti 
izé karácsonyi számában a béke évét köszönti, a béke kis angyalai kisöprik a 

26 Ludas Matyi, 1945. máj. 27. 4., Ludas Matyi, 1945. dec. 23. 14., Ludas Matyi, 1946. ápr. 28. 1.
27 Jež, 1946. aug. 3. 1.
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„háborús szemetet”, Pax szép karácsonyi ajándékokat hozott: gyárat, ételt-italt, 
takaros otthont.28 Ehhez hasonlóan reményteli a Ludas 1947. évi karácsonyi rajza, 
melyen a fenyőfa körül a szovjet érdekszférába tartozó nemzeteket megtestesítő 
gyerekek táncolnak, Pax – hajában ötágúcsillaggal – anyafiguraként tűnik fel.29 
Az új, szocialista berendezkedésű országok sikeresek lehetnek, elődeik bűnei-
ért – ártatlan gyermekként – már nem felelnek. Az amerikai és a brit kisgyerek 
azonban nem akar beállni a körtáncba, mivel le kellene, hogy tegyék játékai-
kat, egy csatahajót és egy atombombát, hogy meg tudják fogni a többiek kezét. 
A rajzon a gyerekek hasonlóak, nemzeti attribútumaik még láthatók, de nem 
hangsúlyosak, így a második világháború előtti időszakhoz képest megállapít-
hatjuk, hogy a „másik” csoport a közeli jövőben nem egy másik – nem magyar 
– nemzetiségi csoport, nem etnikai másságot reprezentáltak a kommunista lapok 
képei, hanem az új ellenséget vagy barátot immár ideológiai beállítódása hatá-
rozza meg.30 A magyar lapokhoz hasonlóan elmondható a jugoszláv vicclapról 
is, hogy míg a két világháború között még a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságon 
(Jugoszlávián) belüli politikai–etnikai konfliktusok és a balkáni érdekellentétek 
is teret kaptak az élclapokban,31 ezek a Jež hasábjairól eltűntek, jugoszlávokat 
láthatunk, kommunistákat vagy nyugati kapitalistákat. 

Gyakran jelenik meg a vád, hogy az Amerikai Egyesült Államok gátolja, sza- 
botálja a békekötést. Ennek talán legkevésbé gúnyos formája az, amikor a béke 
angyala kopogtat az ablakon Vjacseszlav Mihailovics Molotov szovjet külügy-
miniszter és Marshall tárgyalása közben, s Molotov mondja az angyalnak, hogy 
„Szabad!”, nem pedig Marshall.32 A többi karikatúra összeköti a béke akadályo-
zásának ügyét az amerikai pénzügyi segítséggel és az elkövetkező atomháború- 

28 Pesti izé, 1947. dec. 28. 1.
29 Ludas Matyi, 1947. dec. 24. 1. 
 A korábbi évtizedek karikatúráin, ha nemzeteket, országokat gyermekként ábrázoltak, általában 

alacsonyabb intelligenciára, korlátozott cselekvőképességre utaltak, így a karikatúrákkal sokszor 
negatív asszociációkat keltettek, de ezen a képen a gyermekek ártatlansága kerül előtérbe.

30 A Strandélet a Dunamedencében című rajzon a nemzeteket szimbolizáló kisfiúk levetik nemzeti 
viseletüket „Demokrácia mama” utasítására, s ezt követően ugranak csak bele az úszómedencébe. 
Ludas Matyi, 1947. máj. 7. 1.

31 Koprive, 1926. ápr. 10. 233. Az egyik karikatúrán olyan különböző alakok (király, egyházi emberek) 
„gabalyodnak bele” Nikola Pašić miniszterelnök szakállába, akik nehezen tudnak egyetérteni. A 
Koprive alkotói több rajzukon kifogásolják az állam diktatórikus berendezkedését, Belgrádi túlsú-
lyát (például: 1926. szept. 18. 616.), a propagáltnál kevésbé békés balkáni viszonyokat. Bulgária és 
Albánia Jugoszláviára támad: 1927. márc. 12. 161.

32 Pesti izé, 1947. nov. 16. 5.
 A Ludas a magyar érdekek támogatójaként mutatja be Molotovot a béketárgyalásokon (Ludas 

Matyi, 1946. aug. 25. 1.), ami megfelel a szovjet propaganda elvárásainak, a szakirodalom mai 
állásának kevésbé (Fülöp 1994, 207–213).
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val, így azt sugallják, hogy a béke vagy meg sem születik, vagy rövid életű lesz, 
Marshall és a Marshall-terv pedig úgy tűnnek föl, mint egy újabb háború sürgetői, 
haszonélvezői. Többször látható az amerikai külügyminiszter Marssal, a háború 
istenével karöltve, illetve az erre utaló karikatúrákon minden esetben atomtöltetek 
bukkannak föl, ami nem csupán az USA veszélyességét hirdeti, hanem emlékeztet 
az atomfegyver óriási hatóerejére, pusztítására is, ami a rajzok üzenete szerint 
megismétlődhet, ha Európa elfogadja Amerika segítségét.33 Noha a békeszer-
ződést még alá sem írták, a Ludas képén mégis ünnepi tűzijátékot láthatunk, 
Pax azonban szomorúan azt állapítja meg, hogy a „békét lelövik”, mivel a színes 
rakétákat az „atombomba” feliratú gyárból és csatahajókról bocsátják útjukra. 
Azt, hogy a közeljövő újabb háborúja nem csupán üres fenyegetés, a háttérben 
feltűnő Akropolisz jelzi. Az Uncle Sam szürete című képen 1947 őszén Pax már 
úgy látható, hogy egy felhőn ül és sír, letekint a földre, ahol azt látja, hogy az 
amerikai elégedetten borozik az ismét vérző földgömbbel, míg a szüretelők közül 
Franco lábbal tiporja a hordóba szorult emberi jogokat, John Bull a „a népek 
szabadságá”-t, De Gaulle a „demokráciá”-t, a görög király pedig a görögöket.34

 
összegzés

Megállapíthatjuk, hogy a kommunista vicclapok karikaturistái a véglete-
kig fokozták a Nyugat negatív színben való feltüntetését, de a magyar élclap a 
hazai demokrata, nyugatbarát erőket sem kíméli, hasonló vizuális technikákkal 
lépet fel ellenük, mint a nyugati nagyhatalmak ellen. A nyugat-európai orszá-
gok képviselőit gyilkosokként, pénzéhes hitelezőkként mutatják be olvasóik-
nak, akiket igyekeznek arról is meggyőzni, hogy ezek a nagyhatalmak felelő-
sek a békeszerződések aláírásának elhúzódásáért, sőt egy esetleges elkövetkező 
háborúért is. Egy új korszak kezdete, a hidegháborús hangulat kialakulása jól 
dokumentálható a Ludas és a Jež karikatúráin. Mind a belgrádi, mind pedig a 
pesti vicclapban feltűnnek az elemzett időszak végén az Európa keleti-nyugati 
kettéosztását sugalló képek, melyek ugyan még kérdésként fogalmazzák meg, 
hogy egy egységes Európa, illetve Föld várja-e az új nemzedéket, vagy pedig 
egy két féltekére, két részre osztott világ. A Ludas karikatúráján azonban egy 
kettéosztott glóbusz közepén Mars látható, ami a várható hidegháború jövőbeli 
alakulását sugallja: egy újabb, még pusztítóbb háborút jósol, amiért a kapitalis-
ta-demokrata vezetők lesznek a felelősek, akik ezért sem különbözőnek túl sok 
mindenben a közelmúlt szélsőjobboldali háborús bűnöseitől.35

33 Ludas Matyi, 1947. okt. 1. 5.
34 Ludas Matyi, 1946. szept. 22. 1., Ludas Matyi, 1947. szept. 24. 1.
35 Ludas Matyi, 1947. nov. 19. 2.
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Az előző időszakok karikatúráinak elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy 
mind a béketárgyalások folyamatának ábrázolása, mind pedig a békeszerződés 
értékelése kevésbé traumatizált, és jóval kevésbé gyakori a magyar lapokban, 
mint a Nagy Háborút követően. Hiányzanak a krisztusi szenvedéstörténetre, 
a fájdalomra – akár fizikai fájdalom megjelenítésén keresztül, mint például 
az amputációk vagy az orvos–beteg szituációk, amikor a győzteseket megsze-
mélyesítő orvosok szándékosan szenvedést okoztak a pácienseknek – történő 
utalások, a határkiigazítási elvárások reményvesztettsége már nem kap olyan 
markánsan teret, mint az első világháború után, vagy a két világháború közöt-
ti területi revíziót hirdető képeken. A magyar vicclapok természetesen kifeje-
zik csalódottságukat – a legmarkánsabban a Szabad száj – jelezve, hogy bíztak 
a kedvezőbb határok kijelölésében, s hangot adnak annak is, hogy a magyar 
határokat továbbra is igazságtalannak vélik, de ekkor már az internacionaliz-
mus eszméjének és a szovjet elvárásoknak megfelelően ellenérzéseiket kevésbé 
nyíltan jeleníthetik csak meg.36
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Agneš Tamaš

LIKOVI NEPRIJATELJA I SOPSTVENI LIK 
NA JUGOSLOVENSKIM I MAĐARSKIM KARIKATURAMA 
(1945–1947) (I)

Studija pomoću istorijsko komparativnih metoda predstavlja način prikazivanja 
ratnih zločinaca i ekstremno desničarskih grupa u mađarskim i jugoslovenskim 
humorističkim listovima (Jež, Ludas Matyi, Szabad száj, Pesti izé, Új szó, Derű) 
u periodu između 1945. i 1947. Nakon promene vlasti su se naime ekstremno 
desničarske partije počele pojavljivati kao neprijatelji na stranicama i levičarskih 
i demokratskih listova. Komunisti i boljševici su između dva svetska rata i za 
vreme Drugog svetskog rata bili proganjani, njihove partije su bile zabranjene, pa 
se tako postavlja pitanje, na koji način se menjalo njihovo prikazivanje posle rata, 
odnosno kakav (sopstveni) lik su oni odražavali o radnicima. Cilj istraživanja jeste 
da se razjasni koga su novi komunistički listovi u procesu ojačavanja njihove vlasti 
deklarisali kao zločince, i na koji način su sve to prezentovali čitaocima.
Ključne reči: karikature, propaganda, ratni zločinci, četnici i ustaše, antiklerikalni 
satirični crteži, sopstveni lik.

Ágnes TAMÁS

PICTURES OF ENEMY AND SELF IN YUGOSLAV 
AND HUNGARIAN CARICATURES (1945–1947)

The paper deals with the way Hungarian and Yugoslav satirical journals (Jež, 
Ludas Matyi, Szabad száj, Pesti izé, Új szó, Derű) published between 1945 and 1947 
presented war criminals and extreme rightist groups, examined by the method of 
historical comparison. After the change of regime, extreme right parties appeared 
as a new enemy, and were presented as such in both leftist and democratic journals. 
Communists, Bolsheviks were persecuted between the two World Wars and during 
the World War II, their parties were prohibited, which leads us to examine how 
they were visually presented after WW II and what kind of (self) image they gave 
of the workers. The aim of the study is to reveal who was declared guilty by the 
new communist journals aiming to strengthen their power, and how they conveyed 
this to the readers.
Keywords: caricature, propaganda, war criminals, Chetniks and Ustasha, anti-clergy 
caricature, self-image.
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BOGDAN ADAMCZYK OFMCONV:

ISTEN SZOLGÁJA P. KELEMEN DIDÁK ÉLETE 
ÉS TISZTELETÉNEK KIBONTAKOZÁSA

(Adamczyk Bogdan OFMConv: Isten Szolgája P. Kelemen Didák élete  
s tiszteletének kibontakozása. Szerk. Ondrejčák Eszter. Pozsony, 

Madách Egyesület, 2014. 272.)

2014-ben Pozsonyban, a Madách Egyesület gondozásában jelent meg Bogdan 
Adamczyk OFMConv Isten Szolgája P. Kelemen Didák élete és tiszteletének kibon-
takozása című munkája.

A kötet mind terjedelmét, mind a tartalomjegyzék vizsgálatakor szembe-
tűnő részletességet tekintve komoly vállalkozás, mely a szaktudomány mellett 
az általános, laikus érdeklődést is kielégíti. A szerző Kelemen Didák lengyel 
rendtársaként mutatja be a minorita szerzetes életét, munkásságát és hatását. 
Mindezt a történelmi források és szakirodalom segítségével, valamint levéltári 
kutatások elvégzésével teszi. A kötet jellegét a tartalomjegyzék tematikus felbon-
tása határozza meg; összesen kilenc nagyobb fejezetre oszlik, s mindegyik több 
kisebb alfejezetet foglal magába.

A bevezetés előtt Dr. Ternyák Csaba egri érsek ajánlása mellett a szerző két 
oldalas előszava olvasható, amiben leírja a kötettel kapcsolatos céljait, előzetes 
és jelenlegi kutatásait a témával kapcsolatban. A bevezetésben indokolja könyve 
tematikus felosztását, s megtudjuk, hogy Didák atya munkásságának megértése 
akkor lehetséges, ha előtte megismerjük működésének történelmi hátterét és a 
korabeli társadalom politikai, gazdasági struktúráját.
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Bogdan Adamczyk OFMConv az első fejezetben – amely már címében is 
jelzi a téma összetettségét – Magyarország 17–18. századi történelmét mutatja 
be. A szerző olyan fontos és meghatározó eseményeket vázol fel, mint a vallás-
történetileg is igen jelentős ellenreformáció és korszaka, valamint a kor háborúit 
azok következményeivel: tárgyalja a török–magyar helyzetet, a Rákóczi-szabad-
ságharcot és annak előzményeit, majd az addig jól megszervezett vallásbéke 
felbomlásának körülményeit, s nem utolsósorban megismerjük az abszolutista 
Mária Terézia és II. József egyházpolitikai rendelkezései alapján kialakult vallási 
helyzetet. A szerző az általános bemutatáson túl a katolikus-protestáns ellen-
tétre koncentrál, illetve a Katolikus Egyház (Mária Terézia uralkodása alatt) 
megnövekvő tekintélyére.

A következő részben a Minorita Rend újjáéledését ismerjük meg. A 17–18. 
századot a történelmi események gyors egymásutánisága jellemzi, ugyanakkor 
ez az időszak a rend újbóli megerősödésének a korszaka, ami legjobban a vallási 
missziókban és iskolaalapításokban, a katolikus élet folyamatos felvirágzásában 
érhető tetten. Mindezekben nagy szerepet vállalt a Minorita Rend. Az előző feje-
zethez hasonlóan a szerző pontos képet fest a korabeli Európa állapotáról; külön 
alfejezetben tárgyalja Erdély tartományi helyzetét, minorita rendi kolostorait 
és szerzetesei hittérítő tevékenységeit. A fentiek mellett képet kapunk Kelemen 
Didák rekatolizációs tevékenységéről és a rend gyors terjedéséről, hiszen mind-
ez az ő nevéhez is köthető; ő volt a török kiűzése után újjáépülő ország egyik 
jeles hitterjesztője.

A harmadik fejezetben Kelemen Didák világi munkatársait mutatja be a 
szerző, akik nagyban segítették az atya pályafutását. A katolicizmus megerő-
södésében nagy szerep jutott a Károlyi családnak, Kelemen Didáknak és szer-
zetestársainak. Képet kapunk arról, hogy az atya milyen hatást gyakorolhatott 
azokra a történelmi személyiségekre, akik az ő tevékenységét is meghatározták. 
Az egyik ilyen személy Károlyi Sándor gróf, akinek a politikában betöltött szere-
pe mellett – hiszen a Rákóczi-szabadságharcban és az ország újjáépítésében is 
jelentős érdemeket szerzett – az egyházi életben betöltött pozícióját is megismer-
hetjük: a fejlesztéseken és a templomépítéseken keresztül, a Didák atyával való 
kapcsolatán át, az adakozások és térítő munkák anyagi támogatásával bezárólag.

Ezután következik a közvetlenül Kelemen Didákkal foglalkozó egység. A szer-
ző, az atya általános bemutatásán és életrajzán túl, az apostoli munkát, Kelemen 
Didák papi- és szerzetesi hivatását is tárgyalja, kiemelve a pálya vezérgondolatát: 
a katolikus hit megélése és a szeretet gyakorlása mindenekelőtt. Végigkövetjük 
életének fontosabb állomásait, a nagybányai és egri tartózkodását, és a külön-
böző megbízatásai mellett a korabeli Eger városáról is komplex képet kapunk. A 
már ismertetett török uralom, a valláscserék, a pestis és a háborúk pusztításának 

Kövi Franciska: Bogdan Adamyczky OFMCony: Isten szolgája P. Kelemen Didák élete...
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következtében a rend feladata nem volt kevés: a katolikus hit igazára oktatni a 
népet, és ezzel elősegíteni a katolikus restaurációt. A pestis terjedésének idősza-
kában a nép szinte varázserővel ruházta fel Kelemen Didákot; szent emberként 
hívták, könyörögjön a vész megszűnéséért, és ha egy várost elkerült a vesze-
delem, azt az atya erejének tudták be. A záró alfejezet Didák atya betegségét, 
majd halálát foglalja össze. A szerzetes betegségeiből többször felgyógyult, hogy 
azt tehesse, amit feladatának tekintett: segítsen a nyomorba jutott embereken.

Az ötödik fejezetben Didák atya irodalmi munkásságát vázolja a szerző. 
A 18. század a magyar irodalomtörténet kevésbé föltérképezett korszaka, s 
ennek ismert szónoka volt Kelemen Didák. A monográfia külön egységben 
tárgyalja Pázmány Péter hatását az atya írásaira. Pázmány művei a minorita 
rendi szerzetesre elvi és általános jellegű kérdésekben is hatással voltak. Kelemen 
Didák munkáit és azok jelentőségét a magyar irodalomtörténet kontextusában 
ismerjük meg. Először azokat a szövegeket, amelyek estében az atya szerzősé-
ge minden kétséget kizáróan bizonyítható – a halotti prédikációkon keresztül 
a Lelki öröm című beszédén át a különböző szónoklatokkal kiegészítve –, majd 
a neki tulajdonított művek sorából négyet, amelyek „rendi, irodalomtörténeti 
és belső érvek alapján” viselik az atya szerzőségét. Az irodalmi munkássággal 
foglalkozó fejezet Kelemen Didák leveleinek elemzésével zárul.

A monográfia következő fejezete taglalja, mit jelent a szent kifejezés, hogyan 
tisztelik a szenteket a katolikus egyházban, milyen fokozatai vannak ennek a 
kultusznak, és mindez hogyan kapcsolódik Kelemen Didákhoz. Ez a rövidebb 
szerkezeti egység vezeti át az olvasót a kötet hetedik részéhez, ami az atya boldog-
gá avatásával, annak történetével és különböző szakaszaival foglalkozik. Megis-
merjük az avatási per többszöri elindításának körülményeit, s egyúttal az első 
fejezetben bemutatott azon történelmi események is visszaköszönnek, amelyek 
ismeretében könnyebben érthető meg az ismertetett korszak.

Az utolsó előtti fejezet azokkal a szerzőkkel foglalkozik, akik írtak az atyá-
ról, s olyan orvosokat, írókat, plébánosokat is felsorol a szerző, akik Didák atya 
tanúságtevőiként is ismeretesek. Az egyik, külön figyelmet érdemlő alkotás 
Rákos Raymund munkája (Ugye, atyafiak?!), amely Kelemen Didák összefoglaló 
életrajzaként ismeretes. Ezenkívül tanulmányok, megemlékezések is születtek az 
atyáról, arcképeiről és ábrázolásairól pedig különböző elemzések, vizsgálatok, 
amelyeket szintén kiemel a szerző. Bogdan Adamczyk OFMConv saját munkáit, 
kutatásait is beemeli az említett művek sorába, valamint azokat a tudományos 
konferenciákat is részletezi, amelyeket 2008 és 2010 között, négy alkalommal 
rendeztek meg Kelemen Didák tiszteletére.

A kötet zárófejezete a már életében is szentként tisztelt Kelemen Didák kultu-
szával foglalkozik. Ikonográfiáját tekintve meglepő, hogy milyen gyakoriság-
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gal és milyen változatossággal jelenítették meg az atyát, s erre ki is tér a szerző. 
Külön kategóriába sorolhatóak azok a képek, szentképek, amelyek a boldoggá 
avatás céljából születtek, valamint a hozzájuk és a boldoggá avatáshoz kapcso-
lódó imák és könyörgések, amelyek a hívek ajkáról hangzanak el mind a mai 
napig. Mivel a boldoggá avatási eljáráshoz szükség van egy csodálatos gyógy-
ulás megállapítására, s eddig még nem kerültek elő igazolható események, az 
olvasó olyan történetekből kap ízelítőt, amelyek ugyan nem bizonyíthatóak, de 
mindenképpen érdemes megismerni őket.

Az ismertetett kilenc fejezet után a szerző összegzése olvasható, melyből 
kiderül, hogy a monográfia igyekezett életszerű képet kialakítani Kelemen 
Didákról. Úgy gondolom, ez sikerült is. A további kutatásokat a könyv végén 
fellelhető bőséges forrásjegyzék, szakirodalom és a frekvensebb levelezéseket 
közlő függelék segíti.

A számos idézet, forrás, s legfőképpen Kelemen Didák leveleinek olvasása 
közben szinte látjuk magunk előtt azt a szívből prédikáló atyát, akit Bogdan 
Adamczyk OFMConv igen találóan mutat be: „Ő az evangéliumi egyszerűség, 
az alázatosság, a kötelességteljesítés, az önmegtagadás és a szeretet szentje.”

Kövi Franciska: Bogdan Adamyczky OFMCony: Isten szolgája P. Kelemen Didák élete...
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HíD JELEN ÉS MÚLT SZAKADÉKA KöZÉ
(Szilágyi Mária–Anica Draganić: Domeniul de la Jimbolia. 

Moşia din Banat a familiei Csekonics = A Zsombolyai uradalom. 
A Csekonicsok bánsági nagybirtoka = Das Landgut von Hatzfeld. 

Banater Grossgrundbesitz der Familie Csekonics. [Székesfehérvár], 
Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára, 2016. 329.)

A háromnyelvű kiadvány fülszövegében a következő rövid, magyar nyelvű 
ismertető szerepel: „A könyv a híres Csekonicsok örökségét tárja elénk. Felidéz 
egy elfeledett, misztikus világot, amely legtöbbször már csak az emlékezetben 
létezik. A romantikus árnyakkal átszőtt, sokszor melankólikus hangvételű könyv 
Bánát történetét hivatott gazdagítani, ennek a mesés, de ugyanakkor rideg 
vidéknek állít újabb emléket.” Szerzője a kötet egyik recenzense, Milan Micić, 
történész, Bánát XX. századi betelepítéseinek jeles kutatója. A magyar ajkú olva-
sóközönség számára meghatározó bemutatáson túl a fülszövegben találkozunk 
egy román és egy német nyelvű ismertetővel is, előbbi Máté Zsolt, nyugalma-
zott budapesti építész, a kötet második recenzensének tollából született, míg az 
utóbbi Brenner János, egyetemi tanár (BME), a Magyar Urbanisztikai Társaság 
és a kiadvány Tudományos bizottsági tagjának írása. A terjedelmét tekintve is 
súlyos könyv kézbevételekor a fülszövegek mellett a háromnyelvű kötetcím is 
jelzi, hogy egy igen kivételes feladatra vállalkozott a szerzőpáros. Korábbi kiad-
ványuk1 második, bővített kiadását tarthatja kezében az olvasó. Jelen munka 

1 Szilágyi Mária – Anica Tufegdžić: Zaboravljeno nasleđe. Graditeljsko nasleđe imanja Žombolj 
porodice Čekonjić = Elfeledett örökség. A Csekonics család zsombolyai uradalmának épített örök-
sége = Vergessenes Erbe. Das Bauerbe des Csekonics-Gutes in Hatzfeld. Novi Sad, Fakultet tehničkih 
nauka, 2014.
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a Csekonics család történetét és az egykori uradalmat kívánja bemutatni. Azt 
a területet, ahol a XIX. század végén olyan korszerű gazdálkodás folyt, hogy 
Nyugat-Európa országai számára is példaként szolgált. A könyv kitér a vidék 
épített örökségének leírására is, ami fizikai, düledező formájában még megte-
kinthető, illetve az emlékezet és a levéltári dokumentumok, tervtári források 
szintjén rekonstruálható. A szerzőpáros, mint írják, tevékenysége nemes célt 
szolgál, hiszen az „örökség feltérképezése, felújítása, újrahasznosítása és műem-
léki védelem alá helyezése jelentős előrelépést jelentene a Bánság kultúrájának 
megőrzésében…” (12), s ezek megvalósításához kívánnak maguk is hozzájá-
rulni munkájukkal.2 A több mint háromszáz oldalas, fényképekkel, térképekkel 
és egyéb dokumentumokkal ellátott kötetet egy kísérőkiadvány, a Csekonicsok 
öröksége katalógus egészíti ki, amely a család zsombolyai uradalmának épített 
örökségét foglalja össze, s 2016-ban, a kutatáshoz kapcsolt kiállítás keretében 
mutatták be Zsombolyán, a település fennállásának 250. évfordulójára rende-
zett ünnepségen.

Szilágyi Mária az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Kara Építészeti 
és Városrendezési Tanszékének doktorjelöltje, míg szerzőtársa, az időközben 
nevet változtató Anica Draganić ugyanazon intézmény munkatársa, egyete-
mi docens. Építészek, akiknek kutatási témái – Bánság falvainak építészete és 
a falvak szerkezete, a vajdasági sörgyárak építészete, ipari örökség – kiváló-
an ötvözik azt a tudományos érdeklődési irányt, amely közös kiadványukban 
fizikai formát öltött. Kutatásaik elsődleges forrása a Magyar Nemzeti Levéltár 
Fejér Megyei Levéltára, ahová a második világháború után Csekonics Sándor 
egykori alkalmazottjainak közreműködésével került be a Csekonics-anyag, 
miután a Magyarországra áttelepült nemesi családot elhurcolták. De gyűjtések 
történtek a Vajdasági Levéltárban, Budapest Főváros Levéltárában, a Nagybecs-
kereki Történelmi Levéltárban, a MÁV. Zrt. Központi Archívum Tervtárában, a 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában és további kutatóhelyeken (l. 
322). A dokumentumok ismerete által teljes kép nyílt a XVIII. század végétől a 
XX. század elejéig fennálló zsombolyai uradalom életére, kinézetére, gazdálko-
dási rendszerére, szellemi és épített örökségére, de a Csekonics család magán-
életére is. Ugyanakkor a kötet végén megjelenő gazdag, magyar, szerb, német és 
angol nyelvű irodalom- és sajtójegyzék, továbbá az internetes források közlése 

2  A szerzőpáros kiadványok megjelentetésén és kiállítások rendezésén túl a vidék turisztikai jelen-
tősége növelésének a megvalósítására is javaslatot tesz az Utószóban. Úgy vélik, hogy egy megfelelő 
örökséggazdálkodási stratégia segítségével a különböző tipológiához tartozó épületek egy kultu-
rális útvonal részei lehetnének, amely által az oda érkezők megismerhetnék a Csekonicsokat és 
tevékenységüket egy uradalmi gazdálkodási- és életmodell bemutatásán keresztül, amely segít-
ségével az egész XIX. századi bánsági életvitelt láttathatnák (264–265.). 
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is szervesen illeszkedik a föltárt anyaghoz, amelynek további gyarapodását a 
kilenc adatszolgáltató megnyilatkozása teszi eredményesebbé. Utóbbiról azon-
ban meg kell jegyeznem, hogy a vezeték- és utónevek közlésén túl relevánsnak 
tűnt volna, egyéb adatok lejegyzése mellett, az adatszolgáltatók életkorának és 
lakhelyének a feltüntetése, de a Csekonics családdal való kapcsolatuk közlése 
is, hisz ennek hiányában további információkra, csupán a tematikus megszóla-
lásokból következtethetünk.

A kiadvány három nagy szerkezeti egységből áll. Az első részben a 
Csekonicsokra vonatkozó családtörténeti kutatások kaptak helyet, a második-
ban a zsombolyai uradalomról kapunk egy átfogó képet, míg a harmadik rész 
a nagybirtok széthullásának korszakát és okait járja körül különös figyelmet 
fordítva az uradalom épített örökségének fennállására és pusztulására. 

Bánság (Bánát) a Maros, a Tisza, a Duna és az erdélyi hegyek által közre-
fogott, a honfoglalás korától kezdve magyarlakta vidék, amely az 1876–1918 
közötti időszakban a Torontál, Temes és Krassó-Szörény vármegyékhez tartozó 
területeket foglalja magába (KÓSA–FILEP, 1978, 63). Az oszmán fenyegetések 
hatására megindult a vidék elnéptelenedése, a magyar lakosság elpusztult vagy 
elmenekült, Temesvár 1552-es eleste után pedig a gazdag és termékeny mező-
gazdasági terület teljesen elvadult. Temes megyében harminc vár, huszonkét 
város és kilencszázkilencven helység, Torontál megyében pedig egy vár, négy 
város, ötvenkét helység és száztizenhét község pusztult el, s a török kiűzése után 
csupán harminchét félig lakott községet találtak (PAPP, 1997, 309). A bécsi 
kormány a vidéket kincstári tulajdonná nyilvánította, és Temesi Bánság néven 
katonailag Bécsből irányította, s elkezdődött a római katolikus német telepesek 
betelepítése, de az 1763. évi Mária Terézia-féle benépesítési törvény szankciói 
alapján olasz, spanyol és francia telepesek is érkeztek, majd szerbek, bolgá-
rok és románok is. A magyarok letelepítését a földesurak szervezték, miután 
1778-ban Bánát közigazgatásilag visszakerült Magyarországhoz (KÓSA–FILEP, 
1978, 64–65). Szilágyi Mária és Anica Draganić a horvát származású Csekonics 
család történetét a kiadvány családtörténeti összefoglalójában a XVI. századig, 
Magyarországon való letelepedésükig vezeti vissza. Felemelkedésük idejét pedig a 
XVIII. századra teszik, amikor Csekonics Pál ügyvédnek Mária Terézia 1753-ban 
érdemeiért nemesi címet adományozott. A nagy tekintélyre szert tevő bárónak 
Vas vármegyében voltak birtokai, tagja volt Kőszeg szabad királyi város belső 
tanácsának, és városi ingatlanokkal is rendelkezett. Két fia született, melyek 
közül az idősebb, József volt az, aki 1790-ben bérbe vette a zsombolyai birto-
kot, nagyszámú magyart telepített Bánátba, és lefektette a Csekonics uradalom 
alapjait. A Csekonics-családfa bemutatása Csekonics Pál születésétől, 1719-től 
Csekonics Margit Károlyi Istvánnal között házasságáig, majd 1936-os haláláig 
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követhető nyomon a kötetben. A hangsúly az uradalom igazgatóinak és leszár-
mazottainak, továbbá a családnév továbbörökítőinek bemutatására helyeződött, 
ahogyan a következő szerkezeti egységben is, melyben a neves családtagokról 
olvashatunk. Megismerhetjük Csekonics Józsefnek, a birtokalapítónak a tevé-
kenységét, a Monarchia lótenyésztésének az előmozdításában játszott szerepét, 
másodszülött fiát, Jánost, aki a budapesti jogi tanulmányai mellett itáliai és 
angliai tanulmányutakon vett részt, melyek hatására eredményes reformokat 
integrált Bánát mezőgazdaságába, s mindezeken túl Temes vármegye táblabí-
rója is volt. Az ő erőfeszítései nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Bánság a 
XIX–XX. század fordulóján (Bácskával együtt) az Osztrák–Magyar Monarchia 
éléstárává váljon. A két régió mezőgazdasága a szemes terményre, a búzára 
és kukoricára épült, és a XX. század első évtizedére a szántóföldek aránya a 
hetven százalékot is meghaladta (BORSOS, 2011, 258). A kötetből megismer-
hetjük Csekonics János fiát, Endrét, „a legnagyobb Csekonicsot” is, aki politi-
kusként, vasútigazgatóként tűnt ki, illetve a vadásztársaság, a biztosítótársaság 
és a Magyarországi Vöröskereszt Egyesület elnökeként növelte a család jó hírét. 
Majd a felsorolást az utolsó zsombolyai gróf, Csekonics Sándor és fia, a Portugá-
liába emigrált Csekonics Endre életrajzi adatainak bemutatása zárja. Csekonics 
Endre két kötetben írta meg visszaemlékezéseit 1992-ben bekövetkezett halála 
előtt. A neves Csekonicsok egyetlen híres nőalakja Csekonics Jánosné Liptay 
Leona, aki az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc idején tűnt ki, mint 
honleány, segédkezett a nemzetőrség toborzásában, majd börtönbe is került 
emiatt. Vörösmarty Mihály költeménybe foglalta a történeket, de a helyi lapok 
is cikkeztek az eseményről: „A nagybecskereki rendőrségre magyar menyecs-
kének öltözve vonult be, hajában nemzeti színű pántlikával” (36). A fejezetett 
egy szűkszavú heraldikai írás zárja a Csekonics család címereiről. 

A második nagyobb egység bevezető szakaszában a zsombolyai uradalom 
történeti összefoglalása olvasható, amit a korábbi fejezet családfa-közléséhez 
hasonló dokumentálással a zsombolyai uradalom idővonala követ az 1790-es 
bérbevételtől a zsombolyai birtok végleges elvesztéséig, 1945-ig. A szerzőpá-
ros, építészek lévén, a feltüntetett évszámokat, a betelepülésekkel és uradalmi 
igazgatással kapcsolatos feljegyzéseken túl, a jelentősebb építkezések bemuta-
tásával egészíti ki. Innen ismerjük meg a csőszteleki imaház, a belső kastély, a 
németcsernyei és a magyarcsernyei római katolikus templom, az Ybl Miklós 
tervezte Csitó-kastély és sok egyéb épített örökség felemelésének idejét és körül-
ményeit. Ezt követően külön alfejezetekben olvashatunk az uradalom terüle-
tén létrejött falvak, birtokigazgatási központok, úrilakok, egyházi épületek, az 
uradalmi vasúthálózat és a vasúti megállók építési körülményeiről és funkciójáról. 
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A Csekonics család zsombolyai uradalomalapítása idején elsődleges célként a 
vidék betelepítését szorgalmazta, hiszen akkoriban csupán két falu, Zsombolya és 
Szerbcsernye egy része létezett középkori, szabályos szerkezettel rendelkező tele-
pülés formájában. Ezek a települések a török kort is túlélték, s valószínűsíthetően 
a már említett félig lakott községek közé tartoztak. Az uradalom követte Mária 
Terézia betelepítési utasításait, szabályos utcaszerkezetek, tűzvédelmet szolgáló 
széles utcák és egyforma, alföldi típusú házak jöttek létre. Az így létesült, elsőd-
legesen betelepített falvak Németcsernye, Magyarcsernye és Csősztelek voltak, 
amelyek lakóinak később lehetőségük nyílt házhelyeik, udvaraik, belső kertjük és 
külső szőlőskertjük megváltására. A majorok az uradalom birtokigazgatásának 
mikroközpontjai voltak iskolával, üzletekkel, kocsmákkal, cselédlakásokkal, s 
több, mint ötvenfős állandó lakossággal. Némely helyeken a mezőgazdaságra, 
az állattenyésztésre szakosodott a közösség, míg másutt a műhelyek és feldolgo-
zóüzemek domináltak az uradalom területén, ahol a majorok leggyakrabban az 
uradalmi családtagok nevét viselték. A kiadványban olvashatunk a Júliamajorról, 
a Konstancimajorról, Bozitópusztáról, s a felsorolás szintjén még további tizen-
nyolc birtokigazgatási központ említődik. Az úrilakok közül a zsombolyai téli 
kastély, a Csitó-kastély és a Roggendorf-kastély, míg az egyházi épületek közül 
a zsombolyai Szent Vendel-templom, a németcsernyei Szent József-templom, 
a magyarcsernyei Szent Ágota-templom és a ma már nem létező csőszteleki 
Nepomuki Szent János-templom számba vételére vállalkozott a két szerző. A 
fejezet zárásaként pedig az uradalom területén létrejött helyi érdekű vasútvonal 
mentén építetett megállókról olvashatunk, amely téma azóta, további vizsgáló-
dások után, kiállítást és kötetformát öltve Bánáti kisvasút néven vált ismertté. 

Szilágyi Mária és Anica Draganić a záró, A nagy háború és a zsombolyai 
uradalom című fejezetben az első világháború utáni birtokviszonyok átala-
kulását mutatja be, különös figyelmet fordítva a Csekonicsok és a zsombolyai 
uradalom épített örökségének sorsára. Bánátban kilencven uradalom létezett, 
melyeknek több, mint ezer kataszteri holdat tettek ki a birtokaik, az agrárreform 
viszont minden olyan uradalmat érintett, melynek területe több mint kétszáz 
kataszteri hold volt, s ekképpen a nagybirtokosok földterületei jelentették a 
legnagyobb fogást a kisajátítás szempontjából. Annak ellenére, hogy a bánáti 
gazdák már 1919-ben panaszt emeltek a kormányelnöknél a földosztások miatt, 
ügyükben számukra kedvező előrelépés nem született, sőt, tovább csonkították 
vagyonukat. Csekonics Endrétől 30.637 kataszteri holdat vettek el, s 1. 635 hold 
maradt a családnak. Ugyanakkor például az oroszlámosi Battyhány-birtok 8.598 
kataszteri holdját mind elvették, s a többi nagybirtokos földterületeivel együtt 
a háború önkéntes katonáinak, a kolonistáknak és a szerb földnélküli parasz-
toknak adták (222). A zsombolyai uradalom sorsát további kedvezőtlenségek 
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árnyékolták be. Az 1924-es határkiigazítás köveztében az uradalmi központ, 
Zsombolya a Román Királysághoz került, míg a gazdaság többi része a Szerb – 
Horvát – Szlovén Királysághoz. A földterületeken túl az épületállományokat is 
lefoglalták (a Csekonics-mauzóleumot és környékét, a két kastélyt, a majorokban 
lévő ingatlanokat) és kényszerkezelés alá vették. Ingóságokat is rekviráltak, a 
gazdag családi könyvtár teljes gyűjteményét elárverezték. A szerzőpáros kisebb 
egységekre bontva mutatja be a kastélyok és birtokigazgatási központok sorsá-
nak alakulását, majd részletesen ismerteti a második világháború utáni bánáti 
állapotokat és az uradalom sorsát, melynek megmaradt részét a szocializmus 
felépítésének a szolgálatába állították. 

A kiadvány forrásértékét nagymértékben megnöveli a szövegbe illesztett 
gazdag képanyag, a kéziratos dokumentumok, személyes levelezések darabjai, 
amelyek által hiteles betekintést nyerhetünk a Csekonics család sorsának alakulá-
sába. A fejezetek tematikus bejegyzéseihez kapcsolódva korabeli gyászjelentések 
– például a Magyar Vöröskereszt Egyleté Csekonics Endre halálhírére –, festmé-
nyek reprodukciói, uradalmi kiadványok, hirdetmények, felhívások, képeslapok 
és nagyszámú térképmelléklet viszi közelebb az olvasóhoz az uradalmi és családi 
viszonyokat. Valószínűleg hasonló szándékkal került be a kiadvány függelékébe 
egy a korábbinál részletesebb családfa és uradalmi idővonal, különféle épület-
tervrajzok és a Csekonics-birtok gazdasági vasútvonalának rajza.

A magyarcsernyei születésű Szilágyi Mária szerzőtársával, Anica Draganićtyal 
Csekonics örökség címmel egy 2013-as kiállítással (amelyhez egy szerb-magyar 
katalógus készült) kezdte meg a zsombolyai uradalom mibenlétét feltáró nagy-
szabású kutatómunkáját. 2014-ben a Művelődési és Tájékoztatási Titkárság 
támogatásával megjelent az Elfeledett örökség = Zaboravljeno nasleđe, 2016-ban 
pedig a legfrissebb kutatások eredményei A zsombolyai uradalom = Domeniul 
de la Jimbolia = Das Landgut von Hatzfeld címmel. A vándorkiállítást eddig 
Szerbcsernyén, Magyarcsernyén, Nagybecskereken, Újvidéken, Budapes-
ten, Szegeden és Zsombolyán mutatták be. Szeptemberben Enyingre, a másik 
Csekonics uradalmi birtokra kerül, azt követően pedig Székesfehérvárra. 

Nagy valószínűséggel várható a kutatásokban való további elmélyülés, újabb, 
a témával foglalkozó monográfiák publikálása, hiszen Szilágyi Mária éppen a 
közelmúltban érkezett haza Londonból, ahol a Csekonics család leszármazotta-
inál vendégeskedett és további adatokat gyűjtött. A nem mindennapi kapcsolat-
létesítés történetéről a bemutatott kiadvány Epilógusában olvashatunk. Többek 
között a következőket: „Nagyot néztek volna a Csekonics-ősök, ha látták volna 
2015 húsvétvasárnap délelőtt a hétéves, kékszemű Andriskát, amint egy hatal-
mas száraz bürökszárral a kezében fáradhatatlanul kutat a Csitó-kastély helyén 
nőtt bokrok között, és nagy lelkesedéssel gyűjtöget köveket, cserép- és porce-
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lándarabokat, s igen csodálkozik, hogy az a gyönyörű kastély, amit édesanyja 
mutatott neki a magukkal hozott könyvben, itt állt ebben a gizgazos bozótban. 
De nem szegi kedvét a nagy szakadék jelen és múlt között. Mire egy óra múlva 
abbahagyja a keresgélést, zsebei megtelnek „kincsekkel” (271–272). 

Kincsekkel, amelyek a Szilágyi – Draganić szerzőpáros könyveihez hason-
lóan, egyre teljesebb fényben láttatják régiónk elpusztult gazdaságait, doku-
mentálatlan emberi sorsfordulóit, hidat vernek jelen és múlt szakadéka közé.
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